
Szeghalmi Elemér

MÓRA FERENC -' HARMINC ÉV MULTÁN

Móra Ferenc bizonyára igen keveset gondolt írói halhatatlanságára.
Kivételes szerénysége s .az élet kis, egyszeru dolgai iránt érzett vonzó
dása szinte gátat emelt az életműve egészét felmérő vizsgálódásnak,
mélyrefúró elemzéseknek. Közismert önéletrajzi sorraiban nem az utókor
tól kíméletet esengő fél-tehetség álszerénysége lapul, hanem a belső al
kat és vérmérséklet szólal meg lírai finomsággal. "Engem túlbecsülnek,
én az irodalomnak csak bankácsoló kismcstere vagyok. Én utánam nem
maradnak píramisok. soklat kell fúrnom-faragcsálnom. Nem vagyok nagy
regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt
emberek azt is szeretik hallgatni néha. Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz,

de az amíg ég, meleget tud adni egyszerű embereknek. Nincs az én írá
saimban okosság, csak érző, szegény, igazi magyar szív van." Nem kívánt
több lenni, mint fajtája írnoka, de ezt a tisztet az utolsó leírt betűig szol
gálni és igazolni akarta.

* * *
Korunk tisztánlátása Móra helyét világosan megjelöli a magyar pró

zaírók sorában. Ez a besorolás az író önmagának szánt helyénél sokkal
előnyösebb, de jobb a kortárs-írók értékelésénél is. Móra tehetsége révén
kiemelkedik a regionális irodalom átíagáoól; a modern ember bonyolul
tabbéletét ábrázoló irodalom azonban más irányban halad, mint a mű

velt, sokoldalú, de ,a főváros szellemiségétől idegen, tartalomban és for
mában egyszerűséget árasztó vidéki író, aki a város és falu ellentétének,
vagy a régi és új irodalom kapcsolatának megfogalmazásában bizonyos
konzervatív elveket is vall.

Földes Anna 1958-ban megjelent kitűnő monográfiájában egy Bereg
adatot sorol fel Móra egykori mellőzésének bizonyítására. Jellemző, hogy
Cserzy Mihály halálakor (Homok álnéven írt népszerű, de Móra írásainál
szűkebb horizontú rajzokat és karcolatokat) Schöpflin Aladár így búcsúz
tatja az elhunytat: "Halálával kiesik irodalmunk spektrumából a szegedi
szín." Schöpflin nem említi Mórát, aki ezekben az években szebbnél szebb
művekkel ajándékozza meg irodalmunkat. Az Ének a búzarnezőkről meg
jelenését mély csönd fogadja a Nyugatban. sőt az Aranykoporsó is in
kább elmarasztaló kritikát kap. A Nyugat vezető írói közül Gellért Oszkár
Kertársaim című kötetében felveti Móra agyonhallgatásának kérdését.
Nem érti, hogy Osvát, aki több nemzedékre való írót fedezett fel, rniért
nem kért Mórától kéziratot.; még kevésbé tudja megmagyarázni a másik
szenkesztő, Móricz Zsigmond közönyét. Mórícz a városi irodalom orchesz
terében mindig meghallja az értékesebb vidéki hangokat; 1930-ban, sze
gedi Látogatásakor nagy érdeklődéssel faggatja Mórát új elbeszélő tehet
ségekről, de eszébe sem jut, hogy oa megkérdezettet néhány írásával be-

. mutassa a Nyugat olvasóinak.
Nem kapunk kedvezőbb képet a Mórával rokonszenvezök méltatásaí

ból sem. Rédey Tivadar a nekrológ-krrtíka virágai közé lis becsempészi,
hogy Móra többet visz magával a halálba, mint amennyit műveiben ránk
hagy; Karinthy Frigyes pedig az önmagára kéhyszeritett szerep keser
nyés, bajazzói vállalását érzi ki Móra életművéből. Móra Karinthy sze
rint "jósággal és szeméremrnel és önzetlen lelkesedéssel tűrte, hogy a
kedves, virtuóz,anekdótázó publácístát ünnepeljék benne, tűrte a műfaj
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kedvéért, amit ápolni kell és szemérmesen és jóságosan rejtette el anek
dótái mögé míndazt, ami benne több és különb volt a nagy humorista
nál."

