
F O R U M 

KËT KÖTET 
MÖRA FERENC LEVELEZESEBÖL 

Mórával kettesben: ezt érzi az ember, amikor ennek a 
nagyszerű írástudónak leveleit olvasgatja. Móra a leveleiben is 
ragyogó tollú stílusművész; a tárcáit, novelláit átjáró lírizmus 
ebben a nem irodalmi alkotásnak szánt, utóbb mégis az élet-
műtől elválaszthatatlan, sajátos műfajban szabadon, gátta-
lanul ömölhet szerte. Levelezése az irodalomtörténész szá-
mára pótolhatatlan értékű életrajzi adatoknak és a világnézeti 
fejlődés útját is kicövekelő dokumentumoknak gazdag tára, 
ugyanakkor a Móra írásait ismerő, szerető olvasónak a többi 
művéhez hasonló esztétikai élményt nyújtó, izgalmas, érde-
kes, szép olvasmány. 

1. 

Abból a 159 levélből, amely Móra Ferenc levelesládája 
címmel Madácsy László szerkesztésében 1962-ben Szegeden 
egy kötetben közkinccsé vált, ha új nem is, de teljesebb írói 
arc bontakozott ki. Elénk tárult az apjára büszke, emlékéhez 
hű, anyját majdnem nagyapai korban is gyermekként szerető 
fiú; a családjáért minden áldozatot meghozó, de a családi 
életben megelégülő boldogságot csupán unokáiban elnyerő föl-
nőtt ; a fehér halántékkal, de ifjúi hittel női eszményt kereső, 
szép szavú gavallér; a háború ellen izgató szerkesztő; a forra-
dalmak bukása után üldözött közéleti férfi és publicista; a 
népszerűvé lett elbeszélő és az Aranykoporsóhoz ihletet, 
anyagot gyűjtő regényíró; a halálos betegként is az ősök után 
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fáradozó régész — sorolhatnám még a szivárványként csillogó 
egyéniségét jellemző főneveket; egyszóval a sokoldalú Móra 
Ferenc képe. 

Kár, hogy nem teljes ez a kép. Mert e levelezéskötet vég-
zetes mulasztása és elhibázottsága volt, hogy nem állította 
elénk azt a Mórát, aki a már akkor ismert levelezésből előt-
tünk állhatna. A szerkesztő, teljesen érthetetlenül és önké-
nyesen, csak azokat a leveleket válogatta ki, amelyeket ő 
közölt korábban, vagy ezúttal először e kötetben. Kétség-
telen, hogy ez önmagában is gazdag és értékes anyag; első-
sorban a Domokos Lászlótól és a Horváth Istvánnétól a 
szegedi múzeumba került levelezés. Ha valaki ennek az elad-
dig kiadatlan levelezésnek szakszerű publikációját adja, érté-
kesen járult hozzá a Móra-mű kikerekítéséhez. Ám ha válo-
gatást ígért Móra levelezéséből, és már kiadott leveleket is 
újra közölt, akkor ki kellett volna tekintenie a maga szűk 
köréből az egyre gazdagodó Móra-publikációkra, és belőlük is 
merítenie kellett volna. Hiszen elképzelhetetlen, hogy Móra 
leveleinek válogatott gyűjteménye mellőzzön olyan fontos 
megnyilatkozást, mint pl. a Szabó Ervin elhunyta alkalmával 
a Fővárosi Könyvtárhoz írott levelét: „Szabó Ervin halála — 
írta Móra egy hónappal az őszirózsás forradalom előtt, 1918. 
okt. 1-én - talán nagyobb veszteség a holnapi Magyarország-
nak, mint a mainak." Az októberi forradalom győzelme után 
fölajánlja könyvtárosi segítségét a szegedi szociáldemokrata 
pártnak, s 1918. nov. 27-i levelében többek közt ezt írja: 

„Az a gondolat vezérel, hogy a hatalomra ju to t t munkásságnak új 
pozíciójához mért szellemi fegyverrel is fel kell szerelnie magát, s ebben 
én mindenkor készséggel állok rendelkezésére." „ő rü l t hajszában élek -
panaszolja ironikusan 1921-ben makói barátjának, Diósszilágyi Sámuel-
nek - , és visszasírom 1919 és 1920 boldog napjait, amikor destruktív 
voltom miatt kerültek a honfitársak. Ma már megint borzasztó módon 
szeretnek, éppen azért, mert nem változtam meg . . . " 

Ezek a fontos vallomások hiányoznak a válogatásból. De 
kimaradhat-e az a levél, melyet az író az ellenforradalom 
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hatalomra jutása után a szegedi ifjúmunkások részére össze-
állított könyvjegyzék kíséretében küldött Deák Dezsőnek, a 
helyi munkáslap szerkesztőjének? Szabad-e mellőzni azt a 
töredékesen is gazdag levélváltást, amelyből a Hannibál föl-
támasztásának születése lépésről lépésre föltárul: a Supka 
Gézához írott leveleket? S nem világos-e mindenki előtt, ha 
azt mondom: a Nagy Lajoshoz írt levélnek a forradalmi múlt-
ról szóló vallomása nélkül hamis az a Móra-portré, amely e 
levelezéskötetből visszatükröződik? 

Ezek csak a legjelentősebbek. De kívülük is számos olyan 
közzétett vagy közgyűjteményben hozzáférhető levél lett 
volna még, amelyet Móra válogatott leveleinek gyűjteménye 
semmiképpen sem nélkülözhet. Hiányoznak ebből a kötetből 
az Apáthy Istvánhoz, Babits Mihályhoz, Engel Vilmoshoz, 
Eperjessy Kálmánhoz, Hampel Józsefhez, Jakab Ödönhöz, 
Juhász Gyulához, Koroda Pálhoz, Lőrinczy Györgyhöz, Posta 
Bélához, Roóz Rezsőhöz, Sz. Szigethy Vilmoshoz, Szilády 
Károlyhoz, Tápay-Szabó Lászlóhoz, Taussig Máriához, Tordai 
Ányoshoz írott levelek, s a Kner Imréhez szólók közül is 
többet, jellemzőbbet lehetett volna fölvenni. Ismétlem: ezek 
mind vagy megjelentek már 1962 előtt, vagy külön nyomo-
zás nélkül hozzáférhetők voltak közgyűjteményekben. 

Annál jogosabb a kívánság e levelek minőségi legjavának a 
Móra levelei válogatott gyűjteményébe való beemelésére, 
mivel miközben a címzettek köre ily megokolatlanul meg-
szűkült, a közlésre alkalmasnak ítélt levelek között viszont 
nem egy teljesen érdektelen, jelentéktelen, és csupán azért 
került a kötetbe, mert azt is a szerkesztő tette közzé koráb-
ban. Pl. mindjárt az első két levél is fölösleges, és a 6. számú-
val, a 13. számúval s több mással együtt áthullott volna egy 
körültekintő, a teljességből merítő válogatás rostáján. 

Sajnos, ez még nem minden. Korszerű levelezéskiadások-
ban nélkülözhetetlen nemcsak az író levele, hanem a hozzá 
írt levél vagy válasz közzététele is. Móra Ferenc levelesládája 
- a cím egyenesen ezt ígérte, hiszen Móra a levelesládájában 
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nem a maga írta, hanem a neki írott leveleket őrizte. Még ha 
nem ragaszkodunk is mereven a szépen hangzó cím szabatos 
értelméhez, annyit joggal elvárhattunk volna, hogy néhány 
fontosabb Mórához írott levelet is olvashassunk, legalább 
jegyzetben, vagy legalább rövid tartalmi kivonatban. 

Jegyzetben? Itt van a másik nagy baj. Akár a tudomány 
érdeke, akár az olvasó igénye felől nézem: a levelek magyará-
zatai nem elégíthetnek ki. A jegyzetek pl. semminemű föl-
világosítást nem adnak a levelek külalakjáról; nem tudjuk, 
melyik lap, melyik levél; nem ismerjük a címzést; számos 
esetben nem különböztethető meg az író és a közlő keltezése 
(sehol nincs erre szolgáló szögletes zárójel vagy tipográfiai 
különbség); hiányzik bármiféle megokolás a keltezetlen leve-
lek időrendi elhelyezéséről. 

