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dárokat szólított meg, arra kérvén őket, hogy a nekik át
adott, durva papirosba csomagolt dobozokat juttassák el 
Rassay Károly nemzetgyűlési képviselőhöz, a polgári 
liberális csoport vezéralakjához, valamint Miklós An
dorhoz, Az Est főszerkesztőjéhez. A hordárok a csoma
gokat el is vitték a címzettekhez, akik azonban gyanút 
fogtak; nem bontották föl a különös küldeményeket, ha
nem értesítették a rendőrséget. Szerencséjükre, mert -  
mint a tűzszerészek megállapították -  a becsomagolt 
pléhdobozokban két-két, 1914-ben gyártott wöllersdor- 
Fi típusú kézigránát lapult. Úgy voltak összeeszkábálva, 
hogy a doboz óvatlan szétnyílásakor robbantak volna. A 
küldeményekben talált cédulákon ez állt: „Üdvözlet a 
111 -esektől.” Rakovszky Iván belügyminiszter szerint, 
-  aki másnap kénytelen-kelletlen számot adott a nem
zetgyűlésnek a történtekről, -  „a bombák [•••] a leg- 
nagyohb naivitással voltak összeállítva.” Annyi bizo
nyos: e küldeményekről első pillantásra meg lehetett ál
lapítani, hogy nem ajándékot tartalmaznak. A két cím
zettnek, különösen pedig az „ébredők” január 16-ai 
operettszínházi merénylete miatt 24-én interpelláló 
Rassaynak, volt oka az óvatosságra. Ezek az újabb ese
tek annak a szélsőjobboldal szervezte merényletsoro
zatnak a láncszemei voltak, amely sorozat az 1923. de
cember 26-ai csongrádi bombamerénylettel érte el em
berhalállal járó végkifejletét.1

E föltehetőn az Ébredő Magyarok Egyesülete, eset
leg valamely jobboldali titkos szervezet készítette 
pokolgépek másnap mégis robbantak, csak nem a 
címzetteknél, hanem a t. Házban. Az ellenzék napirend 
előtti vitát kezdeményezett az ügyben. A heves 
közbeszólásokkal kísért polémia alaphangját a keresz
ténypárti Huszár Károly, az ellenforradalom második 
miniszterelnöke igyekezett megadni, hangsúlyozva, 
hogy „egy konkrét merényletről van szó,” amelyből 
nem szabad pártkérdést csinálni; magyarán: a baloldal 
ne vádolja cinkossággal a kormányt vagy a kormány
pártot. Tiltakozott az ellen, hogy „a politikai fegyverek 
közé a politikai gyilkosságot is besorozzák,” és föl
szólította a belügyminisztert, hogy a  törvény szigorával 
lépjen föl a merénylők ellen.

A baloldal képviselői az elmúlt évek merényleteit is 
szóba hozták. Peidl Gyula szegedi szociáldemokrata 
képviselő a három évvel azelőtt a Népszava meggyil
kolt két hírlapírójának, Somogyi Bélának és Bacsó 
Bélának még mindig földerítetlen ügyét feszegette. A 
polgári liberális Pakots József a titkos társaságok ellen 
szólt. Drozdy Győző, aki az első nemzetgyűlés kezde
tén még a Nagyatádi Szabó István vezette kisgazdapárt
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tagja volt, azóta azonban Rassay Károly körében talált 
„politikai menedéket,” még élesebben fogalmazott. A 
keresztény kurzus urainak felelősségét hangoztatva ki 
merte mondani, hogy az ébredők merényletsorozata 
egyenes folytatása annak, ami 1919-ben Orgoványnak 
Tolvajos határrészén elkezdődött; az ottani tettesek egy 
részét a bíróság elítélte ugyan, de „hazafias tévedés” 
címén kegyelemben részesültek. Fölemelte szavát a 
merényletek ellen Meskó Zoltán, a 48-as keresztény, 
kisgazda és földmíves párt képviselője, valamint a pár- 
tonkívüli Létay Ernő is.

A merénylők vihart arattak, amely ha nem veszé
lyeztette is a kormányt, kellemetlen volt a konszolidá
cióra törekvő gr. Bethlen István miniszterelnök 
számára. Az egységes párt és a kormány becsületét 
Berki Gyula igyekezett mentegetni; az ügy -  úgymond 
-  nem pártpolitikai kérdés, különben is: „A magyar 
ember leikével sohasem fért össze semmiféle gazság 
[...]" [!]. Volt a vitának a korra jellemző mellékága is. 
Huszár és Berki e merényleteket a Tanácsköztársaság 
idején volt statáriális eljárással állították párhuzamba, 
és ezt még a baloldal szónokai is megtették. Jellemző 
volt Nagy Ernő közbeszólása: „A kommunista 
gyilkosokat felakasztották, akasszák fel ezeket is!”

A belügyminiszter nem vállalta a felelősséget, 
csupán olyan frázisokat mondott, hogy „aki ilyent tesz, 
az nem magyar ember,” nem keresztény, hanem pogány 
politikát folytat. A bombaszállító hordárok megadták a 
tettesek személyleírását, a belügyminiszter a kézrekerí- 
tésükre 100 000 (inflációs) korona jutalmat tűzött ki.2

A heves szóváltások az országház folyosóján tett- 
legességig fajultak. Bogya János legitimista ellenzéki 
képviselő, akinek elmeállapotáról Drozdy Győző -  
közbeszólására reflektálva - nem éppen kedvezőt mon
dott, ököllel arcba csapta a baloldali képviselőt; Drozdy 
néhány pofonnal válaszolt, majd nyomban bejelentette 
mentelmi jogának sérelmét.3

A lapok hosszú tudósításokban foglalkoztak a 
történtekkel. A polgári liberális irányzatú Szeged -  e 
néven jelent meg átmenetileg a Délmagyarország -  
Konstrukció bombával és ököllel címmel merész hangú, 
bár voltaképpen csak a nemzetgyűlési vitában elhang
zottakat fölidéző vezércikket közölt, amely az ügy 
kapcsán általánosabb következtetéseket is levont a 
Bethlen-kormányzat elnéző politikájáról. E cikk szerző
je Móra Ferenc volt. Ellene bűnvádi és fegyelmi eljárás 
indult. Az üggyel többen is foglalkoztak már. Madácsy 
László idézett a vád alá helyező határozatból, és közölt 
az író elleni eljárások beszüntetésére irányuló akció 
dokumentumaiból.4 A cikk hasonmását nem csak az ő 
tanulmánya, hanem a Délmagyarország jubileumi 
emlékkönyve is tartalmazta.5 A vádhatározatot Oltvai 
Ferenc is fölvette népszerű forráskiadványába.6 Földes 
Anna is említést tett az ügyről Móra-életrajzaiban.7 
Magát a cikket a Móra Ferenc életművét gondozó 
Vajda László tette közzé először; nem ő, hanem a 
jegyzetek írója tehet róla, hogy egy szóval sem történt 
említés a cikk következményeiről.8

Az időközben fölbukkant dokumentumok, a már



korábban is ismertek teljesebb kiaknázásával egyetem
ben, lehetővé teszik, hogy tisztázzam az ügy eddig 
homályban maradt vagy figyelemre nem méltatott moz
zanatait is.