Földes Anna Móra hangvételében és tehetségének irányában keresi a
Nyugattól elválasztó vonásokat, másrészt rámutat Osvát és Schöpflin
.apolitikus törekvéseire, amellyel a Nyugatot el akarták határolni "nem'
csak a politikától, de a zsurnalizmustól is, nehogy a folyóiratból kéthe
~enkénti napilap legyen".

Móra számos cikkével a kor felhámja alá hasít; társadalmi rátapin
'tásaí az első világháború után Vialóban élesebbek a Nyugat művészi, de
világnézeti téren letompított élű írásainál. Műveinek alapszövete lényeges
vonásokban különbözík a modern irodalomtól. A múlt században, a nem
zeti klasszicizmust követő korszak epigonjai - különösen a líríkusok 
egy családi és hazafias érzéssel telített konvencionális világképet alakí
tanak ki, amelyből az élet nyersebb igazságai és .színei - mintegy "ad
usum Delphini" - kirekesztődnek. Ez az irodalom a nemzeti érzés, az
erkölcs és a tisztesség problémátlan szószólójává zsugorodik, íróik józan
középszerűséggelvetik papírra az egyhangú variációkat s ezzel évtizedek
re devalválják az örök emberi értékek: a jóság, a hitvesi szevelem és az
emberség nemes valutáit, A század elején szellemi életünkbe robbant, új
irodalom e1sősorbane megkövült irányzat ellen fordul. Egyszeriben
"trónfosztja" a konzervatív irók kizárólagosnak vélt ideáljait és a mo
dern életnek megfelelő értékrendszert állít fel. Haladó tendenciáí és ma
gasabb művészí szintje mellett azonban az ember és a művészet kapcso
latában sok vitatható tételt próbál igazolni, Az új eszmények értelmében
az emberi gonoszság is megbocsáthatóbb, mint egy gyönge, művészietlen

alkotás; a mű érdekében mánden más szempont mellékessé válik.

Móra, akit a család, a szülőföld érintése és hajlamai inkább a régi
eszményekhez húznak, .az embert saját lényének derűs színeivel és me
legségével ruházza fel; nem törődik azzal, hogy korszerűtlenné válik.
Formai téren sem követi a szimbolizmusba hajló, nehezebben érthető,

urbánus Irók törekvéseit. De azok többsége sem ismeri fel a vidéki író
ban rejlő eredeti tehetséget, Nem veszik észre, hogy Móra szülőföld- és
esalád-szeretete nagyobb lírai erővel árad, mint az epigonok vértelen
idillje. Az emberi jóság és szerétet hirdetése kapcsán nem hallják az eu
rópai szintű humanizmus hangját; számukra a derű és a szeretet még
mindig a közepes írók szentimentális patronjaiban oldódik fel. Pedig
Móra betűt átforrósító érzelemvilága az élet reális talajában s nem egy
elvont költői világhan gyökerezik; sohasem független a társadalom, a
faj és a szellem sokirányú mozgásától.

* * *
A családi érzés testmelege, a gyermekkor színes élményvilága már az

ifjúsági művek LapjairóJmegérinti az olvasót. Ezek a meséből és valóság
ból szőtt történetek a szegénység el nem leplezett életformájában is az
élet szépségét, a becsületesen és igaz szívvel élők diadalát hirdetik. Gyer
mekhősei végigjárják a nélkülözések iskoláját, s ezen az érdes, gyakran
fájdalmat okozó felületen emberré csiszolódnak. A Mindenkí Jánoskaja
címszereplőjének nem annyira a váratlanul ölébe pottyanó gazdagság és
jólét lesz döntő élménye, mint inkább az a derűs, emberi lé~ör, amely
a szegénység hajlékában s a velük való szeros érintkezésbern körülveszi;
ez határozza meg további életútját is. A Kincskereső kis !ködmön mese
világa is fejezetről fejezetre valakul át a való világává, de az elvesztett
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gyermeki illúziók helyén nem a kiábrándultság, hanem az életbe vetett
hit és bizakodás ver gyökeret. A kis Gergő kíncsekről, tündérekról álmo
dozik, s úgy tudja, hogy a kincsekhez a becsület és igazmondás útján
juthat el. Érettebb fejjel rádöbben, hogy e belső értékek maguk voltak
az édesapja által említett kincsek - ekkor már a közösségi érzés és em
berszeretet bírtokában nincs szüksége többé a kövek talmi csillogására.
Mindkét regény.azonos eszmei konkluzíóval zárul; egy korábban megfo
galmazott tétel: - "nimcs boldogság ezen a földön, csak annak, aki em
bertársait szereti" - itt tömör jelmondattá sűrűsödve fejezi ki Móra
írói és emberi hitvallását: "A szeretet az élet."

