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Véglegesen 1941 közepén kerültem Leányfalura. Anyámmal együtt Móricz Zsigmond 
is jött értem Zagyvarékasra, és együtt hoztak el Kismamáéktól. Leányfalura érve, 
anyám az ölébe vett, és engem így, őt átölelve vitt a nagy kertbe be, ahol – későbbi 
jó barátaim – kutyáink (Pengő, Bundás és Pajtás) – vártak ránk, és boldog ugatá-
sukkal üdvözöltek bennünket, amellyel engem bizony akkor még megijesztettek… 
Hazaértünk… Valóban otthon éreztem magam… Birtokba vehettem a nagy kertet, 
ahol azt csinálhattam amit akartam… Ha akartam, kinyithattam a locsoló tömlő 
vízcsapjait, s ilyenkor a kertész Jani bácsi nevetve tanítgatott arra, hogy ezek 
mire valók…

Az iskolaév kezdete előtt már néhány héttel Móricz Zsigmond megvette a tan-
könyveimet és a  füzeteket is, néhányat. Ő korán kelő volt. Reggel hat körülig 
írógépén már megírta a napi penzumot, ami általában legkevesebb egy ívnyi terje-
delem volt. Amikor már pihenni visszaheveredett a nagydíványra, anyám be-bevitt 
hozzá, és akkor együtt játszva tanultuk az ABC-t és lassan a betűvetés rejtelmeibe 
is bevezetett… Mire eljött az iskolai évnyitó, én már a tananyag kezdetéből sok 
mindent tudtam, ami aztán tanítónknak, Vilma néninek okozott némi nemű ne-
hézséget (de ez már egy másik történet, volt osztálytársaim, a ma is Leányfalun 
lakó Stein Jóska és Gruber Kati szerint is). Ma is arra vagyok a legbüszkébb, hogy 
a betűvetés rejtelmeire Móricz Zsigmond tanított!

Emlékezetem szerint már a lányfalui létem első vasárnapján átkeltünk komppal 
a Dunán és igyekeztünk a Pócsmegyeren lévő református templomba, istentiszte-
letre. Akkortájt Pócsmegyer leány-falujában még nem volt református templom, 
de még imaház sem, így a református lelkészek unokája – aki majdnem maga is 
követte ősei hivatását – ha csak tehette, a közigazgatási székhely templomába járt.  
Odavitt engem is, talán azért, hogy megmutasson, s talán azért is, hogy temploma-
ink varázslatos egyszerűségének szépségét velem megszerettesse… Hihetetlennek 
hangzik, hiszen mindössze alig hat és fél éves voltam, de mégis emlékszem rá, 
hogy a kezdő ének akkor ott a pócsmegyeri templomunkban a 42. zsoltár első 
verse volt. Ezt én akkor hallottam először. Móricz Zsigmond mellettem ülve, az ő 
magasabb fekvésű szép bariton hangján, nem túl erősen – de halkan sem – éne-
kelte a számomra akkor még ismeretlen, gyönyörű dallamú éneket: „Mint a szép 
híves patakra…” Kezében nagyon szép, bőrrel bevont zsoltáros könyvet tartott és 
abból énekelt… Az élet szép ajándéka lett számomra, hogy a Lórántffy Zsuzsanna 
Nőegylet által Móricz Zsigmondnak 50. születésnapjára ajándékozott énekesköny-
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vet számomra anyám megőrizte, amit én 1989-ben a Petőfi  Irodalmi Múzeumnak 
ajándékozhattam, az Árvácska alapítvány számára.

Eleven érdeklődésű kisfi ú lévén, egyházi énekeinket is igyekeztem megtanulni. 
Mivel számomra a 42. zsoltár volt az első gyülekezetben hallott ének, nem tudom 
miért, de ezt gyakorolgattuk néha a nagydíványon is. Kisgyerekként szerettem vele 
istentiszteletre járni is… Persze máshová is elvitt magával, ha csak tehette, nem 
is kevésszer. Templomba még télidőben is átjártunk Pócsmegyerre, addig, amíg 
zajlani nem kezdett, vagy be nem fagyott a Duna.

Móricz Zsigmond halála után visszakerültem Zagyvarékasra. Ez egy úgyszólván 
tiszta katolikus község volt és az ma is. Ott vészeltem át a háborút is és onnan – kis 
kitérővel – kerültem Debrecenbe is, a híres Kollégiumba, Móricz Zsigmond szeretett 
iskolájába. Akkor ismét nagyon egyedülinek, nagyon árvának éreztem magam. 
1945 ősze volt. A Főgimnázium épületében és a Kollégium új, hátsó traktusában 
még orosz katonai kórház és laktanya volt, ezért mi az öreg épületbe szorultunk, 
az internátus és a gimnázium is, tantermekkel és a háló-tanuló szobákkal együtt. 
Szeptember közepe is elmúlt már, amikor végre az egyik reggelen gyülekeztünk 
az évnyitó istentiszteletre.