Zombory Jenő, a szegedi kir. ügyészség alelnöke, a 
cikk megjelenésének másnapján, 1923. február 23-án 
határozatot hozott, amelyben a „Szeged című napilap 
1923. évi február hó 22-én megjelent számában 
»Konstrukció bombával és ököllel« felirattal közölt saj
tóközlemény miatt a sajtójogilag felelős személy ellen 
az 1922:111. te. és 8. §-ba ütköző államellenes vétség” cí
mén elrendelte a nyomozást, amelynek teljesítésére a 
szegedi kir. törvényszék vizsgálóbíráját kérte föl. A lap 
felelős szerkesztőjének kihallgatásával kérte megállapí
tani a cikk szerzőjét, beszerezni kéziratát, majd pedig 
gyanúsítottként kihallgatni a szerzőt, vagy személyének 
megállapíthatatlansága esetén a felelős szerkesztőt. Az 
eljárás alapjául „a cikk egész összefüggésében mérlegelt 
tartalmát,” különösen pedig idézett részeit jelölte meg 
(4722/kü. 1923.).9 E részeket az alábbi I. sz. dokumen
tumként újra közölt cikkben dőlt betűvel jelzem. A lap 
Somogyi-könyvtárbeli példányán e sorok alig láthatón 
kék ceruzával alá vannak húzva; talán maga Móra jelöl
te meg e „bűnös” részeket.

A vádirat március 22-én készült el. Eszerint az 
ügyészség Móra Ferenc „43 éves kiskunfélegyházai 
születésű szegedi lakos, r. kath. vallású, vagyontalan, 
büntetlen, könyvtár- és múzeumigazgató terheltet, mint 
szerzőt, nyomtatvány útján elkövetett s az 1921. évi III. 
te. 7. § első bekezdésébe és 8. §-ába ütköző és a magyar 
nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség miatt” azzal 
vádolta, hogy cikkében „olyan valótlan tényeket állított, 
amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar állam és a ma
gyar nemzet megbecsülését csorbítsák és hitelét sértsék, 
s [...] a magyar állam és [a] magyar nemzet ellen meg
gyalázó kifejezéseket használt.” Az ügyészség a vád 
alapjául a cikk ugyanazon mondatait jelölte meg, mint a 
nyomozást elrendelő határozatban; a vádirat fogalmaz
ványába egyszerűen beragasztotta az előbbi határozat 
vonatkozó részeit. Mivel a szerző ismeretessé vált, 
Lövik Károly felelős szerkesztő ellen a sajtótörvény 
alapján (1914: XIV. te. 48. §) „egyelőre” mellőzte a 
bűnvádi eljárás folytatását. A vádirat indoklása semmit
mondó volt; lényege: „A cikk egész összefüggésében 
mérlegelt tartalma, de főként annak kiemelt része a ma
gyar népről, a nemzeti megújhodásról, magáról a ma
gyar nemzetről és a magyar állam jogrendjéről olyan 
valótlan tényeket állít, melyek alkalmasak a magyar ál
lam és nemzet megbecsülésének csorbítására, hitelének 
rontására, a mellett a használt kifejezések a magyar ál
lamra és nemzetre meggyalázók.” Eszerint a cikk kime
rítette a hivatkozott törvényhelyekben meghatározott 
vétségek tényállását. Az indoklás szerint az eljárás azért 
indult éppen Móra Ferenc ellen, mert a lap felelős szer
kesztőjének előadása, és a beszerzett kézirat alapján 
megállapítható volt szerzősége, ő pedig „beismerte a 
cikknek leközlés céljából történő megírását, s vállalja a 
sajtójogi felelősséget.” A fogalmazványon levő följegy
zésekből és kiadói utasításokból megállapítható, hogy a

vádiratot három példányban írták le: két példányt az ira
tokkal -  egyebek mellett Móra kéziratával -  együtt a 
szegedi kir. törvényszék vádtanácsának elnöke kapott 
meg, egy példányt pedig Szász Iván főügyész, aki a 
vádiratra rávezetett átirat fogalmazványa szerint már 
február 24-én elrendelte az elkészülő vádirat fölterjesz
tését (519/fü. 1923.). A bélyegző szerint a vádirat fogal
mazványa március 24-én érkezett az ügyészség kiadó 
irodájába, ahonnan 7457/kü. 1923. számon március 27- 
én került kibocsátásra. Ekkor kérte Zombory az állam- 
rendőrséget Móra erkölcsi és vagyoni bizonyítványának 
sürgős megküldésére is.10

Botka Sándor rendőrfőtanácsos, a szegedi kir. 
rendőrkapitányság vezetője, nem sietett a dologgal; 
ebben felettese, a „literátus főkapitány”, Szalay József 
is közrehathatott. A kísérőirat szerint csak április 26-án 
küldte meg a kért iratot, amely azonban csupán május 
12-én [!] érkezett meg az ügyészségre (5066/1923. ált.). 
A rávezetett -  május 14-én keltezett és május 18-án 
kiadott -  átirat fogalmazványa szerint az ügyészség az 
erkölcsi és vagyoni bizonyítványt a törvényszékhez 
továbbította (13483/kü. 1923.).11

Mivel Móra törvényadta jogánál fogva kifogást tett 
a vádtanács elnöke által neki továbbított vádirat ellen, a 
vádtanács -  Tóth Gyula tanácselnök, Bátky Zoltán és 
Rátz Andor törvényszéki bírák részvételével -  június 
26-án nyilvános ülésben foglalkozott az üggyel. Ezen 
Móra mellett ügyvédje, Szekerke Lajos is megjelenhe
tett. A „felek előterjesztéseinek meghallgatása után” a 
vádtanács a Büntető perrendtartás [Bp.] 266. §-a alap
ján végzésében vád alá helyezte Mórát (Bp. 
2334/10./1923.).12 E vádhatározat alapjául a cikknek a 
vádiratban is idézett részei szolgáltak, sőt magának a 
vétségnek a meghatározása is a vádirat szószerinti átvé
telén nyugodott. Az indokolás szerint a nyomozás ada
tai elegendő bizonyítékot szolgáltattak a terhelt bűnös
ségére, akinek „ezen ténye, a [...] meghatározott bűn
tény ismérveit tünteti fel,” és „a kifogásként érvényesí
tett védekezés az alapos gyanú eloszlatására nem alkal
mas.” A vádtanács elnöke ezzel átadta az ügyet a főtár
gyalási elnöknek, megállapítva, hogy a főtárgyalásra a 
vádlotton kívül a Szeged lapkiadó vállalat ügyvezető 
igazgatóját, és a Délmagyarország nyomda tulajdonosát 
is meg kell idézni.