Móra ezeretet-hirdetése nem korlátozódik az ifjúsági művek lapjaira,
verseiben éppúgy megtalálható, mínt a szegedi sajtóban közzetett radiká
lis, merész hangvételű írásai között. Egyik korai verse ("Szegények ka
rácsonya") - a Megváltó születését köszönti: Velünk a megszületett Is
ten - A szerétet velünk lakik. Fiatal leányok öngyilkosságáról írt cik
kében ("Hét fehér koporsó") az utolsó ítélet gigantikus képét vetíti elénk.
Az Isten követének nyomában madárdaltól lesz hangos a világ, vizek
pezsdülnek és vetések ringanak; az élet újra megindul a földön. Ragyogó
arccal kelnek ki sírjukból a különböző korban élt emberek: koldúsok és
királyok, mártírok és bűnösök - de itt-ott fekete, kinyílatlan sírok lát
szanak. A feltámadottaik kérdésére, vajon mégis van-e bűn, amelyre nincs
bocsánat, az Isten követe így felel: "Akik senkit sem szerettek, azoknak
nincs mért föltámadníok."

Móra érzelmi gazdagságát agyereklkor emlékeinek ki nem apadó for
rása élteti. A családi környezet intim közelsége, az örömben és bánatban
valóeggyéforrás, a szegény emberekben testet öltött evangéliumi jóság
száznos elbeszélésében, kisebb írásában ott érezhető. A tudatos egysze
rűség nyelvén, lírai sodrású emlékezésekben elevenednek meg előttünk

a különböző életképek : a mindennapi kenyér felejthetetlen története,
amelyben a családtagok az utolsó falat kenyérről is lemondanak egymás
javára; a szánkójukat a koldúsasszony tüzére rakó fiúk áldozatossága;
az iskolai ingyen-tejet huga számára eltevő fiú hősiessége; aki a legna
gyobb ellenfelet, az éhséget győzi le tettével. "Meghalt egy vén leány"
című versével vigaszt nyújt a magányos lelkeknek - egy idős nő fel is
keresi és köszönetet mond, "hogy sírriogató szava volt azokhoz, akikhez
mindenki durva". Móra ezekben az írásaiban ércnél maradandóbb emlé-
ket állít a hétköznapok szegénysorsú "hőseinek". .

A szülői otthon falai közül kilépve a föld és a végtelen hatalmas
ívű kapcsolatát fedezi fel az író. A föld izzó szeretete a korábbi szociális
igazságokból. humanitásból eredő érzéseket a teremtés dicséretévé han
golja; a Georgikon egy-két írása jellegzetes lírai áradással mond himnuszt
az Istennek.

"Téged illet itt, minden dicsőség és dicséret, Úristen, Világlélek, Ter
mészetanya, Gondviselés, Primum Movens, vagy hívjon akárminek az
együgyű paraszt és az együgyű szabadgondolkozó. Egész. esztendőn ke
resztül szüntelen magasztal Téged az emberi szív kelettől nyugatig, nap
támadattól napáldoztáig, mert mikor egyik szögletében aratnak, másiká
ban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dícséretet az eke
vas nyikorgásából és a kasza pengéséből. a magvető verejtékéből, akitől

fogan a föld méhe és azanya örömkönnyéből. amely ráperdül az új ke
nyérre, mikor az első karajt szegi belőle gyerekének." (Himnusz a bú
zamezőn.)
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A himnikus szárnyalás a későbbi mondatok során személyes vallo
mássá mélyül:

" . .. virágos Iélegzéssel, kalászok könnyével, madarak reggeli éne
kével, Iölszálló köd ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem sza-

.vát, én Uram, én Istenem, jó emberek messzí, rnesszí Istene... Hiszen
mi az örökkévaló törvényekkel, amiket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe
nem szállunk. Nevedet hiába nem vesszük, parancsaidat se sárral, se vér
rel be nem undokítjuk. fűben, fában, csillagok szikrázásában, szelek bú
gásában Téged keresünk."

