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TALÁLKOZÁSOM MÓRICZ ZSIGMONDDAL
Királyhelfnecen, hittanórán, magyarázni kezdtem az első emberpár bűnbeesé

sét, mikor kopogtak az ajtón. Kinyílt az ajtó s belépett Rácz Pali Mórícz Zsig
monddal.

- Milyen meglepetés! Várjatok meg kint, rögtön befejezem az órát.
- Fejezd csak be, mi itt bent megvárunk.
Rácz Palival összenéztünk. Széket hozattam. Leültek. Meg akartam nevettetni

Móricz Zsígmandot.
- No, .mondd meg Béres Miska újra, hogy teremtette Isten- az első embert?
- Vett az Isten agyagot, kiformálta a testét, aztán ráhuhokált, azért az ember

testből és lélekből áll.
A két vendég nevetett, főleg Móricz Zsigmond, aki aztán kivette híres nagy

Noteszét és jegyezgetett bele. Ránéztem. Bizony, Zsiga bácsi, a legnehezebb, leg
gyötrőbb világtörténelmi, emberi, filozófiai problémák magvait kell itt elvetni gye
rek-kertecskékben, felszántva és bizony néha bottal boronálva, gyerekkönnyekkel ön
tözve. Például a kozmogóniát, a Jó és a Rossz fogalmat, melyek annyi nemes,
nagy emberi agyvelőt meggyötörtek már.

Móricz Zsiga már nem nevetett. Sőt, nagyon is komoly lett.
J;gy szép, sudárnövésű, nagyobb lányt, Czap Gizellát felszóIítottam.
- No Gizikém, mondd el vendégeinknek, hogy az öreg nyugdíjas dobóruszkai

pap bácsi míként magyarázta meg nektek a Pokol keletkezését.'
.. - Akkor, mikor Pozsonyban tetszett szavalni?

- Akkor.
- Az úgy volt, hogy az Úristen először a világot teremtette meg, azután az

angyalokat. Az angyalok mind jók voltak. Mind dicsőítették az Úristent és Mihály
főangyal vezetésével mínd énekelt, kivéve Lucifert és társait. - Az Úristen rászólt:

- Danúlj, Lucifer!
- Nem danúlok.
Újra mondta neki: - Danúlj.
- Nem. danúlok! - Mikor már harmadszorra se akartdanúlni, az Úr oda-

szólt Szent Mihály főangyalnak:

.- Taszajtsd le Miska!
És letaszította Lucifert a mennyből, s ahova leesett, ott lett a Pokol.
Megimádkoztattam a gyerekeket s a féloldali járdán elindultunk a plébániám

felé.
A plébániám manzard tetős volt, jellegzetes, de a falak alacsonyak voltak.

Mintha valaki egy paraszti süveget alaposan belenyomná a hordozója fejébe s
alig látszik valami a homlokából, - mondotta Móricz Zsigmond, aki mindent
alaposan megnézegetett az udvaron, az istállóban és hátul a kertben, melynek
elején kazlak voltak.

- Elég rendetlenek, - jegyezte meg Móricz Zsigmond.
- Igen, mert nemrégen, a nyáron itt tartottuk a családi Olympíászt, vagyis

édesanyám nevenapját. Itt volt három nővérem: a gyerekeket is elhozták a fér
jekkel együtt, s a kazlakról csúszkáltam velük, Nagy kacagás volt pár napig.

Bementünk a szobámba, aztán az ebédlőbe, mert Mariska néni már tálalt.
Móricz Zsigmond kezet fogott vele.

"- Zsiga bácsi, Mariska néni azétágazó rokonságom egyetlen kálvinista tag
ja, úgy sógorság révén. A gyerekei már nagyok. Ok is vasutasok, mert a
férje féKező volt a tehervonatokon, Szatmár és Nagyszőllős között.

Ebéd közben megkér;deztem:
- Tulajdonképpen nem is tudom még minek köszönhetem ezt a látogatást.