A körülmények pedig több helyütt módot adtak volna a 
pontosabb keltezésre. Pl. a 15. levél: [1912. dec. 25. előtt.] 
- 16. sz.: [1913. febr. 28. előtt.] - 36. sz.: 1915. január [5.] 
- 43. sz.: 1917. [ápr. 6.] - 44. sz.: 1917. ápr. [9] - 56. sz.: 
1919. [ápr. 18.] - 57. sz.: 1919. május [ 1 7 . ? ] stb. Egy 
helyen a szerkesztő kiegészíti a keltezést, de rosszul: a 37. 
levél nem 1915-ben, hanem 1916-ban íródott. Ezt igen egy-
szerűen, Móra keltezéséből ki lehetett volna derítenie: ő már-
cius 14-ét, keddet írt; márc. 14-e pedig nem 1915-ben, ha-
nem 1916-ban esett keddre. így persze a levelek sorrendje is 
módosul: a 37. sz. fölcserélendő a 38. számúval. Ha a kelte-
zésben nincs nyomdahiba vagy elírás, akkor a 142. levél is 
fölcserélendő a 143. számúval. A tartalmából kitetszően min-
denképpen megfordítandó a 130. és 131. levél sorrendje is. 

Aligha helyes a keltezés kiegészítése a 39. és a 40. levelek-
ben: decemberben nehezen kaphatott Móra „sok gyöngyvirá-
got"; januárban pedig még a szegedi békák sem brekegnek! 

Teljességgel következetlenek a nevekre vonatkozó és a tár-
gyi magyarázatok. Általában az előforduló nevek és a levelek 
értelmét megvilágító tények nincsenek megmagyarázva. Nem 
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tudjuk meg, ki az a Verszősi* úr (38.), Orbán Pista (43.), 
Szász barátunk (48), Tóth Pista (86), a „szatymazi Pistánk" 
(122.), Bartos Imréné (203.), Weisel és András (284.) s így 
tovább. Nem érthetjük a 7. levelet, mert nem kapunk magya-
rázatot, hogy Félegyháza az életnek miféle „jeleit" adja; mi 
az a „misszió", amelyből Móra is részt vállal. Sejtjük: valami-
féle irodalmi szereplés; de a jegyzet adósunk marad a kora-
beli lapokból könnyűszerrel kikereshető pontos és tömör 
fölvilágosítással. A jegyzetnek kellett volna megmondania azt 
is, hogy a 14. levélben Móra milyen könyvet köszön meg 
Madarassy Lászlónak? Elkészült-e, s ha igen, melyik az a 
gyermekregény, amelynek főszereplője a 39. levél szerint 
Emmike? Szólnia kellett volna a jegyzetnek az Ady-bankett-
ről (120.), a nagy sztrájkról (126.), a királylátogatással kap-
csolatos cikkről (131.); arról, kik „alakultak meg" 1920 
decemberében (149.) s még sok egyébről is. Beck Pista (46.), 
Sáfár László (55.), Engel Lajosné (74.) s még sok más nevé-
vel kapcsolatban idéznie kellett volna Mórának róluk szóló 
tárcáit; a népkönyvtárakat ellenőrző út említésekor (157.) 
tanulságos lett volna rámutatnia, hogy ennek a tapasztalatai-
ból is fakadt írás (a Népkönyvtár c. tárcán kívül is nyoma 
van a Négy apának egy leánya és az Ének a búzamezőkről 
című regényeiben is). A 69. levélben emlegetett jellegzetes 
költői kép („ültessünk csókocskákat") belekerült a levél írása 
táján születő első regényébe (Négy apának egy leánya) és az 
utolsóba (Aranykoporsó) is. Ez az írói alkotás lélektanára oly 
jellemző fényt vető mozzanat szintén említést érdemelt volna 
(vö. Somogyi-könyvtári Műhely, 1979. 75). 

Ha Móra nem tudta is, hogy ki az a György keresztnevű 
lapszerkesztő, aki vendégéül ajánlkozott (280.), azért a jegy 
zet tájékoztathatott volna felőle. Hiszen a bőven megadott 
fogódzók segítségével egy könyvtári katalóguscédula is meg-

*helyesen Vesszősi (Vesszősi József félegyházi nyomdatulajdonos, 
könyvkereskedő"). 

8 Irodalomtörténet 1981/1 
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adhatta volna a kellő fölvilágosítást: a Mórához ragaszkodó 
„cingár újságíró", aki talán meg is látogatta az írót Szegeden 
- nem kis meglepetésünkre! — Bálint György, a harcos anti-
fasiszta publicista és humanista költő. íme, ez is bizonyítja, 
hogy milyen fontos irodalomtörténeti és politikai összefüg-
géseket hagy homályban a szakszerűtlen jegyzetkészítés. 
Hiszen e levél adta nyomon elindulva még további eredmé-
nyekre is juthatunk Móra és a szocialista baloldal kapcsolatát 
illetően! 

Beck Pistát nem magyarázza a jegyzet, de az ugyanabban 
a levélben előforduló Cserzy Mihályt igen, noha ez utóbbi 
minden lexikonban, még a Új Magyar Lexikonban is meg-
található, tehát leginkább nélkülözhető lett volna. De a 
magyarázat is hiányos. Mert aki nem tudja, hogy ki volt 
Cserzy, annak az sem elég, hogy író volt, hiszen ebből még 
nem érti a levél utalását, mely szerint emelni fogja a „borot-
válási díjakat". Ha nem mondjuk meg, hogy ez a népies kis-
mester az írás mellett tovább folytatta a borbélymesterséget 
is, még valaki majd valamiféle képes kifejezésnek véli a 
borotválást, holott bizony egészen közönséges, reális jelen-
tésű. 

Többnyire elégséges a magyarázat a Domokos-féle levelek-
hez: ezeket ugyanis maga a címzett adta meg. Ám ebből is 
támadt két hiba. Egyik, hogy fogalmazásukon érzik: a szer-
kesztő nem változtatott rajtuk, noha többször szükség lett 
volna átstilizálásukra, tárgyilagosabb hangvételre. A nagyobb 
baj, hogy itt meg sok nevet többször is megmagyaráznak a 
jegyzetek. Háromszor tudjuk meg Herczel Manóról, hogy 
kicsoda (26., 117., 142. j.); kétszer hallunk Spolarichról, 
Hollós Józsefről, Ortutay Istvánról, Balla Jenőről, Kisteleki 
Edéről (akit ráadásul j>-nal ír a jegyzet, éppúgy, mint Szőrit 
is, ez utóbbit tetézve még hosszú ó'-vel); kétszer Anatole 
France-nak A Szajna partján c. művében kifejtett egyik gon-
dolatárói; Pósa Lajos lányáról, Fischhof Ágotáról (Ágnesnek 
említve), sőt — ugyan miért? — Kotormány Jánosról is. 
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A 46. sz. levélben az a célzás található, hogy „a duxi könyv-
táros bácsi ődöng". Ezt a 102. j. teljesen oktalanul Anatole 
France-szal hozza kapcsolatba, holott — annak, aki tudja — a 
célzás egyértelmű: az egyetlen ismert duxi könyvtáros Casano-
va volt; ott írta híres emlékiratait. 

Az egyik helyen (140. j.) a Domokos névhez is kapunk 
magyarázatot, imígyen: „Domokos László." Mintha enélkül 
nem tudnánk, hogy kiről lehet szó; hiszen a kötet leveleinek 
harmada neki és a feleségének szól! De mit kezdjünk az 
olyan jegyzetekkel, mint amely „Molnár Feri" magyarázatául 
ezt mondja: „Molnár Ferenc író." Ez vagy kevés, vagy fölös-
leges. Móra említi Aranyt, olyan összefüggésben, amelyből 
világos: karlsbadi orvos; minek akkor ezt jegyzetben meg-
ismételni? Ha írunk róla, többet kell adnunk, pontosabbat, 
legalább a keresztnevét is: „Arany György dr." Ezt olvassuk 
a 8. jegyzetben: „tudományos szakkönyvek"; ezt tudjuk a 
levélből; de mifélék, erre volnánk kíváncsiak. Farkas Szilárd-
ról (5. j.) azt is el kellett volna mondani, hogy — mint Móra 
maga íija - „regénybe belementett" barátja: ő él tovább a 
Négy apának egy leánya plébánosában. A 24. jegyzet be-
vallja, hogy egy név ma már nem azonosítható. Ha követke-
zetes a jegyzet, akkor ennek a megállapításnak még igen sok 
helyen szerepelnie kellett volna. 

