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Bevezetes

„Ha Magyarorszag egyszer annyira viszi, liogy
Moricz Zsigmondnak is jut kegyhely benne:
az nem lehet, csak Leanyfalu. Itt kell az 6
muzeumat felallitani.
(Nemeth Laszlo)
Hazank es nepunk, valamint a halas olvasok es az iro emleket tisztelettel orzo
tarsasagok mar vittiik annyira, hogy Nemeth Laszlo jogos nezetevel egyetertve, jutott
kegyhely az ironak, nem csak a sziilofalujaban, a Tiszacsecsen alio emlekhazban, hanem
Priigy kozsegben is. Leanyfalun pedig letrehoztuk a muzeumat. De emleket eletenek ezeken a
fontos helyein kiviil meg emlektablak sokasaga es szobrainak egesz serege is orzi
orszagszerte. Sziiletesenek 125. evfordulojan hazank legjelentosebb irodalmi muzeuma, a
Petofi Irodalmi Muzeum mutatta be eletet, tevekenyseget a fovarosban, valamint
vandorkiallitason orszagszerte.
Legjobb irodalom-torteneszeink es helytorteneszeink miiveinek konyvtamyi sora
meltatja gazdag eletmiivet. A szulofaiujaban, majd Ttiristvandiban es Priigy kozsegben toltott
gyermekkorara, kozepiskolas koranak debreceni, sarospataki es kisujszallasi eveire a
leginkabb elhivatottak emlekeznek miiveikben. Eletenek regenyet, kiemelkedo iroi,
szerkesztoi tevekenyseget, a nepe es hazaja erdekeben viselt jelentos szerepet, a hozza
legkozelebb alio leanya es munkatarsai irtak meg hitelesen.
Valami azonban mindeddig meg hianyzott Moricz Zsigmond eletmiivenek hiteles
leirasabol. Nemeth Laszlo ezt bizonyara jol erezte, amikor a mottoban idezett gondolatat
szavakba ontotte. Az angol azt mondja: az en hazam az en varam. A magyar nyelvben meg
van ket szo, amelyben, ha ket hangzot felcsereliink, a szo mast jelent. E z a ket szo a „hazam"
es a „hazam." Moricz Zsigmond egesz eleten at a hazat epitette, de eletenek legtermekenyebb
eveiben vegre sajat hazat is epitett, ahol vegre igazan otthon volt, es ahol elete vegen szeretett
hazaja szolgalataban, sajat hazaban alkothatott.
Hegediis Karolyne ennek a gyermekkori nosztalgiabol, a nagy diofa kedveert
Leanyfalun megvasarolt telken alio alkotohaznak epiteset, az iro elettortenetenek ehhez a
hazhoz kapcsolodo esemenyeit irta meg a csaladtagok, a baratok, az irotarsak es a kozseg
lakoinak emlekei, valamint sajat elmenyei es tapasztalatai alapjan. Konyve nem a Moricz
eletrajzok koteteit szaporitja, a lapokon nem csak Moricz Zsigmond jelenik meg, de el benne
Leanyfalu akkori miiltja es jelene is. A konyv tehat nem eletrajz, nem is baedeker, nem is
helytorteneti, nem is irodalmi mii, hanem eimel sokkal tobb: a lakohelyet es az iro miiveit
egyarant szereto, irodalmat erto es kedvelo asszonynak mindezek ismereteben alkotott
szintezise, valodi ismeretterjeszto alkotas, amit orommel ajanlok az olvasonak.
Rethey-Prikkel Lajos
a Moricz Zsigmond Tarsasag elnoke
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A szerzo eloszava

M o r i c z Zsigmond szuletese 125. evfordulojanak melto megunneplesehez sokan jarultak
emlekeikkel, megemlekezesukkel. E sor vegere allnek szereny kis gyujtemenyes munkammal.

hozza

A z iinnepsegek elmultaval ugy ereztem, mi leanyfalusiak masoknal tobbel tartozunk M o r i c z emlekenek,
hiszen M o r i c z tobb mint harminc evig elt kozottunk, kezdetben csak nyaranta, kesobb itteni lakoskent.
Polgaraink koziil tobben szemelyesen ismertek M o r i c z Zsigmondot, a kert, a haz ma is resze eletunknek, szinte
naponta megyunk el elotte.
Kerestem egy paranyi helyet, ahol letehetem a magam emlekezes-viragait. Eletet, munkassagat mar
sokan elemeztek, nalam hivatottabbak, ehhez mar nem tudnek sok ujat hozzafiizni. Gyermekkorat o maga irta
meg, ennel szebben, igazabban nem irhatna meg senki.
Leanyfalui leven (igaz, hogy eletem nagyobb reszeben nem itt eltem), a M o r i c z haz tortenetet talaltam
olyan temanak, ahol meg talalhatunk mondanivalot. Igaz ugyan, hogy sokan es sokszor targyaitak es irtak meg
Moricz leanyfalui eletenek epizodjait, de egyiitt, egy helyre meg nem gyiijtotte senki. Biztos vagyok benne, hogy
tosgyokeres leanyfaluiak is csak egy reszet ismerik az iro leanyfalui eletenek. E l o l v a s t a m sok M o r i c z miivet,
visszaemlekezest, idevago irodalmat, gyiijtottem eletenek leanyfalui vonatkozasait.
Szamomra ott kezdodik a regeny, ahol M o r i c z Zsigmond meglatta a leanyfalui diofat.
A tortenet megirasaban vezerfonalam M o r i c z Viragnak „ A p a m regenye" cimii biografiaja volt, amely a
legreszletesebben es nagyjabol kronologiai sorrendben mondja el az iro felnott eletenek esemenyeit. A z ebben
leirtak alapjan idezem a kert torteneseit, a haz epiileset, novekedeset, alakulasat, legtobbszor szo szerint. E z z e l
kivanom jelezni, hogy az esemenyeknek nem resztvevoje, hanem kronikasa vagyok. A z eletrajzi adatokat
leroviditettem, atdolgoztam. A z anyagot, - mintegy szellemi „ p a t c h w o r k " - k e n t , - a magam vagy masok idevago
gondolataival a jelenre tukrozve szerkesztettem egybe.
Olvasatomban a M o r i c z haz tortenetenek negy, egymastol elesen elhatarolodo korszaka kiilonboztetheto
meg. A z elso a birtok megvasarlasatol Janka halalaig tartott, a masodik a Simonyi Mariaval toltott ido, amely
Csibe megjelenesevel zarult, a harmadik resz M o r i c z reszben maganyos utolso eveit foglalja magaban. A
negyedik korszak belenyulik a maba, nem fejezodott be, hiszen meg elnek utodai, akiknek szamara otthon a haz,
a kert, es elnek meg emberek, akik M o r i c z muveit olvassak es apoljak emleket.
E n n e k megfeleloen irasom negy „ k 6 n y v e t " foglal magaba: Janka konyvet, M a r i a konyvet, a Magany
konyvet es a Jelen konyvet. A z elso harom konyv foszereploje M o r i c z Zsigmond, az 6 viszonya Leanyfaluhoz es
a leanyfalui hazhoz. A tobbiekre csak egy-egy pillanatra vetiil rivaldafeny, szerepuk eljatszasa utan visszalepnek
sajat eletiik szinfalai moge. Jomagam - emlektelen emlekezo - hidat epitek az idoszakadek partjai kozott.
Minthogy Moriczhoz kapcsolodo kozvetlen elmenyeim nincsenek, csak azt tudom megimi, ami a rola olvasottak
alapjan bennem visszacsengett. Jomagam nem itt sziilettem, a fovaros forgatagabol csoppentem ide, es mikozben
fennen hangoztattam, hogy Budapesten k i v i i l mashol elni nem lehet, Moriczhoz hasonloan, lelkes leanyfalui
lettem, igy jelenek meg neha az olvasottakhoz kapcsolodo emlekeimmel, az akkori tortenesek halvany
visszhangjakent. A h o l a tema megengedte, beillesztettem a „ L e a n y f a l v i a k emlekeznek" c. kis irasmii altalam
lejegyzett anekdotait es interjuit, amelyeket a tortenetek meg elo szereploivel keszitettem. A szovegeket
kiegeszitettem az iro eletehez, illetve a helyszinekhez kapcsolodo fenykepekkel. A negyedik konyv a marol szol,
ez magyarazza azt, hogy nem csak a haz, es a hazhoz kapcsolodo emlekek, hanem az emlekezokon keresztiil
M o r i c z eletenek mas helyszinei is megjelennek a lapokon.'
A z osszeallitasban regholt emberek szelleme vezerelte a szamitogep billentyuin tancolo ujjaimat, hogy
megsziilessen „ A leanyfalui M o r i c z haz es l a k o i " cimii irasmii, amellyel Leanyfalu szellemenek es M o r i c z
Zsigmondnak adozom.
Leanyfalu, 2004.
Hegediis K a r o l y n e

Az Apam regenye-bol idezett reszekel kurzi'v, a Moricztol - kozvetve vagy kozvetleniil - szarmazo reszeket vastagi'tott szedes kulonbozteti
meg. Mas forrasboi vagy tolem szarmazo betoldasokat alio betiisorok jelzik. A forrasmegjeloles nelkuli kepek sajat felveteleim. (H-ne)
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Igy kezdodott
Pocsmegyeriek meselik
A haz szuletese
Boviil a haz
Boldog (?) evek

K o n y v e

Igy

kezdodott

Moricz Zsigmond mar kisujszallasi diak
koraban hallott Leanyfalurol. Akkor meg nem gondolta,
nem gondolhatta, hogy valamikor a tavoli jovoben elete
szorosan kapcsolodik majd a szepnevu helyseghez.

EBBEN A HAZBAN LAKOTT
1906 - 1926 KOZOTT
MORICZ ZSIGMOND
A MAGYAR PROZAIRODALOM
KIMAGASLO GENIUSZA

Nagybatyja, Pallagi Gyula, a kisujszallasi
iskola igazgatoja, kapcsolatban allt Gyulai Fallal,
meglatogatta ot itteni hazaban. Neha gyiimolcsoket is
hozott, almat-kortet, amelyeket megizlelve a kis Zsiga
ugy gondolt a szepnevu falura, mint egy tiinderkertre,
ahol mesegyiimolcsok teremnek. A falu neve is meseket
idez. Leanyfalu; jo lehet ott elni, ahol minden csupa lany,
az egesz falu. A z o csaladjukban hat fiu volt, csak a
hetedik gyerek szuletett lanynak.
(Unokaja, Kolos Virag a leanyfalui nyugdijas
klub egyik osszejovetelen a napokban skandalta el
nekiink a Moricz gyerekek nevet, ahogy a csaladban
szokasos volt:
Zsigmond-PistaDe-ZsoMik-losKari-Sandorl-duska.)

Mar lehet vilagot latni, jovovel torodni.
Moricz Zsigmond es Leanyfalu kapcsolatat
Rozsahegyi Kalman inditotta el. Rozsahegyinek, - aki
tosgyokeres varosi ember letere csodalatos parasztokat
alakitott szinpadon es fdmen is, - volt egy villaja
Leanyfalun, a Komaromi utcaban. ( A haz ma is all. A
kapuoszlopon marvanytabla emlekeztet a nagy szineszre.)
Kalman bacsi akkoriban a kislegenyt jatszotta a
Sari biroban es bizony sok viznek kellett lefolynia a
Dunan, mig atvehette a biro szerepet, es iskolatarsaimmal
egyiitt diakeloadason nezhettiik meg a Nemzeti
Szinhazban. (4. kep)
^
Rozsahegyi nem gyozte dicsemi Leanyfalu
termeszeti szepsegeit, csabitotta Moriczot, hogy nezzen
koriil a hegyek koszonizta, Duna ovezte falucskaban. Egy
szep napon hajora szalltak, es a fiistolgo, dohogo kis hajo
liszott veliik a Dunan a kies Leanyfalu fele, amelyet
Rozsahegyi Svajchoz hasonlitott.
Moricz nem tartotta ugyan svajci tajnak, de
tetszett neki az ut, a Duna partjan sorakozo arteri fak,
legelok.
(Valoban, tenyleg nem hasonlit Svajcra, de
napjainkban mi is alkalmazzuk a hasonlatot, ha
kozsegiink hegyek ovezte szepseget probaljuk ecsetelni.)

Aztan, ahogy miilt az ido, a mindennapok
gondjai elhalvanyitottak benne a gyerekkori meseket,
atalakult minden. Mar regenyhosei szemevel latta a
vilagot.
Beerkezett
irokent
talalkozott
ismet
Leanyfaluval, most mar a valosagban. Mar mogotte a
HET KRAJCAR es a SARARANY sikere, anyagi
problemai megoldodtak: A SARI BIRO, a SARARANY,

a HARMATOS ROZSA es A GALAMB PAPNE
osszesen tizenharomezer forint bevetelt eredmenyezett.
Nos, felesegenek. Holies Jankanak gondja van a
bizonytalan jovore, kuporgat,
takarekoskodik,
a
tizenharomezerbol tizenkettot megtakarit. Hazassaga meg
felhotlennek latszik, de regenyeiben felsejlik a koztuk
levo orok ellentet, keseredik a mez. A hazassagot gyakori
gyermekaldas kiseri, de kisfiai - mindket Bandika itthagyta ezt a vilagot, meg mielott megismerkedett volna
vele.
Az egyik Bandika sirjat Balla Benjamin
polgartarsunk latogatta meg Rozsnyon, ahol meg ma is
viraggal diszitik. ( 1 . kep)

„Ebed utdn elmentek kiado lakdst nezni. Mind
kiado volt, ami csak hdz volt. Kiado es elado.
(...) De neki egy se tetszett. Mind sotet volt, dohos,
talajvizes. Az udvarok siiriin benove dreg fdkkal,
naptalan, nehez levegd.
De egyszer csak megldt egy hatalmas diofdt egy
sik kertben.
- Kie ez a fa? Ezt megvennem. ... Elado? (...)
Beleszeretett a diofdba, sziilofoldjenek szent fdja volt a
did. De hdt megvenni ... elerhetetlen dlom?
Harmadnap eppen ebednel iiltek; csengetnek,
megjelenik egy magas, elegdns ur, bemutatkozik, hogy 6
az Osztrdk-Magyar Bank igazgatoja [Az 193 3-ban
„Turista
es
Dunai
Kalauz
cimen
megjelent
Pilishegyvideki utmutato az Osztrak-Magyar Bank
igazgatojat, Flittner Frigyest a korai beteleptilok kozt
emliti], az ove az a diofa, s az a kert, amit megcsoddlt, s
azert jott, hogy rdbeszelje, vegye meg. Aki Lednyfaluban
el, az kilencveneves kort er. S van is mibol, mert a
kertben van tizezer toke szolo a diofdkon kiviil, abbdl is
meg lehet elni.
- Megelni a foldbol? - nevetett a csoddlatos
gondolaton. - Nem arra kell nekem a diofa. Nem azert
lesz az ember szerelmes, hogy megeljen az idedlja
hozomdnydbol, hanem, hogy legyen kiert dolgozni es kire
kdltenie. [Mintha a jovot latta volna meg.]
Harom nap alatt megvette a nagy diofdt
kertestol
es ezzel megkezdodott a Moricz csalad es
Leanyfalu maig is tarto kapcsolata.

A fejko felirata:
BANDIKA
1905-1906
A fehermarvany fedlapon magyar es szlovak nyelven:
ITT NYUGSZIK
A NAGY MAGYAR IRO
MORICZ ZSIGMOND KISFIA
Mikor elkezdodik a haz tortenete, a jovo
igeretet mar lijabb kis jovevenyek hordozzak; a ket
kislany: Virag es Gyongyi. (2. kep)
1911-et irunk. Mar lehet egy kicsit elni, ki lehet
lepni az Ulloi uti lakas nyomaszto legkorebol. Az Ulloi
uti hazon emlektabla orokiti meg Moricz Zsigmond itt
toltott eveit (3. kep).
A tabla felirata:

^ Moricz Virag: Apam regenye 120-121. oldal
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zsindelyezot, ami az edesapjdra emlekeztette. S mikor az
dregur meghalt, sokszor elmondta, hogy ennyit orokolt
az apjdtol." ^
„Ez a balta ma is megvan, mi vdgjuk vele a
gyujtost evek 6ta, s lam a repedt joszdg tdn meg a
gyerekeimet is kiszolgdlja." (lS/I6ricz Virag megjegyzese
Apam regenye c. konyveben, ahol a fenti novellat idezi.)

Leanyfalu Budapesttol 27 kilometerre a Duna
partjan fekszik a Pilis hegyseg labanal. A falu kozepen a
romai ortorony romjai emlekeztetnek arra, hogy ez a
videk mar az okorban is lakott helynek szamitott.
Okiratban eloszor 1477-ben emlitik, amikor Leanfalva-i
Istvan birtokszomszedjanak ajandekozta a teriiletet. Irok,
miiveszek, gazdagabb pesti polgarok a X I X . szazad
masodik feletol kezdtek felfedezni. A z egyik elso
betelepiilo Szendrei Ignac volt, ot veje, Gyulai Pal
kovette. A X X . szazad elejen lijabb telepuleshullam
indult meg, amellyel irok, szineszek epitettek csinos
nyaralokat jobbara a Duna menti keskeny lapalyon.

„ . . . neki ez a kert nem szo lot termett, hanem
mdmort,
nem
gyumolcsot,
hanem
hangulatot."
Biiszkeseggel toltotte el, hogy kielhette a benne elo
paraszti osok foldszerzo vagyanak teljesuleset, ami
Moriczban, az iroban egybevegyiilt azzal az orommel,
hogy nem csak a fold termeset elvezte, hanem
munkajahoz az itt elok elbeszeleseibol nyert inspiraciot.
Szerette a kertet, szerette az egyszerii emberekkel valo
beszelgeteseket, ez a szeretet sugarzik minden sorabol,
amit a kerttel kapcsolatban leirt. Amikor Janka, akit
megviselt a ket kisfiii halala es utobb a ket kislany
sziiletese, Pozsonyba ment szanatoriumba, Moricz egy
nevjegy hatan irta feljegyzeseit, amelyben beszamol
arrol, hogy a hajon megebedelt es hireit kozli a kertrol:

A Moricz Zsigmond vasarolta telek a falu
kozepen szigetkent nyiilik el az orszagiit menten. Mikor a
Moricz csalad megtelepedett Leanyfalun, a telket
fagyalbokrok szegelyeztek, es tele volt gyiimolcsfakkal, a
kert deli oldalan diofasor vezetett fel a hegyre. Moricz,
mintegy ort allani, a telek negy sarkara egy-egy jegenyet
ultetett.
Az orszagutat is jegenyesor hatarolta. Egy regi
keppel idezem a foiit akkori hangulatat. (5. kep)
A felvetelt keszito klubtarsunk regi leanyfalui
lakes. Emlekezete szerint az otvenes evekben, amikor a
felvetel kesziilt, a jegenyesor a patakparttol a romai
ortoronyig szegte az utat. Tel volt, a fakat nem diszitette
level. A kep baloldalan a lombtalan gesztenyefak kozott
felsejlo eptilet ma is all, pizzeria miikodik benne. A tiilso
sarkon alio Harsfa vendeglot az ut kanyarulata takarja.

„(...) a telek kisse megnyugtatott s meg is
szomoritott. Minden riigy lefagyott, a diofdkon alig van
level, a tobbifdn sines semmi gyiimolcs. A szoldnek meg
nem drtott meg, de azert az is nehezen fejlodik. Alig volt
iddm megdllni a telken (a sufni nagyszerii, s nem diilt
be), a szSld meg van kapdlva, a foldieper szepen
fejlodik. A fU oridsi, kaszdlni kell. Mondom, egyszer
csak jon a hegyekbdl egy remes felleg, alig volt iddm
beszaladni a »kdvehdzba« (igy neveztek maguk kozott a
sufhit), jott egy remes zivatar, a szel a fakat majd
kicsavarta s pergett a jeg, mint a dobszo. Mogyord
nagysdgd jeg, szerencsere nem sok. Megyek mindjdrt
megnezni a szo'ldt, nem verte-e le..."
„ ... nagy dolog, hogy a hajon megebedelt, meg
a sufni nem dolt be. (Janka szerint minden bedol, amit
Moricz Bdlint epit. Elqfordult.)

Az epiiletek allnak meg, de a jegenyeket,
amelyek Leanyfalun oshonos faknak szamitanak,
felaldoztak a 11 -es ut forgalmanak. Alig maradt
hirmondonak egy-egy matuzsalem. Ezek egyike sem a
hires-neves osfasor maradvanya. A z en kertem eszaki
oldalan is dacol egy a miilo idovel, sajnos mar nem
sokaig. A torzse korhadt, odvas, megerett a kivagasra.
A Moricz iiltette jegenyek kozul egy meg ma is
all. Meg orzi a Moricz-kert deli sarkat, kiilsoleg
egeszsegesnek latszoan. (6. kep)
A diofakat
telepitettek. (7. kep)

... es a szolo, amit nem vert le a jeg, es a
szolobol kiforrott bor, a Moricz csaladban anekdotazas
targya volt. Megirta 6 maga, megirta Moricz Virag, de
elmeselte Kolos Virag is, az itt elo unoka, hogy a kert
bora bizony haromemberes bor volt, es aki egyszer ivott
belole, tobbe nem koszont a bor termelojenek. Ady Endre
szerette a bort, de Moriczot soha nem vitte ra a lelek,
hogy megkostoltassa vele. Ezzel szemben a leanyfalui
emlekezet ugy tudja, hogy jo borocska volt az, a Pancel
vendeglos is azt merte, mind a ket fajtat, a feheret es a
voroset is. Moricz maga ambar nem volt italos ember
leiilt idonkent a vendeglo amyas fai alatt, hogy visszaigya
a sajat borat.
A kert felso szelenel mukodo hangulatos kis
vendeglo tulajdonosa igy emlekezik:
„M6ricz atsetalt a kertjen
mintha a kerti ut
egyenesen ide vezetne, csak atlepett akarhanyszor Pancel Lajos bacsi emlekezeteben mindennap, a fak es
bokrok puha csendjebe feszkelt vendeglobe. Leiilt egy
kerti asztalhoz magaban, fel liter bor melle, ott csak
gondolkozott, jegyezgetett. De mindig magaban ult,
elfogyasztotta a borocskajat, s ment. ( . . . )

is kivagtak. Helyukre tujasort

Megvolt hat a telek, egy darabig csak allt
magaban, gyonyorkodni lehetett a szep diofa lombjaban,
oriilni a szolo mezenek, a madardalnak, a napsiitesnek, de
ha bonisra fordul az ido, bizony jo lenne, ha valamilyen
epiilet is allna rajta, ahol el lehet biijni az eso elol, es ahol
a szerszamoknak is lenne helye. Legalabb is igy
velekedett Moricz Balint, az iro edesapja, amikor egyszer
elment latogatni a leanyfalui birtokot.
Szoval, suftii kell ide!
Moricz a sufhi epitesenek tortenetet az
„ELFUJJA A S Z E L A S Z O G E T " cimii elbeszeleseben
irta meg:
„Ket nap alatt elkesziilt az egesz fabode. A
zsindelyezo ketteszakadt, mert az apja ugy vdgta vele a
vasat, mint a sarat. A furesz is elnyiitt. Mikor keszen
voltak, azt mondta bUszken az dreg:
- No fiam, evvel eldicsekedhetel, hogy apdd
egy baltdval meg egy fUresszel csindlta ezt az egesz
istenseget.
O el is tette kesobb, mikor mar hdzat epitett, a
dolgozdszobdjdba, a konyvszekrenye aljdba a repedt

Szepirodalmi Konyvkiado 1954. Moricz Zsigmond: A kis
vereshajii. Elbeszeleskotet, 166. oldal
4
Moricz Virag: Apam regenye 124-125. oldal.
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- De hiszen volt sajat bora, s megis a csapszek
borara jart? Ambator ugy maradt fenn, az ove
haromemberes volt, savanyii, hogy osszehiizta a nyelvet.
- Hat ugye mosolyog maga ele Lajos bacsi -,
ez sem egeszen igy volt. Minalunk jo borok voltak, az
igaz, aranylott rajtuk az olajkarika, de hat nemcsak azert
ugrott at az oreg. Szeretett eliildogelni nalunk, itt nem
zavarta senki ( . . . ) S hogy az 6 bora haromemberes lett
volna? Hat ... a kocsma is vett tole minden evben ( . . . ) ,
mert termett ott jo par hekto. Haromfele: mezesfeher,
rizling, meg oporto keverek. Mind a harombol vetttink.
Jofele borok voltak azok. Bar ma lenne olyan. Igaz,
mustnak vettuk, aztan itt forrta ki magat.
Jo volt a bor, vagy rossz? Nem tudni ma mar,
de lehet valami a hozza flizodo emlekekben, hiszen
Moricz iro volt, nem borasz, igy nem biztos, hogy a
Moricz pince borkezelese eloirasosan tortent, es igy a
borocska savanyura sikeredett. Mindenesetre teny az,
hogy a szolot Moricz diihosen kivagatta, hogy
termofoldde varazsolja a helyet. Termett ott minden, ami
a konyhahoz kellett, de nem valt a kert dicsosegere,
silany volt, a szakacsno jobban becsulte a piacon vasarolt
anit. Talan az is okozta a problemat, hogy nem hozzaerto
kezek gondoztak a kertet, otletszeriien kertilt a foldbe a
mag, es termett, ahogy az isten adta teremnie. A
csaladban senki sem foglakozott rendszeresen a kerttel, es
az idokozonkent alkalmazott „kerteszek" legtobbszor
botcsinalta szakemberek voltak, akik talan szep kis falusi
kerteket eszkabaltak, de a kerttervezes bizonyara nem
volt kenyeriik.

Leanyfalu iparosai es a kepzeden videki
lakossag, akik az elozoket termenyeikkel es munkajukkal
szolgaltak, mind egy-egy kaszt.
Hova tartozhatott Moricz es csaladja? A
szellem arisztokraciaja mar osszefonodott a birtok es a
vagyon
arisztokraciajaval, magaba
zarkozott.
A
parasztsag problemait feszegeto irot itt nem fogadhattak
nagy lelkesedessel. A felso „tizezer" nem ertette
vonzodasat a falusi lakossaghoz, nem fogadtak el
szocialis erzekenyseget, amellyel a parasztsag problemait
kezelte. Hiaba volt hires iro, nem
tekintettek
uriembemek, de a helybeliek sem tartottak kozibiik
valonak, egyik retegben sem talalta meg a maga
termeszetes kozeget. Szemelyisege is ellentmondo
jegyeket viselt. A z egyik „kasztot" mar tiilnotte, a
masikhoz nem tudott, es valosziniien nem is akart
alkalmazkodni.
Feltehetoen
mindket
iranyban
tavolsagtarto volt. Nemregiben,
amikor
Moricz
nyomaban Pocsmegyeren jartam, az egyik interjiialany
mondta, feltek attol, hogy „kiirja" oket, ezert kerultek is
neha.
A csalad ily modon tarsadalmilag szinte legiires
terben mozgott. E z eleinte nem lehetett feltiino, mert a
tarsadalmi erintkezes foruma adott volt: a hajo, amelynek
lassu haladasa alatt megfigyelhette az embereket,
beszedbe elegyedhetett veliik, jegyezhette szavaikat, de
leanyfalui otthonukban a maguk tarsasagara, illetve pesti
ismeroseikre voltak utalva. Kesobb, amikor az elutasitas
tenye mar nyilvanvalova valt (Moricz Virag is megirta), a
csalad is magaba zarkozott, novelve a szakadekot.
A helyi iparosokrol nem volt valami nagy
velemennyel, kontaroknak tartotta oket. A paraszti letet
mar az edesapja is tulnotte. A z itteni falusi lakossag
fizetett alkalmazottja volt es novellainak nyersanyaga,
ahonnan temait meritette. Egy jellemzo eset az iro es a
helybeliek viszonyara:

Moricz nem a jo munkas keziik szerint
valogatta napszamosait. Fontosabb volt neki, hogy jo
beszediiek legyenek, hogy tortenetiiket megirhassa. Sok
elbeszeles, tarca szuletett a kerti beszelgetesekbol.
Szerettek is Leanyfalun mindig, irja Moricz Virag.
Itt meg kell allnunk nehany gondolat erejeig.
Szerettek Moriczot? Amit a faluban hallottam, nem ilyen
egyertelmii. A hallottakat elemezve, ugy latom, a Moricz
csalad ellentmondasos helyzete a helyseg tarsadalmi
osszeteteleben es Moricz szemelyisegeben egyarant
gyokeredzik.
Leanyfalu tarsadalma erosen kasztos jellegii
volt abban az idoben is. Kiilon reteget kepviselt az
oslakossag es a nyaralok tarsadalma. A felso „tizezer", a
penz, a birtok arisztokraciaja voltak a brahminok. A z
elokelo nagykereskedok, a kapitalizmus urai nem
tiszteltek senkit es semmit, mindenki felett allonak
ereztek magukat, mint peldaul az a bankar, aki beiilt a
hajora es rogton elkezdett tarokkozni, de lovas fiitar
allitotta meg a hajot, hogy az igazgato ur azonnal jojjon,
mert a grof ur hivatja. „Morgen wird schon auch azonnal
sein"
mondta es tarokkozott tovabb - olvashato az
Apam regenyeben.
A beteleptilest megkezdo birtokos- es szellemi
arisztokracia, Szendrey Ignac, Gyulai Pal utodai
elefantcsont-toronyban eltek a maguk eletet. A szellemi
eletet abban az idoben jobbara a Nemzeti Szinhaz es az
Opera tagjai kepviseltek. Itt pihente ki a szinhazi szezon
faradalmait tobbek kozott Helvey Laura, a nagynevii
tragika, akihez Gyulai irt szerelmes verseket. Somlay
Arturek is ott nyaraltak a Moricz kert sarkanal. A z irok
nagyobb mertekii terfoglalasa meg alakuloban volt.

„A lucerndt egy asszony vette meg, aki tejet
adott erte. Egyszer sehogy se jott ki az elszdmolds, s a
menyecske azt mondta:
- Mdr szdmolja az iro ur, ahogy akarja, de ugy,
hogy nekem legyen igazam.
Apdm nevetett, es persze, hogy ugy szdmolta,
mikor ez az asszony olyan erdekes hdzassdgot elt
cselcsap urdval, s azt olyan joizuen szokta panaszolni.
Az asszony a szemebe kacsintott, es odavdgta:
- Hdt, aki az urat be nem csapja, az mdr igazdn
bolond ember (...).
A helyesen elszdmolt lucerndt kesobb a Kicsi
fogyasztotta el - errol is szol novella -, kis „arabs"
paripdnk, akit vizvezetek potldsdra vdsdrolt, de aztdn
kideriilt, hogy egy kicsi motor ezt jobban elvegzi.
A lucemara valo alkudozas is targya lett az
egyik haboni alatt sziiletett - kis novellanak. Ebbol azt
is megtudjuk, hogy a kert idokozben szilvafa csemetekkel
gazdagodott. Az elbeszelesben Moricz felpanaszolja,
hogy a falusiak ostomyelnek vagjak a kis husangokat.
A lovacska sem maradhatott megiratlanul.
Elveszett patkojarol leanyfalui koltonk. Stein Katalin irt
kedves kis visszaemlekezest. (8. kep)
Hasonlo tortenetek ma is elnek, es szajrolszajra jamak a pocsmegyeri oslakossag koreben. Jo sok
viz folyt le azota a Dunan, es az emlekezok, akik

^ LJj Tukor cimii hetilap 1979. jiilius I . Szeberenyi Lehel
Leanyfalu mesel c. cikke nyoman

^Moricz Virag: Apam regenye 129. oldal
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meg viselik a regi paraszti oltozeket, mig Leanyfalu
kijlvilag fele nyitottabban mas iranyban fejlodott.

akkoriban
meg
gyermekcipoben
jartak, jocskan
megoregedtek mar. Szinte az utolso pillanatot ragadtam
meg arra, hogy legendaszamba meno torteneteiket
lejegyezzem. Nem indultam vaktaban a vilagnak.
Felkertem Kovach Tamas tiszteletes urat, a pocsmegyeri
gyiilekezet lelkeszet, legyen segitsegemre multidezo
munkamban.

a

Moricz Zsigmond, bar nem volt a szo szoros
ertelmeben vett vallasos ember, erosen kotodott a
reformatus
egyhazhoz.
Gyakran
eljart
az
istentiszteletekre, ilyenkor az eloljarok meghivtak a
kuratorok padjaba, ahogy neves vendeg erkezese eseten,
ma is szokasos. Erdeklodesemre, hogy melyik volt
Moricz Zsigmond padja, a tiszteletes ur helyesbitett, a
templomban senkinek sem volt, es ma sines, nevesitett
padja. A szoszekkel szemben levo padsorokban tiltek az
egyhazkozseg eloljaroi, a kuratorok. (10. kep) Moricz
Zsigmond rendszerint az elso sor kozepe tajan foglalt
helyet.

Elozetes egyeztetes utan 2004. marcius 18-an
d.u. ket orakor kerestuk fel Balla tanar lirral Pocsmegyert,
ahol a tiszteletes ur mar vart bennunket. Mielott jovendo
interjiialanyaimmal megismerkedtiink volna, a tiszteletes
ur megmutatta a kozseg nemregiben
restauralt
templomat, amely friss feher pompajaban fenykepre
kivankozott. A teliesen sziirke, havas tajban a kep sziirke
tonusan is atvilagit a falusi templomok hivogato
melegsege. (9. kep)

A padsorok lefenykepezese utan atvonultunk a
parokiara, hogy talalkozzunk az emlekeket orzo
pocsmegyeri hivokkel, akikkel imaoran vettiink reszt.
Szamomra
leven katolikus vallasu ~ erdekes elmeny
volt reszt venni egy ilyen bensoseges kozos imadkozason.

Bevezetoiil
rovid
tajekoztatast
kaptunk
Leanyfalu es Pocsmegyer kapcsolatarol. Tudtuk, de
erdekes volt ujra hallani, hogy lakohelyiink Moricz
Zsigmond idejeben Pocsmegyer reszet kepezte (csak
1949-ben
lett kozigazgatasilag onallo), ahol a
pocsmegyeriek gazdalkodtak. A leanyfalui oldalnak a
nyaralokon kivtil csak kisszamu lakossaga volt. A z egy
kozigazgatas ala tartozo ket helyseget akkoriban evezos
kompjarat kototte ossze.

A z imaora utan rovid beszelgetest folytattam
Eszti nenivel, aki meg szemelyesen talalkozott Moricz
Zsigmonddal. Erre az „interjura" kesobb terek vissza. A
beszelgetes soran Kovach tiszteletes ur figyelmembe
ajanlotta a falu ket idos lakosat: Szente Janos bacsit es
Borda Ferencet, akik Moricz Zsigmonddal kapcsolatos
torteneteiket meselik el.

Szigetfalu leven, Pocsmegyer tovabb orizte osi
jelleget, izes beszedjUk maig is megmaradt, az idosebbek
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Pocsmegyeriek meselik
A
Szente
hazaspart
telefonon
tortent
idoegyeztetes utan, 2004. marcius 26-an kerestem fel
Pocsmegyeren, a Taban utcaban levo otthonukban.
Megcsodaltam az eloteret uralo hatalmas fikuszt, amely
magasabbra mar nem nohetven, a mennyezeten vizszintes
iranyban folytatja a terjeszkedest. Mozditani mar nem
lehet, ha a falak festesere keriil sor, korbemeszelik.
Nehany bevezeto mondat es fenykepezes utan
mindjart ratertiink az emlekekre. (11. kep. Alkalmasint ez
az utolso kep, amely Szente Janosrol kesziilt. 2004-ben d
is elhagyta emlekei szinteret.)

taborozasaink alatt. Ma mar a tehenet se hajtanank ra,
hogy ott igyek.)
Szente bacsi masik tortenete nem kapcsolodik
Moricz Zsigmondhoz, de jellemzo a pocsmegyeri
parasztok eszjarasara:
1940-ben sok eso esett, es nagy arviz volt a
Dunan. A szigeten az egesz hatar viz alatt volt.
Osszehivtak a szigeti kozsegek birait, hogy mentsek, ami
mentheto. Nagy tanacskozas volt, hogy a hatarban levo
szenakazlakat hogyan lehetne menteni. A ftirfangos
megyeri biro, kozsege hasznat keresve tett egy javaslatot:
- A kazlak teteje legyen a monostoriake, a
kozepet vigyek a megyeriek, Totfalue az, ami marad.
Igy aztan a monostoriak vittek az esoaztatta
felso reszt, a megyerieke lett a szarazon maradt kozepso
resz, totfalunak maradt az arvizben tocsogo alja.
Igy volt? ~ igy meselik. A z viszont igaz, hogy a
Vizmij kisajatitotta az egesz hatart.

