
Móra Ferenc ismeretlen levelei 

A Móra-levelek, amelyeket itt közlünk, Szalay József, a szegedi „litterá-
ttus kapitány" gyűjtése révén kerültek a Somogyi-könyvtárba. Itt sokáig lap-
-pángtak, míg Bálint Alajos múzeumigazgató és "Csongor Győző múzeológus ki 
nem ásta, és közlés végett önzetlenül rendelkezésünkre nem- bocsátotta. Az itt 
közölt levélek csak elenyésző része a nagy író óriási arányú levelezésének, még 
ma is számtalan irodalmi értékű Móra-levél rejtőzik magánosoknál, akik ért-
.bető érzelmi okokból nem tudnak mégválni Móra soha ki nem hűlő, mindég 
meleg soraitól. Aligha volt még magyar író, aki tárcáival olyan hatást tudott 
volna-kiváltani a magyar olvasóközönség lelkében, mint Móra. Hosszú újságírói 
.múltja képessé tette őt arra, hogy a Horthy-éra minden megnyilvánulására 
azonnal reagáljon, nagy írói tehetsége pedig arra, hogy a szegény magyar nép. 
még kavargó véleményét' művészi formában idejében megszólaltassa. Így aztán 
•azoknak lett szeretve-szeretett írója; akik hűek-maradtak 48 szabadságesznté-
nyéhez, .akik nem tudtak belenyugodni a folytonos jogtiprás állapotába, akik 
.mertek hinni a szabadságbán. Olvasói a levelek özönével árasztották el, és ő 
n e m tudott válasz nélkül hagyni egyetlen hozzá intézett levelet sem. Sokszor.. 
.szerénytelen kérésekkel is zaklatták, de ő még ezeknek is igyekezett messze-
menően eleget tenni. A közölt levelek tartalma rendkívül változatos és gazdag. 
.Igazi lírai egyéniség, aki nem tudja elrejteni sebeit, az első simogató szóra leg-
bensőbb énjét is képes megmutatni, szívből áradó humorának káprázatos szí-
neiben, barátnak, testvérnek, idegennek egyaránt. A levelek 1)'az újságíróról, 
2) az íróról és. 3) az emberről szolgáltatnak érdekes, az irodalomtörténet szá-
m á r a fontos adatokat. ' 

I. Ismert dolog, hogy Móra a Szegedi Naplóhoz 1902-ben. került. Számára 
¡az újságírás nem foglalkozás, hanem hivatás volt. Érdekes, hogy mennyire sze-
ret te ezt a kérészéletű, de tudást, jellemét és szívet követelő munkát; talán 
azért is, mert a napilapnak a közönséggel való állandó kapcsolata révén re-
mélte a szegény magyar népet a szabadság szeretetére, a sötétség és a gonosz-
ság gyűlöletére nevelni. A Szegedi Napló főszerkesztője 1913. október elsején 
•lesz. Erről István bátyjához intézett levelében (1913. október 1,) tesz émlítést: 
.,,A'főszerkesztőség megviselt egy kicsit, de hiszen ezzel előre számot vetettem. 
Vállaltam egyrészt, mert tenger pénz kell Ilonára, akit valószínűleg megint 
•operálni kell, másrészt 'mert ambicionálom, hogy. züllöttségéből megint föl-
emel jem a Naplót. Nehezen megy persze, de menni kell neki'. Én győzöm hi-
telemmel, ideggel is, irgalmatlansággal is, erővel is, csak az időből fogyok ki, 
¡attól félek. Reggel 7-től esti 11-ig szakadatlan munkában vagyok, a gyerekkel 
törődni nincs öt percem, s az olvasást végkép be kellett szüntetnem, hogy csak 
azt említsem, amit legjobban sajgók . . . " Az idézett sorokból kitűnik, hogy 
írónk mennyi lelkiismeretességgel, odaadással végezte vállalt feladatát, de az 

' is, hogy miért lett „torzó" az élete, miért nem tellett idejéből több, nagyobb 
lélekzetű alkotásra. Mint főszerkesztőt egyébként a helyi lapok is melegen kö-
szöntik. A Szeged ésJV idéke^(1913.. október 3.) így ír róla: „Nemes zengésű név. 
A magyar li t teraturának egyik legbecsesebb" értékhordozója. Elsőrangú lírai 
-költő,t akinek vérsei nem múlnak ki a rímek összecsendülésének röpke pillana-
tában. Érzésük őszintesége és mélysége, • magyarságának nemzeties tisztasága 
mély nyomokat szánt a közönség hangulatába. A magyar prózaírásnak valódi 
művésze ,alapos tudásnak, egyetemes műveltségnek szolgálatában. 
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Kipróbált újságírói talentum, aki ebben a minőségében eddig névtelenül", 
szolgálta a közönséget. De minden írott sorából kisugárzott f inoman k i m ű v e l t 
egyénisége. Móra Ferenc (a Somogyi-könyvtár könyvtárosa, a Dugonics T á r s a -
ság szépirodalmi osztályának főti tkára, október 1. óta főszerkesztője a Szegedi-
Naplónak, ahol mint a lap belső dolgozó társa, tíz évet meghaladó m u n k á s s á g -
gal emelkedett a lap vezető állásába. 