A végzést Móra Ferencnek, mint a Somogyi
könyvtár és a vele szervezeti egységet alkotó városi 
múzeum igazgatójának gazdája, a Város is megkapta. 
Az ügy ezzel veszélyes fordulatot vett, hiszen, most 
már Mórának nem csupán az esetleges büntetőjogi 
elmarasztalástól, hanem állásában való fölfüggesz- 
tésétől, végső esetben állásvesztéstől is tartania kellett.

Somogyi Szilveszter polgármester nem késlekedhe
tett: az 1886: XXII. te. 17. §-a értelmében a végzést to
vábbította a fegyelmi hatóságként is eljáró városi közigaz
gatási bizottságnak (7426/1923. eln.).13 Az ügy ezzel a 
főispánhoz került, aki szeptember 20-án a törvényszéktől 
maga is megkapta a végzés másolati példányát.14

A bélyegös embörré lett író Makón, 1923. július 7- 
én kelt levelében tudósította ügyéről az éppen külföldre.
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készülő Szalay Józsefet, a Dugonics Társaság elnökét. 
Leveléből az tűnik ki, hogy eleinte maga sem vette ko
molyra a dolgot; barátja, Bállá Jenő révén mégis meg
kereste Kószó István ügyvédet, kormánypárti nemzet- 
gyűlési képviselőt, aki ígéretet is tett, hogy beszél Zom- 
boryval: ejtse el a vádat. A Szekerke által is készpénz
nek vett ígéret ellenére megtartott tárgyaláson a vád
képviselő mégis azzal rontott az írónak, hogy „ez bal
káni dolog”; mármint a cikk, nem pedig a bombák... 
„Ezzel meg van sértve a nemzeti becsület. Az elnök azt 
mondta, »na, majd megválik a főtárgyalásoik.” Móra 
ügyvédje ezután már csak abban bízott, hogy az amúgy 
is túlterhelt törvényszéken addig „fektetik” az ügyet, 
amíg a hathónapos elévülési idő eltelik. „Az én nevem 
meglehetősen ismert már -  írta az ekkor még elszánt, 
elítélése esetén fellebbezni sem kívánó Móra - ,  még a 
Zobay [Zombory] ügyész úrénál is ismertebb. Prágától 
Belgrádig. Pláne, ha állásomba kerülne a dolog, csak 
ideiglenesen is, abból olyan lárma lesz, hogy Zobay 
[Zombory] urat nem fogják előléptetni.” 15

A Madácsy közzétette levelekből kitűnően a vádha
tározat nyomán Móra barátai -  Szalay József és Lam- 
brecht Kálmán -  erőteljes mentőakcióba kezdtek. A 
döntő lépést a levelekből ítélve most már a megszeppent 
és a Szeged szerkesztőségére is orroló Móra Ferencnek 
kellett megtennie: meg kellett írnia kegyelmi kérvényét. 
„Szokatlan műfaj ez nekem -  írta pesti pártfogójának 
augusztus 31-én - ,  az Isten bocsássa meg, rég volt olyan 
verejtékes órám, mint amikor ezt papírra vetettem. Két- 
szer-háromszor is abbahagytam, s csak a régi fészkem
hez való szeretetem íratta velem végig.” 16 A kegyelmi 
kérvényt a Lambrechtnek ugyanakkor megküldött má
sodpéldány alapján Madácsy csonkán közölte,17 ezért a 
most fölbukkant eredeti, az ügyészségi iktató bélyegző 
szerint augusztus 30-án beérkezett, Móra saját kezű alá
írásával ellátott példány alapján -  kétfajta kiemeléseinek 
megtartásával -  újra kell közölnünk [2. sz,].

Móra kérvényéhez mellékelte „a békekötés napján” 
írt cikkének különnyomatát, amely időközben elveszett. 
Vajda László M óra Ferenc vezércikkei (Szeged, 
1961.) c. bibliográfiájából megállapítható, hogy ez 
csakis a Szegedi Napló 1920. június 4-i déli kiadásként 
megjelent (43. évf 130.) számának Nem kell gyászt öl
teni kezdetű félhasábnyi vezércikke lehetett. Móra eb
ben így írt: „Nem kell gyászolni, mert az aláírt halálos 
ítélet még nem halál. Ah[h]oz még mindig sokan va
gyunk, hogy egy lábig kiirtsanak bennünket -  szívtelen
ségük volna hozzá, de nincs elég hóhérjuk, s ami van, 
annak otthon kell készenlétben lenni -  s tollal, tintával 
nemzetet még soha nem öltek. Mit kötelezvény, mit bé
keszerződés? A lobogó vulkánt papírszalvétával le nem 
boríthatjátok. Parancsoljátok meg a szélnek, hogy ne 
fújjon, a villámostornak hogy ne csattanjon, a  csillag
nak, hogy ne szikrázzon, a folyónak, hogy visszafelé 
folyjon, a hajnalnak, hogy föl ne hasadjon, a pipacsnak, 
hogy pirosat ne nyisson: szót fogad-e? Van-e őrült, aki 
ilyen parancsot kiadjon, és elhiggye, hogy az majd tel
jesedik? Hogy az adott szó szent, hogy az aláírt kont
raktus kötelez? Nincs isten és nincs ember, aki adott

szónak venne egy ígéretet, melyet őrültek kényszeríte
nek ki a megkötözött embertől, torkára tett késsel.” 
Majd azt írta, hogy „az ember csak arról adhat kötelez
vényt, ami az övé” ; nem adhatja el apja sírját, fia életét, 
unokája boldogságát, s ha megtenné is, utódait nem kö
telezheti rá, hogy megállapodásait meg is tartsák... A 
lap elsőoldalas hírként közölte, hogy aznap -  pénteken 
-  „Szegeden 10 órakor megszólalt a városháza harang
ja, az üzleteket pedig bezárták, mivel délután fél öt óra
kor lesz a Magyarországra [...] oly gyászos aktus: a bé
keszerződés aláírása.”

A szerző másnapi vezércikkében folytatta gondolat
sorát (Csak rajtatok áll! Szegedi Napló, 1920. jún. 5. 
déli kiadás 43. évf. 132. sz.). „Ha csak azt hánytorgatjá- 
tok -  vetette a rendszer urai szemére - ,  hogy ki miben 
vétkezett, amikor omlóban és hűhóban volt minden, és 
nem nézitek azt, hogy ki mit akar, akkor nem lesz belő
letek nemzet. Ha csak átkozzátok a forradalmakat, a há
ború fúria hajú szülötteit, de nem akartok leszokni a for
radalomról [ti. az ellenforradalomról!] csak elpusztul
tok, mert az állandósult forradalmakat a legerősebb 
szervezet se bírja ki... Ha életetek abban telik el, hogy 
új tüzelőt hordtok a szenvedélyek évek óta lobogó mág
lyájára, de a dologtevő napok elfogynak ujjaitok közül, 
mint az olvadt hó: a maradék haza is el fog hamvadni a 
máglyán.” E sorokra már nem utalt kérvényében.