Vallasos ember leven, Szente „bacsi" (a
tiszteletes lir igy konferalta be) a templomlatogatassal
kapcsolatos emlekeit mondta el. Akkoriban, ahogy
faluhelyt mindeniitt szokas volt, a ferfiak es nok kiilon
padsorban foglaltak helyet. Istentisztelet utan a templom
elott folyt a beszelgetes, a ferfiak a vaci vasar arait, az
asszonyok a helyi dolgokat beszeltek meg. Moricz
Zsigmond
ott
jarkalt
kozottuk
elmaradhatatlan
ceruzajaval
es jegyzetblokkjaval. A parokiat is
meglatogatta, hogy a falu dolgairol elbeszelgessenek.
Horompo Ferenc volt akkor a tiszteletes. Felesege remek
pogacsat siitott. Moricz megjegyezte, hogy ilyen jo
pogacsat meg nem evett.

Borda Jozsef szemelyes talalkozasra nem tudott
idot szakitani, ezert csak telefonon meselte el az „ir6
lirhoz" kapcsolodo emlekeit.
Borda Jozsef edesanyja rendszeresen szallitott
tejet a Moricz hazhoz. Utjara idonkent elkiserte a meselo,
aki akkoriban 10 ev koriili kiskamasz volt. Edesanyja
szigonian meghagyta, hogy egy szot sem szabad szolni az
iro lirhoz, meg koszonni sem kell, nehogy megzavarjak a
gondolkodasban.
Ugy augusztus kozepen lehetett, mikor
edesanyja ismet vitte a tejet, 6 maga meg ballagott utana
egy kosamyi tojassal. Mikor odaertek, Moricz Zsigmond
ott setalt a kertben, es ok
ahogy meghagytak nekik koszones nelkiil mentek tovabb. A hozottakat a konyhan
leadtak, es visszafele indultak. A z lit menten nagy vorosszilvafa hullatta eroben levo gyiimolcseit. (Ugy latszik,
hogy nem minden csemetet vagtak le ostomyelnek a
helybeliek.) Borda Jozsi bacsi, akkoriban meg Joska
gyerek, nem tudott ellenallni a mosolygo gyiimolcsoknek.
Lehajolt, es felvett egy-ket hullott szilvat. Beleharapott, s
mig szajaban szetaradt a gyiimolcs edes leve, hatranezett.
Kicsit megijedve latta, hogy az iro ur ott all mogotte.
Nem szolt semmit, csak elnezoen mosolygott.
Egy masik alkalommal sztiretre hivtak meg
leanyfalui ismeroseiket, koztiik volt Moricz Zsigmond es
leanya, Virag. Rajtuk kiviil az elbeszelo Szabo Istvanne
leanyfalui vendegre emlekezik, meg arra, hogy Virag
egyutt dolgozott a sziiretelokkel.

A masik tortenetet mas szereplokkel mar masutt
is hallottam, Moricz is megirta, de azert lejegyzem a
szentejanosi valtozatot. Siman gordiil a meselo ajkarol a
szo, latszik, hogy mar sokszor meselte el a tortenetet:
Leanyfaluban nem nagyon volt tejgazdasag, a
leanyfalui nyaraloknak Pocsmegyerrol vittek a tejet.
Moriczek
egyik
szallitoja
Panczel Mihaly,
a
szomszedunk volt. Rola szol a tortenet.
Egy szep napon Moriczek szakacsneja feldiiltan
kopogott be az iro dolgozoszobajaba.
- Nagysagos uram, baj van!
- Mi a baj?
- K i s halat talaltam a reggeli tejben!
- Ejnye, no, majd eligazitjuk! mondta Moricz.
Masnap reggel hivja Moricz a szallitot:
- Jojjon be, mert baj van!
- M i lenne az?
- Kishal volt a tegnapi tejben.
Mire Panczel Mihaly:
- Hat, de osztan (ez volt a szavajarasa), hogy ne
lett volna, mikor a Dunan itattam a tehenet. (Akkoriban
bizony mi meg foztiink is a Duna-vizzel nyari
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A haz szuletese
Vilaghabonis
ihletesii elbeszeleseiben
a
hatorszag, a falvak elete is megjelenik. A haboni
borzalmait Moricz iszonyodva szemlelte, es alig egy
honap utan hazatert Galiciabol.

1912-t irunk.
Megvolt a birtok, meg termett a szolo, daloltak
a madarak, meseltek a leanyfalui emberek, de a „Suffni"
nem lehetett idealis tartozkodasi hely kisgyermekes
csalad szamara. Haz kivankozott a sufhi melle. Egyelore
csak haz-fi6ka; kicsiny, egyszerii, de a celnak megfelelo.
Az epitkezes jiilius 23-an kezdodott. (Moricz
Miklos szerint Junius 24-en.) Edesapjuk keszitette a
koltsegvetest, es ligy volt, hogy Karoly fiaval vegzik az
epitesi munkakat. Jankanak valoszinuen nem volt nagy
velemenye a Moricz Balint altal keszitett hazakrol (ezt a
mar idezett tole szarmazo megjegyzes is illusztralja),
igy a munkat kiadtak egy epitesi vallalkozonak, aki
szerzodesileg vallalta annak idore, terv szerinti
felepiteset. A haz ket het alatt feleptilt, a csalad augusztus
28-an mar bekoltozhetett.
K i s haz volt, eloszoba, konyha, egy lako- es
egy dolgozoszoba. (12. kep) A redonyoket kekre
festettek. Kulonlegessege a tomac volt, amelyet beepitve
egy elo mandulafa ekesitett. Moricznak nem volt szive
kivagatni, beleepittette a hazba. Ott volt, mig egy vihar el
nem pusztitotta. A tomac mennyezeten levo lyuk meg
sokaig emlekeztetett ra.

A csalad az alatt Leanyfalun volt. A haz
bovtilni kezdett. A konyha vendegszobava alakult, az
epulethez vij konyhat ragasztottak.
„A telket, azt egyszerre vettek, a telep
oskoraban; hanem a haz reszleteiben ragasztodott. Csak a
ragasztott hazak ilyen kedvesek, hazszeriiek" - irja
Nemeth Laszlo 1943-ban, Moricz Zsigmond cimen
megjelent visszaemlekezeseben.
„Es6s 6sz volt, lassan erett a szolo, mdr megint
volt szolo, megint vett egy szeletet a szomszed kertbol, s
meg nem vdgatta ki. Potyogott a did, amit gondosan
osszeszedtek, eladtak es elajdndekoztak. Tyukok setdltak
a konyha elott, aztdn megfottek a fazekban, s a nagy
csalad az asztal kore tilt ebedelni.
A vinceller felesege jdrt be a konyhdba segiteni,
Sebdkne, ferfiasan kopogva nagy csizmdiban, foldszurke
rongyaiban, es a suketek szokatlan deriijevel ontotta
magdbdl elettdrtenetet, ^amelyet Moricz tobbek kozott az
Orokseg cimii novellaban orokitett meg.)
Kofdk szedtek le a szolot, kofdk vettek meg a
diot, az d becsuletes novellatermd kofdi.

A csalad akkor is Leanyfaluban volt, amikor
megoltek a tronorokost. Eppen naluk vendegeskedett Kos
Karoly, Zrumeczky Dezso es Wiegand Ede, a magyar
szecesszio miiveszei, valamint Fejerkuty Balint, Kutyus.
(Kos es Zrumeczky az Allatkert szekely tetoit almodtak
meg, Wiegand a marosvasarhelyi Varoshaza epitoje volt.)
Fejerkuty tervezte a leanyfalui haz boviteset es az ebedlo
biitorat, amely 1914-ben kesziilt el.
Minthogy Ferenc Ferdinand nem orvendett
nagy nepszeriisegnek a magyarok koreben, Zrumeczky a
gyaszesemeny folotti oromeben mesevarat sikeritett a
leanyfalui haz veranda-bontasbol szarmazo vasajtajara.
Ez az ajto kesobb autogramgyiijtemennye nemesedett.

S mikozben a roluk szolo torteneteket irta,
magaban tervezgette eletuk szinpadat. Meg szegenysege
idejen, talan almaiban gondolta el, hogy milyen
komyezetben szeretne elni, es most, hogy helyzete ezt
lehetove tette, valosagga akarta valtoztatni az almokat.
Olyan bvitort terveztetett, amelyik tiikrozi helyzetet a
vilagban, talan mar jovobe latoan mutatja azt. Kastelyt
almodott, es kastelyba illo butorzatot, de lehetosegei csak
az Ulloi litra fiitottak.
Alombiitora, biitoralma, mint minden alom,
megvalosulva nem illett a letezo valosag keretei koze. A
szep biitor az Ulloi litra elkesziilt, a Zsani nenitol
naszajandekba kapott ebedlo a leanyfalui haz padlasara
szamiizetett, mivel tovabbra sem szerettek.
(Moricz is, Janka is tiilsagosan nagynak,
otrombanak erezte. 60 evig porosodott a padlason, mire
Kolos Virag eszrevette barokkos szepseget.)

„ Ugy kezdodott, hogy Rippl-Ronay
Jozsef
egyszer olyankor jott ki, mikor senki sem volt otthon.
Feketeszennel, nagy festoi betukkel irta a hdz faldra:
„Ndj6n nagyra ez a hdz!" Apdm, bar a kivdnsdgot
helyeselte, a kovetkezd tavaszon bemeszeltette a feliratot,
s a vasajto feher mezejet rendelte emlekkonyvul. Ettol
kezdve mindenkinek, aki a torndcra lepett, fel kellett irni
ide a nevet.

Veszterhes idok jottek, haboni fenyegetett. E s
elhangzottak a szavak: „Mindent meggondoltam, mindent
megfontoltam..." Es dorogni kezdtek az agyiik, es
hullottak az emberek.

Az ajandekozast, es az ajandek okozta csalodast
Moricz „Az ebedlo es a halo" cimii novellaban dolgozta
fel, amely A kis vereshajii cimii elbeszeleskotetben jelent
meg 1954-ben.
Polika (Janka) ,^zdja
nyitva maradt a
meglepetestdl.
Amit Idtott, minden kepzeletet feltilmult. Egy
oridsi, plafonig erd, gotikusnak hazudott faragdsos
szekreny dllott a szoba kozepen. Zsibvdsdron vett, tobb
generdcidt kiszolgdlt monstrum. Sok borzalmat elkepzelt,
de ilyet soha."

Moricz szivzavara es szemhibaja miatt nem
lehetett katona, de mar oktoberben haditudositonak ment
Erdelyen at Galiciaba. Riportokat irt a Pesti Hirlapnak, a
Vilagnak a bakak eleterol a loveszarokban.

Az Ulloi liton Moricz biiszken mutogatta a
Nyugat munkatarsainak lij berendezeset, es nem gyozte
dicsemi miiveszi kivitelezeset. Pedig nem sok oromet
hozott a hazba. Janka szerint tiilmeretezett lett az 6

' Moricz Virag: Apam regenye 136. oldal
Moricz Virag: Apam regenye 137. oldal

^ Moricz Virag: Apam regenye: 138-139. oldal

„ ... Mire a nagy ajto betelt, a besiitd napsugar
lemarta rola a zomdncot, ma mdr kdrulbelul csak a bal
felso sarokban el a Zrumeczky mesevdra ~ melynek
rajzoloja a vildghdboru elejen elesett.
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lakasukhoz. (Janka almai masok voltak. A fentebb
hivatkozott novellabol tudjuk meg, hogy Janka
modemvonalu csobutorrol almodott.)

setalni a partjan, lehetett flirdeni - akkoriban meg tiszta
vizeben. Persze nem a szabad vizben. Azt csak a
Leanyfaluba suriin idelatogato evezosok es kirandulok
engedtek meg maguknak. 6 k voltak a vandorfecskek,
akik jottek, egy-ket ejszakat toltottek a Magyar Atletikai
Club csonakhazaban, vagy satrat vertek a Duna partjan,
fiirodtek a Dunaban, ittak a vendegloben, es tovabballtak.
Az itt lakok, pontosabban a nyaralok szamara a fiirdes es
uszas helyszine az uszoda volt. ( A helybeliek tobbsege
nem lelkesedett a hiis habokert.)
Jomagam nem jartam soha a leanyfalui
uszodaban, de gondolom, olyan lehetett, mint amelyiket
en latogattam gyermekkoromban; az Erzsebet hid labanal
alio. A napegette olajfestek- es azott faillatot araszto
takolmany, amelyet kabinok vettek koriil.
A Moricz csalad is gyakori vendege volt a
leanyfalui uszodanak, ahol az „ingatlanugyn6k" Langer
bacsi volt az uszomester es felesege a kabinos.
Dehogy mentek a szabad Dunara, tilos volt
abban ftirdeni, meg nem is volt batorsagos! Hat ott
liszkaltak ki-ki a maga modjan. A gyerekek a biztonsagos
drot-, illetve leckosar oltalmaban, Moricz „fiijtatvaprijszkolve" a mely vizben tempozott, aztan kifekiidt a
napra aludni. Janka ovatoskodva, aprankent szoktatta
magat, felt a hidegviztol.
A nyaralokkal is itt jottek ossze nehanapjan.
Moricz Virag visszaemlekezese szerint ok nem a delelotti
tomeggel kerestek fel a strandot, hanem delutan, amikor
alig volt ott ember. A Somlay lany itt dobta Viragot a
mely vizbe, de kikaszalodott belole baj nelkiil.
A 20-as evek vege fele az uszoda megsziint.
Ekkor szoktak ra a nyaralok a szabad Dunara. Moriczek
is oda jartak, neha meg beszelgettek is a tobbi
„6slak6val." Kesobb a nyaralok tarsasaga - amely a
kommunizmus alatt Torzs-be tomoriilt - drottal elkeritett
fiirdohelyenel tablaval jelezte, hogy „Idegeneknek tilos a
bemenet!" Ezt a drottal elkeritett flirdohelyet a Moricz
csalad mar nem latogatta.

A haboni bizony alaposan beleszolt a hazaspar
eletebe. Moricz egyre keseriibb, szotlanabb lett.
Menekiilesvagyaban Kolozsvarra, majd Desre es
Szamosujvarra utazott, de a nyar veget mar ismet
Leanyfalun toltotte. Osszel megint a frontra ment.
A csalad is uj taggal bovtilt. Moricz immar
haromgyermekes csaladapa: Lilike megszuletett. A
keresztsegben tobb nevet kapott, de ezek kozul a Lili
maradt meg.
A
kiboviilt
csalad
hamarosan
kiment
Leanyfaluba. Terka (az unokatestver szakacsno) melle
segitsegiil egy nemet venlanyt, Irmat fogadtak fel, hogy a
gyerekekre vigyazzon. Gyerekek melle alkalmaztak, de a
hazban is segitett es varrt. Harisnyakat kotott, az orokolt
ruhakat a kisebbek szamara alakitotta at.
Hogyan elt a Moricz csalad Leanyfalun? Hat
valahogy ugy, mint a mostani nyaralok. Eloszor is ott volt
a kert, viragaival, gyiimolcseivel. Ehhez kapcsolodoan
idezek egy epizodot, amelyrol Moricz Virag emlekezik
meg az Apam regenyeben:
„Allott a haz kdzeleben ket drids cseresznyefa.
Az egyik fekete gytimolcsot termett, abbdl fdztek a
rengeteg
lekvdrt, a mdsik halavdny
rdzsaszint.
Huszonnyolc emelete volt dgakbdl, azon mi ugy jdrtunk,
mint a csigalepcson. Eloszor mindig alulrol kopasztottuk
le a fdt, aztdn feljebb, feljebb. A felndttek hosszu,
hatmeteres letrdt tdmasztottak a bunddjdhoz, ott meg
konnyebh volt a szuret. Egyszer, heteves koromban,
valahogy kicsuszott a Idbam alol a letra, vegigsurolta a
fa korondjdt, s lehuppant a fiibe. Fenn csiingtem a
magasban, remiilettdl megnemulva. Apu a veranddrol
nezte, meg jobban megijedve.
Tapsolt, nevetett, biztatott:
- Le ne repiilj sdrgarigo!
Nem is szaladt, csak jott csendesen, trefdlt,
mdkdzott, nevetett, hogy megnyugtasson, gondosan aldm
emelte a letrdt, s lesetdlhattam

A haboni mindenkit megviselt. Moricz sokat
dolgozott, de ebben az idoben viszonylag keveset irt.
Elbeszeleseket,
kisebb
szindarabokat,
a
PACSIRTASZOT, a F A K L Y A T , a N E M E L H E T E K
MUZSIKASZO
NELKUL-t.
Iroi
temiekenyseget
figyelembe veve, ez nem valami sok. E z alatt tizenhat
kilot fogyott.
Ebben az idoben meg azzal csillapitotta
munkaehseget, hogy folyton jegyzetelt, de aztan ezt is
abbahagyta. Nem tudta elfogadni azt, hogy a cenziira
minden soraba belekotott, es nem tudott ligy irni, hogy
sorai a habonit dicserjek, oldoklesre lelkesitsenek.
1916-ban november kozepeig a csalad kint volt
Leanyfaluban.

Somlay Artiir es csaladja szinten leanyfalui
nyaralok voltak. Veliik kapcsolatban is szerepel egy
tortenet az Apam regenyeben. Idezem, mert a kert
gyiimolcseinek egyike szerepel benne:
„ ... zajosan eltek, s a Idnyuk is olyan vad es
Idrmds volt, harsogott a levegd kdriildttiik. De az asszony
rokonszenves volt anydmnak, Somlayt meg apdm szerette.
Ha Pestre mentek, ndlunk hagytdk a kisldnyukat. Tortent,
hogy Julkd gyomorrontdssal anydm gondjaira volt bizva.
Anydm koplaltatta. Julkd felmdszott a kortefdra, melyen
mindig nagyon keves termett, s becses volt, mert piros
belli. Mint a mdkus, osszebarangolta a fdt, es mind
leszedte a kdrtet. Sorra ledobdlta es Gydngyire
parancsolt, hogy szedje ossze. O meg osszeszedte. Julkd
leszdllt, mind megette. Azdta is Julkd kdrtenek hivja
mindenki ezt a pirosbeliit."

„ Egyre kinosabb volt a hdborus elelmezes.
Lisztet, biizdt, zsirt es cukrot hajszoltak fel, s a kertben
olyan rendet teremtettek, mint meg soha. Semmi se
maradt szdntatlanul, dpolatlanul. Uj fdcskdk s mogyordes ribizlivesszdk a fdldben, szigoru rend es gond
mindeniitt. "'^
„Tdbbet dolgozott a kertben, mint egesz
eleteben osszesen. Hasznos jdtekot jdtszott. Pelddul
olvasott a kapdh buzdrdl: kiprdbdlta. Kimert, feldsott egy
dgydst, megszdmolta, hdny szem biizdt szurt le az ujjdval
a zsindrozott vonal melle. Aztdn napldt vezetett a buza

A kerten kiviil Leanyfalu mas oromeket is
kinalt. Hiszen ott volt kohajitasnyira a Duna. Lehetett

'° Moricz Virag: Apam regenye 155-156. oldal
" Moricz Virag: Apam regenye 169. oldal

Moricz Virag: Apam regenye 160. oldal
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eleterol. Kihajtdsardl, novekedeserol, esorol,
kapdldsdrdl. " (13. kep)

locsoldsrol,

felnevelni. Kuldnds szdmok: egyszerre szinte tires az
egesz orszdg, szabad a ter mas termekek szdmdra. Igen,
de a buza szdra olyan eros volt, hogy ha rdszdllt a vereb,
megult rajta es addig el sem reppent, mig az egesz kaldszt
ki nem csipegette. A buza kdzepebe beszurt egy kardt,
felszerelte rd az ebedre hivd kolompunkat, es zsindrt
vezetett innen a veranddra. Ezt minduntalan rdngatta, es
huztuk valamennyien, s a buza megmenektilni Idtszott. S
akkor egy dvqtlan percben a verebek elvittek az
egeszet. "'^

„ Mikor a buza, mely gyonydrii bokrosan hajtott, ndtt,
amekkora az d legkisebb Idnya volt, bedllitotta a gyereket
es Iefenykepezte. S a buza sdrgult, erett, s mdr meg
lehetett szdmolni a szemecskeit. Megszdmolta, hdny
szdrat hajtott a mag, s a kaldszok hdny szemet igernek.
Ezen az alapon kiszdmitotta, hogy azt a buzamennyiseget,
amit ma az orszag termel, hdnyadresz teriileten lehetne

Moricz Virag: Apam regenye 165-166. oldal
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Boviil a haz
1918-ban a haz uj technikaval gazdagodott.
Bevezettek a vezetekes telefont. A vonalon erkezo elso
hir betoresrol szolt, betortek a pesti lakasba. Moricz
tavolleteben Janka es Virag utaztak Pestre felmemi a
kart. A lakas nyitva volt, a haloban minden feldiilva, de
csak Janka ekszerei hianyoztak a szekrenybol. A betoro
nyilvan babonas lehetett, az opal gyongysort nem vitte el,
mert az a hiedelem jarja, hogy az opal nem hoz
szerencset.
A lakas nem volt biztositva es a rendori
nyomozas nem ert el semmit.
Janka, foleg tartalek jelleguk miatt sajnalta az
ekszereket, a jovojiiket feltette. Moricz ebben az idoben
nem irt, a bankban
levo megtakaritasokat
az
elertektelenedes veszelye fenyegette, a hadikolcson meg
annyira sem latszott ertekallonak. Janka mentstik, ami
mentheto alapon - elhatarozta, es egyutt nekilattak a haz
megnagyobbitasanak.
Fejerkuty Balint nem gyozte
rajzolni a bovitesi terveket.

- Meglesz, tessek csak idebizni! - mondta
onerzetesen a mester. Meg is lett: olyan gorbe, suta, hogy
rossz rdnezni. Ahdnyszor dtment alatta, annyiszor szidta.
Mikor osszel kitdrt a forradalom - a hdzat
eppen, utolso erdfeszitessel befedtek. Se vakolva, se
ajtaja, se ablaka, tdrva-nyitva dllott. A csaldd megvdrta,
mig a hdzat valahogy he lehetett zdrni, aztdn bekoltoztek
a vdrosba. "'^ ( A haz bovites utani kepe a fedolapon
lathato.)
Moricz a haboni kezdeteig nem foglalkozott
politikaval, de a forradalom kitorese fellelkesitette, nagy
valtozasokat vart. Mar decemberben litra kelt, sok
gyiilesen vett reszt, de hamar kiabrandult, amikor latta,
hogy a parasztsag varva-vart remenyei nem teljesiilnek.
Kiabrandultan visszavonult Leanyfaluba regenyt irni.
Regenyt nem, novellat alig, joforman semmi
szepirodalmi munkat nem irt ez alatt a nyolc honap alatt.
Tanult, gyiijtott, keszulodott. Utazott, beszelgetett,
hallgatott, olvasott, ennek ellenere az 1918-19-es
forradalom napjaibol 47 irasat gyiijtottek ossze.
A magara mert kenyszerii tetlensegben tiizte ki
a celt: be kell fejezni a hazat. Kozben azert ki-kinezett,
hogy mi tortenik a vilagban. Neha a gyerekeket is
magaval vitte.

Eredetileg csak ket szobat akartak illeszteni a
meglevokhoz, de a Nyergesiijfalui Teglagyar csak teljes
hajorakomany szallitasat vallalta. Mig a teglak leiisztak a
Dunan, nott-novekedett a haz terve. A terjeszkedes most
mar nem csak oldaliranyban, de felfele is megindulhatott.
Emelet nott, szobak epiilhettek fenn is, lenn is.
Vastraverzeket a Szepeszeti Bizottsag kolcsonzott, es
bizony nehez volt visszaadni, amikor az inflacios idokben
nem penzben kertek vissza. Sok bontasi anyag is beepiilt;
ajtok, ablakok, gerendak.

„ Mdjus elsejen kint voltunk Lednyfaluban, de
mdsodikdn behozott megnezni a feldiszitett vdrost. A
reggeli hajdval jdtttink be, s egesz deleldtt setdltunk.
Minden diadalivet megnezttink - nagy, vdrds zdszldkra,
draperidkra emlekszem s a nagy feher gipsz-szobrokra.
Mdsnap deleldtt egyedtil maradtam a lakdsban
„takaritani".
Nem sokat erhetett a munkdm, de neki
dolga volt, mennie kellett, es sohase hagyott feladat
nelktil. Vegre ertem jott, es hazamenttink Lednyfaluba. "'^

„A leanyfalui iparosokat mind bedllitottdk.
(...) Igen, de ezek megis csak fuserok voltak.
Halalaig bosszantotta, hogy megse tudta megtenni, hogy
mikor itt a sok ehes, munkanelktili iparos, Pestrol hozzon
idegeneket. A bardtsdg es emberseg kedveert beerte a
tanulatlan kisiparosokkal." (Ezt a nemileg elfogultnak
tiino velemenyt Moricz Virag edesapjanak E L E T E M
R E G E N Y E - b o l idezte. Nem mindnyajan
lehettek
fuserok, a mesteremberek tarsadalmat annak idejen az
Iparoskor fogta ossze, ide pedig csak tanult iparosok
lephettek
be. Az Iparoskorben
elenk kulturalis
tevekenyseg is folyt. Szineszei tobbek kozott Moricz
„Sari birojaf' is eloadtak, a visszaemlekezesek szerint az
iro teljes megelegedesere.) E z viszont nem valtoztat azon
a tenyen, hogy ugyanezen iparosok „ugy huztdk fel az
emelet faldt, hogy az oda szdnt keresztgerenddk
rdvidebbek voltak, mint az dthidalandd ter. Kifele dolt a
fal.
- Nem do I az le - mondta flegmdval a kdmuves.
(14. kep. A jo oreg Schillerwein Janos. Nevet Moricz L i l i
konyvebol tudtam meg, Moricz Zsigmond maga nem irta
ki. Schillerwein bacsi halalaig dicsekedett vele, hogy ezt
a hazat 6 epitette.)
Semmifele merdszerszdmot soha nem haszndlt,
mert neki olyan remek a szemmerteke. Nem ertette, mit
bosszankodik apdm, hiszen a gerenddkat meg lehet
toldani. Toldott gerenda tartja ma is, csoddra be nem
szakadva, a tetdt.

Horthy ellenforradalma idejen innen vittek el a
csendorok. Elobb egy leanyfalui magtarban, majd
Szentendren a Weresmarthy hazban raboskodott. A
leanyfalui nyaralok (akik a forradalom alatt Torzsbe
tomoriiltek es meg jobban osszekovacsolodtak), nem
alltak ki mellette. Janka ment Pestre, ahol kijarta
szabadon bocsatasat.
A borton utan Leanyfaluba menekiilt. A csalad
meg a karacsonyt is kinn toltotte. Virag magantanulokent
kezdte a gimnaziumot. Moricz nem lehetett tanari alkat,
de gondoskodott rola, hogy leanyai ne iiljenek tetleniil,
olbe tett kezekkel, rajuk bizta a neprajzi kotetek
preparalasat.
A haz meg nem keszult el teljesen, csak az
alapreszt hasznaltak, nappal a konyhaban tartozkodtak,
ejszakara beflitottek a nagyszobat.
Az oszi esok ellenere dolgoztak a kertben. Ha
az idojaras vegkepp baratsagtalanna valt, Moricz aludt es
olvasott a kibontott agyban. Hangulata komor, tiinodo
voh.

Nines a hdzon egyetlen szdglet, egyetlen fal,
amely szabdlyszerii lenne. Ahogy esik, ugy puffan alapon
eptilt. Moricz boltivvel akarta kivdltani a falat a regi
hdzbdl az ujba.

Moricz Virag: Apam regenye, szemelvenyek a 171-173.
oldalrol
Moricz Virag: Apam regenye 197. oldal
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tortenetet, amelyet 1921. marcius 6-an
kezdett kozolni a Pesti Naplo.

„ Gellert Oszkdme mondja, hogy mikor a ferjet
letartdztattdk, es d megpofozta a nyegle alakot, aki
feljelentette, apdm egy egesz nyaldb dszi virdgot vitt neki,
s azt mondta:
- Az egesz kertet nem hozhatom el magdnak
ezert a szep tetteert. (...) Ez akkor lehetett, mikor az elso
halottak napjdn, Ady sirjdt viraggal boritotta. "

Minthogy 6 Leanyfalun tartozkodott, Haraszthy
Lajos korrigalt helyette, aki ejjeli szerkeszto volt, regi
ismeros, meg Ady korehez tartozott. „Ezt a vegteleniil
szelid, elhetetlen embert, apdm titkdrfelenek tartotta,
anydm pedig befogta Lednyfaluban ajtdt-ablakkeretet
festeni. Ok festettek ki, hdrmasban az egesz hdz minden
feher fareszet - kiveve a veranda mestergerendds
mennyezetet s a kiilso sdrga diszeket, melyekhez
szakembert szereztek. Az, hogy sdrga; napraforgosdrgdra
festettek kiviilrdl az ablakkereteket, a veranda oszlopait,
az oromdiszeket, valdsdggal tiintetesnek Idtszott a
lednyfalusiak szemeben. Ugy hivtdk a hdzat: zsiddhdz.
Meg kandrihdz. Meg az is csoda volt, ha valaki nem
zdldre, de mint ok a kishdzon, kekre festette a zsalugdtert.
De anydm nagyon szerette a sdrgdt, a nap edes szinet, s
nem tdrdddtt a mdsok velemenyevel. "'^

(Lam,
ahanyszor a kiilvilag
esemenyei
kedvezotlen fordulatot vesznek, menedekiil mindig ott a
kert, mindig kisegiti oket, ha massal nem, egy-egy
bokomyi viraggal, amelyet elhelyezhetnek halottaik
sirjan.)
Miutan a halodo Nyugaton kiviil nem volt lap,
amely az irasait kozolte volna, a kiado nem adott ki
egyetlen konyvet se tole. Az ujsagirasban nem
vallalkozott az lij rendszer dicsoitesere. Sokfele
probalkozott, mig vegre az Athenaeummal sikeriilt
kivansaganak megfelelo szerzodest kotnie, amelyet 1920.
december 30-an irtak ala. A kuzdelmes napokban Janka
mindig mellette allt, melto parjanak bizonyult.
Hiaba fordittatta le konyveit nemet nyelvre, az
itthoni kiadasukra nem keriilt sor. A SARARANY, A Z

A haboni kitoresekor irta meg a V A D K A N T ,
most ujra elovette, Leanyfalun atgyiirta, kiteljesitette.
Ebbe a szerelmi dramaba is belejajdul a letort forradalom.
Virag es Gyongyi a jo hirii Erzsebet Intezetbe
keriilt bennlakonak.
Mire visszakoltoztek Pestre, a pesti lakas egy lij
szobaval bovtilt. Ide kerult feliijitas utan az ocskastol vett
szep erdelyi haloszoba butor, Janka szerzemenye.

ISTEN HAtA MOGOTT es az ARVALANYOK
nemetorszagi kiadasanak honorariuma csak egy-ket
nemet klasszikus konyvsorozat megvasarlasara fiitotta.
Mialatt Moricz irasait forditotta, Horvath
Henrik honapokat toltott Leanyfalun.

A nemet nyelven megjelent SArARANYNAK
nem volt nagy sikere. A forditas rossz volt, es a konyv
kiallitasa sem volt szep, de azert a kiado Moricznak meg
egy konyvet megjelentette egy ev miilva. Itthon a
nemetorszagival egy idore terveztek a SARARANY uj
kiadasat, de a kiado javasolta, hogy a nehezen
beszerezheto papirost inkabb uj konyvre hasznaljak:
adjak ki a TUNDERKERTET. Addig biztattak, mig
felkelt betegagyabol es nekilatott a TUNDERKERT sajto
ala rendezesenek. A konyv aprilis 13-an jelent meg. A
megjelenes utan „folytatta a betegseget." Mord volt,
keserii, nem tiirt embert. Olvasott.
Ahogy fel tudott kelni, kimentek Leanyfaluba.
Az itteni haloszobak is lij berendczest kaptak,
mikor az elkeszult hazban felszereltek a szep lepcsoket.
Moricz titokban csinaltatta a haloszoba
berendezeseket. Janka nem tudott rola, nem is tudhatott,
mert hitelbe keszultek, es Janka nem szerette, ha
adossaguk volt. A gyerekek haloja feherre lakkozott volt,
piros pettyekkel, a hazastarsakc sargara dorzsolt fabol
kesziilt. Igaz, hogy ezeket a biitorokat is Fejerkuty
tervezte, de olcsobb asztalos keszitette el. A gyerekek
biitorat Janka is megkedvelte, de a sajatjuk sehogyan sem
tetszett. Nem szerette a szinet, a szagat, es olyan
nagynak, otrombanak erezte, mint a pesti ebedlo volt.
,, Tehat a hdz teljesen kesz, csak holdognak kell
mdr benne lenni. Boldognak a szep szigeten. "'^
Janka miive, az otthonteremtes munkaja ezzel
befejeztetett. Nem mindenben ervenyesiilt az o akarata,
de a haz az 6 miive volt, az 6 szellemet sugarozza meg
ma is.