- Rácz Pali válaszolt:
- Igazában véve én vagyok az oka. Zsiga bácsi tegnap este szerepelt Ung-

váron és megkért, hogy hozzam el hozzád.
- Köszönöm. De hogy került Ungvárra ? Nem olvast am pár napja lapokat.
- A kassai Renaissance-Egyesület felléptette Kassán, aztán hirtelen elhatá-

rozással elhozták a rendezők Ungvárra is. Én meg elhoztam ide, mert kívánesi
volt a környékre és rád.
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A borsostokány nagyon ízlett Móricz Zsigmondnak, bár kevesett fogyasztott
mindenból.Sőt, egyetlen pohár bort se fogadott el. Mi Rácz Palival alaposan
koccintgattunk a vendég egészségére. .

- Erre eszembe jut, Zsiga bácsi, kőszegi szereplésed, ahol engem is fel
léptetett utánad Kincs István apátplébános. a "Leánymamák fia" és más vidám
hangszerelésű regények szerzőjé,

- Nagyon kitűnő gazdasági kapacitás volt. Takarékpénztári vezető is volt.
Egész épülettömböket épített az egyházközségnek.

- Engem is pénzszerzés céljából hívott meg szerepelní az általa rendezett
kultúrestre. Rólad is esett szó beszélgetésünkben. Elmondta, hogy borral kínált,
mint én most, s te elhárítottad, mínt most nálam. O meg ezt mondta neked:

- No, Zsiga, nem gondoltam volna, hogy olyan porhanyó magyar vagy. -
Igaz ez?

- Igaz.
- Pedig minden 'nagy költő ivott, szoktam én tréfásan mondani.
így ráterelődött a beszéd Ady Endrére. Közismert dolog, hogy Ady legalább

B liter bort megivott naponként.
- Igaz ez, Zsiga bácsi?
- Igaz, - mondotta csendes, senkit el nem ítélő hangján. - Ott voltam egy-

szer, ahol Ady minden éjjel együtt volt a rajongó tollforgatókkal. Beszélgettünk.
Az asztalon sok üres üveg volt Ady előtt: Egyszer csak lefordult a székről és
elnyúlt az asztal alatt. A rajongók közül senki se rnozdult, Társalogtak tovább.

- Úgy látszik, ez gyakran megtörtént.
- Igen. így feküdt vagy egy órahosszat, aztán' felkelt és az asztalhoz ült

olyan frissen, minha akkor érkezett volna meg hazulról. Csodálatos őserő volt benne.
- Igen, sokszor kellett így találkoznia a Mámorfejedelemmel, míg végül meg

írta Az őskajánt. A "nagy" költemények, nagy művek "kilenc hónapja", kihordási
ideje általában sokáig tart: Vörösmarthynak a Vén cigányt nagyon meg kellett
szenvednie és nem is egyszerre írta meg az összes strófákat - mondtam. .

- Igen. Ugyanazoknak az élményeknek sokszoros, ismétH5dó átélése néha
sokáig tart. Ady például néha otthagyta tisztelőit s a kávéház egy belső szo
bájába vonult. Vagy egy félóra múlva jött vissza, egy frissen írt vérsét lobogtatva.
Meggyőződésem szerint Ady csak lemásolta az ilyen verset a jegyzetfüzetéból vagy
a fejeból, - mert sokszor hallottam mondani: "Senkit Sem engedek a könyhám-
ba belekukkantani I" , .

- Ez nagy igazság, Zsiga. bácsi! Rólad azt írta valamelyik rosszmájú kriti
kusod: "Móricz Zsigmond egy Nagy Notesz!" En igazat adtam neki, hogy bár nem
akart jót -írní rólad, mégis nagy igazságot állapított meg. Mert minden nagy írónak
szüksége van a "Nagy Noteszre", mely ott van 'a fejében vagy a szívében, vagy

- a zsebében, - sót legtöbbször míndháromban, Próbálná csak az a firkász a te zse
bedben őrzött, Noteszedból megírni a vonat harmadik osztályában utazó Mári nénit,
- aki félholtra kacagtatja publíkumát, egyszeru útitársait! - Vagy a Hétkrajcárt!
Vagy a Sáraranyt...