Az Istennel való kapcsolat Móra írásaiban sohasem elvont, mindig az
ember konkrét léte, munkája és érzelemvilága tükröződik benne. A föld
vonzó ábrázolásában a pantheista színezetnél erősebben érződnek a ke
resztény elemekjHasonlataiban, képfantáziájában gyakran a falu litur
gikus hagyományai élednek fel. "A pusztai harang szavára előbogárza

nak a piroscserepes házakból a Ferencek és Mátyások ... és föláradt
homokon, tocsogós semlyéken keresztül lassan topognak a szűzmáríakék

és szentjózsefsárga lobogók után oda, ahol a búzamezök koszorújában
lehajtott fejjel, szomorúan és fáradtan várja az élő embereket a halott
Isten. Kirojtolódott szélű stólát himbál a nyersszagú szél a pap vörösre
égett nyakában, el-elakad a mezítlábas minisztráns kezében a kis csen
getyű szava, mint játékos husvéti bárányé, s a tömjénfüst nem! fölfelé
felhődzik, az égi magasokba. hanem leszáll legelni a pemete-füvekre, a
feszület lábához." (Az Énelk a búzamezőkről bevezetője.)

Az istenhit az érzelem húrján felhangzó írásokban világosan föllel
hető. De a tisztánlátás érdekében helytelen lenne az írót egy régi aspek
tus szűk résén át vizsgálni; Móra több, mint "a gyermekszoba kereszté
nyi szellemének őre" vagy mint "a házi áldások és gyermekfohászok köl
tője". A mélyebb összefüggések vizsgálatában a természettudományos
műveltségű férfi időnkénti szkepszise is megszólal a gyermekkori hit alap
hangja mellett, A humanitás az istenkeresés felé is irányítja tekintetét,
de adott esetben határozottan szembefordul az alapvető emberi érdeke
ket sértő .irányzatokkal. még ha vallási mezbe is öltöznek. Ostorozza
azokat, akik a társadalmi elnyomást próbálják igazolni a "boldogok a
szegények" félremagyarázott bibliai tételével.

A század civilizációs fejlödését látva kritikusan vizsgálja a vallásos
hitnek a modern életben betöltött szerepét, de mint önmaga és az em
beriség számára elavult eszmét egyetlen esetben sem utasítja el.

"A huszadik század visszatérjen oda, hogy a föld élete csak az egek
életének függvénye? Hogy mindennek, amit teszünk, indító oka a fölöt
tünk rajzó csillagokban lebeg? Hogy tehetetlen pörgettyúk vagyunk is
meretlen erők kezében, amelyek visznek bennünket; amerre ők akarnak,
mint a szél ,a tüskerózsa züllött bóbitáját? A felelősségérzetem berzen
kedik, a szabad akaratom fölágaskodík, a maradék embergőgöm tilta
kozni próbál. De mindháromnak meg kell magát adni, amilkor megkérde
zem magamat: - Te ember! Csakugyan olyan vagy te, amilyen szerét
nél lenni, vagy olyan, amilyen lehetsz ?" S a' felvetett kérdésre nem ké
sik Móra vál.asza: "Nincsenek erők, csak egyetlen erő van, de annak a
rnunkája minden ..." (Plánéták - Túl a palánkon.)

Irodalomtörténeti munkákban gyakran szó esik Móra antiklerikális
magatartásáról. S nem kétséges, hogy a szegény nép védelmében kemé
nyen bírálja az egyházi vagyont és a felső papság kiváltsagos helyzetét.
Ugyanígy tény azonban az is, hogy szamos írásában szívéhez közel álló-
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-nak vallja a néppel együtt élő vidéki alsó papságot. "Sok a pap barátom,
sokkal több, mint a herceg vagy bankigazgató, de azok mínd csak ma
gamszerű falusi papok ... Fából való feszület Vian az ágyuk felett s kö
nyökig felgyűrik a kopott ruhát, mikor apró fát hasogatnak a hirtelen
hamarjóhoz, amihez maguk szedegették a szekfű-gombát a birkajárásban."