Ide kivankozik az a kis tortenet, amely a
Magyar Hirek 1988. evi Kineses Kalendariumaban jelent
meg Moricz es a boles komiives cimen. Ezt a tortenetet
Moricz Zsigmond a Konyvnap forgatagaba helyezve
meseli el, nem emlitve a „b6lcs" foglalkozasat.
„M6ricz Zsigmond leanyfalui nyaralojaban
tartozkodott a Legy jo mindhalalig nemet-, es a Sararany
francia forditoja.
Egy nap felkoszont a verandara a leanyfalui
komuves, aki a nyaralot epitette:
- Jo napot kivanok! Latom, ket idegen ur lakik
az emeleti szobakban. K i tetszett adni a szobakat?
- Nem en - felelte Moricz Zsigmond -, ez a ket
lir nekem dolgozik.
- Dolgozik? Mit?
- Forditanak. Az egyik egy munkamat forditja
nemetre, a masik franciara. En meg a foldszinten irom a
regenyeket magyarul.
- Nahat... megiscsak a nagysagos lir valasztotta
a dolog legkonnyebb reszet."
A haz, - hala az Athenaeumtol kapott elolegnek
- a forradalmat koveto ket nyaron nemileg egyszeriisitve,
elkeszult. 1921 tavaszan Gellert Oszkart kivitte
Leanyfaluba. Miutan a hajot lekestek, nem tudtak
hazamenni Pestre. Az oteves Lilike fozott vacsorat;
paprikas-krumplit, - tudtuk meg Moricz Viragtol.
Moricz karpotlasul egesz ejjel meselte a

' Apam regenye: 205. oldal

" Moricz Virag: Apam regenye 229-230. oldal
18 Moricz Virag: Apam regenye 238. oldal

22

Boldog (?) evek
Allt a haz, sargultak az ablaktablak, a kert
magaban hordta a tavasz igeretet, de hoi maradt a
boldogsag? Moricz egyre nehezebben viseli az otthoni
legkort. Faradt, beteg, eletiint. Ebben a lelkiallapotban
keresi fel a forradalom alatt megismert Rippl-Ronay
Jozsefet, hogy arckepet elkeszittesse vele. Rippl-Ronay,
Munkacsy tanitvanya, a parizsi impresszionistak magyar
kovetoje, egy tiles alatt elkeszitette a portret, amely hiven
tiikrozi Moricz akkori lelkiallapotat. (15. kep)

bemutatoja idejen 6 is tudta mar, es ez feldiilta az eletet.
Moricz igy vail errol az idoszakrol:
,,1924. janudr 1-en kezdtem egy regenyt,
KIVHAGOS KIVIRRADTIG.
Ebben (ugy ahogy akkor
a Pesti Naploban megjelent) egy pillanatra sem fordult
eld az d alakja s az d lenye. Ez az elso irdsom ndla
nelkiil."
„Es
ennek a regenynek irdsa alatt a
Bdzakaldsz probdin fonodtam ossze egy mdsik novel,
aki fdleg testisegenek vardzsdval hatott ram." (Apam
regenye 251. oldal^
Simonyi Mariat riasztotta a feleje langolo
szerelem, menekiilt, telefonon
letagadtatta magat,
levelekre nem valaszolt, pedig mennyi levelet irt neki!
(Moricz Lili osszegyiijtotte es kiadta a leveleket
Kedves Maria cimmel.) A levelek mindegyike csupa
lang-lobogas, emeszto txiz, amelyet nem olt el Janka
halala sem. Maganeletenek valsaga elol Leanyfaluba
menekul. 1924. majus 2-an innen irja Marianak a
verset:'^

Moricz Virag szerint 6 maga igy ir errol:
„Meg
voltam hatva: Mikor az ember
dnmagdval taldlkozik - mondtam szomoruan. - Ebben a
fejben benne van az en egesz eletem. Hogy jutott
eszedbe, hogy lezdrt szemekkel fesd? ... Eppen
kijelentettem, hogy nem irok tobbet... Ebben az arcban
ott van a Sdrarany, a Tiinderkert, a forradalom, az
utdna kbvetkezo idok ... erd is, fdjdalom is, dac is, s
hogy nem ir, az is ... remelem, hogy forr benne valami a
jovore meg ... az is . . . " (Apam regenye 259. oldal)
1923 nyaran elvitte a gyerekeket, Viragot es
Gyongyit orszagot latni. Ot magat hajszolta a
menektilesvagy, a tiirelmetlenseg, 6 akart menni, de miert
ne mehetnenek a gyerekek is,
Az Alfoldet utaztak korbe; Szajolnal fiirodtek a
Tiszaban, meglatogattak
Debrecent,
ahova annyi
gyermekkori emlek fiizte Moriczot. Megneztek a
Hortobagyot,
a robogo meneseket,
a gulyakat,
vakargattak a hatalmas bikak szarva tovet, de
Virag
legnagyobb sajnalatara - delibabot nem lattak. Ezzel
szemben gyonyorkodhettek a napkelte szinpompajaban a
Hortobagy felett. Jartak Hodmezovasarhelyen, Szegeden,
Kecskemeten.
Nagykoroson Arany Janos lakohazat kerestek,
de a korosiek nem ismertek a koltot. Az Arany Janos
szobrot a helybeli rendor megmutatta, a hazat, amelyben
lakott, az iskolat, amelynek tanara volt, maguk kerestek
meg.
Vegiil sok elmennyel gazdagodva visszamentek
Leanyfaluba.
Mit jelentett ez az utazas Moricz szamara?
Menekijles a gondoktol, vagy az igazsag keresese?
Hiszen bevallva-bevallatlanul a hazassaga felett sem
multak el nyomtalanul ezek a szomyu evek. A vilag
valtozott koriilottiik, es Janka nem talalta helyet a
valtozasban. Foggal-korommel csatazott, hogy ferjet
megtartsa a maguk kis boldogsag-szigeten, kozben
mindennel azonositotta magat, ami ellen Moricz, az
ember, az iro harcolt. Minden megmozdulasat fekezni,
korlatozni akarta es ezzel csak elmelyitette a szakadekot,
amely
kezdettol
fogva
letezett
kapcsolatukban.
Ellenkezese a ferfibol dacot, cselekvo indulatot valtott ki,
amely minden irasat athatotta. Ugy valt muzsava, hogy
egyaltalan nem jatszott muzsa szerepet.

„ Csak arrol kell ertesitenem
Hogy itt vagyok Lednyfalun. Istenem:
Egyedtil. Es itt is maradok
Addig amig (ma igy fest) meg nem halok.
Es egyedtil... Ami tegnapproblema
Volt, az mdra szep egyszeriien kibomla:
Egy test egyszerre ket helyt nem lehetett,
Sem egy sziv ... s mind ket helyrdl kivettetett"
Majus 5-en:
„... A vihar elm Hit, a nap ragyog
s enaza regi, regi en vagyok
kit maga meg nem ismer.
Oly gyonydrii idekinn a vilag,
Virit ndrcis, ftitydl maddr,
S en egyedtil, mint egy bazsarozsa ...
Mosolyogva, fdjdn, egyedtil..."
Moricz tehat ismet Leanyfalun keresett
menedeket. Szandeka szerint orokre ment, de a
szinesznonel nem nyert meghallgatast.
A majusi ragyogasban irta meg egy het alatt az
O D Y S S E U S c. verses dramajat. Mindket asszonynak
megkiildte „Neked koszonhetem" ajanlassal.
Felesege a tizedik napon erte ment, hazavitte
Odisszeuszat. Most meg Penelope gyozott.
1924 nyaran az egesz csalad orszagjarasra
ment, a Dunantiil tajait kerestek fel, de ez a kirandulas
nem sikeriilt, a hazastarsak kozotti viszony romlasa az
egesz utazast nyomasztova tette.
Mikor
visszatertek
Leanyfaluba, Moricz
minden idejet a kertben toltotte.
Egy vasamap delutan a lanyok a kertben
kugliztak az almafa ala felszerelt fiiggo tekejatekkal,
amikor Moricz edesanyja hirtelen rosszul lett, es miutan
bevittek a szobaba, meghalt. A kis szobaban ravataloztak
fel, es a pocsmegyeri reformatus temetoben temettek el.
Ott nyugszik ma is a szelid domboldalon, termesko
fejfaja alatt. (16. kep)

1924-ben bemutattak „BUZAKALASZ" cimii
darabjat Simonyi Maria szereplesevel. A darab probai
soran tobbszor osszejottek, szavakat valtottak, Moricz
beleszeretett az asszony szepsegebe (vagy a sajat
szenvedelyebe) orult, heves szerelemmel.
Janka nem gyanakodott, nem tetelezte fel, hogy
hazassagukban ilyesmi bekovetkezhet, de a darab

Moricz Lili: Kedves Maria 55-56. oldal
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Elso benyomasomat ugy foglaltam szavakba, hogy hiaba
beszel szerelemrol lirai szep szavakkal, kegyetlenebb ez
az iras, mint Ady Elbocsato szep uzenete. K i nem
mondottan benne van, hogy hiaba szol szerelmiik
multjarol, az irojaban ez mar befejezett multnak szamit,
es megmasithatatlan. E z valtotta ki Jankabol a vegso
konkluziot, ami vegiil is halalat okozta. Egyesek
megprobaltak azt a hitet kelteni bennem, hogy Janka
ongyilkossagi kiserlete nem volt komoly, csak ijesztesul
szanta. Nem hiszem! A z elet szent dolog, nem lehet
jatszani vele. Ongyilkossaggal valo fenyegetodzes meg
nem oldott meg hazassagi problemakat, a halalba
menekiiles elfogadhatatlan megoldas. A z ongyilkossag
gyengesegre vail, az elet egyszeri es megismetelhetetlen,
halottnak nincsenek eselyei.

fUtolag sikerult megtudnom, hoi volt Moricz
Balint, az edesapa sirja, akire 1918-ban egy peceli
epitkezesen munkasai gerendat ejtettek. Lezuhant, de
duhosen
karomkodva a vonathoz
indult,
hogy
hazamenjen. A vonat mar elment, erre meg diihosebben
begyalogolt a Budafoki litra. Otthon agynak esett.
Agyrazkodas. Az orvos nem tudott segiteni. A Kerepesi
temetoben hantoltak el, es a csalad keson ertesiilt a
parcella felszamolasarol, igy a sir mar nem fellelheto.)
A halaleset alkalmabol Simonyi Maria reszvetet
nyilvanitotta. Moricz ezt biztatasnak vette, rohant Pestre,
de a szineszno nem akart talalkozni vele. Augusztusban
vegleges tavozasi szandekkal utazott Becsbe.
Janka utana ment, visszahozta, de ez a
visszateres mar a vegleges biicsu elojateka volt.
Akkoriban irta az AMOR ES PSYCHET, egyik
legliraibb alkotasat. Moricz Virag szerint gyermekei
abban a hitben voltak, hogy a drama Penelope dicseretet
zengi, es nehez szivvel vettek tudomasul, hogy Kirkenek
dalolta.
Decemberben
valasi
szandekkal
utazott
Debrecenbe. Jottek-mentek a levelek, de Moricz meg
karacsonyra sem tert vissza a csaladi korbe. Kozben
megirta a P I L L A N G O - t .
Januar 5-en a 20. hazassagi evfordulojukra
levelet irt, eskiivojiik leirasaval.
Janka veronalt ivott. Megmentettek.
Szivem szerint ideznem Moricz levelet, hogy
soraim olvasoival megoszthassam azt az erzest, ami a
level olvastan bennem felmerult, de a level terjedelme
miatt nem tehetem.

Erdekes, hogy tarsam, akivel beszeltiink e
levelrol es az ezzel kapcsolatos erzeseimrol, nem igy
itelte meg az iras szellemiseget. O szepnek talalta. A
szepseget en sem tagadom, de ezt a levelet akkor, es ugy
nem lett volna szabad megirni. Igaz, hogy Moricz
keserves arat fizetett ezert a levelert, hiszen az
esemenyek kesobbi alakulasat ismerve, tudjuk, hogy
Janka volt eleteben az a vezerlo szellem, akinek legjobb
irasait koszonhette, akirol a legtobb noalakjat mintazta.
A level utan meg megkisereltek rendbe hozni
az eletijket. Marcius vegen a tavaszi munkak beinditasa
vegett kimentek Leanyfaluba. Az akkori felfokozott,
robbanasveszelyes hangulatukban nem inteztek semmit.
Veszekedtek, vegletes indulatok csaptak ossze.
Moricz elrohant hazulrol.
Janka most meg tobb veronalt ivott. Aprilis
masodikan meghalt.

Az iskolaban nem tanultuk, helyi pletykakbol
sem ertesiiltem Janka eletenek szomoni vegerol, igy
szinte sokkolo hatassal volt ram, amikor egy oszi
delutanon beleolvastam a leanyfalui Muzeum vitrinjeben
masolatban orzott bucsiilevelebe. Igy megertettem
ketsegbeeseset, mikor Moricz Virag konyveben en is
elolvastam Moricz irasat. Akkor ugy ereztem, hogy ez
egy onmagaba meruit, semmivel sem torodo ember
levele. A zsenialitas kimeledensegevel senkire tekintettel
csak sajatmagat, sajat jovokepet latja, es ebben a
delibabban elmerulve nem is tetelezi fel, hogy a masik
embemek mas celja, mas elkepzelese is lehet.

„(...) a nagyheti szenvedesekben litrakelnek a
konyvespolcrol azok a konyvek is, amelyek annak a
nonek a tiszteletere es szereteteben irodtak, aki most
innen szinte biicsiizatlanul elmegy Virag, Gyongyi es
Lilike mellol. A harom kis arva leany mogott fajdalomtol
roskadozo koporsot kovettek a konyvek szakaszai. Ezek a
nema dalardistak, akik apro betuikkel sokaig zengik
annak a halottnak varazsloerejet, es ligy vilagitanak majd
a sir melyebe, mint a tiizoltok faklyai. A konyvek, ezek a
mindentudok majd mindent elmondanak a tragikus sorsii
Moricz Zsigmondnerol, mert hiszen ezeket a konyveket 6
iratta az uraval."^'^

Kriidy Gyula: A szenvedes osvenyein
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Uj asszony j o n a hazhoz
Kertepites
A n n a - b a l es m a s
Szoborfaragas
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Leanyfalun

Komfortosodik a haz

K o n y v e
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Uj asszony jon a hazhoz
A temetes utan Liliket elvittek Janka testverei,
Virag es Gyongyi Moricz Zsigmonddal Olaszorszagba
utazott.

Ldtja, ez is magdra tartozik. Ha en: akkor ez
is. (...) Ha en nem, akkor persze semmi sem.
Ne gondolja, hogy en magdt kepes volnek belevinni s
belekenyszeriteni egy mas egyeniseg dltal megteremtett s
kielt eletformdba... Ahogy Romdbol hazajottem, azzal
jottem, hogy az egesz regi eletemet stornirozni kell, s
ujat kezdeni. En nem akarom magdt kitenni a
lednyfalusiak szemenek es szdjdnak, es nem kivanom,
hogy ott verekedjen valamiert, ami semmit sem er...
Lednyfalut eladovd tettem. Az a gondolatom volt, hogy
Buddn veszek egy kesz villdt, s abba kdltdzve a pesti
lakdst is megsziintetem. De Lednyfaluert olyan keveset
igernek, hogy nem tudom eladni. Nekem kb. 150 ezer
aranykorondmba van, ami ma legalabb ket millidrdnak
felel meg, s 500 milliot igernek erte osszesen. Neztem
Buddn egy csomo villdt, ezert a penzert nem lehet
megfeleldt kapni. Most van egy iij vevd, azzal beszeltem
ma, az taldn hatszdzat is megadna... holnap kijon es
megnezi. Akkor veszek egy telket. Mdr van is, amit
kineztem, csak meg nem tudom az drdt, nagyon drdga
lesz, de nagyszerii hely. S ott epitenek jovore. En
ugyanis nagy epitkezd vagyok, nem hidba epitdmester
volt az apdm. Lednyfalut is magam epitettem,
mindenfele paller nelkiil. >>Ugy is nez ki<< - mondja
maga. Hdt kicsit toldozgatott epiilet, de van benne
nagyon kitUnd hat szoba s meg kisebb is, s annyi
mellekhelyiseg, hogy a gyerekek szerint tizenkilenc
kUlon lyuk van. Pince, padlds s nagy kert. Mind a negy
oldalrol utca vesz kortii A keritest is magam
csindltattam, Idtta a gyonydrii diofdmat? Ezt sajndlndm
a legjobban..."^^

Az olaszorszagi ut is a regi recept szerinti
menekiiles
az
emlekektol,
megneztek
minden
megnezhetot, es egyfolytaban utaztak haza, s oly
torodotten, hogy nem kellett kedves olvasmanyuk, a
Mahabharata sem - emlekszik Virag.
Hazateresuk utan, az elso vasamapon kimentek
Leanyfaluba.
„A hdz hdrom ajtdval nyilik a kertbe, de kettdt
mindig belUlrdl szoktunk bezdrni, az utolso ajto a
konyhde.
Ennek
deszkaajtajdn
vasrudat
kell
keresztbetenni s azt odalakatolni.
A lakat ott is volt, de a vasrud helyett egy
nddszdl volt keresztbe fektetve a lezdrt lakat is a
felretdmasztott
vasrud
kozott. Mikor
elutaztunk,
elfelejtette feltenni a vasrudat - nyitva maradt a lakds.
Ijedten s nevetve mentUnk be: semmi baj.
Jott aztdn Schiller bdcsi, a kdmuves, s azt
mondta:
- Mer Lednyfalun ezen a hdzon az is eleg, ha
egy szalmaszdlat keresztbe tesznek! Ide nem megy be
senki, ha nines itthon a gazda. En tettem ide a nddszdlat.
Apdm nagyon meghatddott. A kdmuves fidval
egyutt Ult a bdrtdnben.
(A regi leanyfalui lakossag becsiiletessegevel
kapcsolatban nekem is vannak emlekeim. Mikor ide
koltoztem, kerites sem volt a hazam koriil. Nagynenem,
aki itt elt 1960 ota, felvilagositott, hogy „Leanyfalun nem
lopnak!" E z igy is volt. Evekig laktam en is a kerites
nelkuli hazban, nyitott ajtoknal-ablakoknal, es egy percig
sem
jutott eszembe, hogy ebbol valami veszely
szarmazhat. A helyzet megvaltozott a „rendszervaltas"
utan, amikor a lakossag mashonnan ideszarmazott
emberekkel is bovtilt. Akkorra mar kerites is ovezte a
telket, megis elvittek meg a csaladi biitorokat is.)

Mintha Mariat akama rabeszelni a birtok
megvasarlasara, dicseri, mint cigany a lovat. Ugy tiinik,
szive melyen azt remeli, hogy nem kell eladnia. Hiszen
az ove! Nem tud lemondani rola.
1925. Julius 13-an beszamol Marianak a haz
irant
erdeklodo
„melt6sagos
urakrol"
es
a
vadasztarsasagrol, amely szinten megvenne, majd
szemelyesebb temakra ter at. Itt az 6 magyarazata
kovetkezik arrol, hogy hogyan is van az 6 viszonya
Leanyfalu „Kremjevel".

Moricz Leanyfaluban irja a Marianak szolo
leveleket. Leanykeres;
„ Julius vegen viszem a gyerekeket Grazba,
onnan Pdrizsba utazom, es ott vdrom Magdt egy szdl
virdggal.
Mi az, amit en magdnak igerhetek? Egy becsiiletes elet
nyugodalmdt.
Mi az, amit maga adhat nekem? Egy szerelmes no
beolvaddsdt az en egesz eletembe..
Meg vagyok gydzddve, hogy szep, jo es nemes elet
vdrhat rdnk.
Szornyu drat fizettem erte, ezert a jovdert: kell, hogy
megkapjam erte, ami jdr. Engedtem egy lelket elmenni:
kell, hogy mdsik lepjen helyette a Sorsomba. "^^

„... Tegnap reggel, mikor Lednyfalubol jottem hazafele,
a hajon magdra gondoltam. (...)
Tudja, en
tizennegyedik eve lakom L.-ban, de soha, soha senkivel
nem bardtkoztam. A hajo a lednyfalusiak kaszindja,
eszre sem veszik, hogy ledszik a hajo a vizen, mert
diskurdlnak, dohdnyoznak, kdrtydznak, nevetnek,
megbeszelik a politika napi dolgait, ott mindenki vagy
gazdag, vagy eldkeld ember, magas dllamhivatalnokok s
gazdag kereskeddk es kizdrolag csak keresztenyek;
roppant erdekes tdrsasdg, valahogy azert olyan
emberek, akik azert jdrnak L.-ba, mert nem mehetnek a
tenger partjdra. Itt csindltak maguknak egy zdrtkorU,
nagyon exclusiv eletet. Mikor en idekeriiltem, az egesz
tdrsasdg felkapott egy nap alatt, mdsnap azonban
kideriilt, hogy a felesegem meg volt sertve, mert csak
engem kaptak el s ot nem, mert d nem birta a konnyii
erintkezesnek ezt a stilusdt, amelyre az uri tdrsasdg epiti
az eletet... Kenytelen voltam visszazdrkozni, es
tizennegy ev alatt olyan magdnyossdgra voltam

Ez moriczi hang. E s ettol kezdve megsziinik
leveleinek lazas csapongasa, mar a hetkoznapok vetik
elore arnyekukat, a hetkoznapok, amelyeknek hetkoznapi
tortenesei vannak. A hetkoznapokhoz tartozik a
leanyfalui birtok sorsa is:
„S aztdn Leanyfalu Ugye.

^' Moricz Virag: Apam regenye 273. oldal
Moricz Lili: Kedves Maria 133. oldal

Moricz Lili: Kedves Maria 140-141. oldal, reszletek
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kdrhoztatva, hogy szdz hajout koziil kilencvenben egy
szot sem vdltottam idegennel ..."^^

Jenoekhez, akik a Rimamuranyi Vasgyar koloniajan
laktak. A kislanyt itt irattak iskolaba.

Moricz, mikor elmaganyosodasuk fo okakent
Jankat nevezi meg, elfeledkezni latszik arrol, hogy
kozben volt az oszirozsas forradalom, amelynek idejen 6
nezeteiben nem eppen az liri tarsadalom allaspontjat
kepviselte. Ennek ellenere, legalabb is a mellekelt
meghivo szerint, nem volt teljesen szamkivetett, hiszen
1921-ben csaladjaval egyutt meghivtak az Anna-balra is,
ami mindig nagy esemenye volt a leanyfalui nyamak.

Az Ulloi liti lakast atalakitottak, kifestettek es
ligy atrendeztek, mintha egesz eletuk vegeig igy
akamanak elni maguknak. Moricz az atalakitasok okozta
herce-hurca mellett szakitott idot, hogy Liliket latogassa,
es a nagyobb lanyokkal is sokat foglalkozott. Kozben
megprobalta rendbe hozni a sajat eletet. Simonyi
Mariaval nem jol alakultak a dolgai. Becsbe utazott
felejteni.
Mikor
hazajott,
Debrecenbe
jart
egy
liriasszonyhoz, aki Jankara emlekeztetette, okos volt, de
nem erzestelen, lehetett vele beszelgetni. (Moricz a
betyar Deajat mintazta rola, de Magoss Olga maga is
megirta kapcsolatukat Emlekeim Moricz Zsigmondrol
cimii irasaban, amely a Rangrejtett fejedelem emlekkotetben jelent meg.) Virag Apam regenyeben megirja,
hogy Marianak a Moricz lanyokkal valo talalkozasa nem
volt sikeres. A z elsot nem is kovette masodik. Moricz
ugyanis marciusban veletleniil talalkozott Simonyi
Mariaval, befejezte a debreceni kapcsolatot, es leanyaival
megkiserelte elfogadtatni a helyzetet.
Elmondta szerelmei tortenetet; sokat beszelt
Jankarol, a debreceni asszonyrol es Mariarol is.
Megertette veliik, hogy ezt a kapcsolatot el kell
fogadniuk.
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Meghivo a Moricz csalad reszere a leanyfalui Anna-balba
Leanyfalut arulta, s bar nem tudta eladni, nem
akart kimenni a nyarra.

A gyerekek eloszor szinpadon lattak Mariat a
Szerelem es halal jatekaiban.
Majus elsejen izgalmas kesziilodes utan
szemelyesen is talalkoztak Mariaval. A gyermeknapi
satomal segithettek perselyezni a szegeny gyermekek
javara. Ezt uzsonnak kovettek, eloszor naluk, majd a
Fovam teren Marianal. Kimentek Leanyfaluba is. Vidam
hangulatu nap volt, csak Virag sirt egy verset. O, mint a
lanyok legidosebbje, nehezebben alkalmazkodott az lij
korulmenyekhez. Moricz megmondta: „Vagy oriiltok az
oromomnek, vagy elrontjatok a magatoket is."
1926. Junius 29-en volt az eskiivo az IJlloi liton.
Sokfele neztek lakast, de nem talaltak jobbat Maria
Fovam teri otthonanal.

A hazat kiadta Katokanak, aki Teo bacsi
(Marschalko Teofd) halala utan egyedul maradva kapvakapott a lehetosegen. Eloszor az egesz hazra akartak
megkotni a berleti szerzodest, de Moricz a vegen megis
kikototte, hogy egy szobara igenyt tart, ha dolgozni
tamad kedve. K i is jart lelkiismeretesen hetenkent
egyszer-ketszer. Hiaba, nem tudott elszakadni a szamara
oly kedves leanyfalui komyezettol. Egyik este, eppen a
leanyfalui Anna-bal estejen megint csak megerkezett, es a
masnap kora reggeli munkara felkesziilni, mindjart
nyugovora tert. Katoka pedig nem ment el az Anna-balba.
Lovagjai igencsak hianyoltak, es megprobaltak
ejjeli zenevel rabimi a balban valo megjelenesre.
Huzattak a cigannyal, daloltak is hozza. Katoka nem
gyozte csititani oket: Csendesebben, kinn alszik a Zsiga
bacsi. A lovagok el is mentek, nehezen beletorodve abba,
hogy Katoka nem kaphato a tancra.
Masnap reggel Katoka elnezest kert az ejszakai
rendzavarasert, de Moricz inkabb megkoszonte, hogy
notat kapott az Uri muri mulatsagahoz. Kerte a szoveget,
es Katoka enekelt;
Babam az ajtot be ne lakatold ...
Hat igy volt.
Szeberenyi Lehel ilyenforman jegyezte le
Leanyfalu Moricza cimii irasaban, amelyet szabadon
ideztem.

A lakas az otodik emeleten otszobas volt,
harom szoba nyilt a Fovam terre. A z ablakokbol latni
lehetett a Vasarcsamokot, a Vampalotat, jobb kez felol
folyt a Duna a Ferenc Jozsef (ma Szabadsag-) hiddal.
Tagas, nagy lakas volt, de igy sem lehetett
mindenkinek sajat szobaja, hiszen Maria edesanyjaval es
noverevel egyiitt, a szemelyzetet nem szamitva, heten
laktak. Lilike vasagya csak ejszakara keriilt a
haloszobaba.
Itt toltotte a csalad a hideg evszakot, mig az
idojaras nem tette lehetove, hogy kikoltozzenek
Leanyfaluba.
Moricz Zsigmond eletenek Fovam teri nyolc
evet a hazon emlektabla orokiti meg. (17. kep)
A tabla felirata:

A gyerekekrol is gondoskodott:
Viragot es Gyongyit elvitte Grazba egy fiatal
hazasparhoz fizeto vendegnek, Liliket elkiildte Svajcba
egy sokgyermekes reformatus papi csaladhoz, ahol
meglatogatta a nyaron. Svajcban megtervezett egy
nepnaptart, es amint hazaert, megprobalta a kiadot
rabeszelni a tervre, de az erre vonatkozo targyalasok nem
vezettek sikerre. Liliket osszel Salgotarjanba vitte Holies

EN NEM AZ ALMOK EMBERE VAGYOK
HANEM AZ ELETE, AZ EN ALMOM AZ ELET.
1926 ES 1938 KOZOTT
E HAZBAN ELT ES ALKOTOTT
MORICZ ZSIGMOND
1879-1982 I'RO
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A haztartas jol miikodott. Maria nagyon kedves
volt. Igyekezett beilleszkedni a raszakadt csaladba.

tiikrozodnek. Szokasa szerint ismet utazasba menekiilt.
Kapora jott, hogy a Felvidekre hivtak
felolvasoestekre. Elment Ungvarra, Kassara, Munkacsra,
Beregszaszra.
Innen Erdelybe utazott Bethlen Gabor nyoman.
A Tunderkert folytatasat akarta megimi. 1927. januarfebruarjaban a Pesti Naplo kozolte folytatasokban a
N A G Y F E J E D E L M E T . A Nyugatnak nem adta, mert
szerette volna, ha muve szelesebb korben valik ismertte.
A Pesti Naploban megjelent iras alig harmadresze a
kesobb (1935-ben) megjelent konyvnek.

L i l i , a legfiatalabb fogadta be eloszor.
„Kisanyanak" nevezte el, es ezt a megszolitast a
nagyobbak is atvettek. Moricz szamara becezetlenul
maradt meg Marianak.
A gyerekek jol ereztek magukat az lij helyen,
de Moricz nem mondhatta el magarol ugyanezt. A
langolo szerelem nem bizonyult tartosnak, ez a langolas
mast vart a hazassagtol. Erzesei irasmuveiben
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Kertepites
fogadta. Ameddig a szem ellat, szegfliagyak boritottak
minden talpalatnyi helyet. A kert lij lakot is kapott, a
szegfiiagyakra kis lovacska hordta a vizet.
Visszatero motivum, ahogy Moricz eletenek
valsagaira reagal. Maganeleti problemait minden esetben
a tavolsagokban
kiserli meg feloldani. Alkotoi
valsagainak feldolgozasara ott a kert, amely ilyenkor
alkotas targyava valik. Moricz nem gazda, nem kertesz,
hanem alkotomuvesz, igy adodik az, hogy a kert minden
megjelenesekor mas arcot mutat. S mint mindenben:
szerelmeiben, miiveszeteben tiilzo, szinte eleg, a kertben
sem ismer realitasokat; ot holdon szegfii, tobb ezer to
margareta,
kaposztak
vegtelen
sorokban,
annak
meggondolasa nelkiil, hogy kinek van igenye erre. Ennek
gondjat asszonyaira hagyja. Csakugyan, igazza valik a
birtok megvasarlasakor kimondott gondolata; arra kell a
kert, hogy legyen kiert (miert) dolgozni, legyen mire
kolteni. Igy kapnak a szineszek kocsidereknyi szegfiit,
hogy a maradek kazlakba hanyva az udvaron menjen
veszendobe, es valosziniien ez lett a margaretak sorsa is.

1927-ben adta ki a Betlilen kormany a pengot.
E z volt a nagy konjunktura ideje. A z Atheneaum is
megerosodott, igy tortent, hogy Moricz konyveit
sorozatba foglalva ismet kiadtak. A konyvei olyan dragak
voltak, hogy csak nagyon csekely eredmenyt lehetett
elemi, de Moricz igy is megmenekiilt eloleg-adossaganak
nagy reszetol. E s lehetosege nyilt arra, hogy a leanyfalui
kertre is gondoljon.
A kertet, sziileteset es novekedeset mar
ismerjiik. Tudjuk, hogy lucernat, zoldseget termett,
megismerkedtiink gyiimolcseivel, de mindeddig csak a
haszonnovenyekrol esett szo. Mi van a viragokkal,
amelyek szine, illata teszi a kertet kertte? Errol is
gondoskodni kell. Moricz Virag emlekei szerint:
„Mdr telen felfedezett egy tehetseges fiut.
Frissen vegezte a Kerteszeti Foiskoldt, elenk, sovdny,
fekete szemii zsidd fiu volt Ldszld - a vezeteknevere mdr
nem emlekszem
akivel a kert dtalakitdsdt megtervezte.
Mdr telen kivitte, beszdlldsolta a hdzba, es a legnagyobb
gydnydriiseggel elldtta mindennel, hogy dolgozhasson.
Most eloszor is remek utakat epitettek, terv
szerint, szabdlyosan. Gruppok ndttek a pdzsitkockdkban,
szeles >>rabdtlik<< szegtek az utakat. Mdr tavasszal
viritottak a feher rdzsakardk a fatal vesszdk mellett.
Eldsdveny, fatal gytimdlcsfa, rengeteg. Teniszpdlya.
Mivel a kert nem egeszen sik, a pdlydn lehordott fdldet
dombba rakatta - sokd, evekig uszott a levegdben a trefa,
hogy erre a >>hegyre<< Medgyessy Feri bdcsival lovas
szobrot csindltat. fLovasszobor nem lett, de az alap sem
maradt meg. A dombot az egyik dunai arviz idejen
elhordtak a gat megerositesehez.)
Addig a kert vadregenyes rendetlensegben elt,
csak eppen a hdz koriil volt egy kis csin, de a folddn az
dreg fdk alatt lucerna es gaz termett. (...)
Ekkora kerteszethez mdr virdghdz is kell, szolt
Ldszld. Mdr eptilt is.
Csak
margareta
volt
vagy
hdromszdz
negyszdgdl.
Szoval oridsi pazarldssal Lednyfalun akarta
megcsindlni a szep keretet a szep asszonynak, aki a
fdrasztd teli szezon es tavaszi utazdsok utdn elutazott a
Tdtrdba pihenni.
Ldszld
is otthagyta
Lednyfalut.
Az d
energidjdhoz es tuddsdhoz keves volt ez a ter. Bedllitotta
apdm drdmere, aki mdr ideges lett a nagyon is szeptdl,
oddbbdtlt. De a bardtsdg megmaradt evekig, tobbszor
kulddtt szep cikldment, azdledt a kedves mesternek es a
miiveszndnek. (18. kep. A Moricz csalad, Mariaval
Leanyfalun).
Utazds, kertepites, izgalom es irds. Cikkek
erdeje".^^

A szegfukrol Illes Endre is megemlekezik
„M6ricz Zsigmond Leanyfalun" c. irasaban.
„Furcsa, emeletes szenatorony elott allunk.
- Szegfiikazal! - vagja ki a titkot Moricz
Zsigmond.
Ugy kell koriilnezniink, hogy nyarankent itt
szegfiiretek nyilnak - egyik szindarabja eloadasara
tizezer szal szegfiit kiildetett be kocsin a szineszeknek. A
szegfiivel megtoltottek az egesz szinhazat.
- Mult heten aztan hervadni kezdtek, hat
lekaszaltattam.
Biiszke, es mosolyog. Tobbet nem hajlando a
szegfiirol szolni. Mosolyabol kedviinkre bontogathatjuk
az igazsagot: a viraggal valamifele nagy vasart tervezette (s ez a penz szaradt el a mult heten), vagy csak sajat
gyonyoriisegere vetette el a szegfumezoket.
Megis uzlet szaradhatott el, mert most ugy
dicsekszik a kerttel, mint egy jol tejelo tehennel: tiz
mazsa egres termett benne az iden, szazotven kilo eper, a
diot nyolc mazsara becsiili! Hany gyiimolcsfaja van?
Kerek szaz."
Ebben az idoben alakult ki a telek vegleges
alakja es nagysaga. Az eszaki oldalon a haz mogott
parcellaztak, az abbol szarmazo otszaz negyszogoles
csikkal Moricz kiegeszitette a „birtokot".
Amig az utcak hivatalos elnevezest nem kaptak,
Moricz a leanyairol nevezte el a telek koriili utcakat. A
mai Moricz koz volt a Virag utca, a Szent Imre herceg
utcat Gyongyi utcanak, az Erkel utca telket hatarolo
szakaszat Lili utcanak neveztek maguk kozott. A Fo tit
akkor meg Fo utca volt, es nem is gondoltak ra, hogy
valaha Moricz Zsigmond tit lesz belole.

Virag abban az evben miiveszettorteneti
hallgato volt Becsben. Mikor nyaron hazajott, nagy
szenzacio varta. A kert soha nem latott viragpompaval

Moricz Virag: Apam regenye 309. oldal

Rangrejtett fejedelem 48-49. oldal
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Anna-bal es mas esemenyek
Az elozo ev sikeres lezarasa utan Moricz
Zsigmond ligy gondolta, hogy iinneplo diszbe oltozott
csaladjaval elmehetnek a leanyfalui Anna-balba, amely
ugyan nem annyira hires, mint balatonftiredi tarsa, de a
leanyfalui nyamak mindig nagy esemenye volt, mert
Szent Anna tudvalevoen a leanyfalui katolikus kozosseg
vedoszentje.
A bait a Leanyfalui Torzs rendezte, es az egyik
alapito tag felesegestol megvizitalta mar a Moricz hazat,
hogy az uj asszonnyal megismerkedjek.
Volt nagy keszulodes. Maria gyonyorii volt. A
vendeglo kertjeben teritett asztalok, es a racson tul allt a
bal. Moriczek letelepedtek az egyik kerti asztal mellett, es
senki nem allt szoba veliik. A lanyoknak meg akadtak
lovagjaik, akik tancba vittek oket, de a Moricz hazaspar
asztalahoz csak egy ember kozelitett, de ez is csak azert,
mert Virag szerint valosziniien Moricz szolitotta meg.
A csalad reszere hamar veget ert a bal.

kisregenye. Moricz Lili apja halala utan irt leveles
konyvet szinten a verandan feszkelo fecskekkel kezdi. ^'
Fecskek! Vajon hova lettek? Meg a mult szazad
nyolcvanas eveiben itt csiripeltek a hazak koriil. A strand
oltozojenek minden sarkan volt egy-egy fecskefeszek.
Persze a kis haszontalanok nem szerettek, ha kijeloltlik a
helyliket, juszt sem oda raktak feszket, ahol felszereltlik a
kis, egi aldastol 6v6 deszkalapokat.
Nem, es nem!
Sajnos, ok is elmultak az eletlinkbol, mint
megannyi mas. Jobban szerettlik az idegenforgalmat,
mint kedves kis madarainkat. Jaj, csak ne csipjek a
szunyogok az idelatogatokat (meg mi sem szeretlink
vakarodzni), irtottuk hat rendesen a sziinyogokat. Es
sziikitettlik fecskeink eletteret.
Nekem magamnak is volt ket fecskeelmenyem.
Az egyik Leanyfaluhoz ffizodik. Volt a verandan egy
fecskefeszek, villasfarkuak laktak. Szep komfortos kis
lakhely volt, igy gondoskodni lehetett a szapomlatrol is.
Elneztem, amint szorgos kis fecskeparom etette a falank
kicsinyeket, mignem akkorara nottek, hogy elhagyhattak
e feszket. K i s rozsapergola volt akkoriban a haz elott,
ennek ket vegen lilt meg a fecskepar. Koztuk a
tartogerendan tetovazott a ket kisfecske. Szemmel
lathatoan idegeskedtek, nem mertek elindulni. Az egyik
szlilo odarepult es kedvesen megbokdosve elinditotta az
egyiket, es hogy ne feljen, a fecskepar masik tagja
egyfolytaban csicseregve biztatta. Mint mikor mi
tanitottuk jami a gyerekeket. Es nem lankado tlirelemmel
folyt a lecke egesz delutan. Ami igaz, az igaz, hamarabb
tanultak meg a kisfecskek a replilest, mint gyermekeink
az onallo lepeseket.