'A Mári nénit majdnem egészen elmondtam könyv nélkül. Megjegyeztem, hogy
ez Notesz nélkül nem születhetett volna meg, mint Pallas Athéné Zeus fejéből,
készen, teljesen egészében. Illusztráció gyanánt behoztam nem régen írt versemet,
A királyfi három bánata címűt. Nézd meg, Zsiga bácsi, ez az első kézirata! Nincs
benne semmi javítás. De hányanyáról kellett sok évig jegyzeteket írnom a szí
vem noteszébe, hogy ezt a verset így, törlés-javítás nélkül, majdnem egy lélegzet
vételre megírhassam! - Míg ezt mondtam, bejött Mariska néni, hogy az Irodá
ban vár valamilyen ügyben Gurály Rozika.
. Erre elmondtam Móricz Zsigmondnak és Rácz Palinak, hogy ez' a Rozika

amolyan öreglány. Kendősen, egyszerűen jár. Kurátorom azt mondta róla, hogy
ez amolyan "tudós", ami olyasmi, mínt a Bibliában a "Látó".

- Igen, emlékszem, a szír hadvezér bélpoklos volt és a zsidó prófétához kűld-

ték. A szír Amán megkérdezte: "Hol lakik az a Látó?" - "En vagyok a Látó"
válaszolta a próféta.
- Szóval ezt itt tudósnak nevezik, mert valami csodák történnek körülötte.
- Szeretném látni, - mondta Móricz.
Rozika bejött. Leültettem a díványra, Kicsit görbén ült, böjtökt§l lesoványo

dott arccal, és kicsit megszürkült kék szemmel, Nem zavarta a két vendég jelen
léte.
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- Mi újság Rozika? Vagy két hete nem láttam.
- Szerétnék mísére adni megholt szüleímért, De nincsen csak olasz pénzem.
- Hogy jutott hozzá?
_ Hát tetszik tudni, a temetőben imádkoztam és mínt máskor is megjelent

nekem az "Angyalka", aki máskor a "földi mennyországba" szokott elvinni. Most
Assiszibe vitt, búcsúra. Szentképet akartam vásárolni, de nem volt nálam csak
cseh pénz, elfogadták és ezt az olasz pénzt adták vissza.

Nézegettük az olasz papírpénzt.
- Hogy tudott ott mozogní ? Hisz maga, Rozika, nem tud olaszul?
- Nem kellett, mert az Angyalka elígazított.
- S ha a "földi .mennyországba" viszi az Angyalka, akkor ott mít látott utol-'

jára?
- Láttam egy ragyogó hegytetején nagy fényességben Énokot és Illést.
- Egész közelről?

- Igen.
- Olyanok voltak, mint a galamb.
- Szóval hófehérek.
- Igen.
- Jövő héten elvégzem a szentmisét.
Az olasz pénz ott volt az asztalon. Elgondolkoztunk mind a hárman. Meg

szélaltarn.
- Rozikát se lehet egyetlen címkével elintézni, jellemezni. Ű maga mondta

már többször is, hogy leskelődtek utána a falusiak. De nem mentek semmire.
- Az Angyalkat csak én láttam. Megjelent, elvitt.
Tényleg nem volt a templomban mindennapi áldozó. Nem látták a búcsú

járó helyeken. Nem kívánta a másét. Nem kéregetett. Nővérével élt, akit özvegy
Mezőnének neveztek. Mező Pistát tanítottam hittanra. Nagyon halvány, majdnem
átlátszó arca volt, .de nem árult el semmiféle terheltséget. Míg Rozikáról be
széltem, Móricz Zsigmond elővette Noteszét, mely míndíg zakója külső zsebében
volt, és feljegyzett pár adatot.