Móra mai kutatói közül Vajda László a paraszti vallásosság primitív
elemeire, a húsvét és a karácsony áhítatot keltő "erőforrására" utal,
.amelyekhez az író érzelmi szempontból egész életéri át ragaszkodott, Eb
ben van némi igazság, de Móra ill hit kérdését nem szűkíti le ennyire;
magasabb szellemi alapról, tudatosan is felveti a problémákat s ilyenkor
a haladás és a keresztény életfelfogás egymást segítő akkordban csendül
ki írásaiból. A "Hiszek az emberben" szép, költői látomásában a jövő

-emberibb életet élő nemzedékét köszönti és ugyanakkor a "cse1ekvő em
beri jóakarat" erejét hangsúlyozza, s boldognak nevezi a tiszta szívűeket,

"akik még ma is el tudnak andalogni a betlehemi mezők énekén ..."
Földes Anna egyfelől "nyilvánvaló igazságnak" tartja Móra vallásos

ságát, de Móra hívő megnyilatkozásait is jobbára a konvenciókkal, a.
"szentimentális tradició-féltéssel" és a "naív tisztaságra áhítozó kiábrán
dult polgár maga-ámításával" azonosítja. Szerintűnk azonban sokkal kö
zelebb jár a valósághoz az a megfogalmazás, amely szerint Móra és csa
ládja számára a vallás nem a ceremóniák betartását és a dogmatízmust,
hanem a szeretet és a becsület intézményes, .általános érvényű törvényét
jelenti. Az oldottabb hang, az Isten közvetlenebb szemlelete végigkíséri
Móra egész életművét. Utolsó időszakában, a halálos betegség szeritása
alatt újra gyermekke válik és feje "megbékélten, szelíden, könnyeken
keresztül" megpihen az Isten térdein. "Én hozzám a jó Isten hajolt le,
az, akit gyertyafüstös ódon oltárképekről ismerek, úgy fehérszakállasan.
kék palástban és odasimogatta a fejem a térdére: - No, mi az kicsi fiú?
Hát nem tudod, hogy én míndíg vigyáztam rád? Hát nem látod, milyen
világos van, ahogy rád nézek, hát nem érzed, milyen meleg a tenyerem,
amivel az arcocskád betakarom ?" (A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig).
Móra ezt az érzelmi alapozottságú vallást a felebaráti szeretet, a közösségí
érzés és az újrakezdés krisztusi tanításával egészíti ki. "Föl akarsz kelni,
elbotlott embertársam? Gyere, fogódzz belém, én tartalak annak az Is
tennek nevében, aki mind a kettőnket teremtett, téged nem rosszabbnak,
mint engem, és engem nem jobbnak, mint téged. A Krisztus szavával
bátorítalak. szegény inaszakadt: kelj föl és járj l" (A Daru utcától a Móra
Ferenc utcáig.)

A szóbeli közlesek tisztázatlansága és e tanulmány más jellege miatt
nem térhetünk ki részletesen Móra gyakorló vallásosságának kérdésére.
Bizonyos helyi okok valóhan visszatartották a templomtól és a szentségek
felvételétől. a másik oldalról azonban olyan közl,és is elhangzott, hogy
halálos betegsége alatt Glattfelder Gyula, akkori csanádi püspökkel való
találkozása feloldotta az egyház. és közte fennálló l'OSSZ viszonyt. Móra
rnindenesetre nem erősítette a klerikálízmus front ját, de a kereszténység
haladó eszméi mellett sokszor hitet tett írásaiban.

* * *
A gyermekkor, a családi környezet a bölcsője és élesztője Móra ma

gyarság iránti szerétetének is. A szegény szűesék házában elevenen élnek
a 48..as szabadságharc eszméi,a nyiladozó elméjű Móra Ferenc ezt a
szellemet szívja magába, de később sem' reked meg a puszta szólamok
nál ; a történelmi helyzet felismerésével helyes és új tartalommal tudja
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megtölteni az emberek körében elhalványodó magyar függetlenségi
eszméket.