E z az incidens nem hasznalt a hazastarsi
kapcsolatnak, amely ezen a nyaron egyebkent is eleg
feszlilt volt.
„Augusztusban Maria ugy ment el a Tdtrdba,
ha ott egy fenyofdrdl illo szerzodest tudott volna
szakitani, nem jott volna vissza ebbe az akdrmilyen
szegfus, neki megiscsak haldlosan unalmas es idegen,
idegesitd Lednyfaluba ".^^
A nyar elmult, Virag a telet is otthon toltotte,
mielott sok feladattal ellatva, gazdag tanulmanyi
programmal elindult a berlini egyetemre. Moricz
elkiserte.
Aztan jonnek-mennek a levelek, amelyek
idonkent hirt adnak a leanyfalui birtok esemenyeirol is.
1929. Junius 6-an irja Marianak:

De szivesen takaritanek meg utanuk!
A masik elmenyem nem leanyfalui, de szinten a
fecskekhez kapcsolodik. Egyik nyaralasom alatt ket,
slirgonydroton csucsiilo fecske vonzotta magara a
pillantasomat, es nem is engedte el, amig utaskiseronk
tavozasra nem szolitott bennlinket. Ugy Iiltek a
slirgonydroton a ket fecskek, mint falusi oregek a
kispadon nyari esteken. Eloszor csak a csiviteleslikre
figyeltem fel, aztan arra, amit ma divatosan testbeszednek
neveznenk. A z egyik, nyilvan 6 volt az eloado, kis
testenek minden porcikajat megmozgatta, hogy tarsa
erdeklodeset magara vonja. Szamyaval gesztikulalt, fejet
emelgette, forgatta, es neha, mintha nyomatekot akart
volna adni mondokajanak, kisebb-nagyobb koroket irt le
iilohelyiik korul. Kifejezo volt, valahogy ligy, mintha
valaki szamunkra erthetetlen nyelven mondana valami
nagyon fontosat. Kar, hogy nem ertjuk a fecskek
beszedet!
...es a diofa, az bizony csak kiszaradt vegul.
Illes Endre mar hivatkozott irasa adja hirul:
„... a kozelben oriasi diofa all. Megdobbento ez
a fa az ego augusztusi kertben: maganyos es meztelen teljesen szaraz. Szinte zavart erzek: oregembemek
mhatlansaga ilyen fekete es rideg.
- Ket eve teljesen megfagyott
mondja a
hazigazda.

„(...) most ugy szdmitom, hogy a LEGY JOT
befejezem. Akkor Lednyfaluban megirom a NAGY
FEJEDELMET,
a Bethlen regeny masodik kotetet.
„ Jozsa
es
Jola
tegnap kint voltak
Lednyfaluban. Szep ido volt, es Jozsa most telefonalt,
hogy honapok ota olyan jo napja nem volt. A feje sem
fdj. Igen szep minden, a kert rendben van, csak a nagy
diofa nem hajt. Sok eper van, taldn mdr irtam, hogy 200
pengot kaptam a kertbol.
Egyik „Edes kis fiam" megszolitassal kezdodo
leveleben hirek a kertrol:
„En most a LEGY JO szinpadi feldolgozdsdn
harcolok (...) Tegnap kint voltam Lednyfaluban. A
diofdk taldn megmaradnak. Csak a nagy fdt feltem.
Fecske van a torndcon. '^^
Fecskek! Moricz kedvelte e fecskeket. A
„Rangrejtett
fejedelem"
cimen
megjelent
visszaemlekezesek kozott van Illes Endre kis irasa
Moricz Zsigmond Leanyfalun cimmel. Ebben emlekezik
meg egy latogatasarol a Moricz haznal. Az irot akkor
foglalkoztatta A F E C S K E K F E S Z K E T R A K N A K cimii

Moricz Virag: Apam regenye 328. oldal
Moricz Lili: Kedves Maria 284. oldal
Moricz Lili Kedves Maria 291. oldal
Moricz Virag: Apam regenye 339. oldal

^' Moricz Lili konyvenek cime: Fecskek a verandan
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Azt nagyon megsinylette ez a fa. Tobbe nem volt olyan
szep, mint regen, es nehany e w e l ezelott, 1979-ben egy
vihar kidontotte, mert beltil mar egeszen tires volt. ( A z
evgyiiriik 100 evesnek mutattak.) Most ott fekszik, mint
egy szobor a kertben, es eppiigy szeretjiik, mintha allna.
Milyen szep tud lenni egy ilyen meztelen fatorzs! Mert az
eso lemosta a kerget, es olyan szep feher. Szeretjiik. E n
megprobaltam konzervaltatni, de nem lehet. Ahhoz olyan
sok konzervalo anyag kene, hogy azt nem lehet
megcsinalni egy nagy fatorzzsel."^^ (20. kep)

A diofan egyetlen level sines, csak a csupasz
agak borulnak ossze, - ugy all itt szaradon, mint egy
Shakespeare figura. Megtepett, tarstalan orias.
- E z a legkedvesebb!
nezi Moricz Zsigmond.
- Meg igy is a legkedvesebb mind koziil!
A fahoz nem nyulhat senki. Mult nyaron a
szakacsno tiizgyujtashoz szaraz aprofat keresett a
kertben, nem talalt mast, a farol akart tomi nehany agat.
Nagy vihar kerekedett a szentsegtoresbol.
Masik diofaja is megfagyott a telen. De ez a
szivosabbik orias iden kizoldiilt, sot itt-ott dio is
megbuvik a lombok kozott. A hazigazda biiszken
keresgeli oket itt a csodat, az elet csodajat mutogatja."^^
(Megertem Moricz ragaszkodasat az oreg
diofahoz. A z „elniakaras csodajaval" jomagam is nap,
mint nap talalkozom. Kertemben all egy osoreg
cseresznyefa, torzse mar elhalt, odvas, de torol felhajtott
egyik agan lij eletet nevelt, es maig is tavaszi viragzassal
orvendeztet. (19. kep) Cseresznyeje mar csak a rigoknak
taplalek, mi mar nem meriink az odvas agakon
gyiimolcsert kapaszkodni, de ragaszkodunk hozza, nem
engedjiik kivagni; eljen, mig tart benne a lelek, amely
pusztulni nem engedi.)

Ha mar 1986-ig eloreszaladtunk az idoben,
hadd idezzek egy masik kis tortenetet, amely Viraghoz
kapcsolodik:
Csurgay Mihalyne, Erzsike klubtarsunk a
Leanyfalui Nyugdijas klubban csak hallgatott, mikor az
evfordulohoz
kapcsolodo
Moricz
palyazatrol
beszelgettunk. Moricz Zsigmondnak nem volt kozeli
ismerose, de miutan leanyfalui lakes volt, a csalad tagjai
nem voltak idegenek szamara.
Egy szep tavaszi napon oteves unokajaval,
Misikevel setalgatott a faluban. Moricz Virag, az iro
legidosebb leanya, kinn konyokolt a birtok keritesenel,
nezte az arra haladokat. Erzsi neni odakoszont. Misike,
jol nevelt gyerek leven, ligy erezte, hogy neki itt feladata
van, es koszones elott, miutan a nenivel meg nem
talalkozott, illedelmesen osszecsapta a bokajat, es
bemutatkozott:

Az OS diofa, amelynek koszonhetoen Moricz
Zsigmond Leanyfalu lakosa lett, mindenkit foglalkoztat,
aki az iro es Leanyfalu kapcsolatarol ir:
1982. februar 27-en a Pest megyei Hirlapban
„M6riczeknal Leanyfalun" c. cikkeben Molnar Zsolt irja:
„A nagy diofa, amibe beleszerelmesedett, villamtol
kettetorve hever a havas foldon. A torzsen borostyan. Elo
emlekmii."
Moldovanyi Akos 1986-ban kiadott „Kertesz
legyen, ki boldogsagra vagyik" cimii konyveben Moricz
Virag adja az utolso hirt az oreg diofarol, amely Moricz
Zsigmondot Leanyfalu szerelmeseve tette:

- Kezet csokolom, Csurgay Mihaly vagyok!
Moricz Virag vette a lapot, kezet nyiijtott, es
viszonozta a bemutatkozast:
- Moricz Virag vagyok.
- Csak nem a Zsiga lanya vagy?
Erzsike kisse zavarba jott, es raszolt a gyerekre:
- Misike, micsoda dolog ez, Moricz Zsigmond,
nem Zsiga...
- Miert nem, hiszen a Cini (Karinthy Ferenc)
kutyajat is Zsiganak hivjak!

,,1928-ban olyan rettenetes nagy fagy volt
Leanyfalun, hogy en meg marciusban gyalog mentem at a
Dunan a szigetre.

" Hies Endre: Moricz Zsigmond Leanyfalun. Rangrejtett
fejedelem 48. oldal

Az idezett Moldovanyi mii 112. oldala
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Szoborfaragas Leanyfalun
Otvenedik szuletesnapjan, Peter-Palkor Csecsen
diszpolgarra avattak. A megilletodott iro a kis csecsei
templom (21-22. kep) elott vette at az errol szolo
oklevelet, es e szavakkal nyugtazta:

Minthogy Rethey-Prikkel Lajos egyike azoknak
az emlekezoknek, akik meg eleteben megismertek
Moricz Zsigmondot, kezenfekvo volt, hogy
hianyos
ismereteimet kiegeszitendo - ot is felkeressem.

„ ... El fog jonni az ido, amikor Eurdpa
testerdl lehullanak a mondva csindltpolitikai, gazdasdgi
korldtok, s akkor ez a fold osszekotd kapocs lesz Kelet es
Nyugat kozott. Ha a magyar okos, eros, felvildgosodott
nep lesz, akkor ebben az Europdban a magyar nepre
igen nagy szerep var. Ezert dolgozom, hogy nepem
felkesztileset elosegitsem. Elfdradva jottem ide,
megerosodve tavozom. Folytatni fogom a munkat, egyre
nagyobb elszdntsdggal, erovel. Fogadom ezt a magam
neveben es fogadom annak a szellemi stdtusnak
neveben, amelynek tagja vagyok, a nemzetet eltetd
magyar irodalom neveben."

Februar 11-en, esos teli napon latogattam meg
az Elnok urat tahitotfalui otthonaban. Ertesulesem szerint
nehany nappal azelott toltotte be 80. eletevet, igy
mindjart sziiletesnapi gratulacioval kezdtem, mondvan,
hogy nemi igyekezettel meg utolerhet engem. (24. kep)
Ezen elelcelodtiink egy kisse, es miutan
tudomasom volt rola, hogy meg diak koraban
megismerkedett Moricz Zsigmonddal, megkerdeztem,
hogy milyen koriilmenyek kozott tortent a talalkozas.
„Lajos bacsi" meseini kezdett, felidezve a
multat.
Tanitocsaladban szuletett Talfaja
pusztan
(Kecskemet mellett), ahol az elemi iskola elso harom
osztalyat vegezte a ket tanitos tanyai iskolaban.
Negyediktol Kecskemeten jart. Nagynenjenel lakott,
akinek harom gyermeke koziil a legidosebbel keriilt
baratsagba. Menyus tiz e w e l volt idosebb Lajos bacsinal,
egy iskolaba jartak, igy barati kore az idosebb fiiikbol
alakult ki. Cserkeszaprodkent lett tagja a gimnaziumi
csapatnak,
amelyben
kesobb
orsvezeto
lett.
Orsvezetokent a harshegyi taborozasban vett reszt, ahol
Moricz Zsigmond a nepi irokrol tartott eloadast. Moricz
akkoriban a Kelet Nepe-t szerkesztette, es maga kore
gyiijtotte mindazokat, akik ebben az idoben a falu es a
parasztsag problemai fele forditottak figyelmiiket. Lajos
bacsi akkor nem keresett szemelyes kapcsolatot az iroval,
de a tabor lakoi kozt volt Szeberenyi Lehel, aki novellat
kiildott Moricznak a Szerkesztosegbe, tanacsat kerve,
hogy erdemes-e irassal foglalkoznia. Moricz biztatta, igy
Szeberenyi Lehel komolyan kikotott az iras mellett, es
kesobb csatlakozott azoknak az irodalmaroknak a
taborahoz, akikbol Leanyfalu szellemi arisztokraciaja
kialakult.

(Az E U csatlakozas idejen, amikor a nepek arra
keszulnek,
hogy
Europaban
megszuntessek
az
evszazadok folyaman felgyiilt es beketlensegekben
kirobbano konfliktusok forrasait, Moricz mondanivaloja
ma is aktualis. Tiszacsecsen szinte a jovobe latoan
korvonalazta az Europai Kozosseg megalakulasat.)
Most, hogy otveneves, es diszpolgar lett, nem
tiltakozott az ellen, hogy szobor kesziiljon rola.
Medgyessy
Ferenc,
akivel
egyutt
diakoskodott
Debrecenben, mar regen szerette volna megfaragni.
Nehany alkalommal a miiteremben ult modellt, es mikor
oda jutottak, a szobrasz hajora ult es Leanyfaluba utazott
az elonagyolt hatalmas kodarabbal.
A leanyfalui szoborfaragas torteneterol Moricz
Virag irt az Apam regenyeben, de Moricz maga is
hagyott rola feljegyzest. Moricz igy emlekezik.„A ko a nagy diofa alatt van feldllitva;
hasdbfdkon egy Idda, azon a vizes hordo, s annak a
tetejen a ko. Alig eri, olyan magas. Folyton mozog,
hunyorit, rdm nez.
A ko lassan adja ki a formdkat. Mdr tele van
egyeniseggel. Minden percben mdsutt kopog rajta. Es
sohasem ott, ahol a nezese utdn vdrom.(...)
Azt
hiszem,
a
legmonumentdlisabb
szobrdszunk, de a szemet megfaragni, a szdjat a bajusz
alatt, rettento kinlodds neki. De az egesz koncepcioban
van eredetiseg es nagy ero. Jokat mond:
- Micselangelo? Annak nines statikdja. Nezd
megakdrmelyik szobrdt, borul. ...
Nezem a fejet, amit farag,
nehezkes
eszkozdkkel finom vondsokat ves. Vasvesdkkel a
karaktert, mint legbecsesebbet, amit ember teremteni
tud. Az egesz szobor olyan egyszerii. Egy vaskos tomb.
Ahogy percrol percre fejti, elet virul ki belole, a feheres
kobdl, de semmi
kiemelkedo,
szinte fdtyolba
burkolva.
( A szobor Debrecenben all, a Deri Muzeum
mellett.)
2004-ben, egy kirandulas kereteben felkerestiik
a nyiregyhazi foiskola kertjeben Kothay Nandor Moricz
szobrat, igy sikerult megorokiteni azt a pillanatot, amikor
Rethey-Prikkel Lajos, a Moricz Tarsasag elnoke koszoni
elhelyezessel tisztelgett az iro emlekenek. (23. kep)

1941-ben Csikai Laszlo csaladja es barataik
meghivasara kerult sor a nepi irok talalkozojara
Tiszaladanyban, amelyre Lajos bacsit, az akkoriban meg
kamasz diakot is meginvitaltak. A talalkozon reszt vett
Somogyi Imre, a hasura-gazdalkodas^^ kitalaloja,
keramikus, aki szobraival jarta az orszag falvait, hogy a
gazdalkodokat megismertesse a nadtakaras elonyeivel.
„Kerekparos apostol" neven is emiegettek.
Moricz Zsigmond, aki a Kelet Nepeben es
orszagjaro eloadasain nepszeriisitette a hasurat, szinten
reszt vett az esemenyen. Lajos bacsi akkor keriilt Moricz
Zsigmonddal szemelyes kapcsolatba, es egesz eletere
elkotelezett hive lett. 1942-ben a kecskemeti konyvnapon
a regoscserkeszek satraban Ptiski Sandorral - arusitottak
a Magveto antologiat.
A Nepi irok Tarsasaganak volt tagja Veres
Peter is, aki Lajos bacsit a Parasztpart eszmeivel
megismertette. Talalkozasa Veres Peterrel es Moricz
Zsigmonddal egesz tovabbi sorsara kihatott.
Lajos bacsi abban az idoben a kecskemeti lapok
gyermekrovataba
szerkesztett
rejtvenyeket,
es
megemlitette, hogy akkoriban keriilt kapcsolatba jelenlegi
lakhelyevel, Tahitotfaluval az egykor ott miikodo Tildy

Moricz Virag: Apam regenye, szemelvenyek a 340. es 342.
oldalrol

Hasura: nadtakaro, amellyel a fagykaroktol vedhettek a kerti
novenyeket
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Mihalyt bizta meg. Volt a Parasztpart orszagos
konyvtaranak igazgatoja, dolgozott a Szabo Ervin
Konyvtarban, tanitott irodalmat. 56 utan leiilte a maga ket
esztendejet...
Mar
nem
is gyoztem
a jegyzetelest,
megkerdeztem Lajos bacsit, hogy miert nem irja meg 6 is
az „Eletem regenyet"? Tomoren csak annyit valaszolt:
nines ra idom! Kar!
(Azota, tobbek rabeszelesere, megis nekifogott
emlekei megirasanak. Majusban arrol tajekoztatott, hogy
mar kozel 100 oldalnyi keziratot oriz szamitogepe
memoriaja.)
Kerdesemre, hogy hogyan kerult kapcsolatba a
Moricz Tarsasaggal, azt valaszolta, hogy Szeberenyi
Lehelne vetette fel egy ertelmisegi klub megalakulasanak
gondolatat. Ehhez tobben csatlakoztak, tobbek kozt egyik
alapito tag: Bedo Szilvia es Moricz regi tiszteloi,
valamint volt munkatarsai. Kezdetben Moricz Kor neven
a Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat kereteben
mukodtek. Amikor a rendszervaltas lehetove tette civil
csoportosulasok
letrejottet,
megalakult
a Moricz
Zsigmond Tarsasag, de ez mar megint egy masik
tortenet!

nyomda reven. Hazafele menet lefenykepeztem a nyomda
emlektablajat. (25. kep) A tabla felirata:
TILDY ZOLTAN
1889-1961
TAHITOTFALU KOZSEG REFORMATUS G Y U L E K E Z E T
LELKIPASZTORA (1920-1930)
MINISZTERELNOK, KOZTARSASAGI ELNOK,
ALLAMMINISZTER
AZ 6 KOZREMUKODESEVEL EBBEN AZ EPULETBEN
DOLGOZOTT AZ I920-AS EVEKBEN A NEPI IROKAT IS
TAMOGATO SYLVESTER NYOMDA ES KIADO
ALLITTATOTT 2002-BEN
Lajos
bacsi
budapesti
egyetemistakent
talalkozott Medgyessy Ferenc szobraszmiivesszel, aki
Moricz Zsigmond iskolatarsa es baratja volt, vele
elevenitettek fel a „Zsiga bacsihoz" kapcsolodo
emlekeket.
Haboni, sebesiiles, hadikorhaz, fogsag utan
Kecskemeten belepett a Parasztpartba,
amelynek
szervezo titkara lett. Reszt vett a Szabo Dezso Nepi
Kollegium
megalapitasaban.
Ennek
igazgatojava
valasztottak. Az irodalmi szakkor vezetesevel Czine
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Komfortosodik a haz
A leanyfalui haz tovabbi sorsaban jelentos
szerepet jatszott a Nyugat, ezert egesz roviden
foglalkoznunk kell Moricz es a Nyugat kapcsolataval.
Osvat Emo ongyilkossaga kovetkezteben
megtiriilt a Nyugat szerkesztoi szeke. Osvat ugyan
Ignotusra gondolt, mint lehetseges utodjara, de Gellert
Oszkar Moricz Zsigmondot szerette volna latni abban a
pozicioban. A folyoirat mar elvesztette kezdeti lendiiletet,
szinte csak onmagaert letezett, alig volt kozonsege. A lap
uzleti vallalkozaskent is egy csodtomeg volt. A fokonyv
24 000 pengo adossagot mutatott, mar munkabert es
nyomdakoltseget sem tudott fizetni. Ugyanakkor egyetlen
szam kiadasa haromezer pengonel tobbe kerul. Minden
tenyadat azt mutatja, hogy a lap veszteseges, de
(optimista) becslesek szerint, a lap terjedelmet es
szellemet erinto nemi valtoztatassal, akar 20 000 pengo
evi nyereseget is hozhat. Babits keszpenzzel szallt be, igy
laptulajdonos
lett. Felajanlotta Moricznak, hogy
vallalkozokent vegye at a lapot.

Erdelybe nem tudott elmenni, hogy a Nagy
fejedelemhez adatokat gyiijtson. A labaval kinlodott
megint. Labfajasa egesz nyarig folyamatosan agyhoz
szegezte.
Majus vegen Gyongyi keserves ev utan atment
a Sziniakademia rostavizsgajan. Moricz ellenezte
Gyongyi palyavalasztasat, mert alkatilag nem tartotta erre
alkalmasnak. Igaza volt. Gyongyi az elso ev utan
abbahagyta a szineszkedest. Ehhez kapcsolodva a maga
reszere is levonta a tanulsagot:
„(...) Most mdr szaladnom kell munkdra,
pedig faradt vagyok, kedvetlen is, a Nyugat dolgai
nincsenek rendben. Ugy latszik, ez nekem ugyanolyan
teves vdllalkozdsom volt, mint Gydngyinek a magde".^^
Gyongyit elkiildte vigasztalodni Berlinbe, az
utolso ket honapot egyiitt toltotte a ket lany, es egyiitt
olvastak a leveleit.
Buzditotta, vigasztalta, tanitotta leanyait.

Ezenkozben
folyt
a
LEGY
JO
M F N D H A L A L I G . . . szinpadra vitele.
Virag Berlinben tartozkodott, igy lemaradt a ket
uggyel kapcsolatos izgalmakrol, de a jovo-meno levelek
pentosan idezik az egesz hangulatat.
A Nyugat ugye ligy rendezodott, hogy Moricz
es Babits egyiitt szerkesztik a lapot. Mindketten minden
keziratot lekozolhetnek, amit lekozolni jonak latnak.
Moricz, a ra jellemzo nagy lendiilettel vetette magat a
Nyugat iigyeibe. Nagy tervekkel indult, gyiijtotte a
temakat, kereste a munkatarsakat.
A Nyugat elso szamanak megjelenese es a
L E G Y JO MINDHALAlIG bemutatoja ugyanazon a
napon volt.
A jovo-meno levelek szerint az egesz csalad a
Nyugat lazaban eg. Mindenki reszt vesz az eloadoelofizeto-gyujto utakon. Mindenki szaval: Maria,
Gyongyi, Lili.

A sok izgalom, csatarozas, propaganda-hadjarat
kozepette egy kicsit megint megszolal a kert.
Napsutessel, madardallal iizen, es ez az iizenet Moriczot
orom-oda irasara keszteti. Leanyfalun, Peter-Palkor, 51
evesen irta ezt a levelet, amelynek nehany sorat idezem:
„Edes gyermekeim,
Az dm, dtvenegy eves vagyok, reggel otkor
keltem, gyonyorU peterpdli reggel van, kint szolnak a
madarak, bent az irogep. Fent-lent, koriil meg alszik
mindenki, ti is alusztok, s rdtok gondolok es szeretnek
beleldtni a jdvdtokbe, szeretnem, ha legalabb annyi
oromotok volna az eletben, amennyi nekem jutott." ^*
1930 nyaran Virag es Gyongyi visszatertek
Berlinbol. Moricz beteg volt. A Nyugat koriili hercehurcaval tulterhelte fizikumat, fajt a feje, fajt a laba,
Hevizre utazott gyogyulni, pihenni. Maria nehany nap
utan kovette.
Kiilsoleg nem lathatoan, de a felszin alatt mar
erezhetoen romlott a hazastarsak kozotti viszony. E z nem
nyilvanult
meg
hangos
veszekedesekben,
hideg
udvariassaggal palastoltak a szakadek melyiileset.
Hevizen, ligy tiinik, komolyabbra fordultak az ellentetek.
Maria nehany nap miilva hazautazott.

Moriczot is nagyon igenybe veszik a Nyugat
koriili teendok. Viragnak, aki a nyari szemeszter
sziineteben onkentes alkalmazott volt, igy vail errol:
„Edes fiam (csaknem minden leveleben ez a
megszolitas, mintha titkon arra vagyna, barha fianak
irhatna levelet. Biztosra veszem, hogy szeretett volna
fiiigyermeket, hogy legyen kire orokitse a nevet. E z is
magyarazata lehet annak, hogy kesobb olyan szeretettel
vette koriil, es fogadta orokbe Litkei Erzsebet kisfiat.)
...ritkdn irok, pedig mindennap eszembe van,
de regi nota: sok a dolgom, sot mindig faradt vagyok.
Keson jott nekem egy kicsit ez a Nyugat, tiz evvel ezelott
jobb lett volna. ( ...) A jovoben ugy szeretnem Idtni a
jovodet, ha nekem a Nyugatndl lehetnel segitsegemre.

Moricz Zsigmond - feljegyzesei szerint veglegesnek
erezte
a
szakitast,
komoly
kovetkezmenyektol tartott, es meglepodott, amikor Maria
taviratban ertesitette Mikes Lajos halalarol, es az irant
erdeklodott, hogy mikor jon haza Leanyfaluba.
Augusztus 21-en hajnali 5-kor irt feljegyzese
ravilagit akkori erzeseire:
„Mindenesetre nyugodtabban aludtam, hogy
nem kell tragedidtol felnem. Ez a pdr nap iigy telt el,
mint mikor Janka haldldt rettegtem.
(...) Eletiink ardnya igen erdekesen fejezheto
ki szdmokban. Itt toltottem 14 napot, ebbol 8-at egyediil,
6-ot Mdridval ketten. Pontosan vezettem a szdmaddst

Szoval fiacskdm, vdlaszuton vagy. Egy olyan
generdcidhoz tartozol, amelynek iijra kell epiteni ezt a
kis orszagot Ehhez igen nagy szocialis kepzettseg is
kell, erre gondolj mindig. (...) Csokollak fiam. Irj
szorgalmasan minden dologrdl. Apu"^^
(Meg
itt is, sajat gondjainak-remenyeinek
taglalasaba is belecsendiil a magyar haza sorsa feletti
aggodas.)

Moricz Virag: Apam regenye 372. oldal
Moricz Virag: Apam regenye 375. oldal

Moricz Virag: Apam regenye 364-365. oldal
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Az en 8 napom kerult 85 P-be, a vele toltott 5 nap
334,64 P-be. Pedig az 6 erzese az volt, hogy szerenyen
eliink. (...) Ezigy volt bevezetve."

megprobalta menteni, amit menteni lehetetlen volt: a
Nyugatot. E s meg a haz modemizalasaval kapcsolatos
gondokat is magara vallalta.

1930.
X I . 13-an
Marianak, amelyben kisse
hazassaguk merleget:

A kut elkesziteseben munkanelktili csaladja
mukodott kozre. Karoly occse, aki tiz evig volt hazajatol
tavol a forradalom utani idok ota, tervezi a kutat es a
vizvezeteket. Unokaoccse, Papp Mihaly, aki mar evek ota
napszamos munkabol el, vegzi a foldmunkat. Mihaly
batyja lesz a szerelo, Andras badogos es szerelo. Kozben
Moricz megprobal valamennyiuknek allast szerezni. Nem
sikeriil. A leanyfalui munkalatok viszont annak rendjemodja szerint haladnak. Moricz feliigyeli a munkat es
intezkedik, ha kell.
1932. jun. 10-en leanyfalui keltezessel irja
Marianak:
„.., Mondja meg Kdrolynak, hogy ha csak
lehet, Andrdst holnap kiildje ki, hogy vegezziik mdr el
azt, ami itt vegezni valo. S azt is mondja meg, hogy nem
szabad csak egyfeles csapnak lenni, csak colos csap
lehet, mert mdskepp nem tudom haszndlni a
gumicsdvet. Vele Ugy maradtunk, hogy ket csap kisebb
lesz, de azota kideriilt, hogy az nem jd.
A kdlyhds megcsindlta a kdlyhdt Azt dllitja,
hogy jd lesz. Ha nem jd, majd rdkenyszeritjiik, hogy
jojjon ki iijra. De taldn jd lesz. Mindenesetre, ha mdr
rettenetesen sok unalmas beszedet vegighallgattam,
majd elaludtam tole, egy kis tdrcdt csindltam belole, ezt
a mdsikkal Virdg vigye be Foldihez, s hozza el a penzt,
160 P-t. Holnap vdrom magdt.
Most 12 ora, eppen kezdik a harangozdst. (...)
Most fogom a sparherdet megmutatni a kdlyhdsnak.
Megnezte, s azt mondja, rendben van, lehet
benne tUzelnl A kddat is betette Mihdllyal a helyere.
Szdmldja hdsz pengo. A tegldt olcsdn
szdmitottam, mondja. Nagyon drill, hogy ilyen jol
becsapott, de en se hagytam magam, midta ezt a levelet
abbahagytam, mondott meg egy tdrcdra valdt, de jobbat,
mint a mellekelt. Tehdt nem sokat alkudtam vele az
egypengdert. Legyen boldog vele."

Pozsonybol levelet ir
egyoldaluan, megvonja

„ Eszembe jutott, hogy eppen most hdrom
honapja, hogy eltorott a pohdr, amelyben szerelmiink
bora volt. Aug. 13. Heviz. Tehdt eltelt hdrom honap. S
hdtra van az elet (...) AzonkivUl az is gyotor, hogy
kdrdra vagyok a maga ervenyesUlesenek. Nem elhet
szabadon mellettem, mint szineszno, s en nem tudok
segiteni, mert nem tudom Magdt megimi Negy es fel
eve, hogy egyiitt vagyunk, egy sorom sines azota,
amiben magdt irtam volna meg.(...) Egesz kUlonos, a
miizsa megsziint abban a pillanatban, ahogy feleseg lett.
(...) Hogy lehet ezen segiteni?
(...) Nem tudom elmondani, hogy nem ertem a
Termeszetet, mit akart azzal a vad eszeveszett
szerelemmel, amit most hat eve belem gyiijtott. Allat es
fenevad voltam magdert. S most?
(...) Maga nagyon boles es jo - magdnak kell
megtaldlni a megolddst Maga meg fiatal, szep es
tehetseges, nyardt eli - nem sorvadhat el mellettem, es
nem sziirkiilhet meg miattam."
Ra ket napra Pragabol:
„(...)
Hogy olvasta a pozsonyi levelemet
Mdria? Remelem, igazat ad. Februdrban felmondjuk a
lakdst, en jovore nem veszek ki lakdst, hanem
Lednyfaluba hurcolkodom. A gyerekeket kiilfoldre
kiilddm, Virdg Pdrizsba, Gyongyi Nemetorszdgba, s Lilit
is nemet szdra."
(Itt is Leanyfalu vetodik fel, mint vegso
menedek, de egyelore meg varat magara ez a lepes, a
szetvalasig meg sok viz folyik le a leanyfalui Dunaagon.
Moricz 1936-ban telepedett meg veglegesen a leanyfalui
hazban.)
Level Marianak ket evvel kesobb, de mintha az
elozo folytatasa lenne:
„Kepzelje, nem mentem ki Lednyfaluba. Lemondott a
partnerem, Lovass Pista, s erre elment a kedvem,
ugyanis nekem se kell meg kimenni a szelbe, csak nem
akartam ferfiatlan lenni.

„ Vizvezeteket,
villanymotorral
hajtottat,
furdoszobdt
folydvizzel,
es angol WC-t csindltat
Lednyfaluban, ami igen sokba keriil. Papp Mihdly, a
boldog ember, es testverbdtyja, Papp Andrds, aki lakatos,
tempds nyugalommal keszitgetik a nagy munkat. De azok
a csdvek, amiket dk fektettek a foldbe, azdta se fagytak be
egyszer sem. Es a kdlyhdt se kellett azdta sem dtrakni.

A Nyugat ekkor mar a vegpusztulas fele halad,
es Moricz, hogy megmentse, tizenketezer pengot vesz fel
a leanyfalui kertre, hazra; mondvan, hogy uj kutat akar
fiiratni, es vizvezeteket szereltetni. A penz a Nyugatnak
kellett, de erre nem kaphatott hitelt. E z a magyarazat
viszont meggyozo ereju.
A Nyugat egy kis lelegzethez jutott, Moricz
pedig nekilatott leanyfalui haza „modemizalasahoz", ha
mar arra kapta a penzt.

Mialatt a kut keszult, Moricz kivallatta
modelljeit, s mire azok dolguk vegeztevel szetszeledtek,
megirta a Boldog ember elso ketszaz oldalat.
Kozben
novellakat is irt a leanyfalui
emberekrol. Ezek az elbeszelesek mar nem elnezo
humorral abrazoljak a falu nepet. Az irasokban
megjelenik a biralat hangja. Moricz nem tudja elfogadni a
beletorodo tetlenseget, a fejlodeskeptelenseget.
A sok munkaba megint belefajdult a laba.
„Ment Hevizre s magdval vitte Szecsy Mdridt, a Murdnyi
Venuszt.(...) Julius kozepen jott haza Lednyfaluba. Friss
volt, jdkedvu, remekiil haladt a MURANYI VENUSZ, a
Pesti Naploban elindult a BOLDOG
EMBER,
meg
hetekre volt szabad ideje, kesz kezirata.

Ez volt az utolso nagyobb szabasu beavatkozas
a haz eletebe. Most mar minden kenyelmet biztosit a
benne elok szamara az akkori idokben ismert
legmagasabb komfortfokozaton. Ismet a „boldogsag"
korszakanak kellene kovetkeznie. E s mi jott helyette?
Munka, lazas tevekenyseg, almatlan ejszakak, mikozben
Moricz Virag: Apam regenye 378-379. oldal
Moricz Lili: Kedves Maria! 324-326, 329. oldal

•" Moricz Lili: Kedves Maria! 330-331. oldal
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Az Athenaeum vallalkozott a
ROKONOK
kiaddsdra, ketpengds sorozatban, nyolc szdzalekert.
- Na ez nem sok - mondta apdm, es
visszamentek Lednyfaluba. Most mdr sietnie kell a
BOLDOG
EMBER-rel,
mert neki kell fekiidni a
ROKONOK-nak
es a szindarabnak. A
BOLDOG
EMBER-t augusztusra befejezte. Novemberben elkeszult a
ROKONOK."
Gyongyi es Virag is a Nyugat Iciadoliivatalanak
dolgozoja lett.

kellemes napokat toltottek Esztergomban Babitseknal,
ahol ugyanakkor Gellert Oszkar is megjelent. Moricz is
volt Esztergomban, de latogatasarol nem beszelt. A
szerkesztoi kenyszerhazassag megerett a valasra.)
„ December elejen prolongdlta a lednyfalut
vdltdt a Kisipari Bankndl, a Nyugat vdltdkat a Fdvdrosi
Takarekndl, s mig ket hetig mindennap a Murdnyi
kalandon dolgozott, de meg aludni sem tudott a Nyugat
turhetetlen bajai miatt." Az Irodalmi Szalont a rendorseg
kozbelepese miatt abba kellett hagyni.
Minden szakitas kinos, a Nyugattol valo elszakadasa is
kinos volt, de legalabb nem sokaig huzodott. A
szerzodesbonto jegyzokonyv 1933. februar 7-en kelt.
Moricz fellelegzett. Egesz eletere megszabadult a
Nyugattol.''^

(Virag itt kozbevetoleg megirja, hogy Babits
alig-alig mutatkozott a szerkesztosegben, mert Moriczcal
nagyon
idegesitettek
egymast,
de
a kolcsonos
megbecsiiles megvolt, es ez nem engedte elfajulni a
dolgokat. A lanyok mindezt nem nagyon erzekeltek.