- Örülök Zsiga bácsi, hogy bekukkantottál nem a "konyhámba", amit annyi
ra féltett Ady is, de legalább a kamrámba. Most láttad Rozikát. Az iskolában lát
tad, hogy a gyerekek között mit csinálok. Béres Miska, a Vasdandár fia meg
mondta: "Az Isten földből kiformálta az ernber testét és ráhuhokált." Igy let
tél te is. Kálvinista lelkészek leszármazottja vagy ugyan, de édesanyád lelkész
-lány létére paraszthoz ment férjhez. Földszagú lettél ésa~ Isten "rádhuhokált".
Rádlehelte a' magyar lelket, mely meg tudta látni és írni a Mári nénit, a Sár
arany Túri daniját. Te már nem kérdeznéd meg tőlem, hogy tulajdonképpen mít
csinálok én itt.

- Hát ki kérdezte tőled?
- Kosztolányi Dezső. Tudod, nem szoktam járni írókhoz, szerkesztőségekbe,

De valamiért, valakinek érdekében, vagy másért, nem emlékszem már, elmentem
Kosztolányihoz a lakására. Sablonosan fogadott. Tudta, hogy premontrei tanár
volnék, de a csehek elvették két gimnáziumunkat és a rend. Nagykaposra kül
dött plébánosnak.

- Plébánosnak? És rnít csinálsz ott?
- Hát hittant 'tanítok, prédikálok, misézek, esketek, gyóntatok, temetek stb.
- Hát, te, hiszel?
- Igen. Én úgy hiszek, mínt a legprimitívebb öreg néni Nagykaposon.
- Én nem hiszek, - mondotta Kosztolányi, aki a prohászkás Slet című folyó-

iratban Stampa aláírással mínden vasárnap vezércikkel vezette be a hetilapot.
- Tudom, mondotta Móricz Zsigmond, - ott jelent meg folytatásokban a

Harmatos rózsa című regényern.
- Hát ez az író kérdezte meg tőlem, hogy én mít csinálok falun, még hozzá

mint plébános! Tudod, Zsiga bácsi, én egészen kíváló írónak tartom KosztolányitI
De ő már egy stilizált életet (mert a Város az l) tovább stilizált írodalommá.
Aszfalton és parketten nőtt. Könyvtárak és szerkesztőségek között lett híres íróvá.
Az alkot6erőit tápláló emlők kultúremlők voltak. A te alkot6erőidet Herkulesi
Erővé táplálták az ősemlők, a magyar Föld, a Magyar Nép, a magyar Munka
kezdetleges őserői. Azért kérdezte Kosztolányi, hogy én mit csinálok falun.

Móricz Zsigmond igy szólt mosolyogva:
- Hát igen. A szerkesztőségek, A multkor ott voltam a Nyugat szerkesztő-
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ségében. Babits egy rólad szóló elismerő cikk elolvasása után olyan ideges lett,
hogyelájult.

Összernosolyogtunk Rácz Palival, aki így szólt:
- Induljunk a vásárba, mert Zsiga bácsi ezt nagyon szereti. Neki ez is egy

"kamarája".
Móricz elmosolyodott. Elindultunk a féloldali járdán; mikor a kálvinista pap

lakhoz és a református iskolához érkeztünk, Móricz megkérdezte:
- Hány iskola van itten?
- A plébánia mellett láthattad a katolikus iskolát. Itt van a református is-

kola. Az államiban meg ott voltál a hlttanórámon.
Mikor lefelé kezdtünk menni Hadabudára, a vásártér felé, már messzíről meg

láttam "Jancsikát".
- Tudod, Zsiga bácsi, a vezetéknevét nem tudom, de minden falunak van. egy

ilyen Jancsikája. Se apja, se anyja, csűrökben. istállókban hál. Itt is, ott is löknek
neki valami ennivalót, - ő meg úgy hálálja meg, hogy segít disznót, tehenet ki
hajtani, mikor tavasz' elején még rakoncátlanok, segít csépléskor pelyvát hordani.
Ez a Jancsika egészen "normális". De nem szabad megkérdezni tőle: "Jan,csika,
mi kaparász amellyedben?" Különben rögtön dilinóssá válik. Egyébként figyelj
ide.

Jancsika közben odaért hozzánk.
- Hol voltál Jancsika? - kérdeztem.
- Az erdőn jártam. Paszulykarókat vágtam az öreg doktorné tekintetes asz-

szonynak, most viszem hozzájuk.
- Mi kaparász a malledben Jancsi? - kérdeztem tőle.