Móra a kormányzó által „elkéretni méltóztatott" köl
teményére is mint mentő bizonyítékra hivatkozott. A 
Petőfi Társaság 1922. március 15-i ünnepi fölolvasó 
ülésén előadta a „Mátyás király idejében történő, Csel
csal című népies elbeszélő költeményét,” melynek 
„mosolyra késztető, derűs és egészséges humorát, za
matos nyelvét, a történet szabályos vonalvezetését és 
frappáns fordulatait” Horthy Miklós kormányzó és Jó
zsef főherceg „különös figyelemmel és szokatlan tet
széssel kísérték.” A kormányzónak annyira megtetszett 
a vers, hogy szárnysegédje a Társaság főtitkárától „há
zi felolvasásra” elkérte a kéziratot. A főtitkár a szerző
höz továbbította a kérést, „aki készséggel küldte meg 
költői művének kéziratát a Petőfi Társaság főtitkári hi
vatalának, amely azt az irodalom iránt érdeklődő kor
mányzóhoz juttatja.” 18

Móra kegyelmi kérvénye Zombory ügyészségi elnök 
[!] által a közigazgatási bizottsághoz intézett halasztó 
kérelmére tett följegyzése szerint szeptember 7-én került 
a liberális hírben álló Nagy Emil igazságügy-miniszter
hez (25021/kü. 1923.).19 A minisztériumban szeptember 
10-én iktatták (IM 045373/1923.). Utána a miniszter 
szeptember 15-én kelt 45 373- 1923. IM IV. sz. ren
deletével -  amint arra a válaszirat utal -  véleményezés és 
az iratok csatolása céljából Szász Iván szegedi kir. főü
gyészhez került le; ő előbb Mórára rendkívül ked
vezőtlen -  e helyütt a javítgatások mellőzésével közölt -  
véleményt adott [3. sz.], ezt azonban az utolsó pillanat
ban mégis visszatartotta. A főügyész -  nyilvánvalón 
,jobb" meggyőződése ellenére -  szeptember 26-án ere
deti, elítélő álláspontját megmásítva, Mórát érdemesnek 
találta a büntetőjogi felelősség alól a mentesítésre. Ekkor 
már elfogadva a Közművelődési palota éléről való



esetleges eltávolításának beláthatatlan következményeit, 
fölhatalmazást kért miniszterétől, hogy a szegedi kir. 
ügyészséget a vád elejtésére utasíthassa.20

A Madácsy publikálta levelekből kitűnőn Buda
pesten Lambrecht Kálmán tartotta ébren az ügyet. Ő 
Pethő Sándor révén került kapcsolatba a miniszterrel, 
aki távolléte miatt csak október 19-én ígérhette meg, 
hogy „elrendeli a pertörlést.”

Móra, Szegeden Szalay József dél-kerületi rendőr- 
főkapitány mellett alighanem a Város első emberére is 
számíthatott. Mint Péter László írja: „politikai nézet- 
különbségük ellenére is kölcsönösen megbecsülték 
egymást az ellenforradalomban hatalmát visszaszerző 
Somogyi Szilveszter (1872-1934) polgármesterrel, »a 
Veszterrel«. Somogyinak is szűcsmester volt az apja, 
így barátságuknak érzelmi alapját is megtalálták. 
Somogyi becsülte Mórában az írót és tudóst, Móra 
Somogyiban az ellenforradalmi mez alá menekülő 
liberálist. Somogyinak kétségtelen érdeme, hogy 
födözte, védte Mórát; kedvezett neki: ha tehette, 
szabadságot engedélyezett; tőle telhetőén támogatta a 
könyvtárat és a múzeumot, hogy Móra eredményt 
tudjon fölmutatni.”21

Mivel a közbenső iratok az 1956. évi tűzben az Or
szágos Levéltárban elpusztulhattak, jó  esetben valahol 
lappangnak, sem a miniszteri határozat, sem az annak 
alapján keletkezett ügyészségi iratok nincsenek meg,22 
csupán a Pókai Elek törvényszéki tanácselnök és Kiss 
Balázs előadó által aláírt, eljárást megszüntető 1923. 
november 30-i végzés maradt fönn (B. 2334/17./1923.). 
E szerint a törvényszék a „Magyar Állam nevében” 
Móra Ferenc ügyében a kir. ügyészség 33403/kü. 1923. 
sz. indítványa nyomán, a Bp. 323. §-a alapján azért 
szüntette meg a bűnvádi eljárást, mert az ügyészség „a 
vádat indokoltan elejtette.”23

Az ügy másik, közigazgatási fonala közben tovább 
gombolyodott. Móra a kegyelmi kérvényének fölter
jesztésére hivatkozva -  nyilvánvalón ügyvédje útján -  
szeptember 15-én a közigazgatási bizottsághoz benyúj
totta halasztó kérelmét (745/1923. KB).24 Mivel e testü
let havonként ülésezett, kérelmét októberben és novem
berben is meg kellett újítania.25 A fölmentéssel felérő 
törvényszéki megszüntető végzés vétele után, december 
13-án Móra arra kérte a közigazgatási bizottságot, hogy 
„ennek alapján a fegyelmi eljárás megindítását mellőz
ni méltóztassék, minthogy a vád alá helyező határozat 
ezen megszüntető végzés következtében hatályát vesz
tette, és az ügy jogerős befejezést nyert.”

A közigazgatási bizottság december 15-én tartott 
ülésén kimondta, hogy e törvényszéki végzést „tudomá
sul veszi, s ennek folytán a közigazgatási hatóságok ré
széről további intézkedésre szükség nincsen.” E határo
zatot a bizottság december 20-án küldte meg a polgár
mesternek. Ezzel az ügy le is zárult.26

Hogy mit jelentett a törvénnyel egyszer már király
sértés miatt szembekerült27 Mórának ez az eset, milyen 
szorongásokat, mi több: az egzisztenciális veszélyezte
tettség érzését keltette benne, leveleiből tudjuk. Az álla
mi és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló

hírhedt 1921: III. törvénycikk fenyegetése nem volt tré
fadolog még az enyhébben minősülő vétségek esetében 
sem, hiszen az állam vagy a nemzet megbecsülését 
csorbító vagy hitelét sértő vétség 5 évig, az állam vagy 
a nemzet elleni meggyalázó kifejezések használatával 
elkövetett vétség pedig 3 évig terjedhető fogházzal volt 
büntetendő.

A Móra elleni büntető és fegyelmi eljárások meg
szüntetése beillett a szélsőjobboldali merényletek tette
sei ügyében általában követett, Serfőző Lajos által több 
esetre nézve részletesen bemutatott elnéző gyakorlatba. 
Ennek kialakításában Nagy Emil igazságügy-miniszter
nek is szerepe volt. Amikor a nyomozó hatóságok a me
rényletek elkövetőit futni hagyták, vagy ha ezt nem te
hették meg, akkor a bíróságok megszüntető végzéseket, 
végső esetben enyhe ítéleteket hoztak ellenük, a rend
szer számára aligha lett volna szerencsés az országos hí
rű szegedi író büntetőjogi vagy fegyelmi úton való el
marasztalása azért, mert tiltakozni merészkedett e cse
lekmények ellen. A Móra-ügy lezárása így az igazság
ügy-miniszter részéről a polgári liberálisoknak tett bé- 
külékeny gesztusnak is tekinthető.