A jegyzet fogalmazása sok helyütt pongyola. Farkas 
Szilárd miért „a csókái plébánia gazdája"; miért nem egysze-
rűen „csókái plébános"? A fővárosban tanulmányozni vala-
mit: ezt túlzás „tanulmányútnak" minősíteni (9. j.). S mi az, 
hogy Szigethyné „irodalmi tanulmányokat folytatott Mórá-
val"? (13. j.) Fölösleges a 37. és a 45. jegyzet, különösen, ha 
ugyanakkor a 29. levél mir szavát nem magyarázza semmi. 
Indokolatlan a 43. j. agyondicsérése, hiszen Móra más levelei-
ből tudjuk, hogy neki éppen ellenkező volt a véleménye 
Ortutay Istvánról (It, 1979. 377-378) . Kevés a „rokonság" 
szó a 48. jegyzetben: tüzetesen meg kellett volna mondani 
Engel Sándorról, hogy Lajosnak unokaöccse, Vilmosnak 

9* 
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bátyja volt. Megint következetlenség: Engel Vilmosról már 
szó esett a 61. lapon, de ott nem kapott magyarázatot; a 80. 
lapon, ahol már Domokos jegyzetelt, megmagyarázza a jegy-
zet, s azután a 90. lapon még egyszer! 

A 159. jegyzet ötletszerűen közli Móra életkorát. Ezt, ha 
születési évét tudja az olvasó, bármikor kiszámíthatja, tehát 
fölösleges közölni; ám ha közölte, akkor többször is meg-
tehette volna. A 160. j. megint váratlanul elmondja A festő 
halála keletkezésének körülményeit. De ezt Móra maga sok-
kal jobban megírta! Elég lett volna az ő írására utalni (Daru 
utcától a Móra Ferenc utcáig. 1962. 236). Fölösleges a 168. 
jegyzet: közvetlenül előtte magyarázta meg, hogy ki volt 
Purjesz Lajos, de ebben mindezt megismétli — Purjesz Lajos-
né kedvéért! Czógler Kálmán a levél írásakor sem volt gimná-
ziumi igazgató; később is csak címzetes igazgató lett, iskolát 
legföljebb helyettesként igazgatott (166. j.). A szövegből vilá-
gosan kitűnik, hogy Lauffer könyvkereskedő volt, de azért a 
235. j. külön is fölvilágosít felőle. 

Ennyi elég tán annak bizonyítására, hogy a jegyzetek 
szakszerűtlenek, pongyolák; nem alkalmasak sem az egyszerű, 
átlagos olvasó tájékoztatására, sem az irodalomtörténeti 
kutatómunka továbbvitelére. 

Sajnálatos az is, hogy a Móra-szövegek is gondozatlanok: a 
levelekbe súlyos, értelemzavaró hibák csúsztak. A 20. lapon 
idézett versben aligha Láz van, hanem Lász; Tömörkény 
ugyanis így becézte László fiát. A 40. lapon sem „másfél 
hónap óta tomboló Kossuth-fó/ról" van szó, hanem Kossuth-
tázról. (Ez nem nyomdahiba, hanem hibás olvasat. Ugyanígy 
szerepelt már első közlésekor, a Móra Ferenc Múzeum 1957-i 
évkönyvében, és hasztalan hívtam föl erre a figyelmet az ItK 
1960. évi 1. számában megjelent bírálatomban, így is 
maradt.) Hasonló a helyzet a Bát/гу névvel: hibás volt az 
évkönyvben, hibás maradt a levelezéskötetben, pedig erről is 
megírtam, hogy Bátfcy Zsigmondról van szó, mégpedig Út-
mutató néprajzi múzeumok szervezéséhez c. könyvéről. De 
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minek van egyáltalán szakkritika, ha utána másodszor is 
ugyanazokkal a hibákkal jelenik meg a rossz szöveg? 

Az eredeti levelek ismerete híján nem lehet textológia a 
célom. Néhány kirívóan rossz olvasatra mégis föl kell hívnom 
a figyelmet, hogy a kötet használói példányukban kijavít-
hassák, s így a homályos szöveg értelme megvilágosodjék 
előttük. így a 60. lapon alulról a 4. sorban pár havi helyett 
napi írandó; a 91. lapon a levél 4. sorában kívánságom kiegé-
szítendő kívánságomon alakra; a 37. levél címzettje helyesen 
Domokos Lászlódé; a 117. lapon balról a 7. sorban úrnőm a 
helyes forma; a 154. lapon haszon helyett haszna olvasandó, 
s akkor mindjárt fölöslegessé is válik az egyébként zavaró 
sic! (Ez a 36. és 40. lapon is fölösleges, nemcsak mert a latin 
szó magyar jelentése zavarja a levél hangulatát, hanem mert 
egy szögletes zárójelbe tett fölkiáltójellel — ahol nagyon 
szükséges — teljesen helyettesíthető. A 36. lapon még erre 
sincs semmi szükség, hiszen „az említettem könyv" kifejezés 
- sajnos kivesző - jellegzetesen magyar nyelvi sajátság.) 

Valószínű, hogy a 42. lapon alulról a második sorban ezt 
helyett azt áll, míg a 176. lapon fordítva: a kultusz helyett e 
kultusz a helyes olvasat. Kétlem, hogy a nyavajásan alak 
(179.) Mórától származnék; de ha netán igen, akkor itt kelt 
volna el igazán a szögletes zárójelbe tett fölkiáltójel. Ugyanitt 
a második bekezdés kezdő szava nem Mit, hanem Azt. A 
184. lapon a levél megszólítás nélkül számított 7. sorában 
gondolva helyett gondolom állhat az eredetiben. Ennek a be-
kezdésnek a végéről különben érthetetlenül lemaradt a követ-
kező pár szó: „hanem a három s embere: solus sibi similis." 

A 194. lapon középtájt nem te gyűlésről, hanem közgyű-
lésről van szó. Fölötte rosszul szerepel Herman Ottó neve. A 
következő lap alján az akkor és a jogot szavak közé be-
szúrandó a már szócska. Ezt a levelet (89. sz.) egyébként, 
mint már említett bírálatomban egyszer megírtam, közölte 
maga Madarassy László, s bőven ellátta magyarázattal is. Ezt 
a tényt és Madarassy kommentárjait az itteni jegyzetnek is 
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tartalmaznia kellett volna. Bosszantóan téves az az olvasat, 
amely a 108. és 109. levélben Roóz Rezső helyett Koóst lát. 
Roóz köztudomásúan a Magyar Hírlap szerkesztője volt; a 
hozzá írt Móra-levelek 1954-ben önálló füzetben is megjelen-
tek. Hasonlóan hibás olvasat: P. N. a P. H. helyett (241, 
291). A hozzá tartozó jegyzet tetézi a hibát, amikor Pesti 
Hírlap helyett Pesti Naplót mond, azt a látszatot keltve, 
mintha Móra ebbe a lapba is rendszeresen dolgozott volna. 

Még a Közművelődési palotában sem fogyott el naponta 
húsz mázsa szén, kizárt dolog tehát, hogy Móra lakásán 
ennyi fogyott volna (288.). Nyilván havonta olvasandó. A 
291. lapon teljesen értelmetlen egy mondat, mert Persze 
szerepel az értelmes Pestre helyett! 

Egy nevekben ennyire gazdag kiadvány nem nélkülözheti 
a névmutatót. Segítségével elkerülhető lett volna a nevek 
említett agyonmagyarázása is, hiszen egy-egy név, ha első elő-
fordulásakor megfejtik, a mutatóból később könnyedén meg-
található. 

A bevezető tanulmány nem mond többet, mint maga a 
levelezés: nem több belőle kiszedegetett (egyébként valóban 
a legfontosabb) idézetek mozaikjánál. Pongyolaság egyetlen 
mondatban kétszer leírni azonos szót: szervezte... szerve-
zetét (21.); komoly f o r m á b a n . . . komoly öngyilkossági 
kísérlet (323.). A napjaink stílusában egyébként kórosan 
szaporodó komoly különben is irtandó nyelvünkből, mert 
fölfal, kiszorít minden más, helyénvalóbb, árnyaltabb jelzőt 
(jelentős, fontos, nagy, valódi stb.). 