Hírlapírói pályájának ez a jelentős mozzanata i rányítot ta felé ezúttal f i -
gyelmünket. Kollegiális szeretettel és tisztelettel üdvözöljük felelősségteljes új. 
állásában." 

Ha meggondoljuk, hogy egy helyi, lap ír így a versenytársnak tekinthető* 
Szegedi Napló főszerkesztőjéről, akkor a Móráról írott elismerő sorokat nem-
tekinthet jük csak a kötelező udvariasság sima szavainak. A Szegedi Napló a. 
következőképpen jelenti olvasóinak a főszerkesztői állás betöltését: „Tiszte le t -
tel je lent jük olvasóinknak, hogy lapunk főszerkesztői állását a mai napon Móra. 
Ferenc foglalta el.( Örömmel adunk hír t a z eseményről és avval a meggyőző-
déssel, hogy Kulinyi Zsigmond öröksége méltó u tódra szállt, ak inek neve d í -
szére szolgál lapunknak, munkássága pedig kedves és ér tékes olvasóinknak.. 
Móra Ferenc több mint tíz éve írója a Szegedi Naplónak, neve és működése a 
lappal úgyszólván összeforrt és kétségkívül olvasóink is olyan örömmel és s z e -
retettel fogadják főszerkesztőnket, aminő örömmel és szeretettel mi most 
üdvözöljük.} Az, hogy a Szegedi Napló .szolgálatában szerzett érdemeit h o -
norálva, nevét lapunk homlokára tűztük és személyét a. régi, belső, 
kapcsok mellett külsőleg is magunkhoz csatoltuk, természetesen csak erősödé-
sét, de se szellemében, se belső életében semmi változást nerrí jelenti l a p u n k -
nak." S hogy ez így volt, bizonyítja az a tény, hogy Móra ellen királysértési. 
pört indítottak. Erről István bá ty jának említést tesz. (1913. okt. 16.) Azonban: 
nem írja, hogy milyen című cikke miat t . A Szegeddi Napló .1913. október 21.. 
számában egy királysértési pörrel kapcsolatban röviden ír arról is, hogy a lap-
ellen az Esküdt uraim c. cikk miat t pört indítottak, viszont ez a eikk sem az: 
1912-es, sem az 1913-as évfolyamban nem található. Igaz, hogy számtalan olyan: 
vezércikke van a lapnak, amely a legsúlyosabb felségsértésnek minősíthető.. 
A király és a háború kérdésben a lap Petőfi tanítványa- Minden sora Pe tőf i 
forradalmi világnézetétől áti tatott . A Somogyi-könyvtárnak a Szegedi Napló-
ból van egy példányszáma, melybe néhány cikk alá egy kegyes kéz ceruzával ' 
odaírta írója nevét is, Móra Ferencet. Ügy gondolom; nem érdektelen néhány 
cikkből idézni, hogy bemutassuk a harcos, a. királyellenes Mórát, aki Petőf i 
tanítványaként, írói felelősséggel emeli föl tollát a magyar nép politikai felvi-
lágosítása érdekében. 

„A király jókedvű (Sz. N. 1912. június. 14.). A király, kiről gyerekeinknek, 
azt tan í t ják az iskolában, hogy a legelsp magyar ember, országa fővárosában, 
olyan ritkaság, mint valami exotikus fejedelem. Nyelvünket csak k é n y s z e r ű -
ségből és rosszul beszéli, tör ténelmünk legnagyobb a lak ja iban háza ellenségeire-
kénytelen emlékezni s rólunk való históriai tudása ebben ki is merül. Lelkünk, 
levegőnk, nemzeti ka rak te rünk idegen neki. Ami magyar, abból csak p é n z ü n -
ket és katonánkat vállalja magáénak; de hallotta valaki, hogy a. király va laha 
a magyar dicsőséget, a magyar szenvedést, magyar örömet, a magyar bánatot : 
magáénak vallotta volna? 

