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nem mindennapi sokoldalúságáról ismert: régészként, muzeológusként, 
könyvtárigazgatóként, tankönyvszerzőként, publicistaként, elbeszélőként, 
mesék, meseregények és felnőtt regények írójaként egyaránt jelentőset alkotó 
Móra Ferenc, mint oly sok humán értelmiségi, mindig költő szeretett volna 
lenni. Törekvéseit ezen a téren is viszonylag szép siker koronázta – gondolok 

itt arra, hogy halála után egy évvel, 1935-ben a szegedi egyetem legendás professzora, 
Sík Sándor cikket írt róla a Katolikus Szemlébe Móra, a költő címmel. A kiválóan fel-
épített, elegánsan érvelő esszé 
a következőképpen határoz-
za meg a Móra-líra fő eszmei 
tendenciáját: „Ha Móra költé-
szetének központi ihletét ke-
ressük, azt kell mondani, hogy 
ő elsősorban és lelke szerint a 
család költője. Ha vannak ego-
centrikus költők, Mórát bíz-
vást lehetne famíliacentrikus 
költőnek nevezni. A legjellem-
zőbb, amit egész lírájáról […] 
mondani lehet: hogy a család 
ablakából nézi a világot. […] 
A család meghitt köre, meleg 
élete, ezer aprósága legfőbb 
tárgya ennek a költészetnek: a 
ház, a kert, a szülők és emlé-
kük, a menyasszony, legfőkép-
pen pedig a gyermek, a kislány, 
az ő szavai, játékai, bölcsője és betegsége, csészéje, papucsa, babái, – a család szent 
emberi háromságának egész kimeríthetetlen világa.”1

Sík Sándor fent idézett gondolataival mélyen egyetért az akadémikus 
irodalomfelfogást képviselő tudós tanár, Pintér Jenő is, aki monumentális terjedelmű 
kései munkájában, a posztumusz, 1943-ban megjelent Századunk magyar irodalmá-
ban így értékeli Móra poézisét: „A költő uralkodó vonása a családi érzés. Apjáról, any-
járól, feleségéről, unokájáról, a maga csendes életéről sok szép hangulatképet írt.”2 Az 
egyes kortársait, például Móricz Zsigmondot éppen a testiség merész ábrázolása miatt 
elmarasztaló Pintérre megnyugtatóan hat, hogy Móra „nemes jellemvonása a férXas 
szemérmesség, amellyel messze kerülte az érzékiség mindenfajta vonatkozásait.”3 

Sokra becsülöm Sík Sándor kritikai és esztétikai minőségérzékét, ahogy Pintér Je-
nőnek a pam�etíró Szabó Dezső által megkülönböztetett Xgyelemre méltatott vas-
szorgalmát is nagyra értékelem. De be kell látni: fenti megállapításaik a Móra-kutatás 
jelenlegi állása szerint tarthatatlanok vagy legalábbis átfogó revízióra szorulnak. 

A két szerző mentségére szól, hogy tévedésük szükségszerű volt, hiszen nem is-
merték a költő Móra Ferenc teljes életművét. Ők csak a Móra összegyűjtött verseit 
tartalmazó, eredetileg 1920-ban, majd bővített változatban 1933-ban újra kiadott 
Könnyes könyvet olvashatták. Ez az egységes – mert egységesen szentimentális – hang-

vételű kötet néhány robusztusabb hábo-
rúellenes vers kivételével a 19. századi 
biedermeier líra legjobb, legnemesebb 
hagyományait idézi fel. Darabjai – nem-
csak a gyermek-, hanem a felnőttversek 
is – bővelkednek az olyan megragadóan 
kedves, kedélyes fordulatokban, mint 

„gyöngyvirágos csészike”, „pillangós 
papucsok”, „kis csipkepaplan”, „nótázó 
emberecske”, „angyalkacsók”, „aranyos 
istenke”.4 

Ha kizárólag a Könnyes könyv, illetve 
annak első három egysége, a költő-csa-
ládfőről, feleségéről és leányáról szóló 
Mi hárman, a Körülöttünk és a Történe-
tek című „ciklusok” alapján ítéljük meg 
Móra költészetét, még igazat is adhat-
nánk a lírikus irodalomtörténeti helyét 
példaértékű pedantériával kijelölő Sík 
Sándornak: „Mórát lelki alkata és pályá-
jának szegedi elindulása egyaránt ahhoz 
az igénytelen, de tisztahangú és minde-
nestül a magyar vidék talajában gyökere-
ző költői iskolához kapcsolták, amelyet 
Pósa Lajos kezdett, amelynek főképvise-