írói hagyatékok, kiadatlan szövegek közzétételére nem 
képesít az anyagok fölötti puszta - kivált hivatali helyzetből 
folyó rendelkezés, annál kevésbé, mert ez többnyire nem is 
az illeiő személyes érdeme, hanem államunk áldozatának gyü-
mölcse. Ezért túlzás a Móra Ferenc levelesládája című kötet 
verzóján szereplő hosszú tevékenységi listában a „felkutatta" 
szó: ezeket a leveleket nem kellett felkutatni, mert tulajdo-
nosaik adományozták vagy adták el a szegedi múzeumnak. 
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Az az illetékes írói hagyatékok kiadására, aki ezt a mun-
kát hozzáértőén tudja elvégezni. Móra Ferenc válogatott leve-
lezésének 1962-ben megjelent kötete nem ennek az elvnek a 
figyelembevételével készült. Megjelenése bízvást károsnak mi-
nősíthető, hiszen puszta létével évtizedekre elodázta egy ha-
sonló, gondosabb kiadvány megjelentetését. 

2. 

Várható volt, hogy erre a Móra-centenárium — majd két 
évtized múltán — már alkalmat ad. Sajnos, az előkészületek-
ről szóló hírekben nem hallottunk arról, hogy ilyen kiadvány 
idejében, az évfordulóra megjelennék. Ezért kényszerűségből 
nekiláttam, hogy legalább a korábban szétszórtan megjelent 
vagy köz- és magángyűjteményekben hozzáférhető mintegy 
ezer levelet jegyzékbe foglaljam, elkészítsem kétszáz pél-
dányban, sokszorosításban időrendi bibliográfiájukat. Ezzel 
szerettem volna a kutatás kezére járni, ha már teljes szöve-
gükkel nem tehetjük közkinccsé Móra áttekinthetetlenül gaz-
dag levelezését. Bürokratikus gáncsok — mint az Élet és 
Irodalom 1979. július 21-i számában közhírré tettem — meg-
gátoltak e szolgálatom teljesítésében. Aggállyal vettem azon-
ban hírét, hogy a Bács-Kiskun megyei tanács és Kiskunfélegy-
háza város kiadásában mégis készül valamiféle Móra-levelezés 
kiadása. Nem a szerkesztők keltették bennem a kételyt, 
hiszen mind Kőhegyi Mihályt, mind Lengyel Andrást szorgal-
mas, a dolgoknak utánajáró, alapos kutatónak ismerem rég-
óta, hanem a válogatás szemponttalanságától féltem. 

Amitől tartottam, bekövetkezett. A Móra Ferenc levele-
zéséből címmel Kecskeméten 1979-i jelzettel, de 1980 máju-
sában megjelent gyűjtemény ugyanis tetézte a Móra-levelezés 
eddigi kiadásaiban keletkezett, már jellemzett zűrzavart. Azt, 
hogy egyrészt fontos levélanyagok maradtak változatlanul tel-
jesen ismeretlenek, másrészt kevésbé jelentősek nyomdafesté-
ket kaptak, sőt nem egy már másodszor is. 
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Mire lett volna szükségük a Móra-kutatóknak és Móra-
kedvelőknek egyaránt? Ha már nem kaphatták kézbe vala-
mennyi megmaradt Móra-levél egy-két kötetre való teljes 
szövegét; ha nem juthattak még útmutató segédlethez sem a 
Móra-levelek lelőhelyeit megadó, szintén teljességre törekvő 
bibliográfiában; akkor azt a szerencsés lehetőséget, hogy a 
Móra-centenáriumra reprezentatív kiadásban, ezer példányban 
önálló levelezéskötet jelenhet meg, a szerkesztőknek arra kel-
lett volna fölhasználniuk, hogy az eddig ismert teljességből 
merítsenek, tehát a kb. ezer levélből úgy válogassanak ki - a 
rendelkezésre álló pénz megszabta terjedelem korlátai 
között— mintegy kétszázat, hogy ez az ötödrész a teljesnek a 
legjavát képviselhesse. Ahogyan már 1962-ben is, 1979-ben is 
Móra Ferenc gondos szempontok szerint válogatott levelezé-
sét kellett volna tehát kiadniuk. 

Ezzel szemben mit tartunk a kezünkben? Ismét „váloga-
tást" ugyan Móra levelezéséből, ám az alcíme szerint: Az 
MTA Könyvtára, az OSZK és a Petőfi irodalmi Múzeum 
anyaga; tehát egy merőben külső szempont szerint „válo-
gatva". A legkevésbé volt sürgős, hogy a közgyűjtemények-
ben a kutatóknak eddig is hozzáférhető anyagot tegyék 
közzé. Ennél sokkal előbbre való volna pl. a Wallinger Endre 
birtokában levő mintegy másfélszáz levél kiadása, amely a 
kutatók előtt teljesen ismeretlen, és Mórának Diószilágyi 
Sámuelnéhoz fűződő kapcsolatát világítja meg. Ám még a 
közgyűjteményi anyag teljességéről sem beszélhetünk, hiszen 
továbbra is hozzáférhetetlen a kutatók számára Mórának 
Gulácsy Irénhez szóló, a szegedi múzeumban hét pecsét alatt 
őrzött levelezése; a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola magyar tanszékén levő, menyasszonyához, későbbi 
feleségéhez írott, mintegy száz, fontos vallomásokat tartal-
mazó levél. Kiadásra érdemes a Somogyi-könyvtár irattárában 
rejtező, forma szerint hivatali levelezésnek egy jó része, szin-
tén több száz fogalmazvány, amely miben sem különbözik a 
szorosabban magánlevélnek minősíthetőktől, s éppúgy fogód-
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zókat ad az író, a könyvtárigazgató, a régész Móra megisme-
réséhez, mint magánlevelei, sőt szépirodalmi alkotásai, tárcái. 
A makói József Attila Múzeumban is van két tucatnyi kia-
datlan levél, képeslap. 

E kiadatlan levelek helyett — csupán azért, mert az OSZK 
kézirattárában vannak — kapunk tucatnyi majdnem szó szerint 
azonos, Mórát nem is nagyon rokonszenves színben föltüntető 
levelet, amelyben a Petőfi Társaságba való beválasztására kéri a 
voksolókat, majd pedig köszönetet mond nekik csaknem azo-
nos, negédes közhelyekkel. Belőlük egy is elég lett volna — egy 
válogatásban. Másodközlésben kapjuk Mórának Babits Mihály-
hoz, Hampel Józsefhez, Hatvany Lajoshoz, Zempléni Árpád-
hoz szóló leveleit, s bár közülük egy-kettőnek helye volna egy 
szűk válogatásban is, másodszori közlésükre mindaddig nincs 
elég ok, míg hasonlóan fontos, netán még fontosabb levelek 
rejtve maradnak a kutatók, olvasók előtt. 

Ha ezen az alapvető kifogáson túltesszük magunkat, a kiad-
vány hozadékával lényegében elégedettek lehetünk. Hiszen a 
kevésbé jelentős levelek is fölvillantanak egy-két mozzanatot 
Móra életéből, jelleméből, néhány levél pedig, amelyet ez a 
gyűjtemény tesz először közkinccsé, valóban nélkülözhetetlen 
adalék a teljes pályaképhez. Ilyen a Mihalik Józsefnek egzisz-
tenciális fenyegetettségéről őszintén beszámoló levél. Ilyen az 
eddig csak töredékesen ismert vallomás Nagy Lajosnak forra-
dalmi szerepléséről. Ilyen a Szalay Józsefhez írott levél is, 
amely az Ének a búzamezőkről című regényének írása közben 
árulja el az írói szándékot, az ihlet különleges természetét, az 
alkotás lélektani titkait. 