Őfelsége békét akar (Sz. N. 1913.xjúlius 20.). Elemi erővel viharzik odalent 
a szláv géniusz és az elemekkel nem igen bír még a diplomácia se. Nemcsak -a 
monarchia külügyminisztere tehetetlen, de at tól kell tar tani — maga a m o -
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rnarchia fe je .se sokat számít ma. A balkáni népek csak a magunk koronáinak 
friss ragyogását lá t ják s nem is lehet tőlük rossznéven venni, ha Ferencz Jó-

'.zsef koronájának ódonas, bágyadt fénye ném imponál nekik. Nem. A császár-
király akara tán legfeljebb az fordulhat meg, hogy fiadzzon-e ú j háborút a régi 
háború — de a béke felől őt nem kérdezik meg. Egy uralkodó, aki nincs béké-. 

rben a sa já t népével, ne kívánkozzék békét szabni idegen országoknak és nem-
zeteknek. Ne fá j jon neki a bolgárok fe je és ne takar ja jósága szárnya a Kóburg 
Ferdinándot. Ha fá jn i kívánkozik a szíve országok és nemzetek nyomorúságain, 
'ha meg akar siratni halálra ítélt és zülötten tévelygő népeket: i t thon maradjon 
•őfelsége, a magyar király. A dinasztiának nem lehet súlya, amikor a koronát 
:nem népei szeretetéből, hanem csak népei türelméből viseli: 

Estétől reggelig (Sz. N. 1913. október 11.). Ennek az országnak a politikai 
•élete már századok óta olyap, mint a legfrissebb dekadens vers: apollói igékre 
•nyomban hülye, otromba dadogások következnek. Ebben az országban mindig 
iákkor kell a legveszettebb orkántól rettegni, mikor a legmósolygósabban, sőt 
legkegyelmesebben süt a nap. Ahol. évtizedek óta egyre növekvő színvakság 
•ereszkedik a lelkekre, ott nem szabatos kiféjezés az, hogy a helyzet nagyon sö-
té t . Ki tud ja azt minálunk, hogy mi a sötét és mi a világos? Hogy a helyzet 
világos, az se mond semmit! Mióta Habsburg Ferdinándot királlyá koronázták, 

-pedig annak négyszáz esztendeje lesz maholnap, azóta minálunk mindig válsá-
-gos a helyzet / ' 

• Móra a felségsértési pörre büszke volt. És bátyjának édesapját emlegeti 
:a királlyal való pereskedés idején: „Édesapámra sokat gondoltam ezekben . az 
•összevissza napókban: ha ezt az örömet megérte volna! Főszerkesztőséget, meg 
a királysértési port." (1913. október 16.) Mennyi.mindent elárul ez a néhány sor 

:;a'fiú és a negyvennyolcas édesapa lelki kapcsolatáról. Írónk királyellenessége 
-a bölcsőnél kezdődött. 

Nagyon; jól tudja , hogy ő „jeles" ember odafönt. 1914. október elsejétől az 
igázságügyminiszter felküldeti magának a Szegedi Naplót. A szegedi törvény-

szék vezető ügyészével figyeltetik, aki ezt elmondja Mórának és' a veszélyre 
figyelmezteti, óvatosságra intve őt. Ha í rónk ' hangfogót tesz cikkeire, ez ' csak 
közvetlen munkatársai érdekében történik. Írói lelkiismerete-nem engedi meg, 
hogy elhallgassa a magyar nép ellen elkövetett bűnöket. 1923-ban ú jabb sajtó-
pörrel tüntet ik ki — nemzetgyalázás címen. 

Az országvesztők szemében megmaradt halála napjáig, sőt azon túl is 
jeles embernek. 

2. A levelek az íróról is sokféle anyagot szolgáltatnak, melyből az Arany-
ikoporsó születésének körülményei kiemelésre különösen méltók. A levelekből 
t u d j u k meg, hogy mennyi önmegtagadásra volt szüksége, mennyi akadállyal 
.kellett megküzdenie, amíg regényét megírhatta. Ha Szegeden van, .nincs nyugta, 
. állandóan zaklatják, dolgozni nem hagyják. „ . . . Ezért nem tudok megcsinálni 
semmit, amit szeretnék. Torzó marad az életem, — ámbár így tán jobb is, mert 
i á lehet ma jd fogni, hogy lehetett volna abból valami, ha tovább tar to t t volna" 
— í r ja Magyar Kázmérnak. (1932. IX. 16.) A regény forrására vonatkozólag is 
"kapunk érdekes adatokat. Munkatársát , Cs. Sebestyén Károlyt, kéri, hogy 
küld je el neki Thewrewk Emil Görög antológia-beli epigrammák című művét, 

-Csengeri Catullus és Horatius fordítását és a Glossarium Eroticum-ot. „Hadd 
jöj jön az is, legalább lesz -valami a regényben, „ami nekem is tetszik" — ír ja 