Moricz Virag: Apam regenye. Reszletek a 410-419. oldalrol
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A

A sufni halala
„Alv6 evek"
K e r t e s z e t es

csibeneveles

A z utolso evek

m a g a n y

k o n y v e

A sufni halala
A
hires-nevezetes
„suffhi"
szinte
a
telekvasarlassal egy idoben szuletett a telek eszaki
oldalaban az orszagut mellett.
A sztirkeve kopott epitmeny leszolgalta a maga
idejet. Volt „kavehaz", szerszamoskamra, de idonkent
lakasul is szolgalt a gyakran valtozo „kertesz urak" es
csaladjaik szamara. 1936-ban mar megerett ra az ido,
hogy a kerteszek lakohazat kapjanak. Sor kerult hat a
Moricz Balint altal osszerott epiilet lebontasara. A z apja
altal eszkabalt „suffhi" vegso sorsa, hogy halalaval
irasmii targyava lett. A lirai kis elbeszelesben Moricz
csaknem onvallomas-szeriien mondja el az epites es
bontas tortenetet. A z epitest a maga idejen csak
reszleteiben ideztiik, a bontas tortenete liraisaga miatt ide
kivankozik.

„Hat orakor a munkdsok elmentek. Nem
dolgoztak vakuldsig, mint szegeny apja annakidejen.
(...) Hat kor >>fdjrontot<< csindltak. Nagyokat koszontek
a meltdsdgos umak, s eltdvoztak.
O alig vdrta, hogy elmenjenek.
Elokereste apja zsindelyezdbaltdjdt, s odament
a bodehoz, aminek a bddogtetejet mdr elvittek, de
amelynek deszkafalai meg nagyreszt dllottak.
Hozzd fogott bontani.
Mikor a szabadon logo deszkdkat leszedte,
arra gondolt, hogy ha az apja meg elne, az egesz bodet
letolta volna az uj helyere. Sokszor csindlt ilyen virtust.
(...)
Elkezdte kihuzni a szdgeket a deszkdbol.
Ez volt gyermekkordban az d dolga. A balta
fokdval visszaveregette a szogeket, aztdn a mdsik
oldalon a balta szdghuzd resevel kicibdlta a deszkdboL
Mennyi szog. Eszebe villant, hogy az apja
nevetve mondta, mikor verte befele a szogeket:
- Fog kdromkodni, aki valaha szetszedi. Mi,
fiam?
Nem kdromkodott. Boldogan mosolygott az
emlekeken.
De csakugyan, mert van ezekben a deszkdkban
annyi szog. S mennyi elhajlott. Az ember nem is erti.
Minden ok nelkiil, osszevissza szogek.
Szegeny dreg, parasztemberbcfl lett mester, a
maga erejeboL Autodidakta volt, mint mester. Ha
elgdrbiilt egy szog, amire ferden taldlt rdiitni, azt
mondta, elfdjta a szeL
A szdget. Trefa. Mert az egesz elete tele volt
trefdval. Trefa volt minden, amit csindlt. Elfujta ot is a
szel(...)
A felesege jott, s a sdtethen szolt:
- Mit kalapdl maga meg ebben a sotetben,
szivem?
- Kihdzok minden szdget, amit az apdm bevert.
(...) Friss szel futott vegig a hegyoldalon, s d elnezett
messze a Duna menten.

„(...) bar neki most sem volt semmi penze,
valami kolcsont szerzett meg s vdlyogot vettetett, s
mindent felhaszndlt a kis hazhoz, ami ajtot, ablakot az
epitkezeseknel erre a celra felretett. ( ... ) Ma azert jott
ki, hogy nezze az epitkezest
Eppen a fatartot bontottdk. Ennek az
anyagdbol kellett megcsindlni odalenn a kerteszhdzndl
a mellekepUletet.
Meghatottan nezte, ahogy csdkdnnyal durvdn
feszegettek, amit annak idejen az edesapja osszerott es
osszeszogezett."
(A Moricz lanyokat elszomoritotta, hogy
tarsadalmi eletiik szintere, teniszpalyajuk is aldozatul esik
a nagy epitkezesnek. Az oszlopok, a koalap, mind beepiilt
a kerteszhazba. Moricz vigasztalta oket, hogy lesz majd
uj, amelyik szebb lesz az elozonel. A halo felkeriilt a
padlasra egereledelnek, es a teniszpalya nem kesziilt el
ujra, azota sem.
A teniszpalyahoz, illetve Moricz Lilihez
kapcsolodik egy kis tortenet, amelyet dr. Szinna
Ferencne, Lia neni meselt el.
L i l i volt a Moricz csaladnak talan egyeden
tagja, akit a leanyfalui tarsasag fenntartas nelkiil
befogadott. Kozrejatszott ebben az is, hogy L i l i
elismerten szep leany volt. Szepsege vonzotta a komyek
ifjait, akik tancolni vittek, rendezvenyekre hivtak.
Egy alkalommal megbeszelte a tarsasaggal,
hogy kora reggel atjonnek hozzajuk teniszezni.
Nagy garral megerkeztek a fiatalok. L i l i mar a
kapuban allt, es ujjat a szaja ele teve - abban az idoben
nem egeszen szalonkepes kifejezest hasznalva - suttogta:
Gyerekek, pofa be, apam dolgozik!)

A sufhi helyere epitett kerteszhaz ma is ott all a
11 -es lit mellett. Lakoi koziil tobben elmentek mar, de
epitesenek es bontasanak tortenete halhatatlanul el a
Moricz novellaban. (26. kep)
Moricz egy masik, Sustorgas cimii novellajaban
irta meg, hogy nem sok koszonetet kapott az elkeszult lij
otthonert, amelyert a csalad ekkora aldozatot hozott. A
kertesz felesege meg panaszkodott is, hogy az Isten
hidege veszi meg oket abban az lij hazban.

Moricz Zsigmond: A kis vereshajii cimii novellaskotet 167168. oldal (Elfiijja a szel a szoget.)
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„Alv6 evek"
sistergo muzsikaja Moriczot felettebb
Nevjegye hatan iizente:
„Kerem, sziveskedjek elhallgattatni
nem tudok dolgozni."
Rovid idon beliil ugyanazon a
megerkezett a valasz:
„Nem elhetek muzsikaszo nelkul."
Moricznak megtetszett a frappans
mar elkesziilt konyvenek ezt a cimet adta.

Moricz 1937 nyaran irta, hogy het eve alszik.
Alvo evekrol beszel, de az elozo fejezetben mar
a harmincas evek kozepeig eljutottunk, es sem
munkassagan, sem a koriilotte folyo esemenyeken nem
vettuk eszre, hogy az iro valojaban nines jelen. A z a
hihetetlen energia, amellyel kuzdott a Nyugatert, irta
regenyeit, es epitette leanyfalui hazat, racafolni latszanak
erre az allitasara.
Feltehetoen maganeleti valsag huzodott meg a
dolgok legmelyen, valsag, amelyet nem irt ki magabol, es
nem beszelt rola senkinek. Mindnyajunknak voltak,
vannak idoszakai, amikor visszavonulunk onmagunkba,
vizsgaljuk a dolgok alakulasanak miertjet, mikozben
gepiesen eljtik hetkoznapi eltunket. Talan Moricz
Zsigmonddal is ez tortent. Erre az idoszakra esik az
Erdely trilogia harmadik kotetenek, A N A P ArNYEKAnak a megirasa. Ebben is felsejlik az akkori
vilagfajdalmas hangulat, es a kertet, Leanyfalut idezi:

idegesitette.
a muzsikat,
nevjegyen

valasz, es

A film jogdijakent kapott haromezer pengot
Gyongyi lakasanak berendezesere szanta. (Gyongyi ezen
a tavaszon vegzett a Kozgazdasagi Egyetemen, kozben
kitanulta a konyvkoto mesterseget. Simon Andor
koltovel, akit parjaul valasztott, az eskiivot Peter-Palkor
tartottak.)
Moricz betette a szekreny also fiokjaba a penzt,
ezutan kimentek Leanyfaluba, mert Moricz ott akart
dolgozni. Masnap szolt a telefon: betortek a lakasba. A
betorok megtalaltak „Gy6ngyi lakasat" is, es azt is
elvittek. Ezutan feladtak a Fovam teri lakast, amely
tiilsagosan nagy es draga lett a jovedelmehez kepest. E l
is koltoztek Budara a Horthy Miklos lit 50-be.
Baratsagtalan, rideg lakas volt. Moricz menekiilt belole.
Hoi
Szentesre,
hoi
Kecskemetre,
legtobbszor
Leanyfaluba.

„ Kedve sines kimenni szep kertjebe, hogy
gyonyorkodjek
a gyiimolcsfdk
rakott dgainak,
szorgalmas igyekvesenek az ekes tavaszban, a
hernyoszedeseknek es kapdldsoknak es ontozeseknek,
bdrha nagy josdgdt is Idtnd. Szolo szolok es mosolygo
almdk kacagnak a fdk dgain oly stirjen, hogy meg sem
tudnak nyo'lni egy a mdsiktol. Kdrtvely, naspolya, ki
miben tudos, minden fa meghozta a maga edes
gyiimolcset.
Csak Ul egyedUl es oly mely bdnatban, mintha
nem is oromre gyulladott volna ki a szep Erdelyorszdg,
hanem most keszUlne vegso veszedelmire. "^'^

Az 50-es szamii hazon, amelybe atkoltoztek,
nem talaltam emlektablat,
lehet,
hogy
kozben
atszamoztak a hazakat. De nem messze attol, a rola
elnevezett Korter sarkan dombormuves marvanytablat,
Medgyessy Ferenc alkotasat helyezte el a Moricz
Zsigmondot tisztelo, emleket apolo utokor. (27. kep) A
tabla felirata:

De hiaba minden fajdalom,
maganeleti
problema, irni kell, irni kell, mert elni kell, mert ki kell
fizetni az adossagokat. Moricz folytatta.
A letert, a fennmaradasert folytatott kiizdelem
hatotta at minden gondolatat. Bar mondanivaloja
regenybe, novellaba kivankozott, szindarabokkal kellett
probalkozni, mert az hamarabb hozhat anyagi sikert.

MORICZ ZSIGMOND
1879-1942
A MAGYAR REALISTA REGENYIRAS NAGY ALAKJA
A MAGYAR PARASZTSAG VALOSAGOS
TORTENETENEK
ELSO ABRAZOLOJA

Szocialis erzekenyseggel atitatott temait az
akkori szinhazvezetes nem fogadta szivesen, darabjai
nem vonzottak telt hazakat, ha egyaltalan eljutottak oda,
hogy valamelyik szinhazban szinre keruljenek.

Mikor e sorokat irtam, mar eldontott teny volt,
hogy a rola elnevezett teren felallitjak Varga Imre Moricz
Zsigmondot abrazolo szobrat. Ennek egyik peldanya
Tiszacsecsen, az emlekhaz udvaran kapott helyet. Itt
sikeriilt lencsevegre kapnom, addig is, mig a Korteri
peldanyt nem avatjak. (28. kep)

Leanyfaluba meg telen is kijart, es ahogy
tavaszodott, mind gyakrabban toltotte ott az idot. Leanyai
eletebe nem szolt bele, nyomaszto anyagi gondjai voltak.
A Nyugatra es a leanyfalui ktitra felvett tizenketezer
pengot, amit a birtokra tablaztak, nem tudta visszafizetni.
Miutan Janka halala utan a birtokot a lanyokra iratta,
negyedevenkent egyiitt prolongaltak a visszafizetest.

„(...) sokd tiinoddtt rajta, hogy kikoltozik
Lednyfaluba.. Meg akarta csindltatni a kdzponti fittest, ha
az egesz hdzat egyenletesen fiitik, akkor nem is volna
rossz kint elni. Csakhogy kideriilt, hogy ez igen sokba
keriilne, mert a hdz nem teli lakdsnak epiilt, sok a res,
keves a hdszigeteles, a tel kilop a falak koziil minden
meleget. Kivette hdt a budai lakdst, megrendelte az
egesznek festeset, mdzoldsdt, elszdllittatta a butorait
asztaloshoz dtpucolni, ujrafesteni, es fogta a botjdt,
elutazott Hevizre aludni. '"'^
A Hevizen toltott ket het alatt irta a RAB
OROSZLAN-I es a FORR A BOR-bol az evi szindarabot.

Faragtak-marcangoltak 1935 oszen a N E M
E L H E T E K M U Z S I K A S Z O N E L K U L - t is. A konyv,
illetve az abbol szuletett film cimenek kedves tortenetet
Szinna Ferencne, L i a neni elbeszelese nyoman idezem:
Moricz Zsigmond a munkaban bagoly tipusii
ember volt. Mig Leanyfaluban mindenki az igazak almat
aludta, 6 szorgalmasan kopogott az irogepen. A m ligy
tiint, hogy megsem mindenki alszik. A szemben levo
hazban valaki ejjelente gramofont hallgatott, amelynek

Moricz Zsigmond: A nap amyeka 407. oldal

Moricz Virag: Apam regenye 447. oldal
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Karacsony masnapjan kiment Leanyfaluba,
egyetlenegy cellal es programmal: aludni, aludni. K i is
aludta magat. Mikor Szilveszterre hazament, vidam volt,
bobeszedii, szorakoztatta a csaladot Leanyfalu hireivel.
Virag szerint egy foldkoruli utazasrol sem hozhatott
volna tobb szenzaciot.

„ Ebben a harminckdtetes sorozattervben egy
olyan cim is elqfordult, hogy Csibe. "
Szeptember kozepen a csaladbol meg senki sem
hallott rola.
„ Mdria tdn soha olyan otthonosan nem erezte
magdt Lednyfaluban, mint ezen az dszdn. (1936-ban)
Apdm biztatdsdra kedvet kapott a kerteszethez is, buzgdn
olvasta a szakkdnyveket, s ritka alapos es rendszeres
termeszetevel olyan takaritdst vegeztetett a kertben, hogy
meg. Akkor termettek eloszor a hdzassdguk elso eveben
Ultetett alma-, es kdrtefdk. Gyonydrii drids gyumdlcsdk
voltak ezek, mint ama csodaalmdk, melyeket valaha regen
Pallagi Gyula hozott Kisujszdlldsra
Gyulai Pdltdl
Lednyfalubdl (...)
Mdria pedig osztdlyozta, Idddkba csomagolta,
es jdkedviien, kedvesen, nagy buzgalommal eladta. Nem
dm a kofdnak, hanem maga vegigjdrta a Duna-parti
hoteleket es belvdrosi csemegeseket, s drdgdbban adta el
a gyiimolcset, mint ahogy a csarnokban lehetett volna
venni. Szemelyes ismerdse, hddoldja volt a sok vdsdrld
mind evek dta, a gyiimolcs kiildnlegesseg. Mdridt
szerettek, nevettek es vettek. Soha ilyen furoret nem
csindlt a lednyfalut kert termese...
Apdm jdtekosan vett reszt a munkdban, de
hangulata melyen keserii csuggedes huzddott.. "''^

(Leanyfalu
olyan volt Moricznak, mint
Anteusznak az anyafold, ide tert meg erot meriteni, ha a
dolgai nem voltak rendben. A haz, a kert mindig erot
adott a folytatashoz. A benne felhalmozodott fesziiltseget
kerti munkaban vezette le, ha temai nem hagytak
nyugodni, itt tudott mindenrol megfeledkezve dolgozni.
Egyszer
fel
kellene
terkepezni,
hogy
remekmuvei koziil hanyat koszonhet a vilag a leanyfalui
birtoknak.)
Ebben az idoben Moricz lanyat, Viragot
fogadta bizalmaba. Neki panaszolta el, hogy Deaval is
mindennek vege. K i kell bekulni Mariaval, bele kell
torodni az oregsegbe.(...) „Haldldig hallgathatom egy
szotalan asszony szavait"- idezi Virag az Apam
regenyeben.
„A sok huzakoddsba mind belefdradtunk. Mdria
ideges volt, fdradt es kidbrdndult." (454. oldal) Gyongyi
es L i l i ferjhez mentek. Magoss Olga ismet megjelent
Moricz eleteben, aki kiserletet tett arra, hogy az asszonyt
munkajaba bevonja. Virag a debreceni asszonnyal
szemben vedte Mariat.
Virag is vallott hazassagi terveirol egy meghitt
pillanatban Leanyfalun, es a kozles, bar megnyugtatta
Moriczot, egyben maganossa is tette.

Szeptemberben ismerkedett meg Csibevel,.
A lany csodalkozas nelkiil vette tudomasul,
hogy az altala doktor Kovacskent megismert ferfi minden
kiejtett szavat leirja.
Moricz amulva jegyezte az altala nem ismert
vilagbol erkezo iizeneteket. Oktober kozepen mar nyakig
tilt egy szindarabban, amit Csiberol irt.

„ Otvenhet eves volt. Azon a napon irta:
REGIIRASOK
Nem en tettem,
Ismeretlen erdk
Valasztottak ki
Eppen az en
Gyonge
Ujjaim:
Hogy mennydorogve
Robbanjon
A beta.

A darab napok alatt elkesziilt. Csibe boldog
volt, hogy szindarabot irtak rola, es a csalad is
lelkesedett. Nem gyoztek nevetni rajta. Moriczot
boldogga tette, hogy Maria jelenetrol-jelenetre elemezte a
miivet, sot odaig ment, hogy revidealta Mariara
vonatkozo velemenyet: ,Azt hiszem, Mdridt rosszul
kezeltem, mint modellt"
A szinhazigazgato nem volt ennyire lelkes.
Nem fogadta el a darabot, nem tartotta vigjateknak, nem
lehet nevetni rajta. (Hja, izlesek es ... )
A darab csak toredekekben maradt meg, de a
Csibe novellakkal egyiitt eloflitara lett az A R V A C S K A nak.

Nem en vagyok,
Fdradt szellemek jdtszadoztak
Almodd
Mds
Tdjakon
Kalandozd
Figyelmemet
Kijdtszva.
Nem en.
En
Meg csak
Ezutan
Mondom ki a
Vegso
Iget
36.9.19."

Ha Csibe fni lett volna... , de nem volt, s igy
Mariaban felebredt a gyanii. Moricz nem szerette a
titkolodzast, de tagadta, hogy szerelmet erezne Csibe
irant. ... (Moricz hagyatekaban nem talaltak Csibehez,
Litkei Erzsebethez irt szerelmes leveleket, ami allitasat
igazolni latszik.) Maria nevetett, es nem hitt.
Maria, aki varosi emberkent, sot pesti
szinesznokent elte az eletet, mig sorsa Moricz
Zsigmonddal nem hozta ossze, a vegen eljutott oda, hogy
a Janka teremtette vilagot elfogadja. Elfogadta, de mar
nem sok dolga volt vele. A valtozasok, amelyeket 6
hozott a haz eletebe, a haz lelket nem erintettek.
Civilizaltsagaban is megorizte Janka emleket. Nemeth
Laszlo ligy irja, hogy a hazban mindvegig ott lebegett
Janka szelleme.

A kiadot ravette, hogy harminc kotetet
lijranyomassa. Bar a honorarium csak nyolc %, de
fogyasztja az oriasi eloleget, amelyhez hozzaszamitodik
az a havi 1000 pengo, amelyet ennek a szerzodesnek
alapjan 1937. januar 1-tol 1938. marcius 31-ig fognak
folyositani.

Moricz Virag: Apam regenye a 454-457. oldal nyoman
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Mikor ezt a levelet megkapta, a kovetkezd napldjegyzetet

Masodik
hazassaga,
amelynek tortenetet
Moricz a „MiG I J J A S Z E R E L E M " cimti regenyeben
kialtja vilagga - legalabb olyan kegyetlentil, mint elso
hazassaganak 20 eves evfordulojan irt leveleben tette gyakorlatilag veget ert.
A konyvet olvasva Magoss Olga, a debreceni
asszony, akihez az evek soran tobbszor visszatert, igy
reagalt:
„J6 a konyv Zsiga, mondhatnam, nagyon jo,
csak nem szep. ( . . . ) Maganak minden szep, ami igaz, ami
valosag. Ebben nagy igazsag van, mert a hazug,
meghamisitott valosag sohasem szep. De miert latja meg
maga a csunya realitasokat az eletben. ( . . . ) Szerintem
nem szep a maga regenye Zsiga, mert banto, hogy
orszag-vilag elott elmondja ket jelenleg elo, szemtink
elott mozgo ember legbensobb szerelmi eletet. E z profan
dolog lenne meg akkor is, ha nem ffizne hozza azokat a
kiabrandito jelensegeket. ( . . . ) Akarhogy kiabrandult
maga Varosy Agnesbol, megsem szabadna elfeledkezni
arrol, hogy egyszer magat a szerelmi gyonyoriiseg
kiteljestileseben felemelte. ( . . . ) Meg egy kifogasom van,
nem szeretem, ha polidzal. ( . . . ) remelem, nem sertettem
meg tiilsagosan, ezt nem akartam volna, bar haragszom a
konyvert, mint no haragszom, mint jo
barat,
megbocsatok."''^

„37.1. 14. Leanyfalu
... csak tudnek mdr egyszer olyan temdba
fogni, amit el is lehet jatszani Mdr evek dta csak olyan
temdn dolgozom, ami a kozdnseg szdmdra nem tema:
ROKONOK, KAMASZOK, MATURA, BETYAR. Mind
vdlogatott kozdnsegriasztd, CSIBE is. Ot ekkora munka
hidba. ( ...) Egyaltalan, ha valamihez nydlok, ott kd
kovon nem marad. Keresni kell mdr valami drtatlan
temdt. De en a histdridban is Ddzsa Gyorgyot leltem,
meg LUDAS MATYI-t.. Szdmomra A murdnyi Venusz
is vitriolos drama lett."
„A CSIBE NOVELLAK-at is drtatlan temakent
akarta megirni, s abba is belecseppent a vitriol...
Mennyit panaszkodott, hogy nines tdrsa, akivel
kibeszelhesse magdt! '"^^
Ehhez a gondolathoz kapcsolodik egyik neves
ironknak egy megjegyzese, amelyet a leanyfalui
Helytorteneti Miizeumban hallottam meg veletleniil.
- Moricz volt a legzsenialisabb magyar iro, de
nem volt lelki tarsa. K i tudja, milyen magassagokba
tudott volna szamyalni, ha olyan asszonnyal hozta volna
ossze a sors, aki tobb megertessel allt volna mellette.
Ezutan nehany talalo szoval jellemezte a harom
asszonyt, akik jelentosebb szerepet jatszottak Moricz
eleteben.
Nem tudom egyertelmiien elfogadni az
elhangzott megallapitast.
Moricz eros egyeniseg volt, es hitt abban,
amibe belekezdett. Hivatastudattal elkotelezte magat az
iras mellett, es irt. Befolyastol nem zavartatva irt. Jankat
muzsava tette es rola irt, meg akkor is, amikor az iranta
erzett szerelmet mar megolte az ido, a hetkoznapok
sziirkesege. Akkor az 6 kispolgarisaga, feltekenysege,
takarekoskodasa ellen irta regenyeit. Mariaban csalodott.
A z 6 szempontjabol nem volt eleg szines egyeniseg, vagy
6 nem volt Maria hullamhosszara hangolva. De a mellette
toltott evek sem multak el nyomtalanul. Maria mellett is
talalt imivalot, ha nem rola, ellene irt, de azt irta, amit
akkor temanak erzett. Mariat magat csak egyszer tiizte a
tolla hegyere, de azt a tollat vitriolba martotta a „MIG U J
A SZERELEM"-ben.

A ket no, aki Moricz eleteben szerepet jatszott,
Janka, aki eletet adta, Maria a hivatasat, kilepett az
eletiikbol, es megjelent Csibe.
Janka teremto munkajat, Maria civilizalo
tevekenyseget semmibe veve Csibe birtokba vette a
hazat. Nem gatolta a haz mtiltja, lij hangot, lij letformat
vitt Moricz eletebe. L i l i szerint a csalad nem fogadta el a
szituaciot,
kispolgari
kicsinyesseggel
harcolt
a
„betolakod6" ellen. Moricz erre azzal valaszolt, hogy
Csibet orokbe fogadta. Bele kellett torodni az lij
helyzetbe. Csibe gondoskodott az idosodo Moriczrol, lij
vilaggal, lij letformakkal ismertette meg, iroi palettajat lij
szinekkel gazdagitotta.
Virag
Eperjesen
volt,
mikor
Moricz
vegervenyesen kikoltozott Leanyfaluba. Valni nem
kivant, vallalta, hogy eltartja Mariat. Mire Virag
hazaerkezett, mar minden elrendezodott.
Terv szerint Viragnak Marianal lett volna a
lakasa ferjhezmeneteleig, de miutan igy alakultak a
dolgok, gyorsan atkoltozott egy Margit koniti lakasba
(39. szam, V I . em. 1.), hogy Moricznak is legyen pesti
szallasa, s Viragnak is legyen lakasa a hazassagra. A
lakasnak fo erenye, hogy kozel van a Leanyfaluba vezeto
hajo- es Hev allomashoz. (29. kep)
(Napokban olvastam egy cikket a keriilet
lapjaban, hogy jo lenne emlektablat helyezni a hazra,
amely Moricz Zsigmondnak utolso budapesti otthona
volt.)

Ironk a Csibe temat nyitva hagyta, rola nem
volt elemzo szava, de hangsiilyabol ligy ereztem, hogy
szerinte Csibe talan ...? Keves ideje voh ra, hogy hatni
tudjon, hogy igazi lelki tarssa valhassek, de Moriczot lij
vilaggal ismertette meg, amelybol az ArvAcSKA notte
ki
magat.
A z ARVACSKA, amelyben
Moricz
empatiakeszsegenek csiicsahoz ert.
Harom asszony, harom kiilonbozo egyeniseg.
Lehet, hogy ha massal talalkozik, Moricz masfajta
irasmiiveket alkotott volna, de egyeniseget es iroi
elhivatottsagat figyelembe veve azok sem maradnanak el
az altala tenylegesen megirtaktol.

„Magdnya
elso napjaiban drdmdt irt a
Betydrbdl. (...) 1937. janudr 12-en behozta a Nemzeti
Szinhdz uj, fiatal igazgatdjdnak. (Nemeth Antal udvarias
levelben felhivta Moricz figyelmet arra, hogy darabjanak
szocialis tartalma olyan, hogy meg egy maganszinhaz
sem adhatja elo.)

Vegignezve Moricz miiveit, es a vele, valamint
az irasaival foglalkozo irodalmat, szembetiino, hogy
mennyien elemzik hazassagai tortenetet, ahogy miiveiben
megjelenik. A z elemzok jobbara ferfiak. Lanyai
gondolatainak sziiksegszeriien gatat szab a csaladi erzes,
a kegyelet. A z asszonyai hallgatnak.

Moricz Virag: Apam regenye: 457-468. oldal nyoman
Moricz Virag: Apam regenye 468-470. oldal
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Janka, aki a magazarta lakattal tett pecsetet
mondanivalqjara, es az egesz eletere, nem adott
magyarazatot.
Maria, aki miiveszi hivatasat, karrierjet aldozta
a hazassagaert, nem nyilatkozott.
Csibe, aki utoljara jelent meg Moricz eleteben,
nem irt visszaemlekezest. (30. kep)

Vajon mit szolnanak ok, ha valami csoda
folytan eletre kelnenek. Sokat foglalkoztatott a gondolat,
hogy
milyen lenne
a tortenet az
asszonyok
megvilagitasaban. A problema felvetesnel en sem
mehetek messzebbre, a drama resztvevoi mar reg
porladnak a temetoben. Ami nyilvanossagra kerult,
legfeljebb talalgatasra ad lehetoseget, de nem vilagit ra az
emberi lelek titokzatos melysegeire.
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K e r t e s z e t es

„csibeneveles"
osszel erkezett. Hoi van meg a termd nydr, mikor ebben a
kertben minden kertesz levitezlik! Itt tavasszal aratnak,
mikor a fdldet
dssdk, pompds bolgdr rendszerii
bakhdtakat hdnynak, paldntdk ezreit pikirozzdk, muskdtlit
cserepeznek...A szerelemben a felfedezes, kiserletnel a
nekiindulds
a legizgalmasabb.
Ez a
leanyfalui
kerteszkedes is nagy kiserletei koze tartozik. Hogy lehetne
ebbdl a kicsiny, munkahelynek szerzett kertbol olyan
fdldet vardzsolni, amelyik nem csak betiit terem!

Leanyfaluban
nem
tudott
kenyelmesen
elhelyezkedni, regi regenyeit keszitette elo kiadasra. Nem
erezte jol magat, sokat fazott, mert leanyfalui kalyhaja
csak ligy falta a tiizelot, de meleget nem adott.
Szakacsneja, az oreg kertesz felesege sem a Gundelnel
tanult, nem tudott szamara joizuen fozni. Moricz ingazott
a pesti lakas es Leanyfalu kozott.
„Alig vdrta a tavaszt, sose szeretett telen
regenyt irni. Februdrban, turelmetlensegeben, eleteben
eloszor elment tdrsasutazdsra, ujsdgirdkkal Tirolba. Ez
feluditette.
Ida huga negy gyerekevel evek dta minden
nydron felvdltva vagy egyszerre Lednyfaluban toltotte a
nyarat.
A
legnagyobb
fiut
(...)
elvitte
Hddmezdvdsdrhelyre
fazekasinasnak,
(...)
ahol
ugyanakkor
rendelt
magdnak
Lednyfaluba
ket
kandalldkdlyhdt. (kdzponti fiites helyett) Reszben a
gyerekhez, reszben a kesziild kdlyhdhoz jdrt aztdn
Idtogatdba. A kdlyhdk minden egyes csempejet irdkdval
cifrdztdk ki az irdkds (pingdld) asszonyok.
(Moricz is tudott banni az irokaval.
A tanuloido lejartaval Misi visszament Becsbe,
mert
leven
osztrak
allampolgar,
nem
tudtak
„felszabaditani". A haboniban halt meg Parizsban.)

O ugyan azt mondta, hogy ebbol fogja kifizetni
az irodalommal szerzett addssdgait - de ezen mindenki
nevetett, d is trefdnak szdnta. Kesobb volt ido, mikor ugy
latta, nines mds megelhetese az orszdgban, csak ez a
kerteszet. (Ha komolyan bizott valamiben, az voh, hogy
megirja a Kertem regenyet.)
A kovetkezd evekben nagyon sokszor leiilt a
gepe melle, es leirta az aznapi helyzetet. Sokat ezek koziil
ki is adott, megkerekitve. Latott d Kecskemeten sok remek
kertet, hallotta, hogy hdrom holdbdl mit lehet csindlni. Itt
van Lednyfalu sok elvadult, dudvds kertje, ha akad egy
szakember, aki dt is, a feladatot is megerti, nehdny ev
alatt virdgzd iidiildhelyet teremthet Lednyfalubdl. Azert
oly kdcos ez a kdrnyek, mert hiszen minden nyarald csak
ket-hdrom honapot tdlt benne, ezert nem erdemes kerteszt
tartania. De ha d feldldozza idejet, energidjdt, penzet es
hard kedvet, majd ndla felcseperednek azok a cserjek,
diszndvenyek, eveld es nydri paldntdk, melyek virdgba
boritjdk Lednyfalut

A kdlyhdk elkesziiltek. Kiildnosen a zdld mintds
fekete ugy tetszett a gazddjdnak, mint tdn soha semmifele
butor. Igaz, hogy ketszer kellett dtrakni, mig meleget
adott, de aztdn besugdrozta lednyfalut eletet.
(31. kep)

Erre az idoszakra teheto a Moricz kerteszet
megjelenese Leanyfalu piaeain. Az ani nepszeriisitesere
korszeru eszkozoket vettek igenybe. Ebbol az idobol
szarmazik az a ket „r6plap", amelyek egyiket dr. Moricz
Miklos konyvnyomdaja allitotta elo.

„Mikor kikoltozott Lednyfaluba, s nyilt az elsd
tavasz, benne felgyiiltek a gazddlkoddsi
ambicidk,
azonnal hozzdfogott a kerttel foglalkozni.
Jottek sorban az uj kerteszek. Moricz Virag
szerint:
(...) iitban dllt az dreg kertesz, aki hat ev dta
teljhatalommal rendelkezett az egesz terUlettel. Nyakas,
makacs, rosszndvesii kis bdcsi volt, soha nem kerdezett
semmit, soha nem jelentette be, mit akar csindlni. A
gazddnak mds dolga nem volt, mint kiadni neki a bert
havonta, a napszdmosoknak hetenkent. Ez addig, mig d
fdradtan, betegen elmeriilt a munkdba, nagyon is jd volt,
de most egyszerre eszrevette, hogy a sok dldozat. Id,
vizvezetek, virdghdz, melegdgyi ablakok, kdrba veszett
munkaeszkdz, s az dreg ezzel csak a legsildnyabb
fdzeleket,
a
legkdcosabb
virdgszegelyeket
tudta
elddllitani, a gyiimolcsfdk elfergesedtek, a rdzsatdvek
elfajzottak.
Rdaddsul az dreg nem szeretett beszelni, ami
ebben a kertben a legnagyobb vetek. Nydr kozepen
elkiildte,
es hozott helyette egy fatal,
bdverii,
temperamentumos, nagyszdju viddm hdzaspdrt. Az uj
kertesz rdgtdn megnyeste a fdkat, beoltotta a rdzsdkat,
sajdt keziileg, hdrom nap alatt epitett egy hollandiai
rendszerii primitiv virdghdzat, es osszeeszkdbdlt egy
torndcot a kerteszhdz ele. (32. kep)
Mindezt
bdseges,
szellemes,
eredeti
szdvegkiserettel. A gazda ragyogott oromeben.
Oktdberben a kerteszt behivtdk katondnak.
Jott megint egy dregember. Meltdsdgos volt,
kimert, alapos, bizalomgerjesztd. Konnyii dolga voh:
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Pocsmegyeri
riportalanyom,
Eszti
neni
emlekezett erre az idore. A vele kesziilt interjiit itt
idezem:
Riporter (Hegediisne, tovabbiakban R ) :
Leanyfalun sok nagy ember elt, tobbek kozott
Moricz Zsigmond is. Ugy gondoltam, hogy amig meg
vannak emlekezok, megprobalom feldolgozni szemelyes
elmenyeiket. Sok emleket talaltam mar, tobbnyire irott
forrasokbol.
Ugy hallottam, hogy Pocsmegyeren elnek meg,
akik Moricz Zsigmonddal szemelyesen is kapcsolatba
kerultek, kerem, meseljenek errol, es ha megengedik,
nehany fenykepet is keszitenek.
Kovach Tamas tiszteletes ur (a kovetkezokben
KT):_Bemutatnam az asszonyokat, de azt hiszem, jobb,
ha ok maguk mutatkoznak be. Eszti neni?!
Eszti neni (Vitalos Eszter, a tovabbiakban E N ) :
Jellegzetesen „6smagyar" tipusii, pirospozsgas arc,
sajatos, a pocsmegyeriekre jellemzo kiejtes. (34. kep)
Mirol beszeljek?
R:
Hat arrol, hogy hogyan talalkozott Moricz Zsigmonddal?
EN:
Itt lakott Leanyfalun nyaron, de Pesten is volt lakasa, ligy
tudom. Akkor Pocsmegyer volt a fofalu, Leanyfalu csak
hozzatartozo volt, es ugye atjartak a templomba, a csalad
is. Pocsmegyeren volt fozotanfolyam meg Aranykalaszos
tanfolyam is. E s 6 akkor a Pesti Naploban volt
szerkeszto, es mint lijsagiro, meglatogatott benniinket, a
tanfolyamot. Hat oszt tanitottak mindent, nem csak
fozest. Volt ott egeszsegiigy, tortenelem meg vallas is.
Arra is tanitottak, hogyan kell kessel-villaval enni. Magas
szinvonalon volt. Volt ket tanamo. Engemet is
felszolitottak, voltunk vagy huszonharman, de csak
engem kerdeztek, es igy irt ki az lijsagba is. (Moricz
Zsigmond cikke Farsang Pocsmegyeren cimmel jelent
meg a Pesti Naplo 1936. februar 23-i szamaban.) Kerdes
volt, hogy mi a kiilonbseg a vorheny es a kanyaro kozt?
„Folall, elpirul, es egy szot sem tud szolni" - legalabb is
igy irt ki az lijsagba. Tobb mindenrol volt szo, de
szemelyesen csak engem hijt ki. Biztos meglatogatta az
Aranykalaszos tanfolyamot is, eleg sokan voUak fiatalok,
idosebbek, meg egesz fiatalok is. Kiirta.