A -kiegyezés után egyre üresebbé váló frázís-hazafiságot nem ölti.
magára. Korán felismeri a magyarságót pusztulásba döntő világháború
jelentőségét: már 1912-ben kifejti egyik vezércikkében, hogy a háború
nem egyeztethető össze a kulturnépek természetével, A háború kitövése
kor a véres középkori példák idéződnek fel benne; "fojtogatja a keserű

ség, a bánat, a düh e boldogtalan országért". Nem ittasodik meg la kezdeti
hadi sikerektől sem, keményen szembeszálla háborús őrület fantomjaival.

Babits pacifista versei mellett Móra háború-ellenes Iírája okozza a
legnagyobb felzúdulást a vérből, szenvedésből glóriát fonók táborában.
Rákosi Jenő helytelennek és károsnak bélyegzi a költő szemléletét; Zemp
léni Árpád az "üzenet haza" című költemény miatt nyiltan Móra ellen
szavaz a Petőfi Társaság' jelölői közül, A vers a gyermek őszinte érzel
meit, szülőkhöz való ragaszkodását szegezi szembe a vérrel és pusztu
lással. Zempléni szerint "nem ez az igazi líra, amire- szükségünk van".
Mórát később is sok támadás éri, hogya háború alatt egyetlen sorral sem
buzdított a győzelemre. Ö már tudta, hogy "nincs nagyobb szerenesétlen
ség a háborúnál. mert abba az is belebetegszik, aki megnyeri".

Móra .a magyar nép problémáit mélyen átérzi, a korfordulók bonyo
lultságában is tisztán felismeri a nemzet számára járható utat. Politikai
szemlelete talén osak a nemzetiségi kérdés teréri kerül szembe a hala
dással; a nemzetiségek beolvasztásának a gondoLata a régi koncepció
maradványaként él benne.

A magyarság ügyét legjobban a prózaíró Móra Ferenc szolgálja. Ki
tűnő történeti érzékével hitelesen idézi fel a nemzet hősi vagy szégyen
letes korszakait, de sohasem a faji gőg vagy 'a vészvétlenség torzító üve
gén keresztül. Nagyjaink megrajzolásában a pontos jellemzésre törekszik,
gyűlöli a "magyar földön igen kelendő pátoszt", amely meghamisítja a
történelmet és a jelenkor emberébe az önelégültség káros szenvedélyét
oltja.

Bethlen Gábort megértő rokonszenvvel mutatja be az olvasának, he
lyét az 'egész magyarság szempontjából és nem elvakult, felekezeti beso
rolás alapján jelöli meg az erdélyi fejedelmek sorában. Már a század ele
jén világosan látja és értékeli Dózsa György küldetését, Dózsa elkészí
tendő szobrával kapcsolatosan rámutat, hogy ez a szoborba faragás rnínd
addig időszerűtlen, amig a Dózsáról alkotott évszázados, kedvezőtlen kép
meg nem változik. A cikk végén látnoki módon helyezi egymás mellé a
szegénysorsú nép két nagy alakjának, Dózsénak és Petőfinek a szobrát,
A "Bujdosóik" című elbeszélésében a száműzött Rákóezit és rodostói kör
nyezetét sikerül ernberközelségbe hoznia. A fejedelem szomorú ' napokat
él török földön. A szülőföld iltépe ott dereng emlékezetében, os amikor em
berei a török vidék örökké csattogó fülemüléit dicsérik előtte, csöndesen
jegyzi meg, hogy szívesebben hallgatna otthon az egyszeru kakukszót.
Másnap váratlanul felhangzik .az áhított kakukszó a fejedelem szállása kö
zelében. Rákóczi és környezete örömmel hallgatja a madár szavát, csak
Mikes Kelemen alussza el következetesen a reggeli hangversenyt napo
kon keresztül. Rákóczi végül is rájön a titokra: az eltévedt madár maga
a hű íródeák, aki ura felvidításáért a fűbe hasalva, arcán végigcsorgó
könnyekkel szólaltatja meg a kakuk hangját.