^Sebestyénnek. (1932. IX. hó.) Ezek a forráscímek azért is fontosak, mer t meg-
jmutat ják, hogy Móra egy le tűn t világ szellemét elsősorban a költői és a mű-
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vészi alkotásokban kereste: így tudta megteremteni az igazi történet i levegőt.-
A másik érdekes adat : hogyan vélekedett a Kisfa ludy Társaságba való b e -

választásáról. Ez az adat már nemcsak az íróra, de az emberre is jellemző: „Az 
ú j diszkaftán? Fenét ér az már ilyenkor, mikor bundában is fázik az ember.-
Gondolom, elhiszed nekem első szóra, hogy mikor a Dugonics Társaságba b e -
választották, az igazán öröm volt, sokkal nagyobb ennél, mer t akkor még; 
hit t benne az ember, hogy ez is valami. Ez már csak olyan, mint amilyen az le-
het, Ká hatodszor házasodik valaki. Legtöbbet az é r benne, hogy Kenedy Géza 
ájánlott , akiről azt mondják, hogy a legsötétebb reakció. Ha mégis ő becsül meg 
engem így, nyilván nem a két szép szememért, mer t kétszer ha l á t t am az élet-
ben, akkor még se lehet megátkozandó fa még a mai magyar élet. Különben, 
azt ír ta a köszönő levelemre, hogy 1) mérgiben a jánlot t , 2) hogyha volt valaha-
tiszta választás Magyarországon, ez az volt, 3) hogy a többit ma jd e lmond ja , 
ha f e lköszön t . . . " (Móra Istvánnak 1931. II. 16—17.) 

3. A levelekből sokmindent megtudunk az emberről is, hogyan viselte 
szörnyű betegségét (rákban halt meg), mennyire szerette családját , bará ta i t és-
a kisembereket. Legszebb emberi vonása a hűség. Nem tud ják elcsábítani a 
Világtól, illetve a Magyar Hírlaptól; amely őt „kiásta a körtöltés mögül". A sok. 
érv közül, amelyet felemleget, hogy miér t maradt meg mindvégig a Magyai-
Hirlapnál, a legdöntőbb a Magyar Hírlap olvasói, „a nagyon kis emberek" iránt , 
való szeretete, akiknek ő „a vasárnapjuk, túl és innen a határon". Akiknek a> 
szemében ő több az írónál, „valami eszme, tisztesség, tisztaság, ilyenféle". Nem 
tud ja otthagyni azt a nagy házat sem, amelynek az élete legnagyobbik részé t 
neki adta :_.a könyvtárat és a múzeumot. „Szegednek Somogyi kanonok óta én 
vagyok a legnagyobb mecénása. Neki ad tam a nap ja imat és az éjszakáimat, l e -
szoktam az olvasásról, hogy kötelességemnek eleget t u d j a k tenni s ahány nagy-
temetőt fölások, annyi regénytervemet ásom el. Örülök, hogy a het i t á rcámat , 
meg bírom írni, de néha bánt, hogy a nagy dolgaim megíratlanok- maradnak , 
pedig szeretném megmutatni az embereknek, hogy tudok én olyan s z a p p a n -
buborékot is fú jn i , amelyik megmarad." 

De nemcsak Szegednek, a magyar népnek is egyik legnagyobb mecénása-
volt ő, aki „a nagyon szakadékos, omlásos pa r t j án a magyar élet fo lyójának ' ' 
életereje utolsó fellobbanásáig harcolt azért a magyar népért , mely „jobbágy-
korában se szenvedett annyit ,-mint a kapitalizmus r a b s z o l g á j a k é n t . . . " (Magyar-
Kázmérnak, 1913. I. 4.). 

; Madácsy László-

Szeged, 1913. okt. 16.. 
Bátyjához, Móra Istvánhoz írott levelek-

Édes Véreink! 
Szeptember elseje óta ma van az első szabadnapom, illetve félnapom. Ma dél-

előtt nem megyek be~ a pántlikarnérésbe, azon a címén, hogy délelőtt 11 órára 
magas vizsgálóbíróhoz vagyok idézve a „királysértés vétsége" miatt. No, mondom, 
előbb igazi bűnömet teszem jóvá, bár hiszen ebben ártatlanabb vagyok, mint amab-
ban, s tudom föl is mentettek már alóla. Nincs az a lóvasúti ló, aki meg nem? 
szánna, befogadottságomat ismerve. 

Hát a királysértést veszem elsőnek. Vállaltam, mert szégyenlenék más mögé-
bújni, amikor mindössze arról van szó, hogy becsületesen teljesítettem a kötelessége-
met. Aztán meg ki mögé? Az, a szándékom, hogy lassanként az egész szerkesztőséget 

• kicseréljem, — nem akarom a köteles hálával egész életemre megkötni a kezemet. 
| A szoko'ttrüzust, a pénzén vett nyomdászt útálom s a lapomat még a látszatától is 
| kímélni akarom annak, hogy nyomdászok írják a vezércikkeit. Azután, meg ha éis 

adom oda a nevem, a legnagyobb a valószínűsége a fölmentésnek. Bizonyosra i s 
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veszem, mert nincs a cikkben egy szó sem, amiért, belém lehetne kötni. Az ügyészség 
— úgy nézem — kénytelen volt megindítani a port, de muszáj lesz neki fölmenteni. 
Annál inkább, mert magam védem magam, s csak proforma kérek föl védőnek 
valami exponált 'hatvanhetes • fiskálist. Az egészben csak Ilona miatt nyugtalanko- i> n 
dom, aki még mindig nem tud az egészről semmit s nagyon oda lesz, ha valahogy r ' 
mégis elszólja magát előtte valaki, amit nem igen lehet elkerülni. Ö szegényke >}c' 
mindjárt akasztófára gondol, pedig legfeljebb párhavi pihenésről lehet szó, az pedig j 
most igen rám férne. 