Mdricz Zsigmond kert^szete Lednylalu
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A KBHTSStST.
Es szorgalmasan dolgoznak a kerteszek,
iigykodik Erzsebet (Csibe). Dugvanyoznak, tiltetnek,
palantakat nevelnek, hagymacsomokat kotoznek, mindhiaba. A kert nem akar a meggazdagodas eszkozeve
valni, sot egyre ujabb terheket ro a faradt, betegeskedo
Moricz vallara.
„ Hamar csalodott. Hdrom nagy tevedes:
elsd, hogy nem taldlt hozzdertd, szorgalmas es becsuletes
kerteszt. Mdsodik ebbdl kdvetkezett: a ndvenyek, melyeket
termeltek, nem voltak elsdrendiiek. Legfeljebb veletleniil
sikerult valami neha. Ndtt itt olyan kelkdposzta is, hogy
kirakatba illd. (33. kep)
De a gyakoribb eset az volt, hogy eliiltettek
szdzezer mahonia vesszot, es egy se fogamzott meg. Husz
eve harcolt erte, hogy halottak napjdra krizantem nyiljon
a rengeteg csalddi es bardti sirnak - meg a fdkertesz urak
idejeben sem sikeriilt elernie. Harmadik csalddds volt,
hogy semmit se lehetett eladni. A termes tdredeket, nagy
siirgetes es erdszak es az d presztizse drdn, a vdsdrldk
ajdndekozd gesztusa mellett. (...) Jellemzo, hogy azert
minden kertesz ugy ment el tole, hogy hdzat vett.
De abbahagyni, azt nem. Soha semmit abba
nem hagyott.
Nagyon szerette volna, ha valamelyik gyereke
kerteszetet tanul."
Viragot, mint a legalkalmasabbat, ravette, hogy
kerteszeti konyveket olvasson, es nehany tanfolyamot
hallgasson a Kerteszeti Foiskolan. De tudta, hogy Virag
nemsokara ferjhez megy es sose fog kikoltozni hozza
kertesznek. A csalad bizony csak a legszigonibb
parancsra dolgozott egy kicsit a kertben. Ribizlit szedni,
viragot locsolni, nem volt kedve senkinek.
Ebben a temaban azota sem valtozott a vilag.
Sok pelda van ra Leanyfaluban is, hogy a sziilok
szeretettel muveit kis „birtokan" a gyermekek egy
kapavagast sem tesznek. Lassan kihal a fold szeretete,
ami a kertmiivelesnek elengedhetetlen kelleke. Anelkul
pedig elo kertet letrehozni es fenntartani nem lehet.
A Moricz lanyok semmi ertelmet, jovot nem
lattak benne, s Virag sem erzett lelkiismeret-fiirdalast
amiert nem asott, kapalt, palantazott neki. Persze, ha van
tiilvilag, most jokat nevethet: halala ota a kertje eljutott
odaig, hogy ezen a nyaron a permetezes- es fametszesen
kiviil csak Virag es az unokak miivelgettek. Vettem egy
kaszat, nem is olyan rossz kaszalni - irja Virag.
Ha gyermekeinek mas elete volt, -„ ... kivitte az
uj, kesobb orokbe fogadott Csibejet kerteszinasnak. Elobb
csak ket hetre, aztdn veglegesen. "^^

Aztan meg Leanyfaluba en is atjartam,
zoldsegfeleket, tiirot, tejfolt arultam, ohozzajuk is jartam,
az 6 villajukba. Jol ismertem a belso gazdasagot is. Volt
neki
leva,
ahho'
tartott
segedeket,
vagyishat
napszamosokat. Vallalkozasnak mondjak most. Volt
fokertesz is, akivel nagyon jo baratsagban voltam. Papan
volt fokertesz, es az volt a kertesze. Totfalubol jartak at
fiatalemberek, 2-3 is, azok ott dolgoztak, es vittek az anit
Pestre.
R:
Tetszik emlekezni ra, hogy ez mikor volt, melyik evben?
EN:
Lanykoromban volt, nem tudom, melyik evben. Ha 42ben halt meg, elobb lehetett. Hat aztan volt ott, mi
kisasszonynak hivtuk, az a nevelt lanya. (Nemi vita utan
egyesiilt erovel eldontottiik, hogy '36 koriil lehetett. A
cikk tenyleg harminchatban irodott, de Kolos Virag
pontositotta az idot; Litkei Erzsebet 1938-ban jart eloszor
Leanyfalun.) A z is jart piacra, meg dolgozott a kertben is.
E n meg jartam hozzajuk, vittem a tiirot-tejfolt. Zoldsegiik
volt a sajat kertjtikbol.
Jottek hozzajuk vendegek, sok tej kellett. Lidi
neni is szorongatta a tehenet, de nem tudott eleget kifejni.
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(Moricz Imre azota mar doktorra lett, de
gyerekkori
csinyjeire meg
ma
is
emlekeznek
osztalytarsai. Egyet, a Vilma neni cipofuzojenek esetet 6
maga is elmeselte, amikor 2004. tavaszan a Moricz ev
adta alkalommal Nyugdijas Klubunkban beszelgettiink
vele.)

Hat segitett magan, ahogy tudott. Ezt az esetet is kiirta.
Tartottam tole, hogy kiir, mert tobbeket kiirt.
KT:
Zsiga bacsival is tetszett szemelyesen beszelni?
EN:
Minden heten penteken jartam hozzajuk, volt amikor
beszelgettunk, neha meg csak koszont.
R:
Megvan valahol az a cikk, amit a tanfolyamrol irt?
EN:
Hogyne, megvan. Megjelenik majd a Pocsmegyeri
Ujsagban. (Megjelent a Pocsmegyei Kisbiro 2004. aprilisi
szamaban)
B a n Zsofia: (Eszti neni lanya) Megvan az
eredeti cikk, meg a masik, amit arrol irtak.
R:
Jo lenne kapni rola egy masolatot.
EN:
A masik cikk is megvan. De az ujsagirok osszevissza
imak mindent, nem is lehet hinni nekik. De engem kiirtak
es csak engem.
KT:
Eszti neni helyt allt egesz eleteben, meg most is.
R:
Hany evesnek tetszik lenni?
EN
1923-ban sztilettem.
KT:
En mar elmondtam, de jobb, ha egy szemtanii mondja el.
Hoi iilt Moricz Zsigmond a templomban?
EN:
Hat az elso padban. A kuratorok is ott iiltek. A csalad is
jott neha, de ok nem oda iiltek. Abban az idoben az oreg
Hagymasi volt a kurator.
KT:
Tudom, hogy szeretett itt tartozkodni az istentisztelet
utan.
EN:
Igen, regebben szokas volt, de ma mar sietnek haza az
emberek. Moricz Zsigmonddal nem nagyon beszelgettek,
mert tartottak tole, hogy kiirja oket. (Olvasva a
leanyfalusiakrol szolo novellakat, volt is ok a kii'rastol
valo felelemre, mert Moricz legtobbszor sajat neviikon
szerepeltette novellahoseit.)

Mdricz haldla dta nem volt nezetelteres. Ez elsd
sorban Mdricz erdeme, mdsodsorban Csibee, aki komoly,
becsiiletes, szorgalmas eletevel bebizonyitotta, hogy
megerdemelte a felfedezest. "^^
Rethey-Prikkel Lajos Elnok lir a vele kesziilt
interjii soran elmondta, hogy Litkei Erzsebetet 6 is
szemelyesen ismerte.
Kopre Jozsef (Moricz mindenese) es Jobbagy
Karoly, akik a kesobbi evekben tarsal lettek a Moricz
Tarsasag megszervezeseben, a Kelet Nepe munkatarsai
voltak. Egyiitt latogattak a Soli Deo Gloria reformatus
diakszovetseg Kabai Marton Koreben a nepi irok
eloadasait, a „Munkas, paraszt, ertelmisegi ifjiisagi
talalkozo" kereteben. A z eloadasokat a Soli Deo Gloria
Kalvin teri szekhazaban tartottak. Ennek kozeleben, a
Baross utca sarkan volt Moricz Erzsebet, „Csibe"
konyvesboltja. Szivesen jartak ide, mert szerintiik Csibe
kellemes, miiveit asszony volt.
A konyvesboltnak volt egy kis kezi sajtoja,
amellyel a nacizmus uldozottjei szamara keresztleveleket
es egyeb mentesito iratokat gyartottak. (Ezert a
tevekenysegeert Moricz Erzsebet poszthumusz kitiintetest
kapott Izrael allamtol 1997-ben.)
Moricz '38-ban irta az E L E T E M R E G E N Y E - t .
Ebben az idoben jelentek meg az elso
falukutato munkak. Moricz is kapott konyveket, cikkeket,
amelyek a falu szocialis problemaival foglalkoztak.
Igy jutott hozza Kiss Geza kakicsi pap konyve,
amely az Ormansag egyke-kerdeserol szolt. A tema
megragadta.
Virag eskuvoje '37 Szilveszteren volt. Mig a
lakodalmi daridozas folyt, Moricz a cseledszobaban
lefekiidt aludni. Masnap csak egy cedulat talaltak tole,
hogy csak menjenek
ki Leanyfaluba, oriiljenek
egymasnak, tuzelo, ennivalo van, 6 elment az
Ormansagba egyket latni.

Eszti neni hiiga, Pancel Jozsefhe fiatal volt,
arrol az idorol nincsenek emlekei. (35. kep)

Kozben megint megfajdult a laba, a Pecs
kozeleben elo Kati neninel akkor hat hetet toltott agyban
fekve, reszben mozdulatlanul. Mig az oregasszony
fecsegve tett-vett koriilotte, 6 megtalalta a regenyt, amit
rola mintazni lehet. Mater Dolorosa lesz a cime, es az
anyasagrol szol majd.
Ravette, hogy hagyja ott a kertjet, amibe
fantasztikus
energiat
fektetett,
jojjon
le hozza
Leanyfaluba legalabb egy honapra, nem lesz semmi
dolga, csak meseljen, de ha kedve tartja, most itt
Leanyfaluban is dolgozhat, amennyit csak tetszik. Meg
gyomlalhat is.
„Merthogy
Lednyfaluban
most
nagy
kertgazdasdg folyik, a kis gazdasszony csirkeket nevel, s
mindket dologban elkel a Kati neni gondoskoddsa."^'*
Es mentek a levelek Kati neninek:

A csalad csak utolag tudta meg, „ ... hogy
Csibe mdr Lednyfaluban csipog. Ezt termeszetesen
elfogadtuk. O meg azzal viszonozta, hogy ha nydrra,
hosszu idore kimentUnk, elkiildte Csibet mds faluba. A
kozben kideriilt, es kinyomozott negyeves fidhoz, annak
neveld parasztcsalddjdhoz, ahol ujabb forrdst fakasztott
az iro szdmdra.
Lassan, nemi fenntartdssal elfogadtuk dt is, a
kisfidt is. A kis, ragyogd fekete szemii Imrenel jdtekosabb
gyereket sose Idttam. Ahogy belepett a kertbe, minden
gyerek boldog munkdban kacagott. Kifogyhatatlan volt a
jdtekok kitaldldsdban es vezeteseben. S a tanitdndje most
is emlekszik meg rd, hogy ugyanilyen volt az iskoldban.
Elsd es mdsodik elemit jdrta Lednyfalun, de volt
osztdlytdrsai ma is tisztelettel, es nevetve emlekeznek rd pedig d mdr jovore erettsegizik s egyik legkitiindbb
tanuldja a debreceni kollegiumnak.
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„(...) a kis csirkek jol vannak. Van eloszor is
huszonnyolc darab hdromhetes. Ezeket Kecskemetrol
hozattam, s a mostoha az elsd nap a harmincbol kettdt
agyontaposott mergeben, s a sajdt Idbdt is osszetorte, de
azota megszerette oket, es egy sem hidnyzik. Aztdn van
sajdt koltes, mult szombaton tizenhet tojdsbdl lett
tizenhdrom. Hdrom belefult, mert a tojdsok igen
kemeny hejuak, egy pedig zdp lett. Igen, de a kotlos a
legrosszabb kotlos, akit ismerek, nem kotyog, nem
torddik a kicsinyeivel, piros a taraja s kakas utdn les, s
tegnap, vasdrnap deleldtt magam szeme elott
agyontaposott egy gyonydrii kis feher csibet. Erre a kis
gazdasszonyom nagyon elsirta magdt, es kivdgta a
kotldst, s maga vette a kicsiket kezelesbe. Most a kis
drvdkat d takargatja. KUlonos, hogy nem kerUlnek
kotlosok. A tiz tydk folyton csak tojik, nem akarnak
megUlni. Pedig eppen ma kaptunk negyven tojds utdn
csirkeket, meg nem tudom, mennyit, egy helybeli gepbdl.
Azt hittuk, hogy hdrom hit alatt csak megkotlik egy, s
nem tette meg egy sem."

Aprilisban a Zeneakademian bevezetot mondott az
ifjiisag Ady-szobor alapra rendezett eloadasan. A
maskent gondolkodok kisebb botranyt rendeztek, de 6
meg befejezhette mondanivalojat.
A magyar ellenallas tortenetenek lexikonjaban
(amelybol fenymasolatot kaptam Kaldor Istvantol, aki
mar nem el), tobb cimszonal talalkozhatunk Moricz
Zsigmond nevevel:
- Nepszava 194L karacsonyi szama a
magyarorszagi halado erok haboni- es fasizmus-ellenes
osszefogasanak dokumentuma ( . . . ) E z a szam taniisitotta
a szellemi ellenallas egyseget az uralkodo osztaly
nemetbarat politikajaval szemben. A szerkesztosegi
munkatarsak irasai mellett itt allnak Benedek Marcell,
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Darvas Jozsef, Foldes Ferenc,
Mod Aladar, Monus Illes, Moricz Zsigmond, Szekfu
Gyula cikkei ( . . . )
- Szellemi ellenallas a fasizmussal es a nemet
imperializmussal
szembefordulo,
aktiv
magyar
ellenallasnak a legelterjedtebb es a nemet megszallasig a
leghatekonyabb formaja. ( . . . ) Hitler hatalomra jutasaval,
es kiilonosen Ausztria eroszakos bekebelezese utan, ez a
hare fokozatosan nagyobb mereteket oltott es lij politikai
tartalmat nyert. A nemzetiszocialista Nemetorszag
kozvetlen fenyegetesenek hatasara osszefonodott a
demokraciaert
es
a
fiiggetlensegert
a
nemet
imperializmus
es
a
fasizmus elleni
hare.
A
legkiilonbozobb
partallasii,
vilagnezetu,
politikai
meggyozodesii irok, ujsagirok, tudosok, miiveszek,
ertelmisegiek
vallaltak
szerepet
a
nemetes
fasisztaellenes szellemi frontban, amely a kormanyzathoz
kozelallo
konzervativ
koroktol
az
illegalis
kommunistakig terjedt. ( . . . )

A levelezesnek az lett az eredmenye, hogy Kati
neni megjelent Leanyfalun. Papne letere nem iidvozolte
orommel Erzsebet jelenletet, 'fogadott lany' mivoltat. A
latogatas nem ugy sikerult, ahogy Moricz elkepzelte. Kati
neni tiistenkedese, segiteni akarasa teher lett a haz lakoi
szamara. Sertodotten dolgozott a kertesz, Csibenek logott
az orra. Puskaporos volt a levego. A Kati nenirol kesziilo
regeny nem haladt, varrononek sem valt be, raadasul
Gyongyi gyermekenek szuletesenel is volt egy
szerencsetlen megjegyzese.
„ - Jaj, csak vigydzzatok rd, meg ne haljon.
Mdricz vissza:
- Mert te azt kivdnod, hogy haljon meg. "

A
magyar
szellemi
ellenallas
kezdemenyezese, a „Szellemi honvedelem" a Magyar
Nemzet
c.
napilap
egyik
rovatakent
indult
vasamaponkent 1939 jiiliustol, Petho Zoltan foszerkeszto
iranyitasaval. ( . . . ) 1939. dec-ben megjelent a szellemi
honvedelem naptara. A magyar irok demonstrativ
felsorakozasa volt ez a kiadvany a nemzeti fiiggetlenseg
es a haladas eszmei mellett. A naptar szerzoinek soraban
a Magyar Nemzet munkatarsai mellett Babits Mihaly, Cs.
Szabo Laszlo, Kassak Lajos, Moricz Zsigmond, Marai
Sandor, Sik Sandor, Tamasi Aron, Szabo Dezso, Veres
Peter nevevel talalkozunk.^^

Kati neni sertodotten hazament, de nem volt
haragtarto. Barackereskor egy lada gyumolcsot kiildott,
amit Moricz levelben koszont meg. A levelet - kis
celzassal a miiltra - „A pici Baldzs mig mindig il is
nagyon jol viseli magdt. Vigydznak rd."- mondattal
fejezte be.
Kozben megkezdodott a I I . vilaghaboni. Hitler
lerohanta
Europat,
Magyarorszag
visszakapott
teruleteket,
amelyektol Trianon
megfosztotta.
A
visszacsatolas nem volt egyertelmiien orom egyik fel
szamara sem. A visszaterok ligy gondoltak, hogy az edes
haza, amelynek kebelebe visszatertek, tejjel-mezzel folyo
Kanaan, es csalodtak, mert az allastalan magyar ifjiisag
naluk probalta megtalalni boldogulasat.
Visszahiizodott
Leanyfaluba,
korrigalta
megjelenes elott alio konyvsorozatanak iveit, kozben
kiszorult a lapbol. Foldi Mihaly foszerkeszto csak azert
kereste meg, hogy hagyja abba elete regenyet. Most mar
lapja sem volt, ahol publikaljon.
„ Mikozben Hitler
imperialista
hadjdratot
vezetett a nemet >>eletterert<<, az ird feher nydri
lebernyegeben, papucsban rohangdlt kdrbe a veranddjdn
s magdbdl kikelve kidltotta:
(...) Az embernek mdr nem a folddn szetteriild
hatdrokkal
van elinteznivaldja,
hanem az
arra
merdlegesekkel. A tdrsadalmi retegek ligvdrdnak kell
dsszediilni, vagy nines esze a tdrtinelemnek'"^^

Eletenek utolso
eveiben
a „remenyseg
vesztartalekai" tartottak benne a lelket. Ezen a jiiliuson is
irt-irogatott, korrigalta az Erdely harom kotetet, dramat
irt M A T E R D O L O R O S A cimen, ez elkallodott valahol,
maradt egy regenykezdet ezzel a cimmel. De 6 soha nem
tudott fioknak dolgozni.
„ Mikor hazajott Lednyfaluba, itt a korrektura
kozben felujult Bethlen Gdbor hangulatban megint csak a
BOSZORKANYdrdmdt
irta...
Feljegyzese/."
VIII. 25.
Kertiszt
vigre dsszeszidtam s a vezetest
dtvettem.
VIII. 26.
Aug. 25. dta csak a kerttel foglalkozom. De ma
mdr tiszta, szep, gyomtalan is. "(Gyorsan ment! A szerzo
megjegyzese)
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Sikerelmeny, mikozben irokent akarmit probalt,
nem lett belole semmi.

hogy az elmult heten 3685 percet, hatvanegy es negyed
orat dolgozott. Szamitva azt, hogy egy heten
vasamap
nelkiil 144 ora van. Viragek csodalkoztak. Ezen kivul a
viraghazban muskatli bujtatassal toltott idot nem is
jegyezte
fel,
pedig
rettentoen
orult
muskatli
dugvanyainak, hogy abbol tavaszra szediiletes jovedelme
lesz. Ezek voltak az almai.
November 23-an megkapta a Pesti Naplo
felmondo levelet.''^

November vegen, egy szombaton bement
Viragekhoz. Sapadt volt, egesz oszon betegeskedett, hoi a
laba ttizelt, hoi influenza kinozta, miilt vasamap is
betegen hagytak Leanyfaluban, haragosan felelossegre
vontak, miert kelt fel.
Nevetett, es zsebnaptara alapjan kimutatta.

Moricz Virag: Apam regenye 495-496. oldalak nyoman
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Az utolso evek
cikket a Kelet Nepe szamara. Estere megirodott a cikk „A
parasztsag es a kozeposztaly" cimen, de vegul nem jelent
meg. Viszont megjelentette a lapban a neki ajanlassal
kiildott verskotet harminchat szakaszos koltemenyet,
amelyhez kritikat is kozolt a lap irodalmi szemlejeben:
„ Puszta Sdndor a legnagyobb rejtely volt
eldttem evekig. Ez a rejtely most megoldddott...
megiscsak koltd lett. Ideziillik kozenk... Ez a hang
egeszen az ove, tiszta es megdobbento. Ha eldddt
keresek: Vorosmarty es Arany. A Dunantiil zengese es
az Alfold dhitata. Orulok neki: Valaki jott."

Moricz Zsigmond eletenek utolso eveit a Kelet
Nepeert folytatott kiizdelem jellemezte. A lapot 1939.
december 5-en vette at minden adossagaval. Csaladja
tiltakozott, de 6 az egesz vilagrol, habonirol, betegsegrol
megfeledkezve lapot szerkesztett. E z a feladat annyira
lekototte, hogy ki sem ment Leanyfaluba, Virageknal
lakott es a Pannonia kavehazban. Elteto eleme volt a lap,
abban az idoben az egyetlen forum, ahol irasait
megjelentethette.
Megint megkezdte az orszagjarast a Kelet Nepe
szamara kitalalt jelszoval: Hagyd a politikai, epitkezz!
Jart varosrol varosra, falurol falura, hogy nepszeriisitse a
fagyvedo nadhasurakat (nadtakarokat) es a Sandor nevii
memok altal feltalalt, szenporral diisitott valyogot,
amelybol hazilag jo minosegii tegla egetheto. A Kelet
Nepe minden problemat felkarolt. Miutan az irogarda
tobbnyire
falukutatokbol
allt,
a
lap
jobbara
parasztkerdeseket
targyalt,
de
munkasmozgalmi
problemakkal is foglalkozott.
„Azt hitte, hogy abban az idoben, amikor az
orszdg valdsdggal ehezett egy kis becsuletes, igaz szdra,
szabadabb levegdre, kapkodni fognak a lap utdn irok es
eldfizetdk.
1940. dprilis 24. szerddn reggel 4.46-kor irja:
Nem tudom, mikor irtam utoljdra napi
feljegyzest. Az egesz elm Hit ket ev a kiserletezesek kora
volt. Ket evig a kerteszekre koltdttem, most nines
kertesz (...) Epillanatban a legnehezebb forduldponton
vagyok 1908 dta (...) Elvettek az Estet, a lapjait, s
vdllalatdt, az
Athenaeumot:
teljesen
szdrazon
maradtam, mint a hal, mert elsd dolguk volt, hogy
felmondtak az dlldsomat, s most, mdjus 1-en mdr nem is
kapok fizetest. Elsejen nekem sehonnan egyetlen filler
sem jdr, ellenben a Kelet Nepe teljesen rajtam fekszik.
Itt pedig havi 3000 pengo kellene.
Ilyen gondok kozepette vallalta a Fuggetlensegi
Front keretebe tartozo „Magyar Irok es Kutatok
Szovetkezete" altal rendezett Kelet Nepe est bevezeto
szovegenek elmondasat. A z eloadas cime: Miiveit nep szabad nemzet.
A szonokok: Veres Peter a „szabad nep szabad nemzet" gondolatot jarta koriil a nepfoiskolai
gondolat kapcsan, Erdei Ferenc a jobbagykor es a ma
parasztkultiirajarol beszelt.
A Kelet Nepe programjat, amely szerint:
„Hazugsagot ne tanits! Igazsagot el ne hallgass!", jol
tiikrozte ez az est.

Az
epiilet,
amelyben
a
Kelet
Nepe
szerkesztosege mukodott, Budapesten az Eotvos utcaban
van.
Falan emlektablat helyeztek el, amelynek
megtalalasa
nemi
nehezsegbe
iitkozott,
amikor
fenykepezes
celjabol
kerestem.
Alatta
ugyanis
melygarazst letesitettek, emiatt a tabla meglehetosen
magasra keriilt. A z emlektablak tobbseget jol lathato
helyen teszik fel, hogy az arra jarok felfigyeljenek ra.
Erre a tablara az utcaban elok sem figyelnek fel.
Tobbektol kerdeztem, hogy hoi talalhato, de meg az
Onkormanyzatnal sem tudtak felvilagositast adni.
Veletleniil neztem egy kisse magasabbra. Igy talaltam ra.
(36. kep)
A haromosztatii tabla felso jobb sarkaban Moricz
Zsigmondot abrazolo dombormii, mellette a felirat:

E HAZBAN KESZULT
1939-T6l 1942-IG
MORICZ ZSIGMOND FOLYOIRATA
Alatta kis bronztablan a lap fejlece, es jelmondata:

KELET NEPE
„HAGYD A POLITIKAT
EPITKEZZ!"
A jobb also sarokban:

ALLITOTTA
MORICZ ZSIGMOND EMLEKBIZOTTSAG
ES A FOVAROSI ONKORMANYZAT
1992. SZEPTEMBER 5.
1940-ben vegre megjelent az evek ota kesziilo
harminckotetes eletmii sorozata, ami nemikepp enyhitett
anyagi gondjain, noha minden keresetevel a Kelet Nepet
finanszirozta.
Ebben az evben havi hatszaz pengobol elt, amit
elolegkent kapott.

Moricz szemelyen keresztiil papkoltonk, dr.
Katona Puszta Sandor is kapcsolodott a Kelet Nepehez.
Visszaemlekezeseben
(Rangrejtett
fejedelem:
Kaszascsillag a diofa folott) koltoi szavakkal szol a
kapcsolatrol, amely a fiatal katolikus papot az idosodo
irohoz fidzte.
Puszta Sandor 25 evesen, 1937-ben lett a falu
plebanosa, es 1983-ban bekovetkezett halalaig veliink
maradt. Kinevezese utan, meg abban az evben
megismerkedett Moricz Zsigmonddal, es ot is meglepte
az a kozony, ami az irot itt Leanyfalun koriilvette, es
amely raadasul mar-mar orszagos mereteket kezdett
olteni. Puszta Sandort orommel fogadta "szivkozelbe", es
tobb izben ajandekozta meg dedikalt konyveivel. Egyik
beszelgetesiik kapcsan felkerte, hogy vitajukrol irjon

„Kdzben ott volt Lednyfalu a kerteszettel, ami
soha, a legsikeresebb paldntaeladds alatt se hozta be a
kdltsegek tdredeket sem. Volt Csibe is, Csibe kisfia is.
Akdrmilyen
szigoruan nevelte dket, csak kerultek
valamibe. A Idnyainak is mindig adott valamit. Nem is
beszelve a felesegerdl, aki vdltozatlanul megkapta az
igert dsszeget, s koronkent rdaddst is. Es a rokonok se
szuntek meg, inkdbb szaporodtak ...
Betegsege csaknem allandoan agyban fekvesre
kenyszeritette.
Korulbastyazta magat
konyvekkel,
keziratokkal es dolgozott, folyton dolgozott. Kozben
megint eloleget kellett felvennie az Atheneaumtol a Kelet
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Nepe nyomdaszamlajanak kiegyenlitesere. Ezutan meg
jobban kellett takarekoskodnia, havi haromszaz pengobol
kellett elnie.
Temat keresni Erdelybe utazott, az erdelyi
tajakrol akart imi. Utjarol, szokasa szerint reszletesen
beszamolt csaladjanak. Egyik leveleben
aggodva
erdeklodik Kisviragrol, remeli, hogy nem kapta meg a
kanyarot. Leveleinek alairasa Appapa, ahogy a beszelni
kezdo gyerekek probaljak kiejteni a hosszu, nehez,
kiejthetetlen szot. ( A mi csaladunkban a nagypapa
,Japapava" torzult.)
1941. majus 25-en, csaknem ketheti tavollet
utan meg tovabb utazna, hogy megnezze a szombatosokat
es Bethlen Gabor sztilofoldjet. Rengeteg anyagot gyiijtott,
az ev hatralevo reszere volt imivaloja.

ok erre? Kerdesemre a falon levo emlektdbldk
bronzdombormii adott vdlaszt. (38-39. kep)
Az emlektdbla felirata:

es

MORICZ ZSIGMOND
1879-1942
M E G Y E N K N A G Y IROJANAK
EMLEKERE
„LEGY JO MINDHALALIG"

A dombormii felirata:
ITT IRTA
MORICZ ZSIGMOND
A HORTOBAGY TAVASZI L E L E G Z E T E
C. MIJVET
1942 MARCIUSABAN

Kozben intezkedeseket tett, hogy Csibe kisfiat,
a menhelyen novekvo Litkei Imret csaladjahoz kapcsolja,
es meginditotta
az orokbefogadasi
eljarast. A z
orokbefogadasi szerzodest a Gyamhatosag 1942. majus
30-an hagyta j ova.
Novemberben ismet keseriien vet szamot az
eletevel. Oregnek, elhagyottnak erzi magat. Koriilotte
mindenki eli a maga eletet, 6 nem tud belenyugodni az
oregseg maganyaba. A Kelet Nepe terhei is nyomjak,
szivesen tiiladna rajta, de ragaszkodnia kell hozza, mert
jelenleg ez a lap az egyetlen kapcsolata olvasoival.

EMLEKUL ALLITOTTA
A HORTOBAGYI
KOZHASZNIJ T A R S A S A G
2002 T A V A S Z A N

Probdltam kozelebbit is megtudni az irasmu
keletkezesenek torteneterol, de levelbeli megkeresesemre
nem jott valasz. Rokonok litjan is erdeklodtem, de az
iskola az emlektabla sziikszavii szovegen kiviil nem
tudott tobbet nyujtani.
Nemeth Laszlo Moricz Zsigmond cimii
konyveben taldltam egy kepet, amely Moriczot
jegyzeteles kozben abrazolja a Hortobdgyon. E z
alkalommal
irta
a
„HORTOBAGY
TAVASZI
L E L E G Z E T E " c. cikket. (40-42. kep)

1941. december 5-en irja Olah Gabor debreceni
kolto baratjanak:
„(...) Hdt egen, igy vagyunk. Egesz heten
egyediil vagyok itt kint Lednyfaluban. Ma mdr okvetlen
be kellett volna menni, mert szerkesztes is van a vildgon,
s nem mentem be, eppen most telefondlt utdnam a
Idnyom. Nem mentem be, mert egesz ejjel azon tortem a
fejem, hogy lehetne kibdjni alola. Az egesz lapot
szivesen vdgndm be a sut aid."
December kozepen, ahogy jott be Lednyfalubdl,
leszallt a vicinalisrol, s kosarral a kezeben gyalogolt
Viragek fele, egy auto meglokte a kosarat s vele ot,
megszediilt, elesett, ligy emeltek ki a jardara. Utana
megkoszonte a segitseget, fogta a kosarat, felment
Viragekhoz, „(...) furdot kert, jol bereggelizett, lefekiidt
es kesd delutdnig aludt. Hogy tortent, ami tortent, azt
csak akkor vallotta be, mikor Miklos dccse rdbeszelesere
befekiidt a Szent Ldszld kdrhdzba kivizsgdltatni magdt.

A cikk a moriczi koltoiseg egyik csiicsa. 6
maga is megszerette, mert nemsokdra csaknem teljes
egeszeben bedolgozta a Rozsa Sdndorba. Nem irta meg,
hogy hoi, melyik kozsegben irta a cikket, igy akar
Teremben is lehetett.
A
Tankonyvkiado
1980-ban
megjelent,
„M6riczt61-M6riczr6r' cimii valogatasaban Fiilop Jdnos
cikke igy meltatja a riportot:
„(...) benne Moricz zsenijenek legjava
kristdlytisztdn szikrdzik, hogy olyan erzestink tdmad, nem
hozzaemi - a szemunk pillantdsa is osszekarcolja. ( . . . ) A
Rozsa Sandor mdsodik koteteben ondllo fejezetkent,
>>Boldogsag« cimen szerepel."

Az orvos harom honap pihenest javasolt.
Karacsony elott megjelent az A R V A C S K A , nem volt
kiilonosebb visszhangja. Februdrban Debrecenbe utazott,
egy honapig maradt. Innen irta leveleit csaladjdnak es
baratainak. Virdg megirta, hogy marcius vegen a
Hortobdgyon jdrt. Utjarol cikket irt a Hid c. folyoirat
reszere.
A Nyirbator melletti Terem kozsegben utaldst
taldltam a cikk keletkezesere. Itt eskiivore voltam
hivatalos. A lakodalmat a helyseg iskoldjdban tartottdk.
Mikor a ndszmenet az iskoldhoz erkezett, feltiint nekem
az oromfalon levo tabla, amely szerint a tanintezetet
Moricz Zsigmondrol neveztek el. (37. kep)

Mikor visszatert Leanyfaluba, „(...)
ezer
gonddal, bajjal vdrtdk. Erre most nem volt ideje,
legjobban szerette volna az egesz kertgazdasdgot
megszuntetni, de hdt ott volt a kertesz, meg annak a
segedje, ott volt a Csibe, munkdt kellett nekik adni. De ne
piszmogjanak szdz felevel, rakjdk tele a kertet hagymdval,
ha azt el nem lehet adni, mdst meg ugy se. Irt Makdra
fdorvos bardtjdnak, rendelt ndla tiz kild dughagymdt.
(Ismet moriczi tiilzds) Jdtt is a vdlasz mindjdrt:
A dughagyma kiildese most nem olyan
egyszerii, mint a multban volt, mert a hagyma zdrolt cikk,
es dra is maximdlva van... De mi az drddgnek az a
rengeteg hagyma? Tiz kildbdl tdmerdek hagyma fog
teremni!
Mdr erre a levelre nem is felelt. Bdnta is d mdr,
hagyma vagy akdrmi, hallgasson a kert, csindljon, amit
akar, d dolgozik. Csindljanak a kerttel, amit akarnak, d
dolgozik. (Sietnie kellett, mert a ket Rozsa Sdndor
kotetnek es a Magvetonek el kellett kesziilnie a

Gondoltam, itt is tisztelik az irooridst, nem csak
a mi kozsegiinkben, Lednyfalun. Vajon van-e kiilonleges
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Konyvnapra.) Aprilisban megirta a 378 oldalas regenyt:
ROZSA SANDOR OSSZE VONJA SZEMOLDOKET. "
A verandarol dolgozoszobajaba vitte a kerti asztalt,
telerakta forrasanyagaival.
„ Mig a regenyt irta, be se Jott a vdrosba. Mikor
Erdelyben
jdrt,
Lilit
hagyta a Kelet
Nepenel
adminisztrdtornak, miutdn Lili azdta ujra ferjhez ment,
most Csibe jdrt naponta a szerkesztdsegbe, apdm driilt,
hogy elvegzi, amit kell. De az, hogy d kivonta magdt a
szerkesztesbdl, megldtszott a lapon. "

1992-ben meg elt a kertesz felesege, Szidi neni,
immar ozvegysorban. Moricz Virag keresere a
kerteszhazban
lakott. Miivelodesi hazunk akkori
igazgatoja, Szekelyhidi Ferenc beszelgetett vele a Moricz
csaladhoz fuzodo emlekeirol.
Szidi neni emlekezeteben Moricz Zsigmond
zomok, fekete haju, csondes emberkent elt. Szerinte
kedvelte a szlovak eteleket, a sztrapacskat, es a koleskasa
is kedvencei koze tartozott, de kedvelte a toltott paprikat
is, amelyet masnap reggel hidegen fogyasztott. Gyakran
jart at a kert vegeben levo vendeglobe; iilt, iszogatott,
jegyzetelt. irasaiban megelevenedtek a hallott tortenetek,
leanyfalui tapasztalatai, tobbek kozott a tejet szallito
gazdaasszony historiaja:

Szivesen tuladott volna rajta, elkezdte hat
arulni, de akarkinek nem akarta adni, tovabb kinlodott hat
vele. A Nemzetkozi Vasaron ott viritottak a Magveto
kotetek a Kelet Nepe satraban.
1942. augusztus 14-en jegyezte fel, hogy „No,
most aztdn beiltdtt a dog"... es sorolja veg nelkul az
adossagokat, meg Miklos nyomdaja is siirgette a
nyomdakoltseget, ezzel szemben a varhato bevetel csak
csepp a tengerben.
Kozben Debrecenbe hivtak eloadast tartani.
Mikor Debrecenbol hazajott Leanyfaluba, ujra
eloszedte a Rozsa Sandor forrasanyagat, amely mar
hatalmas halomma dagadt. Egy tablazatban feldolgozta a
szereplok mozgasat ev, ho es napok szerint. Egeszen a
betyar halalaig.