Erre szanszkrittül, vagy angolul, vagy az Isten tudja, mílyen nyelven. 'kezdett
beszélni. Szóval előjött belőle a bolondos lénye.

Móricz Zsigmond egy palánkkerítés peremén feljegyzett valamit a Noteszébe.
Leértünk a vásártérre. Mi Palival külön "cserkésztünk" olyan néznivaló után,
amiken mosolyoghattunk. Móricz Zsigmond meg-megállt egy-egy alkudozó, vitat
kozó csoport mellett, háttal a társaságnak, mintha más érdekélné. Kihallgatta
beszélgetésüket és jegyezgetett.

Aztán a vásár népe oszladozott. Hallatszott az első harangozás a szokásos
szombatesti litániára. Lassan elindultunk mi is a plébánia felé. A féloldali jár
dán egy félszeg, ferdenyakú, púpos fiatalember jött, nagyon elegánsan öltözve.

- Hát ez ki volt? - kérdezte Rácz Pali.
- Ennek nagyon gazdag rokonai vannak Amerikában. Súlyos dollárokat kül-

dözgetnek neki. "Nagyúri módon él". S ha már néha megfeledkeznek róla, leve
let ír nekik, hogy éhezik s azért hozzájuk akar költözni.' Erre rögtön jönnek
a nagy dollárküldemények, hogy csúffá ne tegye ismeróseik előtt a gazda~ rokon
ságot.
_ - Ilyen "foglalkozásról" se hallottam még, - mondta Móricz Zsigmond ne";
vetve, s máris jegyzett a Noteszébe.

Mire hazaértünk, már beharangozott Sárosi Józsi bácsi.
- No, Pali, vezesd be Zsiga bácsit, én alvégzem a litániát.
- Sőt, mí is elmegyünk! Én fogok orgonální - mondta Rácz Pali:
- Engem is érdekel - mondta Móricz Zsigmond. Ok elmentek a főbejá-

rathoz, én bementem a sekrestyébe. .
A litániát úgy végeztük, mint más szombat-estén, csak persze Pali nagyon

szépen orgonált. Vagy tíz öregasszony falusiasan énekelt: Mennyországnak ajtaja,
I Hajnali szép csillag, / Elefántcsontból való torony, / Mária, aranyház, / Magya
rok Nagyasszonya stb. stb.

Mikor elvégeztük, Móricz Zsigmond már kint várt a sekrestyeajtó előtt. Meg-
ölelt. Könny csillogott a szemében.

- Mi fogta meg a szívedet Zsiga bácsi?
- Hogy lehet ennyi gyönyörűséges magyar mondatot kitalálni!
Evvel a mondattal okadatolta meg könnyeit a "magyar Zola", ahogy nevezték

kritikákban és irodalmi pletykálkodásokban. A jelenetre sokszor gondoltam éle
temben. Lám, ebbe a vaskos megjelenésű, földből, sáraranyból gyúrt emberbe,
mennyi lelket, mennyi magyar lelket "huhókált" bele a Teremtő. És főképp akkor
gondoltam erre a jelenetre, míkor a halála előtti években spiritizmussal foglalko
zott! És talán. mással is. Az irodalmárok nem őszinték. Mikor Voltaire haldoklott,
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papot kért, de ateistá barátai nem engedték be hozzá. A csukott ajtók mögött
valósággal üvöltve halt meg.