I. sz. melléklet
Móra Ferenc

Konstrukció bombával és ököllel 
A kurzus urai tavaly ilyenkor azt mondták, hogy azért 
nem lehet a képviselőválasztásoknál fenntartani a titkos 
szavazást, mert a magyar nép természete nem bírja el a 
titkolódzást.28 A kurzus urai nagyszerű politikusok, de 
úgy látszik, a magyar nép természetét rosszul ismerik. 
Mert a magyar nép igenis szereti a titkolódzást, és bizo
nyos titkokat példátlanul meg tud őrizni. íme, az orgo- 
ványi gyilkosok máig nincsenek meg, pedig az akkori 
kormány mindent elkövetett a  kézrekerítésükre. A So
mogyi Béla gyilkosainak kilétét is sűrű homály takarja, 
pedig az akkori miniszterelnök szent fogadást tett a par
lamentben, hogy az igazságszolgáltatás keze lesújtja 
őket. A nyomdarombolóknak egész különítményét 
nyomtalanul elvitte a  markoláb. A z erzsébetvárosi bom
bamerénylők kézrekerítésére hiába tűztek ki hatalmas 
összegű pályadíjakat, senki nem vezetett nyomukra. Pe
dig nem valószínű, hogy az Isten tüzes szekerén az égbe 
ragadta volna őket, se az, hogy visszasüllyedtek volna a 
pokolba, amely kilökte őket magából. Hát hová lettek? 
Nincs megmondhatója. Se kormánynak, se rendőrség
nek, se semmiféle hivatalos hatalomnak nincs róla fo 
galma.

Az ösztönünk azt súgja, hogy a tegnapi bombame
rénylet kitervelőivei is a kurzus magyar titkainak száma 

fo g  szaporodni. Szintén sajnáljuk szegény belügymi
niszterünket, aki vakmerő elszántsággal fogja keresni és 
kerestetni őket, de mernénk fogadni egy kézigránátba, 
mint mindennapos forgalmi cikkbe, hogy még akkor se 
lesznek meg, ha a destruktív zsidók közt keresik őket. 
Azoktól ugyan minden gazság kitelik, de hogy a tulaj
don fővezérüket ők akarnák szétvettetni, az mégse na
gyon valószínű. Elég különös, de köztudomású, hogy 
bombamerényietekkel az utolsó három év alatt nem a.



destruktívok foglalkoznak, azelőtt pedig senki sem fog
lalkozott Magyarországon ezzel az iparággal. A bomba
szakmát az úgynevezett nemzeti megújhodás teremtette, 
sőt azt lehet mondani, hogy ebben az egyben sikerült 
neki a többtermelés problémáját is megoldani.

S ez az ami a magyar politikai gyilkosságoknak és 
merényleteknek valami különös nemzeti zamatot ad. A 
politikai gyilkosságokat nem Magyarországon és nem a 
mi korunkban találták fel. Találkozunk velük az embe
riség történetének legelső lapjain, és ismerte őket min
den kor és minden nemzet. De a merénylők mindig az 
üldözöttek, az elnyomottak soraiból kerültek ki, akár 
bosszú vezette őket, akár fanatizmus, s az áldozatokat 
mindig az elnyomók közül szedték. Nálunk mostanában 
fordítva van. Akiket destruktívoknak szokás nevezni, 
azokat sokféle címen hazaárulózzák ugyan le, de orgyil
kossággal még a leglelkesebb hazafiság sem vádolhatta 
meg őket. Gyönge kísérlet történt ugyan ez irányban is, 
de a mérgezett gombostűkkel való gyilkolás buta mesé
je  beleveszett a köznevetésbe.

Senki se halt bele a gombostűkbe, amit abból sej
tünk, hogy a kurzus senkit se akasztott fel gombostűvel 
való gyilkosság miatt. Itt mindig az üldözött, az exkom
munikált destruktívokat keresi és találja meg a bomba, 
amibül talán nem logikátlan dolog következtetni, hogy 
a titokzatos tettesek a hatalmon levő konstruktív politi
kai irányzatot tüntetik ki rokonszenvükkel. A legalja
sabb, leghitványabb, mert a leggyávább gyilkosságok 
elkövetői és sugalmazói politikai felfogásuk szerint 
nyilvánvalóan arra felé orientálódnak, ahol a fajvédel
met teszik meg kormányzati programnak. A magában 
véve nagyon tiszteletre méltó és szépen hangzó teóriát 
ők megvalósítják a gyakorlati életben, s bizonyára meg 
vannak róla győződve, hogy az igazi konstruktív politi
kát ők csinálják, nem a dicsőség övezte teoretikusok, s 
akiknek csak a szája jár.

A szó köztünk maradjon, mi azt hisszük, hogy nekik 
a maguk politikai felfogása szerint igazuk is van. Az a 
habozó, ingadozó liberális kilengésekbe menő politika, 
amit a kormány az utóbbi időben követ, méltán keseríti 
el az igazi konstruktív lelkeket. Mert igaz, hogy a kor
mánynak nincsenek liberális tervei, de vannak majdnem 
liberális nyilatkozatai. Igaz, hogy a kormány elgázol 
minden liberális megmoccanást, de nem visz be tör
vényjavaslatot a nemzetgyűlésbe a pogromról. Igaz, 
hogy nem akasztatja fe l  a  bombával dolgozó fajvédőket, 
de felháborodott szavakkal elítéli őket. Ezt az egy száj
ból hideget-meleget fújó politikát nem lehet némán tűr
ni. Sőt időnként hangot kell adni egy-egy bombarobba
nással, egyrészt azért, hogy a  kormány ne higgye, hogy 
a hatalom az ő  kezében van, másrészt azért, hogy iga
zuk legyen a hatalom névleges birtokosainak, amikor 
kijelentik, hogy sehol Európában olyan jogrend sincs, 
mint nálunk.

A szélső konstruktívekkel mi destruktív liberálisok 
is egyetértünk abban, hogy ezt a kétéltű kormánypoliti
kát tovább tűrni nem lehet. Ha a kormány nem mer li
berális lenni, és nem tud konstruktív lenni, vagy nem

__ tud liberális lenni, és nem mer konstruktív lenni, akkor
12

adja át a helyét egy igazi konstruktív kormánynak, 
amely tud is, mer is cselekedni. Mi nem vagyunk illeté
kesek egy ilyen lista összeállítására, de belügyminisz
ternek melegen ajánlanánk Bogya Jánost. Ő már eddig 
is egyik legtipikusabb képviselője volt a konstrukció
nak, mai szereplése pedig egyenesen predesztinálja a 
vezéri rangra. Elég volt a tétova, kapkodó fecsegésből, 
hadd jöjjön a belügyminiszteri székbe az a Bogya Já
nos, aki az ország házában is ököllel csinálja a konst
rukciót, nemcsak a csapszékben.

Szeged [napilap], 1923. február 22.