Ezekre a nyereségekre a kissé lazán fogalmazott bevezetőjé-
ben (Móra „nagy ívben elkerülte a konfliktusokat"!) Lengyel 
András is kellően rámutat. A 215 levél valóban az eddig 
legnagyobb közlés Móra leveleiből, ha nem is a negyede (14), 
inkább csak ötöde, hatoda az eddig számba vett levél-
anyagnak. 
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A Madácsy-féle közléstől előnyösen tér el ez a kiadvány a 
szerkesztés szakszerűségében. Téves olvasat csak elvétve fordul 
elő. A kéziratok ismerete híján megint csak föltételezem, hogy 
a Móra Márton levelében említett suba nem elkallódott, hanem 
eladódott (35.); Móra aligha in parenthesina alakot írt, hanem 
helyesen in parenthesim áll levelében (84.); a Délmagyarorszá-
got sem D-y alakban rövidítette, hanem szokás szerint D-g 
betűkkel (110.). A szövegösszefüggésből az is világos, hogy a 
szóban forgó könyvet Cs. Sebestyén Károly nem Bulcswn, ha-
nem Bulcson látta (113.). „Ami pedig a fölbujtókat nézi" -
nyilván illeti (128.); „gyulai kedves embereket" helyett embe-
remet olvasandó (135.); Guisippe helyett Guiseppe (147.); 
Monte-CVnosto helyett Cristo (186.); az helyett „ez úgyneve-
zett dátor-név" (227.); Ferikéd helyett Ferkód (233, vö. 249.). 

A levelek időrendje is megnyugtató - néhány kivétellel. Az 
57. levél nem 1917., hanem 1914. szilveszter napján íródhatott 
(79.). Máskülönben 1918. január 20-án nem írná ugyanannak a 
címzettnek, Bodor Antalnénak, hogy nyári levélre válaszol 
(81.). A 135. levél keltezése pontosan megállapítható: nem 
„nov. 1. körül", hanem okt. 28-án kora reggel írta, kundombi 
ásatásának napján, s így fölcserélendő a 134. számúval, amely-
ben ugyanaznap este említi „utolsó régészeti csavargását" 
Halasi-Fischer Ödönnek (168.). Szintén meg kell fordítani a 
149. és 150. levél sorrendjét, ha közölt keltjük nem elírás. A 
215. levél helye a 159. számú után van, mert kikövetkeztet-
hető kelte 1929. ápr. 11. Dankó Pista hegedűjéről van ugyanis 
benne szó. amelyet Nikolics Döme aradi ügyvéd — őt említi a 
levél, nem Lugosi Dömét, nem valami Aradi Dömét! — ekkor 
adományozott Szegednek (A Dugonics-Társaság ötven éve. 
Szerk. Banner János. Szeged, 1943. 241.). 

A szöveggondozás tekintetében azt a túlzást tartom fölös-
legesnek, sőt zavart támasztónak, amellyel a Móra kapkodó 
kézírásában mutatkozó esetlegességeknek, olykor csak látsza-
toknak rögzítését idézik elő a szerkesztők. Móra helyesírását 
valóban jellemzi a gyakori különírás (a ki, a mi stb.). De már 
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nem őt, hanem korát jellemzi a rövid ortográfia (az i, u, ü 
használata a szükséges hosszú párjuk helyett); ez a korabeli 
nyomdai gyakorlatnak (a betűkészlet szűkösségének) vissza-
hatása az újságírókra (Adyra, Juhász Gyulára, sőt József 
Attilára is). Ezek tükröztetése megokolt a szövegközlésben. De 
a gyors tollvonásból adódó látszatoknak helyesírási sajátság-
ként való fölfogása és ilyenként való megörökítése szükségte-
len. Pl. Különösen, össze-v/ssza (98.); idők (140.); érintkezünk 
(119.); Mivel (122.); is (149.); feltörésétől (152.); hí'szen (165.) 
stb. Ezek visszatükrözése fölösleges, sőt zavaró, mert ezeket 
Móra nem szánta hosszúknak, csupán a sietség miatt látszanak 
alkalmanként olyannak, mintha a pont helyén vessző volna. 

Az előforduló nevek magyarázatában is minőségi a különb-
ség Madácsy gyakorlatához képest. A szerkesztők igyekeztek 
minden előforduló névnek utánajárni, s ahol ez nem sikerült, a 
további kutatást segítendő, eredménytelenségüket be is vallják. 

Rudolf! (vagy Rudolfy; de nem Rudolffi) Józsefről helye-
sen mondják, amit mondanak, de hozzá kellett volna tenniük, 
hogy Móra 1922-ben tárcát is írt róla: A színház tüzek doktora 
(Szegedi tulipános láda. 1964. 206-211). Ebben az 2. sz. 
levelet jobban megvilágító emlékezéseket is közöl. Bodorné 
lányneve helyesen Valkoszky Ida Margit (57.), és az Oroszlán 
utcai felsőbb leányiskola tanárnője volt, a Boldogasszony 
sugárút 19. sz. alatt lakott (Szeged város címtára 1911. 154). 
Bokor Pál hiányzó halálozási éve: 1944 (99.). Gyuricza Sándor 
adatai: 1859-1936 (138.). Thiering Oszkár (145.) 1868-ban, 
Sopronban született (Keresztény Magyar Közéleti Almanach. 
1939. 1082); 1920 és 1926 között volt a szegedi felsőipar-
iskola igazgatója, utána országos iparoktatási főigazgató lett; 
műegyetemi ny. rk. tanár (Szeged Szerk. Kiss Ferenc. 
Szigethy Vilmos, Tonelli Sándor. Bp. 1927. 274). Szegedről 
1925-ben írt egy tömör, jó útikönyvet is. Koós Elemér 
(1864—1927) a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár nagy tekin-
télyű igazgatója volt (Szeged. 1927. 363). Hosszú, sovány 
alakja miatt mondja Móra tréfásan „gyufafejűnek" (155.). 
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Ambrozovics Dezsőnérői (167) a szerkesztők bővebb adatokat 
találhattak volna Móra Ferenc levelesládájában: Mórának több 
hozzá írott levele van ott . Torday Emilről pedig említendő lett 
volna, hogy Móra 1924-ben tárcát írt róla (Szegedi tulipános 
láda. 276-281) . Gács Demeter (178., 266.) 1944-ben, depor-
tálásban halt meg. A húszas évek elején a szegedi szociál-
demokrata napilap, A Munka szerkesztőségében dolgozott 
Juhász Gyulával együtt; a költő szűkebb baráti köréhez tarto-
zott (vö. JGYÖM 3: 357). Innen Pestre, majd Debrecenbe, 
végül ismét Pestre, a Népszavához került. Cseszkó Máté (208.) 
valódi neve Weisz Mihály (1871—1936); portréját, tevékeny-
ségét Varsányi Péter rajzolta föl (Somogyi-könyvtári Műhely 
1975/3). Nikolics Döme (1851-1930) (259.) szerepel Szinnyei 
lexikonában; neve főként a Dankó-irodalomból ismeretes. 
Seiler Lajosról (1904-1970) lényeges elmondandó még, hogy 
bizonyos vonatkozásban őt használta modellül az író Aranyko-
porsó című regényének Benőni alakjához (Scheiber Sándor, 
Élet és Irodalom, 1980. júl. 5.). Papp Zoltán interjút is készí-
tett vele Móra-emlékeiről (Kisteleki séta. Csongrád megyei Hír-
lap, 1958. aug. 7.). 

Dombrádi Nagy Gyula nem katonatiszt, hanem csendőr 
ezredes volt; alakját maga Móra már idézett tárcájában (A 
színháztüzek doktora) megörökítette. Kolauch Károly csak 
külső munkatársa volt a Szegedi Friss Újságnak: ekkortájt ő 
Szeged egyik leggazdagabb faiskola-tulajdonosa (vö. Szalóky 
István: A szegedi faiskolák története. Bp. 195. 22-23) . 
Lászlóffy Mihály (1876-1962) táblabíró Móra Ferencnek 
iskolatársa volt a félegyházi gimnáziumban. Mórának hozzá 
intézett több levele fényképmásolatban birtokomban van. 
(Közlöm őket a Somogyi-könyvtári Műhely 1981. évi 1. számá-
ban.) Ebből és Lászlóffy hozzácsatolt magyarázatából fény de-
rül későbbi kapcsolataikra. Lászlóffy kezdeményezte közös ta-
náruknak, Trungel Jánosnak, akkor már kókai plébánosnak föl-
köszöntését aranymiséje (pappá szentelésének félévszázados 
fordulója) alkalmából. Móra nem vehetett részt az egykori 
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félegyházi tanítványok közt 1928 nyarán a kókai ünneplésen, 
de Lászlóffy kérésére tárcát írt az ünnepeltről, nem is egyet 
(Confiteor, Trungel tisztelendő úr). Az utóbbinak néhány 
emlékmorzsáját (pl. Stern Herman selypítő feleletének anek-
dotáját) Lászlóffy szolgáltatta Mórának (Daru utcától a Móra 
Ferenc utcáig. 1979. 76). Az itt közölt levélben említett „öreg 
fiúk" (205.) az említett félegyházi öregdiákok. 