Öreg uracska nem vén uracska 
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lőjéül Szabolcska Mihályt szokás tekinteni, amely azonban legmagasabbra Gárdonyi 
Gézának és Mórának verseiben emelkedett.”5 – Pósa, Szabolcska, a költő Gárdonyi 
– nem vitatom, kétségtelenül előkelő ez a névsor, ám mai ismereteink szerint Móra 
nemcsak velük, hanem olyan, kevésbé ismert és talán kevésbé tisztahangú „alternatív” 
alkotókkal is rokonítható, mint amilyen Szilágyi Géza, Nadányi Zoltán vagy Berda 
József. Az önjellemzése szerint „fáradtacska, szívében gyermek ősz uracska”6 ugyanis 
tizenkét évvel a Könnyes könyv első kiadásának megjelenése után képes volt látványo-
san megújítani költészetét, ám erről a fordulatról Sík Sándor vagy Pintér mit sem 
tudhatott. 

Pontosabban: egy alaposabb és az átlagosnál gyanakvóbb olvasó talán a kortársak 
közül is megsejthette volna, hogy ez a líra korántsem olyan egysíkú, mint amilyennek 
az addig ismert írások alapján tűnhetett. Móra ugyanis jelzésszerűen a nyilvánosság 
elé tárta, hogy lírikusként új, a korábbiaknál veszedelmesebb utakra tévedt. A Köny-
nyes könyv 1933-as kiadásában szerepeltet egy olyan, két részből álló költeményt, 
amely az 1920-as változatban még nem található meg. E vers Xgyelemfelhívó jellegű 
címe: Titok, alcíme pedig: Töredékek egy verses regényből. 

Érdemes teljes terjedelmében idézni az alkotást: 

   

Ez az egységes szöveggé formált két „töredék” mint pars pro toto képviseli a kötet-
ben Móra „verses regényét”, amelyről – e röpke híradáson kívül – a szerzőt és még 
egyetlen személyt leszámítva senkinek sem voltak, nem lehettek érdemi információi 
a korban. 

Ma már – elsősorban Lengyel András kutatásai nyomán8 – tudjuk: a szóban forgó 
verses regény Móra saját regénye (románca) volt. Az 1879-es születésű, 1902 óta nős 
férX ugyanis 1932 nyarán, balatonföldvári nyaralása során megismerkedett és rögvest 
intim kapcsolatot is létesített egy feltűnően vonzó és intelligens nővel, a nála hu-
szonhárom, feleségénél, Walleshausen Ilonánál huszonkét évvel Xatalabb, leányuknál, 
Pankánál mindössze egy évvel idősebb Kalmár Ilonával. 

Ez a bizarrnak tűnő kaland önmagá-
ban szemlélve sokakból ellenérzéseket 
válthat ki. Ám feltételezem: még a leg-
szigorúbban ítélkező moralisták is enge-
dékennyé válnak, ha tudomást szereznek 
arról, hogy a gyorsan beteljesülő földvári 
szerelem az élet utolsó szép ajándéka volt 
Móra számára (aki néhány hónappal ké-
sőbb már a halálos kórral küszködött). 
Persze az is igaz, hogy az „utolsó” itt azt 
is jelenti: nem az első. Móra balatoni 
liaisonja nem egyedi, nem előzmények 
nélküli eset. Ilyen ajándékot az író nem 
kis számban kapott korábban is külön-
böző asszonyoktól.9 Úgy hiszem, mind-
egyikükről csupán a tisztelet hangján 
szabad beszélni; nem szeretném rangso-
rolni őket az alapján, hogy melyikük ját-
szott fontosabb szerepet Móra életében, 
ezért abc sorrendben közlöm a nevü-
ket: Diósszilágyi Sámuelné Dybisewsky 
Anna, Domokos Lászlóné, Fischhof 
Ágota, Gulácsy Irén (az írónő), Pongrácz 
Albertné. 

Ám az említett hölgyek és Kalmár 
Ilona között van egy lényeges különbség: 
az előbbiek csupán irodalmi értékű leve-
leket kaptak az írótól; egyedül az utób-
bi részesült abban a kiváltságban, hogy 
Móra Ferenc egész versfüzért ajándéko-
zott neki, amelyet némi túlzással moza-
ikos szerkezetű verses (kis)regénynek is 
lehetne nevezni. 