2. sz. melléklet

Nagyméltóságú Igazságügyminiszter Úr!
A „SZEGED” című helyi lapban ez év tavaszán megje
lent egyik politikai cikkem miatt a szegedi kir. ügyész
ség 7457/923 kü. sz. a. vádiratot adott be ellenem az 
1921: III. t. cikkbe ütköző, a magyar nemzet megbecsü
lése ellen elkövetett vétség címén, s ennek alapján a 
szegedi kir. törvényszék vádtanácsa által B. 2334/923. 
sz. a. vád alá helyeztettem. Mivel mint a szegedi városi 
közkönyvtár és múzeum igazgatója, köztisztviselő va
gyok a törvény értelmében vád alá helyezésem állásom
tól való felfüggesztésemet vonja maga után, ez pedig 
annyit jelent, hogy szeptember havában a nyári szünet 
után nem lesz megnyitható az egyetemi hallgatóknak 
nélkülözhetetlen 100 000 kötetes könyvtár, sőt be kel! 
zárni Szeged legnagyobb tömegnevelő intézményét, az 
évente 80 000-100 000 ember által látogatott szegedi 
múzeumot is. T. i. az intézetnek, amelyet húsz eszten
dőm keserves munkájával, életem legtermőbb idejének 
feláldozásával én tettem a vidék elismerten vezető köz- 
gyűjteményévé, -  én vagyok az egyetlen rendszeresített, 
esküt tett tisztviselője, sőt ma az egyetlen tisztviselője. 
Munkatársaim egymásután hagyogattak el a sanyarú 
időkben jobb elhelyezkedést keresve, az utolsó egy hó
nappal ezelőtt mondott le, s így az én felfüggesztésem  
egy nagy magyar kulturális intézmény teljes megbénu
lását vonja maga után, ha csak ideiglenesen is, de eset
leg hosszú időre. Mert eltekintve attól, hogy az itt levő 
sokmilliárdos anyagi érték őrzése és gondozása felelőt
len és hozzá nem értő helyettesre nem bízható, húszéves 
munkásságom után, amelyért város, kultuszkormány, 
országos nyilvánosság halmozott el elismeréssel, -  húsz 
éves munkásságom után annyira egyet jelentek a szege
di kultúrpalotával, hogy éléről való elmozdításom ezek
ben a nehéz időkben az egész intézet összeomlását je 
lentené. Én ezért az erkölcsi kárért önmagámmal szem
ben nem merem vállalni a felelősséget, s elsősorban ez 
a  morális kötelességérzet késztet arra, hogy azzal a tisz
teletteljes kéréssel forduljak Nagyméltóságú Miniszter 
Úrhoz,

ügyemben a pertörlés iránti intézkedést kegyesen 
megtenni méltóztassék.

Annál inkább merem ezt kérni, mert az ellenem indí
tott per az én hitem szerint félreértésből származik, s lel
kiismeretem tisztaságának tudatában én bátran állhatnék 
a bíróság elé, ha csak az én személyemről volna szó, s 
nem fűződnének ahhoz nagyobb és fontosabb érdekek.



történeti szemle

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Huszonöt éves újságírói pályám alatt nekem a tör
vénnyel soha összeütközésem nem volt,29 bíróság előtt 
én soha nem álltam, a törvénykezés nyelvéhez és formá
ihoz én nem értek, -  méltóztassék nekem kegyesen el
nézni, ha kérésem indokolásának nincs semmi jogi szí
ne. Talán szokatlan dolgot teszek, amikor önmagamat 
szólaltatom meg védőmül, ide mellékelvén egy újságcik
kemet, amelyet én a  békekötés napján írtam. Azt a lap
számot, amelyben ez a cikk megjelent, egy óra alatt úgy 
székapkodták, hogy különnyomatat kellett belőle készíte
ni a  mellékelt formában, azt százával csempészték át a 
még akkor román megszállás alatt levő Tiszántúlra,30 
ahol rejtegetve adták kézről-kézre, és Szentesen, Makón, 
Szegeden ma is több helyen bekeretezve nemzeti imádsá
gul őrzik a cikket. Nagyméltóságú uram! Az a kéz, ame
lyik ezt a cikket írta, írhatott-e és írhat-e le valaha nem
zetgyalázó sorokat?

Nem szívesen veszem magamra a  hiúság látszatát, 
de talán szerénytelenség nélkül tehetem fel, hogy Nagy- 
méltóságod előtt nem ismeretlen a nevem, amely mögött 
negyedszázados irodalmi múlt áll, és talán ennél tartó- 
sabb irodalmi jövő. Az elszakított országrészeken az én 
nevem mint igazán nemzeti íróé becsült, s azokon túl is, 
ameddig a magyar sajtó elér, -  hiszen Clevelandból, Li
mából, Kairóból kapok köszönő leveleket írásaimért, 
amelyek a  magyar levegőt viszik el a hazától elszakad- 
taknak. Én nem tudom, Nagyméltóságú uram, ha engem 
a törvény esetleg bűnösnek talál, az igazság eszméjének 
diadala felér-e azzal a kárral, amelyet azoknak meg
döbbenése okozhat a magyarság ügyének, akik engem 
mindig, mint a magyar fa ji sajátságokat reprezentáló 
írót szerettek, s nem fogják-e a magyarság ellenségei 
ezt a magában nem nagy jelentőségű ügyet is fegyverül 
használni?

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Én legjobb lelkiismeretem szerint büntelennek érzem 
magamat, -  de senki sem lehet elfogulatlan bírája ma
gának. Lehet, hogy akaratlanul és tudomásom ellenére 
is megsértettem a törvényt, de úgy érzem, kulturális, 
publicisztikai és szépírói múltammal szereztem annyi 
érdemet és a jövőben a magam szerény körében tehetek 
még a nemzetemnek olyan szolgálatokat, hogy merhe
tem Nagy méltóságodat arra kérni,

Méltóztassék ügyeim iratainak a  szegedi kir. ügyész
ségtől való bekérése után a per beszüntetésére vonatko
zó jelen kegyelmi kérvényemet a Kormányzó Úr ő  Fő
méltósága elé terjeszteni, aki előtt talán szintén nem is
meretlen írói működésem, hiszen alig egy évvel ezelőtt 
az a tisztesség ért, hogy egy költeményem kéziratát, 
amely a Petőfi Társaság díszülésén tetszését megnyerni 
szerencsés volt, Ő Főméltóságának utólag is elkéretni 
méltóztatott.

Nagyméltóságú Uram!
Amikor én húsz évvel ezelőtt betettem a lábam a szege
di kultúrpalotába és az örök szegénységgel lépvén 
frigyre, éltemet felajánlottam a  magyar kultúrának, ab

ban a reményben voltam, hogy ennek oszlopcsarnoká
ból fognak eltemetni, mint olyan munkást akit túlél a  jó  
híre. Sok tervem, álmom, félbe-alkotásom van itt s már 
nem sok az időm. Nagyméltóságú Uram, méltóztassék 
lehetővé tenni, hogy ne űzessem el innen szégyenszem
re, hanem ami erőm van még, azzal kiépíthessem életem 
eddigi munkáját. Nem munkától elgyötrött, fáradt ma
gamért kérem, hanem a magyar kultúráért.