Nyolc éven át volt osztálytársam, a hajdúszoboszlói Sallai Lalika fogott kézen 
és vezetett a Kollégium híres oratóriumába, a második emeletre, a sokak által em-
legetett, még talán Csokonai által is koptatott fa lépcsőkön fel. Ezt aztán később 
minden érettségi találkozónkon emlegettük, amíg közöttünk volt szegény Lali, aki 
a nevezetes Hortobágyi Állami Halgazdaság kiváló igazgatója volt évekig., Számom-
ra akkor a lélekbemarkoló élmény ismét az istentisztelet kezdő éneke volt, a 90. 
zsoltár: „Te benned bíztunk eleitől fogva…” Ezen az évnyitó istentiszteleten az igét 
a kiváló, de már előrehaladott korú tiszteletes-vallástanárunk, D. dr. Nagy Sándor, 
Sanyó bácsink hirdette. Hihetetlen sokat köszönhetek neki azért, mert a rettene-
tes világ- és országégés után mindegyikünket végtelen szeretettel ölelt magához 
és tanítgatott... Velem különösen sokat foglalkozott, hiszen korábban Rékason, a 
katolikus világban református hitoktatásban szinte nem is részesültem.

1945 karácsonya előtt már december közepén elkezdődött az iskolai szünet, 
szénhiány miatt is. Az első vakációra vonaton is két napig tartó utazás után értem 
haza a Baross utcai, harmadik emeleti félig romos lakásunkba. Az alig lakható két 
szoba közül az elsőben feküdt anyám, aki az ostrom alatt átéltek következtében 
is sokízületi gyulladást kapott, s akit már addig másodszor műtött Rubányi tanár 
úr… Nagyon beteg volt. Újai és végtagjai puffadtak és duzzadtak voltak. Járni 
nem tudott… Csak anyám szobájában fűtöttünk, és én úgyszólván állandóan ott 
voltam mellette. Hogy lekössön, elmagyarázta, hogy a másik szobában a nekem 
való könyveket hol találom meg. A könyvek között kutatva találtam két vaskos, 
fekete fedelű kötetet. A Kelet Népe Móricz Zsigmond szerkesztésében megjelent 
példányai voltak, évenként külön kötetbe kötve. Így találtam rá az Árvácskára. 
Zsoltárról zsoltárra haladva, remegve és a nem fűtött szobában a hidegtől vacogva 
faltam a betűit. Még aznap elolvastam az egészet… Hiszen nem is olyan régen, 
csak három, vagy négy évvel azelőtt magam is az árvácskák sorsát éltem… Vezér 
Erzsi néni, aki anyámat látni akarva ugrott fel néhány percre hozzánk, megnézte 
mit olvasok. Fejem simogatva, majd arcom két kezébe fogva csak annyit mondott: 
nagyon beteg anyád.

Amikor Erzsi néni elment, már alkonyodott. Egyedül maradtam vele, és akkor 
én már megéreztem, tudtam, hogy Árvácska az édesanyám. Ráborultam az ágyára 
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és rettenetes zokogásba törtem ki. Felszakadt bennem minden. Árvácska rettene-
tesen sok szenvedése, amiket néha magam is átéltem, a szeretetvágy mérhetetlen 
kínjai… Ne hagyj itt, édesanyám, zokogtam. Ő meleg, szép szemeit rám emelve, 
kezét fejemre helyezve, szomorkás mosollyal vígasztalt, nem halok meg kisfi am, 
nyugodj meg csillagom. 

Móricz Zsigmond 1941. augusztus 25-én a Magyar Kir. Állami Gyermekmen-
helynek a következőket is írta: „Litkei Imre II. 96190 számú gondozottat… saját 
gondozásomba szeretném venni, s a gyermek jövőjéről gondoskodni kívánok. 
Vállalom ezt a feladatot, hogy embert nevelek belőle, Isten segítségével… Pócs-
megyer – Leányfalu. Móricz Zsigmond, író.” Sajnos, hogy ő rá egy évre elment, 
így hát Árvácskára maradt ennek a testamentumnak a teljesítése is, aki felnevelt 
engem, és amikor már mindent elrendezett körülöttem, csak az után hagyott itt 
bennünket…

Mielőtt utoljára a Babits-klinikára bevittem, előző este – már nagyon betegen 
– odaült az ágyam szélére, úgy kérlelt: – Kisfi am, nagyon szeretnék még egy kis 
unokát, meglátod biztosan fi ú lesz! – De édesanyám, hogy is juthat ilyesmi  eszed-
be, hiszen reggel kórházba kell vigyelek, és Marikát pedig  tegnap kellett, hogy a 
Jánosba bevigyem. Itt maradok a két kislánnyal, és azt sem tudom, hogy mi tévő 
legyek – válaszoltam.

– Rendbe jön minden, fi am! Meglátod, minden. Nagyon kérlek, beszéld ezt meg 
Marikával. Hidd el, fi am, én vállalom – mondogatta halkan, többször ismételve.

Halála után nagy, nagy szomorúság szakadt ránk, s hogy mindannyiunkat 
megvigasztaljon – és hogy megint igaza legyen – még egy év sem telt el és meg-
született a fi unk.

„Isten / Egy viruló Kör / kívül / és / belül / titok / és / titok / rendületlenül.” 
(Simon Andortól, Móricz Zsigmond Gyöngyi leányának férjétől.)

Szentendre, 2010. március