A 35+1 darabból álló mű kiadásá-
ra Móra nem gondolhatott komolyan, 
aminek vélhetően három fő oka volt. 
Először is nem akarta veszélyeztetni 
három évtizede tartó házasságát, azt a 
családi harmóniát, amely a kiegyensú-
lyozott munka feltételeit is biztosította 
a számára. Másodsorban nem óhajtotta 
lerombolni a „famíliacentrikus”, kon-
zervatív költő (és író) imázsát, amelyet 
a nyilvánosság előtt korábban kialakított 
magáról. Harmadsorban az adott törté-
nelmi körülmények között nem kívánta 
kockáztatni azt sem, hogy a testiséggel 
szükségszerűen összefonódó „szabad 
szerelemnek” a poétika rejtekútján való 
propagálásáért közszeméremsértés címén 
esetleg bírósági eljárás induljon ellene. 

(Csak illusztrációképpen, a jobb ért-
hetőség kedvéért és természetesen záró-
jelbe helyezve idéznék két sikamlósabb 
szövegrészt a „verses regényből”, bár 
tisztában vagyok azzal is, hogy a zárójel 
legalább annyira kiemeli, mint amennyi-
re elfedi a benne szereplő információkat: 
„De csoda nyár ez, / De csoda nyár! / 
Kezem járt ott, hol / Madár se jár… / 
Ringatta főm két / Márványhalom / És 
számmal szedtem / Málnát havon.”10 Il-

                      I.                    II. 
 Kis szivem, még az erdőnek se mondd:  Pajkos tréfának indult, azt hiszem,
 Felgyujtogatná titkunk a vadont!  S látod, mi lett belőle, kis szivem?
 És hogyha hamva vízbe hullna, ó,  Világnemlátta csodapalota,
 Lávává forrna tőle tó s folyó!   Szivárványból van teteje, fala…
 A szél megrészegedve hallaná,   De jaj, nem az ólomtetők és
 A csillagos mennyégre sodraná!   Nem a betonfalak:
 Elsápadnának irigy angyalok,   Légvárak ütnek legnagyobbat,
 Kialudnának rá a csillagok!   Ha összeomlanak!  
 S hogy ne maradjon a mennyég setét,
 Az Úristen terád vetné szemét!
 Csillagnak tőlem téged vinne fel…
 Titkunk ne mondd az Istennek sem el! 
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letve: „Nem érzed, hogy ha átfogod a vállam? / Pirosszemű fehér egér a vágyam… / 
Nem érzed, mily mohón oson / A völgyeken és halmokon? / Nyakszirted borzongatja 
meg, / Füledbe parazsat liheg. / Elűzöd? Új tanyára lel: / Hónod bokrába búvik el. / 
Onnan dombokra jár legelni, / Édes mazsolát csipegetni.”11) 

Lássuk be, Móra félelme nem volt alaptalan: pornográfnak bélyegezhető – va-
lójában inkább csak túlfűtötten erotikus vagy pajzán, de a „férXas szemérmesség” 
szabályrendszerét kétségtelenül dekonstruáló – verssorai miatt könnyen szembetalál-
hatta volna magát a korabeli igazságszolgáltatás példás erkölcsű képviselőivel. Vagy 
mégsem? Ha arra gondolunk, hogy József Attilának nem esett bántódása az 1936-os 
Nagyon fáj, illetve a benne szereplő „lukba megriadt egérke” hasonlat miatt, akkor 
talán a felségsértésért és nemzetgyalázásért korábban már kétszer perbe fogott Móra 
is elkerülhette volna az újabb bírósági felelősségrevonást, ha véletlenül mégis kiadja a 
málnaszedés metaforáját vagy a piros szemű fehér egér allegóriáját sajátos kontextus-
ba helyező kései költeményeit.