Mély tisztelettel Nagyméltórágú Uramnak
alázatos szolgája: 

Móra Ferenc

[Kívül:] A Nagyméltóságú M. Kir. Igazságügyminiszter 
Úrhoz BUDAPESTEN. Kérvénye Móra Ferenc szegedi 
múzeumigazgatónak kegyelmi eljárás megindítása iránt.
T. P. gy. Szegedi kir. ügyészség 24 411-1923. 
[Igazságügyminisztérium 45 373-1923.]

3. sz. melléklet
519/4. szám 
fü. 1923.
Bizalmas

Nagyméltóságú m. kir. igazságügyminiszter úrnak 
Budapest

Excellentiádnak a magyar állam és a magyar nemzet 
megbecsülése ellen irányuló nyomtatvány útján elköve
tett vétség miatt vád alá helyezett Móra Ferenc szegedi 
lakos könyvtár- és múzeumigazgató elleni bűnügyben f. 
évi szeptember hó 10-én kelt 45373-923 .1. M. IV. szá
mú rendeletére -  van szerencsém vádlott leküldött ke
gyelmi kérvényét a vonatkozó bűnügyi iratokkal együtt 
7 alatt hajlítva azon véleménnyel mély tisztelettel fel
terjeszteni: hogy folyamodót úgy a forradalom és kom- 
mun alatt -  különösen az utóbbinak uralomra juttatása 
és megerősítése érdekében tanúsított viselkedése, mint 
a Nemzeti újra ébredés kezdetén is, az állameszme a 
nemzeti érzést tért foglalhatása ellen a sajtóban megnyi
latkozó érzülete és eszmevilága miatt nem tartom érde
mesnek arra, hogy, ezúttal terhére megállapított és sú
lyosabb beszámíthatás alá eső államellenes bűncselek
mény miatt megindított bűnvádi eljárás már a bűnper 
jelen állásában magas kegyelemből vagy vádelejtéssel 
megszüntettessék.

Ugyanis folyamodó -  ki már a forradalom kitörése 
előtti időkben előttem ismert hiteles adatok szerint a 
hírlapokban állandóan nagyobb tevékenységet fejtett ki, 
főleg a vezércikkek megírásánál és mindég az erősen 
radikális irányzatot képviselte, a Szegeden 1918. évi 
október hó 22-én megalakult úgynevezett „nemzeti ta
nácsban,” mint a radikális párt egyik kiküldött tagja vett 
részt; amely legfőb feladatának tartotta a „régi rend” 
embereinek az ellenőrzését, mely célból folyamodót 
Dettre Jánossal együtt a bíróságokhoz és ügyészségek
hez delegálta.

November 9-én leköszönt tagságáról, de hason érzel
mű kívánságára abban mégis bennmaradt és Szeged vá
rosának november 2-án tartott rendkívüli városi köz
gyűlésén a nemzeti tanács megbízásából az új rendszer-__



történeti uamla

hez való csatlakozás s a köztársaság kimondása tárgyá
ban készített indítványt ő  terjesztette szóval elő.

Az események hatása alatt fokozattan hajlott a  szélső
ségek felé és a szerkesztése alatt megjelenő Szegedi 
Naplónak vörös irányba való erős eltolódása már 1919. 
év elejére esik.

Annyira beleélte magát a kommunista társadalmi rend 
utáni vágyakozásba, hogy Szeged város polgári elemét 
megfélelmlítő 1919. év április hó 1-jén a Szegedi Nap
lóban „Memento” cím alatt írt vezércikkében figyel
meztette a polgárságot: ne legyen ellenforradalmár, 
mert akkor Szeged Lyon sorsára jut, hol 90 napig sza
kadatlanul működött a guillotine31 s ezt a cikkét éppen 
azon a napon írta, melyen Dr. Dettre János -  ki akkor 
magát már népbiztosnak nevezte -  a napilapok és 
nyomdák kommunizálását rendelte el.32

Cikkében a „proletárdiktatúra” dicsőítésére azt ak
ként jellemzi: „hogy a diadalmas proletariátus nem csak 
fenyeget, hanem ígér is: irgalmatlan halált annak, aki 
moccanni mer az új világrend ellen, -  a proletariátus 
nem vérre szomjaz, hanem boldogságra, s abból min
denkinek juttat annyit, amennyi megilleti.”33

Majd elrettentő példaként elmondja, hogy a nagy 
francia forradalom negyedik esztendejében, midőn 
Lyon várossá kitűzte az ellenforradalom fehér zászlóját 
a Konvent határozatot hozott, hogy Lyon temettessék 
romjai alá: házai -  a kórházakat és iskolákat kivéve -  
bontassanak le, az eke vágjon barázdát minden épület 
felett, s emlékoszlop hirdesse az utókornak, hogy így 
bűnhődött Lyon, az ellenforradalmár.

És a lap további vezércikkeiben és közleményeiben 
is veresfonálként húzódik át ez az irány és ez a szellem 
mindaddig, míg a Szegedi Naplónál 1919. május 9-én 
szerkesztőváltozás állott be, s Móra Ferenc neve leke
rült a lapról, amely napon már Szeged magyar katonai 
állomásparancsnoksága a nemzeti színű lobogónak he
lyére katonai épületekre való azonnali kitűzését rendel
te el napiparancsban és a Város tornyán is a nemzeti lo
bogó húzódott fel; Dettre volt népbiztos pedig hetekkel 
megelőzőleg hatalmát vesztve a város francia kormány
zója által szabadságoltatott.
Bár készséggel elismerem folyamodónak kiváló költői s 
egyébként lánglelkű poétái egyéniségét, de az akkori 
válságos és vészes időkben ezeréves alkotmányunk le- 
Jegyzetek------------------------------------------------------------
1 Serfőző Lajos: A titkos társaságok és a róluk folytatott parlamenti 

viták 1922-1924-ben. Párttörténeti Közlemények, 1976. szeptem
ber, 69-113. pp. Erről az esetről különösen: 75-77. pp.

2 Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett nemzetgyűlés naplója [NN 
22-26] X. (Budapest, 1923. 37-50. pp.

3 NN 22-26 X, 51-52. pp. Vö.: Magyar Politikai Lexikon (Magyar 
politikusok) 1914-1929. Szerk. T. Boros László. (Budapest. 
[1929]. 58. p.)

4 Madácsy László: „Nemzetgyalázás” címen emelt vád Móra Ferenc 
ellen. Különnyomat A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvének 
1958-59. évi kötetéből. (Szeged. 1960. 7-17. pp.); Vö. Madácsy 
László: Emlékezés Móra Ferenc halálának 25. évfordulóján. 
Tiszatáj 1959. február.