„Egy alkalommal Moricz vendegeket vart, es
megkerdezte,
hogy
lehetne-e valamivel
tobb a
tej szal litmany? A tejesasszony azt felelte, hogy 'majd
szoritok.' Ket het alatt mar, vagy 5 liter tejet szoritott,
nem tudni hogyan? Vizezte-e, vagy maskent, nem szol
rola a fama, de a mondas: 'Majd szoritok' maig is el."
Fiizesiek 1934-ben kerijltek a Moricz hazhoz.
Az elso feleseg, Holies Janka mar nem elt. Simonyi
Maria volt a haz umoje. Szidi neni emlekezete szerint
„kis parasztomnak" szolitotta az irot. Erre a megszolitasra
a „kutyarokon" Bertuska is emlekezett.

„ Meg ket hetet akart pihenni, es majd dsszel, ha
egyedul marad a hazban, nekildt a harmadik regenynek.
Augusztus vege fele kozeledett.
A kertben most egy szelid, jdravald asztalos voh
a kertesz. Kitatarozta a virdghdzat, megszdgezte a
keritest, nem igert csoddkat, de ha kdkadtan is, virdgok
bdbiskoltak az utak szegelyen.
Augusztus 29-en ebed utdn Gyongyi telefondlt,
kisldnya szuletett. Apdnk vette fel a kagyldt. Hirtelen
elboritotta a meghatottsdg, nem tudott vdlaszolni. Egy
szdt sem tudott szolni, leejtette a kagyldt es megszediilt.

Aznap delutan, a Fuzesi hazasparral nagy
banatukrol beszelgetett. Abban az evben veszitettek el
oteves kisldnyukat. Moricz megkerdezte, hogy melyik
gyerek volt? A ferj mondta, hogy a legkisebb. Moricz is
meselt Bandikairol, majd „Ma nekem, holnap neked"
szoldssal bucstizott.
Kilenc ordra megint a verandara jott. Leiilt a
csalddi korben es a hallottakrol meselt. Aztdn a kiadokat
szapulta egy darabig annak az tiriigyen, hogy a szegenyek
nem olvasnak, mert a kiado mindig a maga hasznat nezi.
Asitva elkoszont, es elment aludni.

Virag kecsket venni ment, hogy a gyerekek
szamara legyen tej. Mikor hazament, a gyerekek azzal
fogadtak, hogy apu rosszul van.
Agyban fekiidt, de mdr lekicsinylette a
betegseget, Gydngyirdl beszelt orommel. Mondtam,
vettem egy kecsket. Erre meregbe jdtt: Ha egy kecske
beteszi a Idbdt, a kertben minden fa reszketni kezd.
Eleg jd etvdggyal vacsordzott, aztdn lement a
kerteszekhez. "^'^

Ejszaka agyverzest kapott. Beszelni, imi mdr
nem tudott, de nem akart korhdzba menni, Lednyfalun
szeretett volna meghalni, de a csaldd nem merte vdllalni a
felelosseget, bevitettek a Kordnyi klinikara.
Szeptember 5-en, mikor Budapest felett az elso
legitdmadds zajlott, hajnali hdromkor meghalt Moricz
Zsigmond.

Moricz Virag: Apam regenye 533-546. oldalak nyoman
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IV.

A jelen konyve

Mi tortent azutan?
Az utodok
Leanyfalui emlekhelyek
Leanyfaluiak az emlekek litjan
Megegyszer a haz

Mi tortent azutan?
Moricz Zsigmond halala utan adossagait es a
birtokot leanyai orokoltek. E z utobbit nem osztottak fel,
eszmei harom reszre bontottan kozosen hasznaltak. A z
utolag vasarolt telekresz, amellyel a birtok kiegesztilt,
megoszlott Maria, Erzsebet es Moricz Imre kozott.
Moricz Virag Maria es Erzsebet reszet megvette. Moricz
Imre is lemondott sajat telekreszerol Virag javara.
A haboni folytatodott, es ahogy az elso-, ugy a
masodik vilaghaboniban is jo szolgalatot tett a kert.
Termo gyiimolcsfak, zoldsegagyasok gondoskodtak a
csalad vitaminellatasarol. Virag meg Moricz eleteben
elorelatoan felkeszult az inseges idokre, es hogy tej
legyen a gyermekek szamara, beszerzett egy kecsket.
Errol, es Moricz hozzafiizott eszrevetelerol beszamolt az
Apam regenyeben, de meselt rola Moldovanyi Akosnak
is, aki igy idezi meg „Kertesz legyen, ki boldogsagra
vagyik" cimii konyveben:
„Voltak nehez idok, a haboni alatt nagyon jo
szolgalatot tett, amikor ennivalot termeltiink. Krumplit,
meg volt nekem malacom, sot egy kecskem is. Mikor a
gyerekek picik voltak, az enyimek, meg a testvereme is,
negy kisgyereknek nem tudtam tejet adni maskepp, es a
biidos kecskekkel kinlodtam, amelyik a legutalatosabb
allat a foldon, mert a leggyonyorubb gazhoz hozzakoti az
ember, es mindenfeleben valogat, elszakitja magat, egesz
nap bog, letepi a lancot, es a gyiimolcsfak levelet, meg a
muskatli levelet is megeszi, ha hozzafer. Es ha az ember
keservesen megfeji, akkor kinigja a sajtart a kezebol ( . . . )
Egy evig kinn voltunk Leanyfalun, azert, mert a hatodik
emeleten laktunk a Margit koniton, es amikor jottek a
legi riadok, folyton le kellett menni a hatodik emeletrol,
pici gyerekekkel a pincebe. Jo vedett helyen voltunk
Leanyfalun. De decemberben bejottunk azert, mert
mindenfele folyton fiitoarkot kellett asnunk.

A habonit 1985-ben, kozel nyolcvan evesen
idezte Moricz Virag, de idokozben meg sok minden
megvaltozott a haz es a kert eleteben.
Moricz mar hiisz eve pihent a Fiumei-iiti
temetoben, de elt meg gyermekeiben, a hazban es a
kertben, elt meg az emberek emlekeiben. Mar nagyok
voltak az unokak is, amikor a 60-as evek kozepen leanyai
probaltak megidezni ot es Leanyfalut.
A haz is orizte az iro emleket. A dolgozoszoba
1952-t6ll979-ig nyitva allt a latogatok elott. Itt volt az
oreg irogep, Moricz iroasztala, kepei. Konyvei, ahogy
eleteben, csak halotti maszkja emlekeztetett arra, hogy a
dolgozoszoba gazdaja mar nem el.

(...) Amikor a haboni utan eloszor mentiink ki
Lili hiigommal kettesben, gyalog kellett elmenni a
Filatori-gatig. Onnan ment a kismozdonnyal htizott
villamos Szentendreig. Ez nyolc kilometer volt budai
lakasunktol. Mentiink tizet, tizenkettot vicinalison es meg
hatot gyalog. Elore reszkettiink, hogy mit fogunk ott
talalni. Minden osszediilva, felforditva, minden ablak,
ajto nyitva. A konyvtarban rengeteg sok konyve volt
apamnak, es az mind le volt diilva a foldre, mert azt
gondoltak, hogy a konyvek koze dugdossak el a
burzsujok az ekszert meg a szivart. Leszakadt a rolo,
sotet volt, hogy lassanak, a konyvekbol raktak tiizet. De
szerencsere a papir nagyon rosszul eg. Aztan visszaraktuk
a konyveket a polcokra, a biitorokat is rendbe szedtiik, lij
agynemiit
szereztiink.
( . . . ) Es
utana
megint
konszolidalodott a helyzet, megjelent a pazsit, megjelent
a viragszegely, mint egyetlen disz. En azt szeretem
csinalni, nagyon sok viraghagymam van, mindenfele,
peldaul gyonyorii daliak. Valamikor rengeteg rozsam
volt, de eppen mostanaban kellene fiatalitani, mert
kioregszenek. Van azert olyan is, ami meg mindig szep.
Aztan befiitotta a vadszolo a hazat, nyaron szepen
eltakarja ( . . . ) Nagyon sziikseges volna iijra meszelni, de
szepen befvitja, es nem latszik, hogy milyen oreg a fal
alatta. Es osszel, amikor megvorosodik, annal szebbet ki
se lehet talalni. Tele van most is a haz, jo sokan vagyunk
(...) es osszetartja a csaladot maga a haz."^^

Eddig foleg Virag emlekei nyomaban jarva
ismerkedtunk a haz es a kert tortenetevel. Most L i l i
szavaival idezzuk a haz szellemet. Lili „Fecskek a
verandan"
cimmel
level
formaban
irta
visszaemlekezeseit, amelyek mar a haz (es a benne elo
emberek) tovabbi sorsarol tudositanak.
Halala ota „ eleg sok valtozott itt Lednyfaluban.
Rengeteg iidiild alakult, uj, vdrosias uzletek, etterem. Az
orszagut harmaddval szelesedett, szepult. Valdsdgos
autdsztrdda. A gyonydrii jegenyesor aldozatul esett, nem
kis bdnatunkra",
de a Duna-part meg tokeletes
termeszetessegeben maradt meg.
„A hdz olyan, mint volt. Csak dregebb lett. A
megndtt csaldd minden talpalatnyi helyet betdlt, es ha a
Idnyok es a fm maholnap fecske mddra pdrt taldlnak, meg
kicsi is lesz.(...)
A vasajtd, a hires hdzi vendegkdnyv nagyon
megkopott, alig Idtni mdr rajta irdst. (...) A regi sziirke
kdveket is megette a sok tel es nydr. Uj kdvezetet kapott a
veranda. (...) A vdrds betont a regi, meg epen maradt,
negyszdgletii kdvekkel keritettiik be.
„A sok egerrdgta falvdjatban
generdcidk
hosszu sora ndtt fel. Mind a mai napig egernemzetsegek
szaladgdlnak, menekiilnek, szaporodnak es diibordgnek.
Falban, padld alatt, padldson. A szurdgta ajtd- es
ablakkeretek, a butorok reccsennek es pattannak, mintha
sdhajtandnak. Az ujra es iijra helyrerakott tetdcserepeket
szetrugdaljdk a nyestek es mdkusok.
(Azt hiszem, ha Moricz Lili ma ima idezett
konyvet, nem panaszolna fel a nyestek es mokusok zajat.
Lassan mar az utolso hirmondo is elkoltozik a hazak
kozelebol. Ami pedig az egereket illeti: amelyikkel nem
vegeztek a komyek koborlo macskai, azok eleget
fogyaszthattak azokbol az egerirto szerekbol, amelyekkel
traktaljuk oket, hogy irmagjuk se maradjon.)
Az esdcsepp hoi itt, hoi ott, dtszivdrogva,
titokzatosan koppan a padldn. A falra futd vadszolo
lombja, dacolva a nyesdolldval, bendvi az ablakot,
mintha egy Idthatatlan kez sdtetitene be a szobdt. A
loncban eld millidrdnyi muslinca, bogdr, hangya, legy,
dardzs ugy zsong, mintha dnmagdval beszelgetne a hdz.
Van mit. Ez a hdz nem csak andalitd emlekeket
driz. Sok harcot, vihart, egi es fdldi hdborut elt dt. Ez a
hdz otveneves. "^^
Idokozben megint nott egy kicsit.

Moldovanyi Akos Kertesz legyen, ki boldogsagra vagyik 115.
oldal

*" Moricz Lili: Fecskek a verandan, 5-7. oldal
Moricz Lili: Fecskek a verandan 170. oldal
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ben megbetegedett. Ferje apolta. A z 6 halala utan, 1994ben, bevonult a Reformatus Szeretetotthonba, ahol 1999ben bekovetkezett halalaig gondoztak. (44. kep)
Tulajdoni hanyadabol 400 negyszogolet meg az
1960-as evekben atadott a Reformatus Egyhaznak, hogy a
szeretetotthon csatomazasi problemaja megoldodjon. E z
a telekresz lett a szeretetotthon emesztogodrenek a helye
mindaddig, mig el nem kesziih a csatomazas. Moricz Lili
halala utan a Moricz csalad elfogadta es igazolta a
Reformatus Egyhaz es a kozte letrejott adasvetelt,
megkezdodhetett a telekresz egyhazi celii hasznositasa.
A templomepites gondolata mar korabban,
Moricz Zsigmond idejeben is felmerult. A z oregek kozt
meg vannak olyanok, akik emlekeznek azokra az idokre,
amikor az iro atjart a pocsmegyeri
reformatus
templomba, hogy reszt vegyen az istentiszteleten.
Nehanyuk szerint emlitette azt is, hogy Leanyfalun is
elkelne egy reformatus templom. (Bizony nem lehetett
konnyii esoben, szelben atkelni a Dunan az Istenhaza
meglatogatasara.) Erre a celra meg telke egy reszet is
szivesen aldozna - mondta. A gondolat Moricz eleteben
nem valosult meg, es halala utan is eleg sok ido telt el,
amig valosagga erett.
1990-ben szuletett meg a dontes a leanyfalui
reformatus templom epiteserol. A tervek elfogadasa es a
szukseges penzosszeg osszegyujtese ot evet vett igenybe,
az epitkezes 1995-ben kezdodott.
Errol az idoszakrol mar kozvetlen emlekeim is
vannak. Csapongo gondolataim idorenddel nem torodve
egyre hozzak elem a kepeket; a reformatus templom epijl
a Moricz telek felso sarkaban, a templomavatas 2000.
oktober 28-an, amelyen mar leanyfalui lakoskent
vehettem reszt. A templom alagsori helyisegeit csak
2001-ben vehette birtokaba a gyiilekezet kepkiallitas es
kis allofogadas kereteben. (46. kep)

„A kert tulburjdnzott. Husz evet ndttek a fdk. A
japdnbirs telendvi a Jugefdt, amelyen minden evben
megterem vagy harminc szem fiige.(...) (43. kep)
A gyerekdidfdk hatalmas anydkkd lettek. A
tujafa akkora, hogy drnyekot vet a hdzra, es meg a
gyerekei is eltakarjdk a kerti kildtdst, eleven zdld falkent
a repaid tekintet eldtt. (45. kep)
Az eziistfenydk is feltdrtek az egre es a feher
nyir alaposan tulnotte Virdgot. Pedig egyiddsek. Remes
lenne, ha ezt a ndvekedesi iramot Virdg is tartotta
volna. "^^
Hoi
vannak a viragok, amelyek Moricz
idejeben felesleges boseggel leptek el a kertet? Ma egy
par szal viragert korbe kell jami az egesz birtokot, a sok
kaszalas kiirtotta a viragokat, csak mutatoba talalni egyegy szalat. E s hoi vannak a kutyak? Bobi, az elso, a
csaladalapito, feher hullamos puhaszorii es annak lanya:
Pengo, hogy a haz ne maradjon pengo nelkul. Errol a
kutyarol emlekezik meg Bertuska, a leanyfalui
postaskisasszony
„Eletem
regenye"
c.
visszaemlekezeseben, amit dr. Szinna Ferencne, L i a
nenitol kaptam meg:
„Ez a Pengo egyszer fdlereket sziilt, elfajzott
farkasokat. Kertem tole kiskutyat. Keszseggel adott, en
orultem neki es megkoszonve kijelentettem, hogy ezutan
kutyarokonsagban lesziink egymassal.
100
eves
evfordulojara
meghivtak
az
iinnepelyre. Itt volt az egesz Iroszovetseg. Felkertek,
hogy Moricz Zsigmondrol emlekezzem meg. Ugy
kezdtem, hogy bar joforman minden iro foglalkozott
Moricz Zsigmonddal, hibaul rovom fel az osszes iroknak
es az iroszovetsegnek is, hogy az en rokoni
kapcsolatomat senki sem emlitette meg. Virag, Lili leanyai - is osszeneztek, de hogyan? Mi se tudjuk. Ekkor
meseltem el a kutyarokonsagot. Irto nevetes, taps, igen
tetszett nekik a beugratas."
De

terjiink vissza a birtok es

Miizeum avatasa, koszonizasok a Moricz haz
falan levo emlektablanal, mar mind bennem 616 emlekek.
Es emlek Kolos Virag sirasba csuklo hangja, amikor egy
talalkozasunk alkalmaval csendesen mondta:
- Meghalt az utolso nagynenem, a Moricz
lanyok legkisebbike...
Moricz leanyai kozul o elt legtovabb. Gyongyi
1979 januarjaban tavozott az elok sorabol, Virag 1995.
szeptember 9-en halt meg. Lili 1999-ben hunyt el.

tulajdonosai

sorsahoz.
Moricz Lili miutan kiadta Moricz Zsigmond
levelezeset Kedves Maria cimmel, es megirta leanyfalui
emlekeit a Fecskek a verandan cimu konyveben, 1979-

Moricz Lili: Fecskek a verandan 6-7. oldal
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Az utodok
Moricz kozvetlen leszarmazottainak halala utan
a birtok telekkonyvileg tovabbra is egysegben megoszlott
az unokak: Kolos Virag es Reka, Gyongyi ket gyermeke:
Balazs es Imola, valamint Moricz Imre, a fogadott fiu
kozott. Jollehet, mindegyiknek mar unokai is vannak, e
helyt csak a masodik generacio azon tagjaival
foglalkozom,
akik
meg
talalkozhattak
Moricz
Zsigmonddal. Josorsom ugy hozta, hogy mindharmukkal
szemelyesen is megismerkedhettem..

6 szinten tavol keriilt az irodalmi berkektol,
pedig sajat vallomasa szerint „irodalomban, konyvben
sziiletetf. Apja Simon Andor kolto, edesanyja Moricz
Gyongyi, akirol tudjuk, hogy kitanulta a konyvkoto
mesterseget, es tobb nyelven beszelo miifordito volt.
Balazs, ha nem is lett iro, a miiveszettel
jegyezte el magat. Tizennegy evesen hatarozta el, hogy
festomiivesz lesz, es a fovarosi Kepzo- es Iparmiiveszeti
Gimnaziumban, majd a Kepzomiiveszeti Foiskola festo
szakan folytatta tanulmanyait.

A sort Kolos Virag nyitja, 6 kozsegunk polgara,
kozottunk elt szinte szuletese ota. Talan ez az oka annak,
hogy rola tudok a legkevesebbet imi. Bar nagyapja
mellett edesanyja, Moricz Virag is irodalmar volt, 6 nem
erzett kesztetest az irasra. Tanar lett. Csupan az altala
tartott eloadasokbol kovetkeztethetunk arra, hogy nem
lehetett rossz tanar. (47. kep)

1962-63-ban ot tarsaval, akik nem ertettek
egyet a hivatalos „szocreal" miiveszeti iranyzattal, onallo
kiallitast rendeztek a foiskola K I S Z klubjaban. Emiatt
eltavolitottak a foiskolarol. Nem sokkal kesobb
ugyanazokkal a festmenyeivel tagja lehetett a Fiatal
Miiveszek Stiidiojanak, sot dijat is kapott.
Kozben kereste az onkifejezes lehetosegeit.
Baratkozott az anyagokkal, megprobalta kibontani a
benniik rejlo lehetosegeket. Jelentos kiilfoldi sikereket
aratott a tuzzomanc technikaval, amelyet a kecskemeti
alkotohazban, illetve a zomancgyarban sajatitott el.
Franciaorszagba emigralt es ott telepedett meg.
Ennek nem csak politikai oka volt, ot is nyomasztotta a
nagy nev, amelynek amyeka ravetiilt. Kiilfoldon
onmagaert, sajat miiveszeteert fogadtak el. Francia not
vett felesegiil, akitol egy fia sziiletett. Franciaorszagban
tobb helyen eltek, mig vegiil megtelepedett DelFranciaorszagban, Bonbomban sajat tervezesii-epitesii
hazaban.
Himeves nagyapjahoz hasonloan 6 is sokat
vandorolt. Elt Martinique szigeten, hosszu idot toltott
Indiaban. Ebben az osi, szinte vilagresznyi orszagban
valami olyant talalt, ami magneskent vonzza, ahova
vissza-visszater. A Leanyfalui Miizeumban rendezett
kiallitasa alkalmaval folytatott szemelyes beszelgetesben
elmondta, hogy az eletet ott szeretne befejezni. Ruhazata
is az indiai viseletre emlekeztet.
(Leanyfalui kiallitasa alkalmaval egy indiai
zenekar R A G A koncertjerol kesziilt felvetelt vetitett. A
R A G A a szorolap szerint szakralis zene, amelyet ma mar
koncerteken is eloadnak. Jelentos szerepe van benne az
improvizacionak, ami bennunket a jazzra emlekeztet. A
R A G A tulajdonkeppen zenei nyelv, amely a hangszerek
dialogusaval improvizalva meseli el zenei tortenetet. A
virtuoz zenei osszhangot a bambusz-flimlya, tabla- es
cserepedeny hangszer ritmusa hozza letre. Abban is
kiilonbozik az europai zenetol, hogy a kozonseg nem
hallgatoja, hanem aktiv resztvevoje a zenenek. Az
eloadas alatt nevethet, beszelhet, utheti a ritmust, de azert
a vegen tapsolni is lehet.)
Blaise-Balazs miiveszi palyajanak sokretiiseget
ecsetelni nem celom. A Miizeumi kiallitason kesziilt
kepeim, es ifj. Gyergyadesz Laszlo konyvebol kimasolt
nehany kep ezt talan jobban erzekelteti. (52-56. kep)

Nagyapjarol nines sok emleke. Amikor
megkerttik, hogy meseljen rola, csak egy esetet emlitett.
Kicsiny gyermek volt, es egy nagy feher ajto
elott allt. Valaki, nem tudja mar, ki volt, a kezebe adott
egy pohar vizet. Tenyeren egyensiilyozta a poharat,
mikor kinyilt az ajto, es bevezettek egy szobaba. A vetett
agyon fekiidt egy bacsi, akirol azt mondtak, 6 a nagyapa.
(a
nagyapa,
aki
megemlekezett
Kisvirag
meltatlankodasarol a begombolatlan inge miatt.)
Virag 1987-ig nyaranta a telken felallitott
fahazban lakott. Akkor kezdte epiteni a jelenlegi hazat,
amely 2002-re keszult el. (48. kep)
2004-ben Kolos Virag es Moricz Imre tulajdoni
hanyada a kozosbol levalasztodott. Abban az idoben
felroppent a hir, hogy Virag elkoltozni szandekozik
Leanyfalubol. Mara megmasitotta elhatarozasat, elvallalta
a Muzeum gondnoki tisztet. Azota kozsegiink lijabb
Moricz leszarmazottaknak lett otthona: Virag leanya
csaladostol ide koltdzott, es a ket iikunoka is helysegiink
lakoja lett.
A regi haz eredeti berendezese nem maradt
meg, de Kolos Virag atmentette es szeretettel orzi
nagyanyja csaladjanak, a Holies csaladnak a cimeret a
boltives atjaro fxjlotti falreszen. (49. kep)
Zsani neni naszajandekabol az ebedlokredenc,
amelyet nagyszulei, Moricz es Janka egyfolytaban
utaltak, Kolos Virag hazanak megbecsiilt darabja lett. Mi
mar nem is ertjuk az idegenkedest, a barokkos biitordarab
rendbehozva, iijra fenyezve igazan jol mutat a jelenlegi
helyen, Virag etkezojenek sarkaban. (50. kep)
Simon Balazst, aki Viraggal szinte egykoni,
meg egyutt fenykepeztek nagyapjuk karjaiban. (51. kep)
Nem sok emleke van nagyapjarol, mert nagyon
kis emberpalanta volt, mikor Moricz Zsigmond meghalt.
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alakulasat. 6 is emlekezett a kis Moricz Imre
csinyteveseire.
Csodaltuk Vilma neni friss szellemet, es ot
magat, amikor elmondta, hogy nalanal ket evvel idosebb
novererol gondoskodik. Gyors fejszamolas, de nem volt
ra sziikseg, mert Vilma neni nem tagadta, hogy bizony
mar kilencvenket eves. Istenem! Ha mi is igy erhetnenk
meg ezt a magas kort, bizony nem lenne baj, ha szaz evig
is tartana az elet. Hosszan idoztunk, de nem sajnaltuk,
mert Vilma neniben emberseges emberrel talalkoztunk.
Hosszas bucsuzkodas utan megigertuk, hogy
ha erre jarunk, ismet ellatogatunk hozza. Sajnos a
legkozelebbi talalkozasunk mar a nagykorosi temetoben
levo sirjanal volt, ahol fiaval egyutt emlekeztek ra regi
tanitvanyai, es en is, aki ugyan nem jartam hozza
iskolaba, de tole tanultam meg, hogy aki masokert el es
dolgozik, nem hal meg, mert emleket orzi az utokor
emlekezete. (59. kep)

Dr. Moricz Imre tobbszor is jart Nyugdijas
Klubunkban, beszelt Moricz Zsigmondrol es a sajat
eleterol is. (57. kep)
Moricz halalakor mar het eves is elmult,
hatarozott emlekei vannak orokbefogado
apjarol.
Emlekeiben ugy el, hogy Moricz, akit 6 nagyapakent
tisztelt, gyakran latogatta neveloszijleinel Zagyvarekason,
gyakrabban, mint az edesanyja, Litkei Erzsebet. A
nevelosziiloktol kerult Leanyfaluba, a Moricz hazba. Az
elemi iskola elso osztalyat vegezte kozsegiinkben.
Akkoriban meg osztatlan formaban folyt a tanitas.
Iskolatarsa volt: Stein Jozsef, Steinne Gniber
Katalin, Banane Katona Erzsebet, Horvathne Zsigmond
Klari, sok kedves emleket meselnek kozos eveikrol.
Imrere ugy emlekeznek, hogy minden csinyre kaphato
kisfni volt. Legemlekezetesebb huncutsaga (melynek
tortenetet Stein Kati jegyezte le a „Leanyfalviak
emlekeznek" cimii jubileumi fiizetiinkben), hogy
majdnem elbuktatta Vilma nenit, amikor osszekotozte a
cipofazoit. (58. kep)

Felveve ismet tortenetunk fonalat, Imre a
tanulasban nem maradt el a tobbiektol. Sajat vallomasa
szerint egesz eletet a szeretetehseg es bizonyitani akaras
motivalta. Ennek jegyeben vegezte kozepiskolait a
Debreceni Reformatus Kollegiumban, Nyilas Misi
szenvedeseinek szinhelyen.
Moricz szemelyisege palyavalasztasara is
ranyomta belyeget. Elmondasa szerint nyomaszto egy
ilyen nagy nev viselojenek lenni. Nem valasztott hat
irodalomhoz kozel eso hivatast. Memoki es kozgazdasagi
diplomaval es doktoratussal a Transelektronal miikodott
nyugdijazasaig.
Tobbek kozott
Finnorszagban is
dolgozott. Erdekessegkent megemlitette, hogy a finnek
mennyire apoljak a finn-magyar rokonsagot.
Megcsodalhattuk azt a ketnyelvii „Kalevala"
kiadvanyt, amelyet biicsiiajandekul kapott. Szakmajaban
maig is tanacsadokent miikodik, es a Moricz Tarsasag
elnokekent sokat tesz nagy ironk irodalmi hagyatekanak
megorzeseert es nepszeriisiteseert.
Egyik leanya Finnorszagban el, a Moricz nevet
fia viszi tovabb.

Vilma nenivel, a leanyfalui gyerekek elhivatott
tanitonojevel, aki kordaban tartotta a sok kis
haszontalant, egyszer en is talalkoztam. Mikor a
kutatocsoportunkkal Nagykoroson jartunk a 48-49-es
szabadsagharc nyomaban, csoporttarsaim, akik koziil
Stein Kati is tanitvanya volt, felvetettek, hogy latogassuk
meg nagykorosi otthonaban. Elhatarozasunkat tett
kovette, es maris becsengettiink a szigoruan zart
kertkapun. Vilma neni maga nyitott ajtot, es ligy latszott,
nem a legjobbkor jottiink, mert lattunkra zavartan
szedegette ki hajabol a hajcsavarokat, mondvan, nem
szivesen mutatkozik a vendegek elott ilyen allapotban.
Nyugtatgattuk, hogy nines semmi problema, de 6 elnezest
kerve visszavonult nehany percre, es mikor viszontlattuk,
haja mar „fodraszolva" volt. Helyet foglaltunk a szep regi
butorokkal berendezett szobaban es megkezdodott az
emlekek felidezese. Vilma neni is elmeselte eletenek
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Leanyfalui emlekhelyek
1979-ben a Moricz emiekszoba is megsziint
Leanyfaluban.
Moricz
dolgozoszobajanak
teljes
berendezese es iratanyaga a Petofi Irodalmi Miizeumba
keriilt at. Moricz Virag visszaemlekezese szerint
szazotvenhat doboznyi anyagot vittek el. Ebben volt
Virag egesz eletenek munkaja: 1945-t61 1979-ig az
iratokat rendezte, ezek alapjan irta konyveit, amelyek
maig is a legreszletesebben taglaljak Moricz es a csalad
eletet, es a miivek keletkezesenek korulmenyeit.

2000-ben a szobrot kozelebb vittek a Miizeum
epuletehez, elobbi helyen most a Millenniumi Emlekmii
all. (64. kep) Kolos Virag, miutan csak utolag ertesiilt az
athelyezesrol, nem helyeselte, bar az lij hely jobban
kifejezi az Iro es a Muzeum kapcsolatat. (63. kep)
Leanyfalu maga is nagyot valtozott a miilt
szazad nyolcvanas evei ota. A Foiit nyomvonala
valtozatlan, az ide nyilo hazak zome meg orzi regi
arculatat, de a falu lelke valtozott a korral. Zarkozotta
valt, magas keritesek vedik a bennlakok nyugalmat.
Mindenki siet, senkinek sem jutna eszebe a keritesre
konyokolve nezni az lit forgalmat. Helyette ott a tv.
A Moricz altal nepszeriisitett „hasura" mas
szerepet kapott. Nadfuggonykent zarja a hazakat a
kivancsi pillantasok elol.
A szolomiivelo reteg a szolovel egyiitt kihalt,
de a lakossag szamban jocskan megnovekedett. Egy
reszuk ma is nyaralos. Hazaik magasra kiisznak a
hegyoldalon, egyikiik-masikuk szinte palota.
A 11 -es lit leanyfalui szakaszat ma Moricz
Zsigmond litnak hivjak. Lehet, hogy
ha meg elne - a
nev nem zavama az lit mellett fekvo birtok tulajdonosat,
de annak biztosan nem oriilne, hogy hetvegeken, sot neha
hetkoznapokon is autok szazai surrognak benzingozt
arasztva a telek faira. A fejlodes kihatott a Moricz L i l i
altal orommel udvozolt iidulokre is. A nagyobbak
legtobbjebol idosek otthona lett. Ha igy haladunk,
Leanyfalu hovatovabb Oreglany-faluva alakul. (Igaz,
hogy az eloregedes vilagjelenseg.)
Duna-partunk regenyes ossze-visszasaga is mar
a miilte. A Dunat j o l fesult iiiiszalak kozt magasodo,
nyesett fak, kandelaberek es pihenesre csabito padok
szegelyezik. A setany betonburkolatot kapott, no nem a
setalgatok, hanem a kerekparozok oromere. Igaz, hogy az
6 oromiikbe is beleszol az idonkent arra „repeszt6"
motorosok ide nem illoen szentsegtoro kipufogoja.
A „Kek Duna" szinevesztetten hompolydg a
maga medreben. A benne folyo viz sem atlatszo kozeg,
amelynek aljan megcsillannak a meder kavicsai. A z idok
folyaman folyasiranya megvaltozott, a part nagy resze
iszapossa valt. Helyette a kozseg kozepen melegvizii
strandfiirdo csalogat felfrissiilesre. Vasamaponkent nem
lehet gyalogosan kozlekedni az liton parkolo autok miatt,
melyek utasai szoros emberkozelben elvezik a strand
napsiiteset.
Moricz idejeben nem letezett a falu eszaki
oldalan elterulo kemping, amely a szocializmus alatt elte
fenykorat, leven talalkozohelye a nyugati es a keleti
Nemetorszag rokoni es barati tarsadalmanak.
A kemping felso vegeben osfak, es a kerites
alatt a haboritatlan Duna-part, amely ligy 20-25 ewel
ezelott szamunkra a „meseerd6t" jelentette az litra dolt
faival, a fak odvaiban lakozo tiinderekkel es manokkal.
Az azota „kitakaritotf' osveny a Vizmii
vedteriilete alatt megbiivo homokos partszakaszra visz,
ahol alacsony vizallasnal egyiitt furodhetiink a komyek
kutyaival. A hajokikoto mellett is van egy kis homokos
partszakasz, a szabad vizek kedveloinek. (Itt nem
emlitem a vadkacsakat, akik a viziteleppel szemben a
Kacsa szigeten strandolnak. Ilyen lehetett Moricz
idejeben az egesz leanyfalui Duna-part.)
Lehet ugyan, hogy a valtozasok nem
mindegyike szivderito, Leanyfalu azert meg mindig

„A hagyatek nemzeti irodalmunk panteonjaban
melto helyre keriilt, a Petofi relikviak kozelebe, Dery
Tibor emlekszobaja es a Radnoti emlekkiallitas melle." A
Moricz haz es Leanyfalu viszont szegenyebb lett. E l
kellett telnie nemi idonek, mig Leanyfalun iijra lett
emlekhelye Moricz Zsigmond itteni munkassaganak.
Szellemi hagyatekanak iigyet az 1987-ben alakult Moricz
Zsigmond Kor (kesobb Tarsasag) karolta fel.
Moricz
Zsigmond
sziiletesenek
100.
evforduloja idejen szo volt rola, hogy a hazat Moricz
emlekhazza avatjak, de a csalad ragaszkodott az
epiilethez, igy erre nem keriilt sor, de Leanyfalu
Onkormanyzata es a Petofi
Irodalmi Muzeum
osszefogasa a Moricz Zsigmond Tarsasaggal lehetove
tette, hogy Leanyfalun Emlekkiallitas, majd Miizeum
jojjon letre, amelybol egy szobat Moricz Zsigmond
eletenek dokumentumai toltenek meg. (60. kep)
A kiallitas helyszine Moricz Miklosnak, az iro
occsenek a Moricz haz kozeleben levo villaja. A hazat
Leanyfalu
onkormanyzata
adomanyozta,
hogy
megvalositva Nemeth Laszlo mottojat
Leanyfalun
legyen emlekhelye Moricz Zsigmondnak. (Az errol szolo
Onkormanyzati hatarozatot 1. a fejezet vegen.)
Az anyagot a szentendrei Ferenczy Miizeum
dolgozoi a Petofi Irodalmi Miizeum konyvtaraban,
kezirat-, es miiveszeti taraban, tovabba a Szinhaztorteneti
Miizeum plakattaraban gyiijtottek. Az itt kiallitott anyag
az eredeti dokumentumoknak csupan masolata. Az
esztetikai, technikai kivitelezest a Pest Megyei Konyvtar
kiallitas-rendezoi vegeztek. A z utolso simitasoknal
Moricz Virag es Kolos Virag - az iro lanya es unokaja is
- segedkezett.''''
A megnyiton reszt vett Moricz Virag mellett
Czine Mihaly, a Moricz Zsigmond Irodalmi Tarsasag
elnoke is. (61. kep)
A kiallitasnak helyet ado villa jelenleg
Miizeumkent
miikodik. A Miizeumot
Leanyfalu
Onkormanyzata 1997-ben adta at rendeltetesenek.
A kiallitas atrendezeset Moricz Zsigmond
sziiletesenek 125. evfordulojara terveztek es valositottak
meg.
A Muzeum elotti kis parkban 1952-tol az
orszagiithoz kozel allott Moricz kobol faragott szobra,
Kovacs Imre alkotasa, amelyet felallitasanak eveben
avattak. A Moricz Tarsasag minden evben, Peter-Palkor
itt helyezi el a megemlekezes koszonijat.