Ám a széleskörű zoológiai ismeretekkel is rendelkező alkotó az általa kedves kétér-
telműséggel „gyíkdaloknak” nevezett verseket Kalmár Ilonán kívül senkinek sem mu-
tatta meg. Vagyis az öregedő Móra igen elővigyázatos volt; igaz, emellett nagylelkű, 
sőt: tékozló is tudott lenni. Szinte már könnyelműségnek minősíthető önzetlenségére 
vall, hogy a balatonföldvári románc végén a teljes kéziratot kedvesének ajándékozta, 
a következő – formálisan saját „teremtményeit”, a kis gyíkokat, valójában az álta-
luk elkápráztatott Ilonát megszólító – intelmek társaságában: „… Kis gyíkdalok, / 
Rejtektekbe fussatok! / S addig ott aludjatok, / A míg én meg nem halok. / S ki csak 
akkor jőjjetek, / Mikor én már nem leszek. / Ámde akkor sorra mind: / Ametiszt, 
smaragd, rubint! / Gyöngy, berill, topáz, zaXr, / Vérrel írt sok kis papír!”12 

Kalmár Ilona hű tanítványként elfogadta a mester útmutatását, érvényesítette, sőt: 
még túl is teljesítette Móra óhaját. Tudjuk: a 35+1 költemény nem láthatott napvi-
lágot a költő 1934-ben bekövetkezett halálát követően sem; csak az egykori múzsa 
1986-os elhunyta után kerülhetett a szegedi múzeumba (első kiadására pedig 2014-ig 
kellett várniuk mindazoknak, akik irodalmi szenzációra szomjaznak). 

Móra azonban nem bizonyult olyan következetesnek és szavatartónak, mint ked-
vese. Egy gyíkdal-testvérpár ugyanis – „teremtőjük” engedélyével – még a költő éle-
tében, 1933-ban elhagyhatta rejtekét. A fent már idézett Titok című, két verset egy-
gyé olvasztó költeményről van szó, amelyet Móra raXnáltan belecsempészett Könnyes 
könyve 1933-as kiadásába. Amely tehát hidat képez az eredeti, 1920-as Könnyes könyv 
és a 2014-ben megjelent, Címtelen könyvnek elnevezett versgyűjtemény, illetve a köl-
tő két, egymással nehezen összemérhető alkotói korszaka között. 

Csakhogy a Titok két kis „töredékét” gondosan dekontextualizálta Móra, még-
hozzá kétszeresen is: 1. „elfelejtette” melléjük helyezni a versfüzér többi darabját, 
2. módosította eredeti szövegüket. Most a számos kisebb-nagyobb szövegkorrekció 
közül csupán egyre szeretném felhívni a Xgyelmet. 

A Címtelen könyv II. darabjának első két sora a következő: „Játéknak indult vagy 
annak se tán, / S látod, mi lett belőle, kicsi lány?”13 Az 1933-as Könnyes könyvben 

„ugyanez” a szövegrész már így hangzik: 
„Pajkos tréfának indult, azt hiszem, / S 
látod, mi lett belőle, kis szivem?”14 

A „szövegromlás” itt aligha a nyom-
dász hibájának tudható be. Móra a 
Kalmár Ilonához írott versek szerzője-
ként – legalábbis a nyilvánosság előtt – 
„tettesnek” érezte magát, akinek el kell 
tüntetnie „bűne” nyomait. Attól tartott, 
hogy a Xatalság képzetét felidéző „kicsi 
lány” jelzős szerkezet használata árulko-
dó lehet: egy gyanakvóbb olvasóban azt 
a benyomást keltheti, hogy itt egy olyan 
„öreg uracska” tesz vallomást, aki szeret-
ne megújulni egy Xatal nő oldalán. „Kis 
szivem” viszont lehet egy tizenhét éves 
bakXs, de egy nyolcvanéves matróna is, 
így e semleges jelentésű fordulat alkal-
mazása már kellőképpen eltávolíthatja a 
befogadót az eredeti életösszefüggéstől. 
– Elvontabban: a különleges intenzitá-
sú szerelmi élményből táplálkozó, az élő 
szubjektivitástól elválaszthatatlan 1932-
es költemény a kényszerítő körülmények 
hatására 1933-ban „objektív” szerepvers-
sé transzformálódik. 

Meg kell hagyni: Móra ügyesen tak-
tikázott. Még szerencse, hogy nemcsak 
zseniális életművész (és régész, muzeo-
lógus, publicista, regényíró, stb.) volt, 
hanem – koncentrált pillanataiban – vi-
szonylag jó költő is tudott lenni. Köl-
tő, aki súlytalannak nevezhető édeskés, 
érzelgős vagy pajzán szövegek mellett 
néha nehezen felejthető sorokat is leírt. 
Például ezt: „Te vagy nyűtt éltem késett 
bibora.”15
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