A legeslegborzasztóbb pillanatokban nem lehet hazudni, se magunknak, se
másnak. Kosztolányi Dezső, aki nekem avval "dicsekedett", hogy nem hisz Isten
ben, halála ~lőtt meggyónt és megáldozott. Sík Sándor mondta. Ugyanő mondta,
hogy a szabadkőmműves Móra Ferenc haldoklása idején, ő, Sík Sándor elment meg
látogatni; ott találta Gulácsy Irént. "Mit csinál itt Irén?" - kérdezte. "Vigyázok,
hogy Feri ne halljon meg a· szentségek nélkül." Nem is halt meg nélkülük. Ba
bits Mihály is meggyónt 'a végén; Városi István esztergomi költőtől tudom, mert
ő szólított fel, hogy írják az utolsó napjait élő Babitsnak. Városi Istvánnál meg
van a levelem. Lehet, hogy e levél is hatott a Dante és a Középkori Himnuszok
fordítójára a Legborzasztóbb Pillanatokban. - Szabó Dezső, a kocsis-nélküli vad
lángész, élete utolsó heteiben Budára járt át valami katolikus káplánhoz, híttan
tanulásra, - Es gondoljunk Viktor Hugóra! Ez a nagy lángész, aki oly sokszor
rugdalta meg az egyházat, élete vége felé elment gyónni az Ars-beli plébánoshoz,
Viennai Szent Jánoshoz. ,-

T(JSKÉS TIBOR

PROKOP PÉTER JANOSHALMAN
Pontatlan, talán megtévesztő is a cím. Nem Prokop Péter járt Jánoshalmán,

hanem e sarok írója volt vendége a jánoshalmi plébániának, ahol Prokop Péter
képeivel találkozott. Az épületben, ahol egykor a költő Jámbor Pál (Hiador) szol
gált, a falakat ma Prokop Péter mintegy kétszázötven-háromszáz képe borítja.
Az anyag kisebb részét mappák őrzik.

Prokop Péter 1919-ben szU1etett Kalocsán. A kalocsai papi szemínáríumba lé
pett, ahol egyik tanára a mai jánoshalmi apát, Belon Gellért volt. A teológia el
végzése után beíratkozott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára. Szokatlan for
dulaf papi pályán. A második világháború utáni esztendők ezek. Négy évig lá
togatta a főiskolát,' ahol Barcsay Jenő és Kontuly Béla voltak a tanárai. Az öt
venes évek elején freskókkal hívta föl magára a figyelmet, többek között elkészí
tette a sükösdi Krisztus Király templom faliképeit. Több mint húsz éve Olasz
országba utazott, hogy ott folytassa és fejezze be képzőművészeti tanulmányait.
Ma is Rómában' él és dolgozik. .

Képei szárnos kiállításon szerepeltek Olaszországban, a Német Szövetségí Köz
társaságbán és Amerikában. Nagyobb munkákon dolgozott Amerikában és Olasz
országban. Kemény Zoltán, Schöffer Miklós és Vásárhelyi Viktor mellett ő a
negyedik magyar származású művész, akinek képét őrzik a r6mai modern mű

vészett múzeumban. Magyarországon Jánoshalmánés Budapesten rnutatták be
önáll6 kiállításon alkotásait. Több magyarországi templomban stáció-sorozatának
másolata látható. 1978-ban Kalocsán öt kalocsai festő közös kiállításán huszon
két képpel vett részt.

. Jánoshalmán átnéztem a kiállítás katalógusaít, elolvastam nyilatkozatait, a
róla szóló cikkeket, hangszalagon meghallgattam a vele készített beszélgetéseket.
Külföldön elég sokan és igen elismerően írtak róla. Itthon - éppen a Vigiliában,
még az ötvenes években - Kopp Jenő és Bálint Sándor méltatták, Csanád Béla
egyik szép költeményét (Ars poetica) ajánlotta neki, Tűz Tamás Ot Prokop-képre
címmel írt versciklust.

Mindez azonban puszta tekintélyi érv, s annak, aki megtapasztalni akarja a·
valóságot, és. önálló véleményt akar kialkítani, nem elegendő. Mindenekelőtt azt a
míntegy kétszázötven-háromszáz képet hagytam magamra hatni, amit Jánoshal
mán láttam.' Vállalva a tévedés koclcázatát, hisz Prokop Péter munkásságának csak
töredéke került elém, viszont olyan képekről beszélhetek, amelyeket eredetiben
láttam. '

A változás, az alakulás,a módosulás a tehetség természete. Prokop Péter mű
vészete az ötvenes évek kezdetétől nagy utat tett meg. Még a jánoshalmi, vi-
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