Tajak korok miizeumok kiskonyvtara 526 nyoman
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MORICZ ZSIGMOND
ALTALANOS ISKOLA
ES O V O D A
2000
LEANYFALU NAGYKOZSEG
ONKORMANYZATA

gyonyorii. Mikor a Falukozpontba megyiink, azt hiszem,
mindannyian orommel tekintiink fel a komyezo hegyek
zoldello magasara, vagy hofodte lejtoire, es oriiliink
komyezetiink szepsegenek. A Duna atellenben levo
partjan elok azt mondjak, hogy az o oldalukrol meg szebb
a mi „falunk".(67-68. kep)
Bar mar 20 eves koromban szakitottam a
liraval, a taj szepsege meg bennem is versben
fogalmazodott meg. A vers cime: Naplemente.

Mint minden emlekmiinek, emlekhelynek, a
polgarmesteri hivatalban levo Moricz kepnek is megvan a
maga tortenete, amelyhez szemelyes kapcsolatom
fuzodik. (66. kep)
Oreg baratom, Kaldor Istvan tagtarsunk, akirol
a tortenet elso lejegyzese ota mar csak miilt idoben
beszelhetiink, nagy baratja volt a regisegeknek. Jarta a
regisegkereskedeseket, kutakodott az ocskapiacon. hatha
talal valami erteket, ami nelkiile veszendobe menne. Egy
felfedezo litja alkalmaval Moricz kepre bukkant. A z
ismert arekepekkel szemben ez a vidam Moriczot
abrazolja, tele szajjal mosolyog a bajusza alatt. Bar a kep
szignalt, az alkoto neve sajnos olvashatatlan.
- Meg kellene venni, mert ennek Leanyfalun a
helye - gondolta, de elobb megtanacskozta velem.
Kedvelem Moricz konyveit, de a kepet szentkep helyett
nem akasztanam a falra, ezert ligy dontottiink, hogy
megvasaroljuk, es a kozsegnek adomanyozzuk. Igy is lett.
Rovnyaiek szep lij keretet raktak ra, es atveteli
elismerveny elleneben Leanyfalunak adomanyoztuk azzal
a keressel, hogy melto helyet kapjon, ahol sok leanyfalui
polgar fordul meg. Hat igy keriilt a kep a Polgarmesteri
Hivatalba.
Utolag tetettiink ra a hatlapon egy kis reztablat
az adomanyozok nevevel, abban a titkos remenyben,
hogy ha ezer ev miilva kiassak a regeszek,
elgondolkodnak majd azon, hogy ki lehetett az a Kaldor
Istvan es Hegediis Karolyne, aki a tortenetet lejegyezte.

Lemegy a nap
Vervoros gombjet
Mar felig takarjak a pilisi hegyek,
Az eg kekje halvanyzoldbe jatszik, s
Koriilolelik lila fellegek.
A fold sotet mar,
Csak itt ott gyiil ki
Egy lampa halvany, pisla fenye,
Ugy tiinik, mintha bibororias
Gyemantgombokat varrt von'
Barsonykontosere.
Labat szeliden ontozik
Eziist habjai a Dunanak,
Mig tiindermeseket mesel
A leanyfalui nyamak.
E
kis
nosztalgikus
kitero
utan,
az
emlekhelyekhez visszaterve, termeszetes, hogy a kozseg
iskolajat is Moricz Zsigmondrol neveztek el. Ketezerben
az iskola bejarata mellett bronz emlektablat helyeztek el
Moricz kepmasaval es az iskola nevevel. (65. kep)
A tabla szovege:
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Leanyfalusiak az emlekezesek utjan
Moricz
Zsigmond
eletenek
leghosszabb
idoszakat toltotte kozsegiinkben. „Birtokat" 1911-ben
vasarolta, es halalaig hii maradt a leanyfalui hazhoz.
Leanya, Moricz Virag szerint itt szeretett volna meghalni
is. Moricz kotodese Leanyfaluhoz szinte kotelez
benniinket arra, hogy Leanyfalu hires lakojarol kiemelten
emlekezzunk meg.

A kovetkezo unneplesi lehetoseg jiinius 25-27-e
kozott nyilt meg szamunkra, amikor Balla Benjamin
szervezeseben a Dunakanyar nyugdijas klubjainak, a
Moricz Zsigmond Tarsasag vezetosegenek es tagjainak a
visegradi
iskolasok
kis
csapataval
kiegeszitett
csoportjaval „M6ricz Zsigmond nyomaban" emlektiiran
vettiink reszt. E s ha mar hazank ritkabban latogatott tajait
kerestiik fel, nem mulasztottuk el Szabolcs-SzatmarBereg megye egyeb latnivaloit sem.
Az elso napon meglatogattuk a tiszadobi
Andrassy kastelyt, amelynek negy fobejarata a negy
evszakot, tizenket tomya az ev tizenket honapjat idezi.
Nem mehettiink be mind az otvenket szobaba, es nem
neztiink ki a 365 ablakon, de igy is jo izelitot kaptunk
hajdani fouraink eletebol. Kesobb setaltunk Nyiregyhaza
belvarosaban. Itt megorokitettuk a szinhaz falan levo
emlektablat. Kesobb megtudtam, hogy volt itt regebben
egy tabla, amely nem a szinhaz megalakulasarol, hanem
Moricz Zsigmondrol emlekezett meg. A Moricz Tarsasag
szorgalmazza az eredeti emlektabla visszahelyezeset. (69.
kep)

E z annak ellenere is kotelessegunk, hogy
Moricz halala, a haboni, a szocializmus evei, es az azt
koveto rendszervaltas ota a helyseg lakossaga mind
szamban, mind osszeteteleben jelentosen megvaltozott.
Az tijonnan beteleptilok kozott ma is vannak brahminok,
pariak is akadnak, de a retegezodes mas erovonalak
menten jott letre. Az tij tarsadalom meg nem tud lij
Torzset, vagy akar Iparoskdrt felmutatni.
Azonos sorsii, vagy azonos erdekeltsegii
emberek laza csoportosulasban elnek itt. Egyik legregibb
ilyen csoport a Leanyfalui Hovirag Nyugdijas Klub,
amely immar tobb mint negyedszazada fogja ossze a
helyseg nyugdijas lakoit.
A Klub kozsegunkhoz es Moricz Zsigmondhoz
valo kotodese jegyeben torekedett, hogy a 2004-es
jubileumi evben minel tobb megemlekezesen vegyen
reszt, amelyek Moricz Zsigmondhoz kapcsolodnak.
Vegigjartuk az emlekezesek litjat, amelyrol szoban es
kepben az alabbiak szerint szamolunk be.

. ite" Vit

Ezt kovetoen Rakoczi nyomaban jartunk a vajai
kastelyban, ahol a szabadsagharcot befejezo szatmari
beke felteteleit megfogalmaztak.
Megcsodaltuk a
kastelyban levo kiallitasokat es a park emiekszobrait.
Penyigen megneztiik a Neprajzi miizeumot, es
megismerkedtiink a kilenc vizbefiilt kislany tortenetevel,
akiket egyszerre nyelt el a Szenke vize. A legfiatalabb 13,
a legidosebb 17 eves volt. Sirjukat es az emlekiikre emelt
haranglabat meglatogattuk a helyi temetoben.

9- r^i^v L W »i Tfi .--1 „„ 41, ^

Masnap Tiszacsecsen megtekintettuk a Moricz
emlekhazat,
amelyet
tevesen
neveznek
Moricz
sziilohazanak, mert nem ebben a hazban szuletett, de ezt
is Moricz Balint, az iro edesapja epitette. Valodi viszont a
tisztaszobaban alio bolcso, amely tenylegesen ringatta
nagy ironkat, es valodi Moricz Zsigmond legendas botja
is, amely Moricz Imre jovoltabol kerult a kiallitasra.

Moricz Zsigirtond szuleteserjek
i2r evforduloja alkalmabol
2004 januar 29-en. csiitortokori la oraKor

N£M £ L H £ t e K
MUZSIKASZO NeiKUL

Az igazi szulohaz kepe kepgaleriank 7 1 . fotoja. A z
emiekhazon levo tabla (70. kep) szovege:

Z-igmcnd rejenyenck drairaiiialt valtoiata a Zcbcgcnyi Bramai
Ma>ietV jii 3 V av,; Fonay Marts Siirskcr el*adaiaban

ITT S Z U L E T E T T I879-BEN
MORICZ ZSIGMOND
A NAGY M A G Y A R IRO
MEGH. BUDAPESTEN 1942-BEN

Sicrcpositas;
Mark

Zsani Hem:

PzaUenei. Sara
tJr.S«a

^«?P '^'n-

Ncmcf ZiQfm

''aliHa:

E Z E R KIMONDATLAN
M A G Y A R BANAT, T I T O K
SZEPSEG VARJA V A G Y O N ,
MORICZ B E S Z E L N I FOG.

MuIicrUina

2'"-

S e r e s Mariat^n

Lajasbatsi:

SiokoOabttr

Ki6ritai^n«:

R6j&a Katalin

KisGvuri

Az emlekhaz megtekintese utan reszt vettunk a
megemlekezo istentiszteleten es a Moricz Zsigmondot
keresztelo templom falan levo emlektabla avatasan. (72.
kep)

Rcrwieite: Kopctty Lia
3eiep«/jegy art *iSvetff!l>e»- o « j Ft. aj
'

"

emUa ntrnto 400 Ft

-

^
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Az eloadas szinlapja

A z keresztelesi emlektabla szovege:

Utunk elso allomasa a vaci Madach Imre
Miivelodesi Kdzpont januar 29-i „Nem elhetek
muzsikaszo nelkiil" eloadasa volt, amely meginditotta az
orszagos iinnepsegsorozatot. Jelenlevo tiztagii csoportunk
lelkesen iinnepelte a fiatal szineszgarda onfeledt
komediazasat.

ITT T A R T O T T A K KERESZTVl'Z A L A
MORICZ ZSIGMONDOT
T I S Z A C S E C S E NAGY S Z U L O T T J E T

(Csak zarojelben jegyzem meg itt, hogy az
emlektablaban is lehet tdrtenelmi tevedes, mivel abban az
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emlekkiallitason, majd a Faluhazban megneztiik a
Nyugdijas Klub kiallitasat, amelynek tabloit Balla
Benjamin allitotta ossze. A Megyei Konyvtar jovoltabol
kis peldanyszamban sokszorositottak es kiosztottak a
Nyugdijas
Klub
kis
kiadvanyat
„Leanyfalviak
emlekeznek" cimmel. Ezzel jarultunk hozza a Kozgyiiles
unnepelyesse tetelehez.
A Kozgyiiles maga a pocsmegyeri reformatus
templomban zajlott. (77. kep) Az tinnepi beszedek, az
istentisztelet, valamint a felolvasasok utan elfogadasra
keriilt az elozo evi beszamolo es a 2004. evi munkaterv.
(78-80. kep) Ezutan avattak a kuratorok padjaban a
Moricz Zsigmond helyenel elhelyezett emlektablat, ( 8 1 .
kep) es a helyi reformatus temetoben megemlekeztiink
Pallagi Erzsebetrol, az edesanyarol, akinek az elso
sikemovellat, a Het krajcart kdszonheti az iro
olvasotabora es az irodalomtortenet. (82-83. kep)

idoben szokas volt a haznal valo kereszteles, igy
valoszinii,
hogy
Moricz
Zsigmondot
is
a
hagyomanyoknak
megfeleloen
a
sziilohazban
kereszteltek.)
Sajnos a tiszacsecsei megemlekezesnek csak
reszben lehettiink tanui, mert zstifolt programunk mar a
kovetkezo helyszinre szolitott benniinket.
Szatmarcseken a temetoben meglatogattuk
Kolcsey Ferenc Mauzoleumat, megcsodaltuk a temeto osi
csonakos fejfait. Ttiristvandiban megemlekeztiink Petofi
Sandor itteni latogatasarol, es Balla Benjamin elszavalta a
Tisza cimii koltemenyt (es en elhagytam vadonatiij
digitalis fenykepezogepemet, amelyet hosszii aggodas es
sok telefonalas utan a tiiristvandiak beesiiletessege
visszajuttatott hozzam).
Kirandulasunk utolso napjan, Mateszalkan, a
Kocsi-miizeumban ismerkedttlnk a kulonbozo fajtajii es
szinii szatmari szekerekkel, es izelitot kaptunk a szatmari
szilvapalinkabol, de kozben nem feledkeztiink meg a nepi
kollegiumok letesiteserol megemlekezo tabla elotti
tisztelgesrol sem, amelyrol a szokasos fenykep is
elkeszult. (73. kep)

2004. jiilius 10-en delutan voh a Helytorteneti
Miizeumban az atrendezett Moricz emlekkiallitas
megnyitoja, de mar deleldtt fogadott vendegeket.
Kistersegiinket bemutato irodalmi tiira
kereteben
Gjoirkovics Tibor es Szakonyi Karoly kiseretevel
dtventagii kirandulocsoport kereste fel Miizeumunkat.
(84. kep) A z illusztris vendegeket onkormanyzati
ktilddttseg fogadta a hajoallomason.
A delutani iinnepelyes megnyiton, amelyen az
unnepi beszedet Biczak Peter, a Pest Megyei Konyvtar
igazgatoja mondta, reszt vett Kolos Virag es a kiallitas
rendezoi mellett a kozseg apraja-nagyja. (85. kep)

Nyirbatorban felmasztunk a harangtoronyba,
megneztiik a templombelsot es a Bathory sirt.
Elzarandokoltunk Mariapocsra a kegytemplomba, ahol
Stein Kati enekelt a konnyezo Maria kep elott. Miutan
megmasztuk a nagykalloi insegdombot is, mar csak a
hazafele vezeto lit volt hatra.

A gazdag anyag levegds, attekinthetd lij
elrendezese dr. Lichner Magda es dr. Sin Edit keze
munkajat dicseri. Kdszdnet erte! Mi nyugdijasok kuldn
dijazzuk a beallitott kis asztalokat es szekeket.
Otthonossa teszi az egeszet, mintha az iro dolgozoszobaja
a kertben folytatodna, es lehetove teszi, hogy a faradt
labii idosek iilve hallgassak a tajekoztatot. (86-88. kep)

Majus 29-en itthon a Faluhaz vednoksegevel az
iskola tanuloi Moricz miivekbol, igy a Csibe novellakbol,
az Arvacskabol adtak elo reszleteket Leanyfalu
Helytorteneti Miizeumaban. A rendezest es a szerepek
betanitasat Poka Eva, a Szeker Szinhaz megalapitoja
vallalta. A gyerekek komoly teljesitmenyt nyiijtottak es
megerdemelten kaptak a kozonseg elismereset, a sziinni
nem akaro tapsvihart. (74. kep)

Szeptemberben ismet Nyiregyhazan jartunk
Moricz Zsigmond nyoman. Felkerestiik a foiskola
parkjaban levo szobrat, Kotay Nandor alkotasat. A
Moricz Tarsasag elnoke, Rethey-Prikkel Lajos helyezte el
csoportunk neveben az emlekezes koszonijat. (89. kep)

Peter-Palkor, Moricz Zsigmond sziiletesnapjan
Leanyfalu Onkormanyzata kepviseleteben a Kulturalis
Bizottsag Elnoke, Richter Pal es Solyom Katalin
kepviselo asszony, valamint iskolank kiildottsege rovid
megemlekezes kereteben megkoszonizta a M6ricz-haz
emlektablajat. Az iinnepsegen jelen volt Kolos Virag,
Moricz Virag lanya is.

Zarandokutunk utolso stacioja Budapesten a
Petofi Irodalmi Muzeum „Eletem regenye" cimii
emlekkiallitasa volt, amelyen a Leanyfalui Moricz
Zsigmond Altalanos iskola tanuloival vettunk reszt.
Korabban erkeztiink a megbeszelt iddnel, ezert kicsit
kdriilneztiink a Karolyi kertben, ahol regebben annyi
csodalatos hangversenynek voltam szem- es fiiltaniija.
A palotaszamyak kdzdtt megmaradt kert
vegeben Petofi szobor all. K i s csoportunk egy resze
mindjart odagyiilt fenykepezes celjabol. (91. kep)

Az iskola tanuloi kis osszeallitassal emlekeztek
meg nagy ironk sziileteserol es keresztelojerol. (75. kep)
A rovid iinnepseg utan atvonultunk a
Miizeumhoz es ott is koszoniztunk. Nehanyan itt is
kepviseltiik a Nyugdijas Klubot, bar az esemenyrol eleg
keson szereztiink tudomast. (76. kep)
Jiilius 3-an a Moricz Zsigmond Tarsasag
szokasos evi kdzgyiileset Leanyfalun szinten a Moricz
szobor es a haz emlektablajanak megkoszonizasaval
kezdte. Az iinnepelyes aktuson reszt vettek: Kolos Virag,
Moricz Zsigmond unokaja, dr. Moricz Imre, az iro nevelt
fia es koszonizott a Moricz Zsigmond Tarsasag
vezetosegen es tagjain kiviil, a Kulturalis Miniszterium,
az
Onkormanyzat,
a
Helytorteneti
Muzeum
kuratoriumanak kepviseloi mellett a Nyugdijas Klub is.
K i s csapatunkban sokan vagyunk a Moricz Tarsasag
tagjai. Lelkesedtiink a meg nem teljesen kesz lij

A Miizeum eldcsamokaban megnezhettuk a
sajtot, amelyen a 12 pontot kinyomtattak 1848-ban, majd
a kiallitas irodalmi rendezojenek, Hegyi Katalinnak a
kalauzolasaval megtekintettiik a Moricz kiallitast.
Mindjart a bejaratnal meglepetes ert benniinket. A
hatalmas ajto, ami mdgdtt beleshettiink Moricz eletebe,
nem bejarat. A betiikkel teleirt iiveglap nem teszi
lehetove a beterest, csak egy Moricz sziluettnyi nyilas
jelzi, hogy a hazban errol az oldalrol volt a bejarat. (90.
kep)
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( A veletlen trefaja, hogy a felvetel pillanataban
Kolos Virag, aki alkatilag hasonlit nagyapjara, eppen a
hatterben allt, teljesse teve az illiiziot.)

A harmadik terem „a N Y U G A T es a K E L E T
NEPE-nek
korszaka, a faradhatatlan
orszagjaras
idoszaka." (Idezet a kiallitas ismertetojebol) Ebben a
teremben jelent meg Csibe, Moricz utolso eveinek tarsa,
ihletoje. Itt lathattuk a dolgozoszobat, az iroasztalt a
felreiilt szekkel es az oreg irogeppel. (93. kep)

Magyarazatot az ajto folotti felirat ad:
A K I AZ IGAZSAGOT A K A R J A MEGISMERNI,
ANNAK NEM SZABAD A FOKAPUN E R K E Z N I .

A terem egyik ablakan diapozitiven at vilaglott
a leanyfalui kertnek az a resze, amely az iroasztal mellol
lathato volt, amikor Moricz Leanyfalun irta konyveit.
Az ablak melletti sarokban szoborallvanyon
Janka mellszobra allt. (94. kep)

Moricz 1932
Megfogadtuk a tanacsot, utunkat az Ady Oltar
mogott levo bejarat fele vettiik.
A kiallitas harom termet foglalt el. A Moricz
eletet bemutato relikviak (butorok, konyvek, targyak,
fotok es illusztraciok) mindegyike kotodik Moricz
Zsigmondhoz, reszben a Muzeum tulajdonat kepezik,
reszben
rokonoktol,
illetve
magangyujtemenybol
szarmaznak.
A kiallitas Moricz eletenek harom jelentos
szakaszat mutatta be. Az elso terem visszafogott feher
szinevel, egyszerii butoraval a csaladi elet tisztasagara
utalt. (92. kep) Az asztalon levo friss viragok jelkepeztek
azt a gondoskodo szeretetet, amellyel elso felesege.
Holies Janka kdrulvette csaladjat es ferjet. Ebben a
teremben jelent meg az igazi sziilohaz kepe, amely
korantsem egyszerii paraszthaz, mint amilyeneket Moricz
Balint epitett. (A kep tiszacsecsei kirandulasunk
ismertetesenel szerepel.) Nemregiben keriilt a Muzeum
tulajdonaba Moricz ugynevezett F E H E R K O N Y V E ,
amely tobb mint 300 oldalas kezirat, s mint ilyen,
ritkasag, mivel koztudott, hogy Moricz irogepen iria
miiveit. Egyetlen kivetel a P I L L A N G O , amelyet az iro
mindvegig kezzel irt. Tovabbiakban figyelmet erdemelt a
Janka szamara dedikalt L E G Y JO M I N D H A L A L I G
kotet,
amelyet Moricz Gara
Amolddal egyedi
peldanykent terveztetett, es keszittetett el. Nagyon szep
az a kozepen megtort halovany regi fenykep, amely
domboldalon abrazolja Moriczot es Jankat szerelmuk
hajnalan.

Szinte
ismeroskent
iidvdzolhettiik
az
allolampat, amely tobb, Moriczot abrazolo kepen
szerepel. Alatta a komodon az edesanya, Moricz Balintne
Pallagi Erzsebet mellszobra. A hatterben az iro nevezetes
botja, amely nelkul szinte soha nem volt lathato. (95. kep)
Az anya szobra mellett Moricz Balint faragott kepe Ady
Endre halotti maszkjanak tarsasagaban. A haterbol a
harom Moricz lany kepe figyelte az elrendezest. (96. kep)
A terem zarokepe az E L E T E M R E G E N Y E - h e z
hiven, csaladja koreben mutatta Moriczot. A z utolso
fenykep 1942 nyaran keszult a leanyfalui keriben, lanyai
kozott. Mintha az E L E T E M R E G E N Y E utolso mondata
jelenne meg a felvetelen: szeretnek „meg egy kicsit
hevemi az oszi verofenyen. Akkor raveshetnem a
marvanynevjegyre: Eltem."
Ezzel az idezettel, amely a kiallitas-ismerietot
is zarta, elbiicsuztunk a Karolyi palotatol es lij utakra
indultunk.
Irany
a
Moricz Zsigmond
korter.
Megkoszoniztuk nagy ironk szeptemberben felavatott
szobrat. Koszoniztak: a csoport legfiatalabb tagja, Elod
nevii iskolas fiu es jomagam, mint a tarsasag doyenje. Az
esemenyt nem tudtam megorokiteni, leven a jelenet egyik
szereploje, de bucsuzoul lefotoztam a felavatott Moricz
szobrot a Moricz Korter forgatagaban, ami bizonyara
nem tetszene neki. Egy olyan embemek, aki megszokta
es megszerette Leanyfalu (akkoriban) csendes vilagat,
nem lenne inyere ez a sokadalom. (97. kep)

A szobabutorok eredetiek, meg az egyik
karosszek huzatanak hasadasa is Moricz idejebol valo. ( A
karpitos szerint a javitasi kiserlet csak tovabb novelne az
anyag karosodasat.)

Az utolso iinneplesi alkalom megsem bizonyult
utolsonak. 2005. oktober 14-en a szentendrei Moricz
gimnaziumban az iskola fennallasanak 50. evfordulqjat
iinnepeltek. Ebbol az alkalombol itt nyitotta meg a
kiallitas rendezoje, Hegyi Katalin a Petofi Irodalmi
Muzeum Moricz vandorkiallitasat, amely kesobb a
leanyfalui Faluhazban is lathato volt. (98. kep)

A masodik termet a szinhazhoz es Simonyi
Mariahoz fuzodo kapcsolatanak szenteltek a kiallitas
szervezoi. Itt a Magyar Szinhazi Intezettol kapott
szinpadkepek es fenykepek ideztek a szinhazi vilagot.
A falon Moricz nehany sikeresebb darabjanak plakatja
volt lathato. A mennyezetrol fiiggo ket kep egyike
Simonyi Mariat abrazolja szinpadi pompajaban, a
masikon Moricz iil keseriien es maganyosan a szinhaz
nezoteren.
A ket kep eles kontrasztot
kepez,
hangsiilyozva azt, hogy ez a hazassag nem az
drokkevalosagnak kottetett. Moricz nem volt alkalmas a
szineszno ferjenek szerepere. A Fovam teri lakasbelso
kepe es nehany darab a Fovam teri lakasbol szinten arra
mutat, hogy ez a vilag nem olyan, mint amelyben
Jankaval elt, es azt tiikrozi, hogy ez a vilag nem az 6
vilaga.

A megnyiton kesziilt fenykep hattereben, a
Hegyi Katalin mellett levo kep Magoss Olgat, a
debreceni asszonyt abrazolja, aki vissza-visszatero
reszese volt Moricz eletenek.
A kiallitason Moricz Zsigmond eletenek
dokumentumai mellett, az iroval „szemelyesen" is
talalkozhattunk. A filmvetito segitsegevel lathattuk,
amint dolgozoszobajaban,
az irogep mellett iilve
szorgosan veri a billentyiiket. Vajon melyik remekmiivet
irja eppen?
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Meg egyszer a hazrol
A z ut masik oldalan Fabry Sandor jdvoltabdl
- veddkerites oltalmaban mar ndvekednek az uj didfak,
hogy valamikor didfasor valjek beldliik.

A telek ma is szigetet kepez az orszagut
menten. Akkoriban harom oldalrol szegte ut, a negyedik
oldal ribizli-, es bokorsoveny volt, kis osvennyel.
A kertet ma mar negy oldalrol szegik utak, de a
bokorsoveny maradvanyai meg latszanak a kert hegy
feloli oldalan es a 11 -es ut menten. A z dreg fakerites is,
mintha a miiltat idezne, meg jobban hangsulyozza a kert
sziget jelleget.
A regi haz kepe szembdl nezve, kiviilrol alig
valtozott, a sargara mazolt ajtok, ablakkeretek kdzel szaz
ev utan meg ma is Jankat idezik. (100. kep)

A telek eszaki oldalan, a regi haz kdrul, az
epiiletek mellett, meg eldttiik is viragkezdemenyek
mutatjak, hogy a haz nem elhagyott, bar a regi keritesbdl
nyild kiskaputdl a haz fele vezeto dsvenyt magasan
bendtte a fu. (104. kep)
Amikor a kertet egy havas-hideg tavaszi napon
felkerestem, a kerteszhaz kdmyeke mar rendezett volt, de
a nagy haz koriili reszen meg a teli almat alvd kert
bozontossaga tarult a szemem ele.

A ndvekvd letszamu Moricz utodok kisebbnagyobb toldalekokat ragasztottak melle, babahazak,
feszerek ndttek ki a foldbol. Iddkdzben - a ma Moricz
kdznek nevezett utcai fronton - a haz hatoldalara, meg
Moricz eleteben, garazs ragasztodott.
1979-ben Moricz L i l i kis foldszintes hazreszt
epittetett a maga szamara, hogy helyt adjon a ndvekvd
csaladnak. (99. kep) Belsd atalakitasokat is vegeztek: a
nagy konyhat szobava alakitottak at, a kamrabol
keritettek hozza egy kis mosdot es fdzdfulket, az egyik
szobabol konyha es kamra lett.
Teltek, mtiltak az evek. Mikor a kepek
kesztiltek
Mdricz
Zsigmond
szuletesenek
125.
evforduloja kdzeledtevel, a Moricz haz magja, az eredeti
kis haz mar kilencven eves volt. A vadszolo
megvastagodott indai befonjak a falakat, nehol mar egy
kezzel at nem foghatdan. (101. kep)

A telek tdbbi reszenel tobzddik a termeszet,
semmi sem gatolja a ndvekedesben.
A tuja mar teljesen lezarja az iit fele a kilatast.
A japanbirs teljesen bendtte a fligebokrot, alig latszik
valami belole.
A kerteszhaznak ma is van lakdja. Szidi neni
lanya, E v a gondoskodik a kert karbantartasardl. (105.
kep)
A vele valo beszelgetest Balla Benjamin
jegyezte le 2004. marcius 15-en. A z d irasabdl idezem
Tdth Imrene Fiizesi Eva emlekeit.
„Emlekszem meg arra, hogy ez a kert
valamikor valdsagos paradicsom volt, - majd a hegy
iranyaba mutatva mondja, - ott volt egy nagy didfa.
Alatta allt egy kerek faasztal, melyet fatdrzsbol
keszitettek. Mellette kis deszkapad. Itt, a haz kdriili
nyiizsgestdl elvonultan szeretett imi Zsiga bacsi, akit mi,
gyerekek szinten nagyapanak hivtunk.
Anyuek mindig csendre intettek, hogy Zsiga
bacsi munkajat, vagy deli pihenojet ne zavarjuk. A z
intelemnek igyekeztiink mindig eleget tenni. Jd
magaviseletiinkert nagyapa edessegekkel jutalmazott
benniinket.
Mivel sokan voltunk, ketfele oszlottunk.
Kdztiink volt Imre, Zsiga bacsi nevelt fia, a hiigom, en, a
Virag, a Balazs, Imola, meg mas jatszdtarsak is.
Versenyeztunk a varepitesben. K i tud szebb varat epiteni?
Varepites kdzben arra is figyelmeztettek benniinket, hogy
csendben legyiink, majd delutan, ha folkel, jon a nagyapa
es dijazni fogja a varatokat. Csinaltunk is nagyon szep
varat. A var koriil, es fol a hegytetdre szep kavicsos lit
vezetett. Amikor nagyapa folkelt, vette a noteszat, es
beirta, hogy melyiknek mi lesz a jutalma.
Mondta, hogy nagyon szep a varatok, de most
nem kaptok elsd dijat. A varat
ahogy elmeselte hegytetdre epitik, melyet fak vesznek koriil. Utnak pedig
kdves, vagy makadam utat is el tudok kepzelni, de
sdderes utat en meg var kdriil nem lattam".
(ime, igy sziiletnek a legendak. Virag es Balazs
alig negy evesek voltak Mdricz halalakor, Imola aznap
szuletett, amikor Mdriczot szeliites erte.
Megis, az
emlekezes aranykddeben, ligy tiinik, szep varakat
epitettek. E v a emlekeiben Mdricz jdsagos nagyapakent
jelenik meg. Stein Jdzsi ligy emlekszik ra, hogy nem
kedvelte a gyerekeket, egy izben btidds kdlykdknek
nevezte, es hazakergette dket. A z esetet Stein Kati
jegyezte le ferje elbeszelese nyoman.)

Amikor a Mdricz Zsigmond Tarsasaggal az ird
sziiletesnapja kdrul koszonizni megyiink, komoly
munkaval kell kiszabaditani az emlektablat, amely 1952
dta hirded:
ITT E L T E S A L K O T O T T
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Nyaron a siiriin novo szdldlevelek teljesen
betakarjak a falat es az emlektablat. (102. kep) Osszel
meg nem jartam itt, de Pomazon lattam egyszer egy
ilyen, vadszdldvel befuttatott falat, mikor az dsz hidege
mar megcsipte a leveleket. Nines a vilagon festd, aki a
szineknek ezt az orgiajat akarcsak megkdzelitden
abrazolni tudna.
A telek Muzeum feldli oldalan, biiszken all a
reformatus templom, mellette Kolos Virag, a korabbi
Kisvirag lakdhaza. A haz emeleti erkelyenek mellvedjet
nyaranta elboritja a fiitd muskatlik tdmege. Amikor ott
jartam, 2004-ben ezek a muskatlik a zart, sokablakos
„telikertben" vartak telbefordult tavaszunk elmulasat,
hogy ismet kikerulhessenek a fenybe, szemeket
gydnydrkddtetni. A haz koriil gondosan apolt, parkszerii
a kert. A mellette levo reformatus templomot gyepes
terseg veszi koriil, a kerites mellett viragokkal. A
templomhoz es a hazhoz vezeto keskeny jardat mar
csaknem teljesen eltorlaszolja a kivagott didfasor helyen
ultetett tujasor. (103. kep)
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Jomagam nem talalkoztam az elbeszelovel.
Amikor ott jartam, a kerteszhaz lakoja nem volt otthon.
A regi, nehol mar foghijas fakerites mellett
hatalmasra nott az elosoveny. (106. kep)
Mikor a bokrok viragzasban vannak, a korhadt
lecek szinte roskadoznak a rajuk diilo viragok svilya alatt,
fittyet hanyva a 11-es ut forgalmanak. Allnak meg a
kispadok is, de nem nagyon csabitanak esti (vagy
delelotti) iildogelesre. Rohano eletiinkben erre nines ido.
Legfeljebb egy-egy faradt csaladanya til itt nehany
pillanatig, hogy fajo labait, csomagcipelestol zsibbado
kezet pihentesse.
Most is van diofa, bar a regit mar elemesztette
az enyeszet, de az lijak hatalmasra nottek, biiszken
magasodnak a kert tobbi faja fole. (108. kep)

amikor nem a nyilvanossagnak szantan elte a maga kert
eletet, novelte viragait, gyiimolcseit, amikor kert volt, es
nem alkotas targya. Talan meglathatjuk neha, amikor
elmenoben bepillantunk egy-egy leanyfalui kert kapujan.
A sok vihart megert falakat, a kozottuk elt regi
emberek szellemet visszaadjuk onmaguknak. Kicsit veliik
voltunk,
megismertiik
eletiiket,
szenvedelyeiket,
szenvedesiiket. Akik ma lakjak a hazat, mas tortenet
szereploi. Ha az ablakon kineznek, nem azt latjak, amirol
ez a tortenet szolt. A leanyfalui haz nekik csaladrol,
nagyszulokrol, aparol, anyarol mesel, szamunkra egy
iroorias kiizdelmeit, gondjait eleveniti meg. Kiizdelmet az
anyaggal, az eletevel, es azt a vigaszt, amit ez a kert adott
neki. Azt az erot, amit ebbol a kertbol meritett, hogy rank
hagyhassa eletenek gyumolcseit.
Az ablakbol pent odalatni a gyiimolcsosre,
amely Moricz Zsigmond idejeben mesegyiimolcsoket es
gyiimolcsmeseket termett. Koszdnjiik meg a haznak, a
kertnek, hogy Anteuszava fogadta az irot.
Ma siiriin burjanzanak a kert ndvenyei,
fejlodesiiknek nem szab gatat a kertesz szakerto keze. A
fak alatt magasra nott a fii, de kitaposott osveny vezet a
telek deli vege fele. A z ablakszemek ezt az osvenyt
figyelik, emlekeznek. Talan arra vamak, hogy egyszer
iijra felbukkanjon
itt Moricz Zsigmond
botjara
tamaszkodva, hogy a hazba erve az ablak mogotti
iroasztalon
irogepen
kopogva lij remekmiivekkel
gazdagitsa a vilagot.

Igaz, hogy nagysagaban meg sem kozelitik a
regit, az igazit, a Moricz Zsigmondot Leanyfaluhoz koto
csodafat, amely dnmagaban alkotott diofaerdot. A
leanyfalui Moricz emlekkiallitason megcsodalhattuk a
kepet, amely meg elofa koraban abrazolja Moricz
Zsigmond diofajat. (107. kep)
Egy utolso keppel biicsiizunk a Leanyfalui
Moricz haztol (109. kep) es a kerttol, amely olyan sokat
jelentett Moricz Zsigmondnak. Lattuk a haz sziileteset,
novekedeset, lattuk i^vi szepsegeben, es megneztiik
oregedeseben. Talalkoztunk a kert viragaival, amikor
szertelen pompaval leptek meg a latogatot, de nem lattuk
a kert hetkoznapjait, nem tudjuk, milyen volt akkor.
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