5 A Délmagyarország fél évszázada 1910-1960. Jubileumi emlék
könyv. Szerk. Lőkös Zoltán, Péter László, Simon István. (Szeged. 
1960. 21. p.)

rombolására és Hazánk rombadöntésére nem lett volna 
neki szabad éppen súlyos egyéniségénél fogva -  s arra 
lett minden kényszerítés nélkül ilyen erős és csak 
vészthozó tevékenységet fejteni ki.

S ha idők múltával tévedését tán be is látta s egyes 
későbbi időben írt hírlapi cikkeiben és költeményei
ben hazafias irányt követ is -  és a vele szemben most 
vád tárgyává tett hírlapi közleményt, illetve azzal vé
dekezik, hogy cikkének megírásával a magyar népet 
szidni, ellene meggyalászó kifejezést használni nem 
akart, s tulajdonképpen a kereszténykurzus híveinek 
egy kijelentését akarta kigúnyolni; az ún. nemzeti 
megújhodás kifejezést azokra értette, akik a nemzeti 
megújhodás örve alatt bűncselekményeket követnek 
el; azt a kifejezést pedig: „Ez az ami a magyar politi
kai gyilkosságoknak és merényleteknek valami külö
nös nemzeti zamatot ad,” nem értette a magyar nem
zetre; de egyszerű védekezése -  szemben az inkrimi
nált cikk egész beállításával -  amely a vád tárgyává 
tett bűncselekmények összes ismérveit felöleli külö
nös figyelemmel a fen[t]ebb ismertetett s vészes idők
ben elkövetett hazafiatlan működésére s tanúsított ér
zületére -  el nem fogadható és bűnösségének súlyát a 
mostani nehéz időkben -  midőn minden magyar haza
finak vállvetve kell összefogni arra, hogy Hazánkat és 
nemzetünket megerősítve az Országot nehéz helyzeté
ből kiszabadítsa, régi tekintélyét a külföld előtt visz- 
szaállítsa -  kifogásaiban felhozott érvelése, és a Pető
fi s Dugonics irodalmi társaságokban közszereplése, 
úgyszintén azon elbizakodottnak feltűnő kijelentése: 
„hogy hivatali állásától való felfüggesztése esetében 
nem lesz megnyitható a Szeged Városi Könyvtár, sőt 
be kell zárni a szegedi múzeumot is” -  annyira nem 
csökkentheti, -  hogy államellenes cikkének következ
ményei alól minden megtorlás nélkül, s akként szaba
duljon könnyű szerrel, hogy bűnössége még bírói íté
lettel se legyen megállapítva.

Hazája ellen súlyosan vétett embernek közszereplés
ben óvakodni kell attól, hogy hazafiságához és minden 
magyartól méltán megkívánhatott nemzeti érzéséhez a 
gyanúnak csak távoli fullánkja hozzáférhessen.

Szeged, 1923. szeptember 25.
Szász

T. P. gy. Szegedi kir. főügyészség 519/4/fü. 1923.34
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21 Móra Ferenc levelesládája. Szerk. Madácsy László. (Szeged, 

1961. 59-62. pp.)
28 Móra a 2200/1922. ME sz. rendeletre utal, amely a vidéki válasz

tókerületekben újra nyílttá tette a szavazást. Bővebben szólok er
ről az Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés ide
jén (Szeged, 1974) c. tanulmányomban. (Utánközlésben: Ruszoly 
József: Újabb magyar alkotmánytörténet. 1848-1949. Válogatott 
tanulmányok. [Püski, Bp. 2002.207-263. pp.]) Egyébként Bölöny 
Józsefnek a  Memento c. kötetbeli jegyzeteire hivatkozom. Meg
jegyzem, hogy a  dőli betűs szövegrészeket idézte az ügyészség a 
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lyezte vád alá az írót a törvényszék is.

29 Őfelsége békét akar (Szegedi Napló, 1913. június 20.) c. cikke mi
att indított királysértési pör nem ot, hanem Fehér Árpád felelős 
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30 Móra rosszul emlékezett: a Tiszántúl már 1920 márciusában föl
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kormányzói biztosként tevékenykedett, két társával -  Tabódy 
Zsolt alezredessel és Somogyi Szilveszter polgármesterrel -  mint
egy „polgári direktóriumot” alkotva. Móra Ferenc barátját május 
elején az ellenforradalmárok távolították el. L. Ruszoly József: 
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33 Az idézet egészében így szól: „A diadalmas proletariátus nemcsak 
fenyeget, hanem ígér is: irgalmatlan halált annak, aki moccanni 
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éri azzítl, amit a maga becsületes munkájával kereshet a más ve
rejtékezése nélkül. A proletariátus nem vérre szomjaz, hanem bol
dogságra, s abból mindenkinek juttat annyit, amennyi megilleti." 
A dőlt nagybetűs szövegrészt az irat megfogalmazói „kifelejtet
ték". Vö. Móra Ferenc: Memento, 324. p.

34 Némileg változtatott tanulmányomat a magyar irodalom szegedi 
klasszikusának, Móra Ferencnek (Kiskunfélegyháza, 1879. július 
19.-Szeged. 1934. február 8.) ez évi kerek évfordulóira is tekintet
tel teszem közzé. Előbbi, Móra Ferenc sajtópöre (1923) c. 1979-i 
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Az 1945. május 18. és június 28-a közötti közel 
másfél hónap a magyarországi németség törté
netében feketebetűs napnak számít. Alig 48 órá

val dr. Gyöngyösi első emlékeztetőjének felvetéseit kö
vetően, a Népgondozó Hivatal feladatait meghatározó 
rendeletben szereplő „fasiszta németek”-re vonatkozó 
intézkedésekről és a Népgondozó Hivatal „hatáskör
ének kiterjesztéséről” rendelkezett az Ideiglenes Nem
zeti Kormány. Noha az 1945. május 14-én tartott párt
közi értekezleten elvetették a kollektív felelősségre vo
nást, a kiadott rendelet eltért e megállapodástól. Mit tar
talmazott az 1945. július 1-jén kihirdetett 3820/1945. 
M. E. sz. rendelet?

A működési alapelvek részletes rögzítésével ún. járási 
bizottságokat állítottak fel a 16 évnél idősebb németek 
„nemzethűségi szempontból való megvizsgálása céljá
ból ... nemre, foglalkozásra, életkorra való tekintet nél
kül. A férjükkel együtt élő és önálló keresettel nem bíró

Zinner Tibor:

A  „nemzethűségi" 
vizsgálatoktól a  kollektív 
felelősség gondolatáig
A  ta n u lm á n y  e lső  része  m e g je le n t a 
J o g tö rté n e ti S zem le 2 0 0 3 /3 . szám ában

asszonyok és kiskorú gyermekek azonban külön vizsgá
lat alá csupán akkor esnek, ha reájuk vonatkozóan bárki 
részéről külön bejelentés történik.” A vizsgálat alapján a 
bizottság rögzíthette, hogy az illető személy „hitlerista 
(volksbundista, fasiszta, nyilas) szervezetben vezető sze
repet vitt. Ilyen megállapítást kell tennie akkor is -  így a 
rendelet ha a vizsgálat alá vont személy az SS fegyve-