Szalay Józsefről szólva (280.) Hódmezővásárhely nem hagy-
ható ki állomáshelyei közül, hiszen ő volt az ottani városi 
könyvtár alapítója, sőt a múzeum fő kezdeményezője is, amint 
erről Kiss Lajos számos írásában megemlékezik (Vásárhelyi 
művészélet. Bp. 1957. 113. - Vásárhelyi kistükör, Bp. 1964. 
104). Szőke Mihályról pedig nem jelentéktelen dolog megemlí-
teni, hogy 1939 és 1944 között nem egyszerűen katona — 
pontosabban katonatiszt - volt, hanem katonai cenzor (281.). 
Cs. Sebestyén Károly visszaemlékezéseiből (Somogyi-könyvtári 
Műhely, 1979. 8 - 9 ) tudjuk, hogy őt 1923-ban ellenforradalmi 
érdemeiért és Móra tevékenységének kikémlelése végett he-
lyezték el - Móra tudta, akarata nélkül - a könyvtárban. 
Tápay-Szabó László nem 1877-ben, hanem 1874-ben szüle-
tett (282.). 

A magyarázatoktól is a túlzások riasztanak el. Nemcsak a 
terjengős, bőbeszédű fogalmazás, hanem a szükségtelen, mert a 
levélből magából kivilágló dolgoknak más szavakkal való meg-
ismétlése, sőt — ez már egyenesen fölbosszantja az olvasót, 
akár Móra kedves történetének (Balázs a bürgével) hősét -
ugyanazoknak a tényeknek, neveknek pár lapnyi különbséggel 
történő ismételgetése. Tömörkény Istvánnak például — akit 
voltaképpen magyarázni sem kéne, hiszen ha máshonnét nem, 
az Irodalmi Lexikonból megismerheti az olvasó - a 25. lapon 
megkapjuk adatait, de rögtön utána a 27. és a 40. lapon 
szintén. Holott van névmutató: az első helyen közölt részletes 
adatok után a további előfordulások alkalmával már nem kel-
lett volna senkit sem magyarázni. Sas Edéről az 51. lap 8. 
jegyzete elmondja, hogy 1907-től a Petőfi Társaság tagja, mégis 
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mindjárt utána a 9. jegyzet megismétli: „1907-ben lett a Petőfi 
Társaság tagja." 

Móra leveléből egyértelműen kiviláglik, hogy Goda Gábor-
nak Erich Kästner Fabian с. regényét emlegeti (244.). А 17. 
jegyzet a gyöngébbek kedvéért mégis megismétli: „Erich 
Kästner Fabian с. regényéről van szó" (245.). Halasi-Fischer 
Ödön címszavában ott a születési és halálozási éve: 
1885—1965. Utána mégis külön mondatot pazarolnak erre: 
„1885-ben született Budapesten" (267.). Egyenesen nevetséges 
Panka nevéhez biggyeszteni jegyzetben: „Móra Panka" (61.). 
Ugyan, ki lehetne más? Az óvodások is tudnák, hiszen ismerik 
a Panka-verseket. S vajon miért kíván magyarázatot Attila, a 
hun király? 

A 105. lapon a „kultúrpalotához" ezt függesztik: „Azaz: a 
múzeumból." Ez így nem igaz, hiszen ugyanannyi joggal azt 
is oda kellett volna írniuk: „a Somogyi-könyvtárból". De ha 
valahol, a Közművelődési palota (kultúrpalota) első említése-
kor leírták volna, hogy ez a perszonális unióban levő, kettős 
intézmény (Móra kedvelt szavával: „az intézet") egyszerre 
jelenti a Somogyi-könyvtárat és a városi múzeumot, akkor a 
továbbiakban már semmiféle magyarázatra nem volna szük-
ség. Mint ahogy nincs is. S mint ahogy másutt a szerkesztők 
sem „magyarázzák" hasonlóképpen. Erre a tájékoztatásra 
azonban szükség lett volna, mert mind a Tömörkény-, mind 
a Móra-irodalom sok badarságot összeírt ezzel kapcsolatban. 
A Magyar Irodalmi Lexikon Tömörkény-címszavában pl. ezt 
olvassuk: „1899-ben a szegedi Somogyi Könyvtárhoz került 
könyvtárosnak; még ebben az évben létrejött a Városi Múze-
um, s ekkor ennek alkalmazottja let t" (3:406^407). Ennek 
semmi értelme, hiszen Tömörkény is, Móra is egyszerre volt 
a könyvtárnak is, a múzeumnak is dolgozója. 

A „pántlikamérés", amely ugyancsak „az intézetet" 
jelenti, valóban kíván magyarázatot (121.), de olyat, hogy 
kitűnjék belőle: ez nem Móra leleménye, hanem Tömörkény 
tréfás kitalálása („a kultúrához címzett pántlikamérés") volt. 
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Ezek a vagy egészükben, vagy terjedelmükben fölösleges 
jegyzetek csak példák, de ilyenektől hemzseg az egész kiad-
vány. Nem csupán a józan takarékosság tarthatta volna vissza 
a szerkesztőket ettől a szószaporítástól, hanem a célszerűség 
is: a sok szövegben elsikkad a lényeg. Egyáltalán nem kellett 
volna magyarázni az olyan közkeletű idegen szavakat (indig-
nálódva, orcheszter s hasonlók), amelyek Bakos Ferenc köz-
kézen forgó szótárában könnyedén fölüthetők. 

Számos helyen törölhető a jegyzetekből az óvatoskodó 
valószínűleg, minden bizonnyal, nyilván stb. Pl. 35.1. 5. j . — 
80.1. 3 . j . - 130.1. 2. j. - 154.1. 2. j. - 176.1. 20. j. -
201.1. 5. j. - 221.1. 8. j. - 241.1. 6.j . - 247.1. 2.j . 

Minden levél címében megtakarítható lett volna a levele 
szó! 

A magyarázatokban akad még javítandó, pontosabbá teen-
dő. Móra 1918-19-ben nem volt „a Nemzeti Bizottság el-
nöke", hanem a szegedi Nemzeti Tanács alelnöke (10.). A Ra-
dikális Pártnak is alelnöke, de a korabeli lapokban társelnök-
ként is szokták emlegetni (uo.). Másutt már bebizonyítottam 
(Somogyi-könyvtári Műhely, 1979. 128), hogy Móra aláírásá-
ban a szóvégi cz rekvizitum; nem helytelen tehát, ha némelyek 
utóbb is így adták vissza (16., vö. 22.). Az Országos Széchényi 
Könyvtár rövidítése több mint negyed százada, az 1954. évi 
akadémiai helyesírási szabályzat életbe lépése óta nem OSzK, 
ahogy a könyv alcímében is, a rövidítésjegyzékben is áll, ha-
nem OSZK. Hasonlóképpen a Szegedi Napló rövidítésének is 
ez a helyes alakja: SZN (19.). 

Kár volt túlbonyolítani az egyszerű dolgokat. Ha Móra 
1911. okt. 4-én azt írja, hogy csókái ásatása a végefelé jár, 
holott még 1914-ben is ásott itt , ez nem lélektani rejtély (33.1. 
3.j.), hanem vagy úgy értendő, hogy abban az évben van 
„utolsóban", vagy pedig Móra tévedett: később derült ki, hogy 
akad még ásni való. Csóka régen is elég nagy község volt, ma 
pedig végképpen nem lehet kisközségnek minősíteni (37.). A 
ha mit szerkezet (37.), amelyre a szerkesztők jegyzetben külön 
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szükségesnek tartják fölhívni a figyelmet (fgy!), nem elírás, 
nem is Móra valamiféle sajátossága, hanem a régi magyar nyelv 
latin sugallatú megoldása a ha valamit, ha valakit helyett: ilyen-
kor kiesik a vala, ahogy a latinban (si aliquis helyett si quis) az 
ali. (Ali nem szereti a szikvizet — ahogy minket tanított Visy 
József e mnemotechnikai szójátékkal.) Egyébként József 
Attila is szívesen használta, nyilván tömörsége miatt. (Ha ki 
erős ember . . . Jut most elég virág c. versének kezdőszavai.) 