A főszerkesztőség megviselt egy lücsit, de hiszen evvel előre számot vetettem. I 
Vállaltam egyrészt, mert tenger pénz kell Ilonára, akit valószínűleg megint .operálni / 
kell, másrészt mert ambicionálom, hogy züllöttségéből megint fölemeljem a Naplót'. 
Nehezen megy persze, de menni- kell neki. Éh győzöm hitelemmel, ideggel is, irgal-
matlansággal is, erővel is, csak az időből fogyok ki, attól félek. Reggel 7-től esti 
11-ig szakadatlan munkában vagyok, a gyerekkel törődni nincs öt percem s az olva-t 
sást végkép be kellett szüntetnem, hogy csak azt említsem, amit legjobban sajgók. ^ -
Azonban majd lesz ez másképp is még, csak legalább egy, embert kapjak a szerkesz-' 
tőségbe, aki legalább helyesírást tud. Mert ma ilyen sincsá Fehért nem számítom ide, 
az írni is tudna, azonban a lustaságot és az indolenciát róla keltene megmintázni, 
aztán nem is bolond, hogy dolgozzon, mikor Vilmos felmondott neki egy évre.-Persze 
ugrált és kapáiódzott az istenadta, le akart vetni a hátáról, de hamarosan megértet-
tem -vele, hogy legokosabb, ha jó képet vág a dologhoz. Az élete csak addig biztos, 
még a csónakja az én hajómhoz van kötve, s ő elég intelligens ahhoz, hogy ezt be-
lássa, de akkor is, hogy a látszat megőrzése mellett he a kezemre járjon, hanem a 
lábom alá álljon. Én szeretem Árpádot, mondtam is neki, de, azt is, hogy magárai 
vessen, ha aztán mégis eltaposom. Nem magamért, hanem az újságért. 

Sok volna még a beszélni valóm, de idő kellene rá, pedig Magay — szatymazi 
szomszéd különben — mindjárt hivat. Egy hónapon belül felmegyek, akkor majd 
kibeszélgetjük magunkat. . . " . 

Ilona fekszik, Panka németül és latinul tanul, Zsuzsa nálunk gyászol pár 
napig (nagyon sajogja, hogy se tik, se Jutkáék, nem írtatok a gyászjelentésre, nem 
kaptatok talán?). így vagyunk Édes anyámékról semmi híi'ünk, tehát — azt hiszem 
•— jól va'n. Édesapámra sokat .gondoltam ezekben az összevissza napokban: ha ezt. 
az örömet megérte volna! Főszerkesztőséget, meg a király sértési pört! 

Szívünkkel ölelünk -mindnyájatokat: _ • 
Feriék. 

Szeged, 1914. okt. 10. 
Kedves Bátyám! 
Már bizonyosan Te is megkaptad a gyerek búcsúlevelét, amelyikben bejelenti, 

hogy 10-én indul ismeretlen állomások felé. Hiszem az Istent, hogy a háborúban 
jobban vele lesz, mint a békében volt. Vasárnap különben ideát volt nálunk egy 
egész napig: átjött — így mondta — a Bálványosvárat elolvasni. Nagyon jól esett, 
hogy átjött, még jobban, -hogy ezzel indokolja, a mért szót fogadott a szívének. 

Cémaszálam, a hogy látod, még tart. Ma két hónapja szabadultam s azóta 
nem mondtak nekem semmit. Katonáék legálább. Hanem pár nappal ezelőtt hiva-
tott Harsányi, a törvényszék vezető-ügyésze, vad idegen ember* és bizalmasan el-
mondta, hogy az igazságügy-miniszter két hét óta minden nap felküldeti magának 
¿' Szegedi Naplót.'Azt mondtam rá az ügyésznek: ez nagyon 'kedves dolog, a mi-, 
niszter úr, ha insurgens ember, bizonyára igen meg fogja szeretni a Szegedi Naplót 
s néhány számában kiváló öröme telik. Belül azonban tele vagyok nyugtalanság-
gal: mi lehet ez? Az ügyész — bizonyosat ő se tud — titkos följelentésre gondol s | 
azért közli velem a dolgot — állása kockáztatásával — mert tudja, hogy itt egy | 
nagy vállalat s vagy hetven kis ember exisztenciá járói van szó, amit a miniszter a ;( 
rendkívüli törvény alapján minden bővebb indokolás^ nélkül elpusztíthat. De hát j 
miért? Hiszen én vigyázok minden szóra, tudom, hogy lé kell nyelni minden kritikát 
és eltitkolni minden keserűséget. Nagyobb lelkiismeretességgel nem lehet lapot esi- . 
nálni, mint ahogy én csinálom. Hiába, benne vagyunk már mink Muszkaországban, J 
csakhogy az igazi muszkák-becsületesebbek. Azok nem mondják, hogy őnáluk van J 
sajtószabadság. 