Móra egy-két vonással jellemző portrékat rajzol, látszólag kis dol
gokban is 'a lényegeset ragadja meg. Széchenyi nagyságát nemcsak az
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Akadémia alapítása vagy a Lánchíd építése kapcsán tudja felvillantani r

hanem kevésbé jelentős események fényében is. Széchenyi a Duna gőz-

hajóval először utazik végig a Tiszán, Szegeden a városi fogadtatásból a
piaristák szerető megbecsülését érzi a legközvetlenebbnek. Karácsonyi
Imre, az idős vicerektor Simeont idézve így köszönti a "legnagyobb ma
gyart": "Most már elbocsáthatod, Uram, a Te szolgádat, mert szemeim
látták, öreg kezeim megérintették annak homlokát, akit Te küldtél kö
zénk világosságnak."

Móra a legszélesebb körben is biztosan eligazodik: csalhatatlanul fel
ismeri Jókai nemzetettalpr.aállitó szerepét a magyar irodalomban; éles
kritikával fordul a tanügyí hatóság ellen, amely a peloponnesosi háborúra
heteket pazarol, de a szabadságharcot "öt perc alatt Ienyelte a tanterv
minden dicsőségével együtt"; rámutat, hogy a Táncsics Mihály-féle ma
gyar tehetségekbőla szabad lehetőségek hazájában Franklín Benjáminok
lettek, míg idehaza Violákká, alföldi haramíakká kellett süllyedniök.

Móra legforróbb együttérzéssel a szegedvidéki szegény emberekről

vall. A Földnélküli Jánosokkal, Veesernyés Énokokkal való közvetlen és
állandó kapcsolata az ásatások idején együtt ápolja a nép-szeretetét
a szociális érzékenységgel; utolsó éveiben egyre több a keserű feljajdulás
a nép bajai, szegénysége láttán. Móra Ferenc művei nem az úr és paraszt
joviális viszonyát, hanem a magyarsággal összeforró ember egyetemes
kapcsolatát tükrözik a haza míndenegyes polgárával. akit munkája, múlt
ja, ősei és érzéseí e rögökhöz kötnele

A legszebb lírai sóhajok idegenben fakadnak Móra tollából. Az erős

nosztalgiát az itáliai derű és szépség még mélyebbé vájja - milyen más
a két ország tavasza! - és ez a felismerés az áradó 'ragaszkodás nyelvén
illond himnuszt a magyar földről. ,,0 Istenem, a mi tavaszunk otthon!
Mít tudják ezek, mi az a tavasz-hó, amely meghozza az első langyos bo
rulatot, megszenteli a füvellő mezőket a kikelet első meleg permetével és
meglobogtatja fölöttük az első szivárvány égő pántlikaját !" Nem kultur
tavasz a miénk, nem is megszelídített évszak; senkiéhez nem hasonlít
ható. Móra képzelete ott csapong az AJföld felett - "ebben a nyitva
felejtett nagy imádságos könyvben, a hóban megmosdott hama földek
lassú kizöldelése, a megtisztuló vadvizek megkékülése, a dús vegetáció
pillanyitogatása, a fűnek láthatatlan növése s az a fölséges gesztus, ami
vel a havat virágzó fák alól elinduló magvető elszórja az életet, mint
ahogy az Isten elszórta a teremtéskor a csillagokat az égen: ilyen tavasz,
ilyen grandiózus és egyéni nincs másutt sehol a kerek világon." S a rá
döbbenés annál értékesebb, mert egy változékony, újabb ikatasztrófába
torkolló korban látja meg a hazai tavasz és élet kettős irányát. "A nagy
magyar nekibuzdulások, az eget nyitogató Iehkesedések, a csillagokra szik
rázó remények, az ezer esztendőket megifjító gyümölcsoltások szírnbó
luma ez - amelyeket nagy megrokkanások, gyors lehülések, gonosz ól
mosesők, gyilkos aszályok követnek." ("Pogányszentmihályi gondolatok")

Móra Ferenc halálálllak tízéves évfordulóján kezdtük meg a nemzet
egyik legszomorúbb és legtragikusabb háborús időszakát; a húszéves
megemlékezést az életmű jelentős részének elvitatása árnyékolta be. Ma
már harminc évvel halála után, bátran mondhatjuk, hogy Móra alkotásai
közkinccsé váltak, rokonszenves alakjáról lepattogzott a kőbe merevítés
kísérlete is. Műveinek egyre kelendöbb. új kiadásai és növekvő olvasó
tábora most teszik jóvá az egykorú értékelés és megbecsülés súlyos mu
lasztásait,
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