Semmi okunk, hogy ha Móra az öccsét emlegeti, ezt toll-
hibának véljük, s ne higgyük el, hogy valóban öccséről: unoka-
öccséről, Móra Lászlóról van szó (41.). Előbb csak annyit tu-
dunk meg, hogy Turcsányi Imréné Engel lány volt (45.), s csak 
később kapjuk pontos nevét: Engel Gizella (119., 247.). Elő-
ször kellett volna a teljes nevét adni, de u tóbb már többször 
nem is kellett volna magyarázni. 

„Ha Dante tudta volna, mi ez, bizonyosan nem hagyja ki a 
pokolból" (50.). Érdemes lett volna Móra e kedvelt fordulatá-
hoz tárcáiból, regényeiből párhuzamokat fölsorolni. A leg-
ismertebb a Szeptemberi emlék jelenete фаги utcától a Móra 
Ferenc utcáig, 1962. 51.), de ez még szaporítható ugyanebből 
a kötetéből is (437.), sőt emiatt utóbb még helyesbítésre is 
kényszerült (446-447.). 

A „torontáli puszta" és a „csókái Kremenyák" egy; nem 
szabad tehát összezavarni az olvasót, és talányt csinálni abból, 
ami valójában egyszerű (55.). A H. nem „helyette", hanem 
hora, azaz óra (63.). Nem „talán", hanem bizonyosan az 
Arany-ünnepély sajtóvisszhangjáról van szó (67.). Almássy 
Endréről szólván nem az a lényeges itt, hogy ő a színház akkori 
igazgatója. Ez csak látszatjegyzet: nem azt magyarázza, amire 
az olvasó kíváncsi. Azt kellett volna itt megírni, hogy Almássy 
nem mutat ta be Jakab Ödönnek Móra ajánlotta drámáját, A 
pásztói papot (67.). Tömörkénynek nem elsősorban a tárcái 
hiányoztak a Naplóból (ezek itt utóbb már különben is csak a 
pesti lapokban megjelentek másodközlései voltak), hanem fő-
ként a vezércikkei, hetenként kétszer-háromszor (73.). A Fél-
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Túrán kifejezés értelme nem „homályos" (74.), ha Móra enyhe 
gúnyára gondolunk, amellyel ő Turánt afféle magyar Ugarnak 
értelmezte; a fél-Turán tehát szótárában azt jelentette, hogy 
Szeged — Babits Porvárosa! — afféle elmaradott, műveletlen 
sztyeppe, Magyar Parlag! Említendő lett volna, hogy 
Domokosné Új Iskoláját Budán alapította, nehogy az össze-
függésből Szegedre gondoljon az olvasó (77.). A Gemitus 
mortis a katolikus temetési szertartás ismert énekének kezdő 
két szava (90.). A leszerelt katonáknak a Közművelődési palo-
tától való távoltartásáról (98.) Csongor Győző dolgozatában 
(A szegedi Közművelődési palota a forradalmak idején, 1963.) 
találhattak volna bővebbet a szerkesztők. 

Szász Károly előtt nem azért mondja magát Móra „Pestre 
tévedt falusi embernek", mert Pesten volt egyetemi hallgató 
(122.), hanem mert mint vidéken élő, ritkán fordul meg a 
fővárosban, gyakorlatlan, járatlan a hivatalok rejtekútjain. A 
138. 1. 3. jegyzete azt mondja, hogy Móra 1923 elején kétszer 
szerepelt Vásárhelyen. De hiszen maga Móra a 135. lapon meg-
írta, hogy „az idén már harmadszor" adott elő Vásárhelyen. 

Nem világos, hogy miért a József-napra való utalásból derül 
ki a 116. sz. levelezőlap márc. 28-i keltezése (147.). A József-
nap ui. 19-én van. A föladási bélyegző ráadásul 25-i. Hogy lett 
ebből 28-a? 

„Erdélyből verte ide a vihar" — irta valakiről Móra. A jegy-
zet szerint: „Azaz: az 1918-19-es események" (149.). Nem, 
hanem a háborús események: vagy az 1916. évi menekülés, 
vagy a trianoni béke következtében jöhetett el az illető Erdély-
ből. 

„Remélem, ebbe nem szól bele a főispán" — írta Móra 
1925. máj. 22-én (152.). A 13. jegyzet megint mellébeszél, 
amikor a főispán nevét ismétli meg, holott előbb, a 138. lapon 
már minden fontosat megmondták róla. Itt arra kíváncsi az 
olvasó: ha Aigner Károly Mórának „nagyapói titulusába" nem 
szólhat bele, vajon mibe szólt bele? Mórát kevéssel előbb, 
1924. nyarán kormányfőtanácsosi címre terjesztették föl: a 

9 Irodalomtörténet 1981/1 
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főispán ezt akadályozta meg (Földes Anna: Móra Ferenc. Bp. 
1958. 122). 

Móra ezt írta Juhász Gyulának: „Láttam én azt már, hogy 
tehetséges fiatal kezdőknek te tudsz legszebben tapsolni" 
(157.). A jegyzet ezt a fiatal költők, írók (József Attila, Nagy-
falusi Jenő stb.) támogatására érti (158.). Én inkább enyhe, 
tréfás gúnyt olvasok ki belőle Juhász Gyulának a fiatal színész-
nők (Zöldi Vilma, Tamás Anna, Gábor Mara, Kaszab Anna 
stb.) iránt érzett közismert elfogultságáról. 

A 128. levél októberi lehet, s Mórának az a kérdése Juhász-
tól, „itthon vagy-e még", olyan magyarázatot kívánna, hogy a 
költő nem volt ekkor Szegeden, hanem Espersit János vendég-
szerető házában, Makón, termékeny alkotó heteket töltött 
( 1 6 0 . ) . 

Móra csak egy évben, 1925 tavaszán pihent Olaszországban. 
Igaz, 1927 tavaszán is az akkor Olaszországhoz tartozó 
Abbáziában (a mai Opatijában, Jugoszláviában) írta az Ének a 
búzamezőkről című regényét, de semmiképpen nem pontos ez 
a megfogalmazás: „MF Olaszországban pihente ki betegségét, 
több nyáron" (163.). 

A revízió és a korrektúra nem azonos (162.); a revízió a 
korrektúrának válfaja: a legvégső ellenőrzése a többnyire már 
nyomásra kész szedés levonatának. Betüország virágoskertje 
nem hat, hanem öt kötetben jelent meg; az 5—6. osztály 
anyaga ugyanis egy kötetes (167.). 

„Igen közeledek ahhoz a korhoz, amelyben a szegedi 
múzeumigazgatóknak kötelessége letenni az élet hivatalát" — 
írta Móra 1927. febr. 27-én Kiss Lajosnak (173.). Ez a gondo-
lata számos tárcájában visszatér (A vadember és családja. 1960. 
251. — Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. 1962. 345). 

Az izmaelita Móra szókincsében az izraelita eufemizmus-
ként ható szinonimája (181.). Vadbak ülés kitalált név (189.); 
annyi, mintha azt mondaná: Kisguczi János vagy Zadlacsek 
Leokádia; egy típusnak a neve. Gárdonyi nevének puszta emlí-
tése megint nem arra felel, amire kíváncsiak volnánk: nem 
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magyarázza meg Móra szövegét, mely szerint „most már ketten 
leszünk kivételek Gárdonyival" (188.). Azt kellett volna meg-
fejteni: miben kivételek? Talán abban, hogy már életükben 
meghalhatatlanították őket? Móra később tárcáiban céloz 
ilyesmire (vö. Daru utcától, 317.). 

Kotormány János kapcsán furcsa egy jelentéktelen nekro-
lógra hivatkozni, amikor Takács Tibor két kiadást is megért 
könyvében (Móra igazgató úr, 1961, 1979) éppen őt, Móra 
„személye körüli miniszterét" szólaltatta meg, neki állított 
emléket. 

„Tanultam én illendőséget a Daru utcában" — írta Móra 
(206.). A jegyzet ehhez fontoskodva teszi hozzá: „MF ,hite 
szerint, a kiskunfélegyházi Daru utcában született" (207.). Ez 
igaz, csakhogy ebben az összefüggésben nemcsak fölösleges, 
hanem megtévesztő is. Mert Móra ugyan valóban tévedett, 
amikor azt hitte, hogy a Daru utcában született, de most, ami-
kor azt írta, hogy ott tanulta az illendőséget, nem tévedett, 
hiszen másfél éves korától tizenhét éves koráig a Daru utca 
lakója volt, ott nőtt föl, ott nyílt ki a szeme a világra, ott 
tanult meg beszélni, járni, azaz valóban ott tanult illemet! 