Lehet, hogy valamelyik konkurrens lap áskálódik ellenünk. Mert a rettegett 
októberi évnegyed simául ment el. Nem vitt előfizetőket, hanem hozott. Versenyen 
kívül vagyunk megint, — hát ez csakugyan, és méltán fájhat némelyik helyen. De 
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hogy milyen bűnünk alapján lehetne megfojtani, nem tudom. Te is látod a Naplót, 
hát te tudod-e? 

. Tóth Pistától két hete kaptam égy levelező lapot, akkor még megvolt, azóta 
nincs róla hír. 

Ilona jobban van, Panka jól. Én magam: ahogy voltam. Most ugyan m i n d m 
tüdőhólyagom muzsikál és egy hét óta diderget a láz, de nem arra való az idő, 
hogy az ilyenekről csak beszélni is érdemes volna. 

Mindnyájatokat ölel igaz véretek: Feri. 

^ . Szeged, 1914. okt. 28. 
Kedves Bátyám! 
Alighogy bedobtam leveledre a választ, hívatott az ügyész. Hogy' i lyen borí-

tékban írom meg, abból láthatod, hogy nem rosszban. Nincs semmi baj, — mondta, 
, a legmagasabb ellenőrzés megszűnt, nem kell tovább" fölterjeszteni a lapot, vissza-

jöttek az eddig felküldöttek is, október 1-től 26-ig, — öt szám kivételével. 
1 —. Ne tessék nyugtalankodni, — mosolygott — azokat se rossz' végből tartották 

fönt. Utána néztem, mind az ötben önnek van vezércikke, azok megtetszettek oda-
fönt. 

Inkább hiszem, hogy az az öt példány elkallódott kézenközön, hanem azért 
csakugyan nagy kő 'eset t le a szívemről — nem magam miatt, azzal én már tisztá-
ban vagyok, hogy még ebbe a kormányba bele nem esik a dög, addig én j e l e s 
ember leszek odafönt, — hanem az nagy megnyugvás, hogy miattam nem éri. b a j 
a lapot, meg akik belőle élnek. 

Hanem a háborúba ez is belehalhat. Nem megy rosszul, jobban megy, mint 
. ez előtt, amennyiben több kel belőle, de nincs hirdető, se semmi nyomdai munka. 

Az éjtszaka számoltam össze a kiadóhivatallal, mikor milyen adósságrészletek ese-
dékesek — hiszen az üzem természetesen hitelből áll, ami után máskor csak kama-
tokat fizetnek, most minden hónapban törleszteni is kell tíz százalékot .— s úgy 
limitáltuk ki, hogy januárig bírjuk. Vagy inkább; bírják, mert hol lehetek én már 

. januárban, vagy a jövő héten-! Ha azonban Vilmos haza nem kerül akkorra Galí-
ciából — tegnap kaptam meg a -minden eshetőségre készített végrendeletét — az 
ördög tudja kívülről, -melyik csata előestéjén .— akkor becsukjuk a boltot. 

Isten szeressen, én szívből ölellek: Feri. 
Pista címét, há írsz, jegyezd föl. Ö ugyan írt -pár hete, de cím nincs a levélen. 

Hát az Én Újságom megnézted-e már azóta? Szegény Pósa bácsi! Bizony nincs 
onnan visszajárás! Mert azóta megfoj-togathatta volna Mózsi bácsit szombat éjsza-
kánként. 

Sz. 1919. aug. 22. 
Édes leikeink, ' . 
Domokos lent járt harapnivalóért (keveset szedhetett össze, azzal se tudjuk, 

felér-e) s vállalja ezt a levelet. Az első szavunk persze az volt hozzá: mit tud 
rólatok? Sokat nem tudott, de legalább téged, bátyám, látott s hírül hozta, hogy 
nyugtalankodtok értünk. 

Már, vagy még nincs miért. A 'hivatalban a helyemen vágyok, a lapnál a fize-
tésem kapom s akármelyik órában visszamehetek', de- nem ettem gebulyát. 

Á família vagyogat, Ilona a szokott rossz bőrben. Félegyházával semmi össze-
köttetésünk, a francia barátaim azt mondják, Bpestre sokkal bátorságosabb utazni, 
mdn-t oda, egyelőre azonban legokosabb sehova se menni. - . 

Szolnok miatt vagyunk legnagyobb nyugtalanságban: anyánkért. Az újságbéli 
rémhíreken kívül semmit se tudunk. 

Laci siet, nem bírok többet írni. A jövő 'héten, ha bírnánk valakit fogni, sze-
degetnénk össze valamit Katusnak, — sajnos, 5 kilón fölül már semmit sem szabad 
kivinni. 

Egy kicsit sírós nagy szeretettel ölelünk mindnyájatokat: Feritek. 

Szeged, 1931. il . 16—17. 
Kedves Pistám! i 
Békéscsabán garázdálkodtam, utána a vacsoránál elém gurult egy, nem igen 

'szemrevaló, d-e beszédje szerint igen értelmes hölgy, menyecskének már öreg, de 
öregnek még menyecske, dr. Keményné, de azt mondta, ne ezt a nevét í r jam meg 
neked, hanem azt, hogy ő az a kis Klein, akinél te a gótok-at írtad és még most is 
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úgy szeret, rriint akkor, — ez meg is érzett rajta, szeretem is érte nagyon s mind-
j á r t olyan régi ismerősök lettünk a sok új ismerős között, hogy egy asztalnál vir-
radtunk meg. 

A leveled, amelyikben megint mindnyájari az asztalnál ültünk, a Daru-utcá-
ban, amilyen jól esett azután, annyira megijesztett előszörre. Most, mikor fölbon-
tottam, egészen nagy ténfergés volt körülöttem, nem olvastam az elejéről, csák 
éppen belekaptam. a közepén és magam is megszédültem bele egy kicsit. De aztán 
csak megnyugodtam. ' Eszembe jutott a C r e d o A m m e n j a : „Ápold, Uram, 
ápold, hogy soká teremjen!" Ha nem mondom is — hiszen még akkor se jutott 
hozzá, hogy magamban beszélgessek — mindig motoszkál én bennem az a hit, hogy 
csak összekerülök én még valahogy te veletek úgy, hogy folytatjuk, a beszélgetést 
ott, ahol a Dobozi-uccában e lhagytuk. . . Milyen jó is most nékem ez az egy-két 
esztendő, hiszen azok nélkül nem ds igen ismernénk' egymást belülről. Akkor beszél-
gettük ki magunkat az egész azóta való életünkre. Pedig hát azóta is volna miről 
beszélgetnünk, egy-két esztendeig. Mással, úgy mint veled, nem is volt, nem is lesz 
soha. Azért vagyunk .mink egy diónak a kjét félhaja. Vagy ahogy-te irtad egyszer 
az emlékkönyvembe: a mi életünk összetartozó két kötet í r á s . . . 

Az ú j d-iszkaftán? Fenét .ér az már ilyenkor, mikor bundábari is .fázik az em-
ber. Gondolom, elhiszed nekem -első szóra, hogy mikor a Dugonics-Társaságba be-
választottak, az igazán öröm volt, sokkal nagyobb ennél, mert akkor még hitt benne 
az "ember, hogy ez is vaiami. Ez már csak olyan, mint amilyen az lehet,- fia hatod-
szor házasodik valaki. ' 

Legtöbbet az ér benne, hogy Kenedy Géza ajánlott, akiről azt mondják, hogy 
-a legsötétebb reakció. Ha mégis ő becsül meg engem így, nyilván nem a két szép 
szememért, mert kétszer ha láttam az életben, akkor még se -lehet megátkozandó 
fa még a mai magyar élet. Különben azt írta a köszönő levelemre, hogy 1) rriérgi-
bén ajánlott, 2) hogy ha volt valaha tiszta választás Magyarországon, ez az volt, 
.3) hogy a többit majd elmondja, ha felköszönt. 

Hegedűs Lóránt meg azt válaszolta, hogy eltette a levelem az emlékei közé. 
Hadd elássa az utó'kor, hogy volt az övéinél komiszabb írás is. Gondolom ezekben a 
-hetekben nem is javult az írásom. Pár száz levelet kellett vezekelnem a Kisfaludy-

' Társaság bűneiért. 
Vasárnap Sopronban, hétfőn Győrött, kedden Szombathelyen van előadásom. 

"Vagy előtte, vagy utána várhattok: De ha most kifogynék az .időből .—• megeshet, 
•sietni kell vissza a he,ti tárcákon kívül még valamiért. Ezekben a napokban várjuk 
a vadember -mellé a vadasszonyt. Az első helyen említett vad nem igen várja. Fér-
fiasan komisz álláspontja ez: — Az csak lögyün a tietök és bőgjön nektök, ne za-
varja itt a nyugalmamat, -meg az apukámét. . . Március 4-én a Zeneakadémián Pán-

* európázok, akkor már nem jövök vissza anélkül, hogy meg ne öleljelek benneteket. 
Addig is Katussal együtt a szívére szorít — dé azért a többieknek is marad hely — 

Feritek. 