A Genius könyvkiadót háromféleképpen is írják: a helyes 
alakon kívül Géniusz és Géniusz alakban is (218., 231.). 

A Nagy Lajoshoz írott híres levelet nemcsak Földes Anna 
közölte töredékesen, Móra-monográfiájában (225.), hanem 
idéz belőle Kardos Pál is Nagy Lajos-monográfiájában (Nagy 
Lajos élete és müvei. Bp. 1958. 152). 

A 193. sz. levél első részéről helyesen mondják a szerkesz-
tők, hogy nyomtatott szöveg, mintegy „körlevél". Ezt a részét 
közölte is Kroó Imre Móra Ferenc országa című füzetének 
(1938) bevezetőjében (3-4.1.) . 

„Ne tessék attól félni, hogy érettségi tétel lesz belőlem" -
írta Móra Goda Gáborhoz (244.). Ez a gondolata is visszatér 
írásaiban (Véreim. Parasztjaim. 1958. 165. — Négy apának egy 
leánya. 1960. 12.). 

9* 
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A 247. 1. 1. j. szerint Mórát 1933. aug. 31-én, a 252.1. 5. j. 
szerint 30-án operálták. Ez utóbbi a jó. 

A mekekuka „eredeti" jelentése nem gumicső, amelyet 
Mórának májvizsgálatakor le kellett nyelnie (250.). Mekekuka 
a félegyháziak nyelvében minden olyan szerkentyű, amelynek 
rendeltetését nem tudják pontosan. Maga Móra így határozza 
meg: „Kiskunul az olyan furcsaságot hívják mekekukának, 
amiről ésszel élő ember ki nem találhatja, hogy micsoda" (A 
fele sem tudomány. 1960. 377. — Vö. Beszélgetés a ferde 
toronnyal. 1959. 355. - Daru utcától, 450). A gumicsövet 
tehát csak ő nevezte el, alkalmilag mekekukának. Ahogyan 
későbbi levelében meg ezt írta: „az orvosok mindig okosabbak 
akarnak lenni, mint a betegek, s mindenféle mekekukákat 
beszéltek nekem" (256.). Nyilvánvalóan nem „gumicsöveket 
beszéltek", hanem érthetetlen badarságokat. 

Vívmányként könyveli el Lengyel András azt a valóban cél-
szerű gyakorlatukat, hogy magyarázó jegyzeteiket „a széltében 
szokásos gyakorlattal ellentétben" (17.) közvetlenül a meg-
felelő levél után, nem pedig a kötet végén adják. Megfeledkezik 
arról, hogy ez éppen a Móra-levelezés kiadástörténetében nem 
példa nélkül álló: Móra Ferenc ismeretlen levelei című füze-
temben (1954.) már így közöltem a jegyzeteket. 

A stílus szeplőit már szóvá tettem; helyhiány miatt csak két 
példát hozok arra a már Horváth Jánostól (Tanulmányok, 
1956) kárhoztatott gyakorlatra, hogy némely szerzők ragozott 
címekhez újabb ragokat illesztenek. Az egyik Móra-levél „a 
Szeptembertől márciusigga 1 foglalkozik" (275.). Helyesen: a 
Szeptembertől márciusig című regénnyel. Még furcsább a be-
vezetőnek ez a mondata: „Mórától szokatlanul nyílt műhely-
vallomás van az egyik, Szalay Józsefhez írott levelében is — az 
Ének a búzamezőkről" (15.). Móra regényének címe nem 
Ének a búzamezők! Lengyel András érezhette, hogy saját 
gyakorlata szerint nem írhatja le így: ,JÉnek a búzamezők-
ről-iől". De írhatta volna helyesen: „műhelyvallomás a Szalay 
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Józsefhez írott egyik levelében az Ének a búzamezőkről című 
regényéről". 

Számos nyomdahiba is zavarja az olvasót. Több helyen van 
betükeveredés (29., 31., 55., 227. stb.). Hiányzik a í tárgy rag: 
„a többif szeretetünkkel pótolnánk" (73.). Móra nem 1972-
ben, hanem 1927-ben ünnepelte írói munkásságának negyed-
százados jubileumát (181.). A 151. levél 26. jegyzete lemaradt. 
A 211. levélnek meg a szövegéből hiányzik a 7. jegyzet, így 
nem tudjuk, mire akar magyarázat lenni Mikszáth köteteinek 
fölsorolása; a levél maga nem ad hozzá fogódzót (252.). Bele-
nézegeJhessünk helyett belenézege/hessünk a helyes (208.). 
Mötyő egy helyütt NöXyö alakban szerepel (252.). 

3. 

Van tehát két kötetnyi Móra-levelezésünk, ám ezek nem-
hogy külön-külön, de még együttvéve sem adnak megnyugtató 
válogatást az író e jelentős műfajának teljességéből. Esetleges, 
véletlenen múlt mindkét esetben, mi került a kötetbe, mi nem. 
A centenáriumra megjelent kötet ellenére változatlanul „át-
tekinthetetlen" a Móra-levelezés, amint Lengyel András joggal 
írta (8.). Menti is a maguk gyűjteményét, és szavaiból kivi-
láglik, tisztában voltak munkájuk csonkaságával: „összeállí-
tásunkat így semmiképpen nem szabad reprezentatív össze-
állításnak tekinteni: mindössze adaléknak — az élethez s a 
műhöz" (8.). Ám ha ilyen világosan látták munkájuk értelmé-
nek korlátait, kérdés, miért vállalkoztak rá? Pontosabban: 
miért erre vállalkoztak, miért nem egy teljességből merítő válo-
gatásra? Miért nem erre tettek ajánlatot a készséges kiadók-
nak, a megyének és a szülővárosnak? 

A föladat a két levelezéskötet után is változatlan maradt. 
Három megoldás képzelhető el: 

1. A legolcsóbb, a kutatókat útbaigazító, ám az olvasók 
számára a levelek szövegét hozzáférhetővé ezután sem tevő 
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bibliográfia kiadása. A mintegy ezer tétel időrendben föl-
sorolva (keltezés, címzett, lelőhely) és névmutatóval kiegé-
szítve másfél-két íven elfér. 

2. Még mindig időszerű olyan válogatás kiadása, amely az 
ezerből kiemel vagy kétszázat, ezeknek teljes szövegét adja, a 
többiről pedig — időrendi helyén — tömör tartalmi kivonatot 
(regesztát) közöl, s valamennyit alapos magyarázatokkal vilá-
gítja meg. Ez nem kerülne többe, mint a centenáriumra meg-
jelent, imént ismertetett gyűjtemény, ám válogatott jellege elle-
nére is kerekebb képet adna a levélíró Móráról, mint az eddigi 
két levelezéskötet együttesen. 

3. Végül az igazi megoldás: egy vagy két kötetben teljes 
szövegükkel kiadni Mórának részben eddig szétszórtan közzé-
tett, részben pedig mindmáig csak hírből ismert, köz- és 
magángyűjteményekben őrzött levelezését. Ez nagy körül-
tekintést, újabb széles körű anyaggyűjtést, alapos szakértelmet 
(pl. Móra kézírásának gyakorlott szemű olvasni tudását; élet-
rajzának, életművének tüzetes ismeretét), biztos textológiai 
tudást kíván. 

Talán nem kellene újabb centenáriumig várni; Móra halálá-
nak 50. évfordulójára, 1984-re, a Móráért versengő két város-
nak, Félegyházának és Szegednek áldozatkészségéből, meg is 
jelenhetne. J PETER LÁSZLÓ 

A DRÁMAELMÉLETEKRŐL 

A cím természetesen jóval többet ígér, mint amire itt vál-
lalkozhatunk. Ha nem lenne hosszú, talán ez lenne a legmeg-
felelőbb: Azon nézőpontok egynémelyikéről, amelyekből 
drámaelmélet kialakítható. 

A inindennapi, befogadói tapasztalatban drámának neve-
zett irodalmi, nyelvi képződmény mint miinem, voltaképp 
sok elméletírónál problematikus, míg a lírát és epikát mint 