Szeged, 1933. VIII. 21. 
Kedves Pistám! ¿> • 
Mindig azzal nyugtattam eddig a házat, ihogy -senki se halt még sárgaságban. 

Nem tudtam ennek ellenkezőjét a nagymamámról. Az nem volna baj, hogy most 
már tudok róla. Nagyobb az, hogy a sárgaságot nyilván .most se tudjuk jobban 
gyógyítani, mint akkor. Az a gyanúm, -hogy. az egész belgyógyászat nem jutott 
tovább a kőkornál, csak nagyképűbb lett. 

Engem valószínűleg orvosi botlások Sorozata juttatott, a ' — most . már fene 
"tudja hova. Szegedi orvosom megnézte, szelel-e az orrom, nincs-e vérbájorn, kihúzatta 
egy fogamat s noha én a beleimre panaszkodtam, még csak azt a vizsgálatot se 
csinálta -meg, hogy megrharkolászta volna őket. A tetejibe elküldött Karlsbadfoa. 
Ott a másik esőcsináló addig itatta velem a sprudelt, holott már erős fogyással 
mentem oda, mig kitört ra j tam a sárgaság és az ételtől való undor. Öt hét alatt ott 
hagytam vagy tíz kilót, a -fogyás -mostmár olyan rohamos, hogy mérni se merjük, 
de becsülöm vagy húsz kilóra. A sárgaság maga eddig csak annyit jelentett, hogy 
inkább malájistennek látszottam,* mint színigazgatónak, semminemű fájdalommal 
azonban nem járt: 8—10 nap óta, mióta a -bőr teleszívódott epesavval, nyilván "töb-
bet szenvedek, mint Krisztus a kereszten: viszketek' mint a . csalánba hempergetett 
:s a legerősebb altatóval se tudok tíz percnél többet aludni. 
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A röntgenek nem mutatnak semmi rosszat, máj és epehólyag nagyon kicsit, 
duzzadt, de semmi döfködésre nem f á j s ez csak növeli a zavart. Először azt mond-
ták: i n t é r u s s i m p l e x . 

Mint eshetőség felmerült az a gyanú,, hogy talán mégis valami késnek, r ö n t -
gensugárnak elérhetetlen kő zárja el az epevezetéket. Ma este lesz itthon a három 
egyetemi esőcsináló konzíliuma, s bizonyos célzásokból úgy érzem ki, hogy aztán 
beszállítanak a klinikára. Egyelőre legalább megfigyelésre. Semmit se bánok, min-
dent vállalok, csak a viszketéstől gyorsan szabadítsanak meg, mert a tébolydába 
juttat. " ' 

Hogy a família mit áll ki, gondolhatjátok s még csak össze se teremtettézhet-
tem őket bátorítás okából, mert' erre sincs erőm, úgy leromlottam. Szombaton azért, 
hogy. lovassír-jelentést kaptam Deszkről, kivitettem magam s az autóban fetrengve 
kidirigáltam a föld alul: Nagy avar úr lehetett, arany függője volt és olyan ezüs t -
veretes, kiberakásos kardja, amilyent még nem pipált a hazai régészet. 

Ma még kiszaladok (!?) a konzílium előtt, — ki tudja, ki szedi ki aztán ac. 
többit? 

Á Jó Isten vigyázzon rátok jobban, mint ahogy miránk vigyázott, minden sze-
retetével ölel ti kettőtöket külön s mindenkit, aki még apadt mellére ráfér: 

Feritek. _ 

Szeged, 1933. dec. 20. 
Kedves Pistám, Katusom, 
akármennyire nehezemre esik a tollat tartani, mégis csak magam akarok Nek-

tek igazi karácsonyt kívánni, — adja nektek az Isten azon az áldáson felül, amit 
nektek szánt, azt is, amit mitőlünk elvett ebben az esztendőben, erre a karácsonyra, 
újévre. 

Ugyan valamit vissza ád már belőle. Ferencet, néhány felszaladt lázú, ijesztős, 
gennyes nap után ma már ¡kiültették a nagy székbe és szombaton, ha igaz, haza-
hozzák. 

En azonban nagyon mélyen vagyok a Tisza 0 pontja alatt, bár félek, még; 
mindig nem a mélyponton. Mióta itthon vagyok, egy óra alatt többet szenvedek, 
mint azelőtt kilenc hónap alatt. Nagy doktoraim tehetetlenül trécselnek velem. 
Most már hajlanak rá, hogy nekem van igazam, nincs itt semmi az ő nagyképű 
mekekukáikból, egyszerűen kiújult a colitisem (vastagbélhurut), amivel az egész:, 
nyavalyám kezdődött. Széklet napjában négyszer-ötször, nem hasmenéses, de nyál-
kás és zsíros, a gyomor' nem emészti meg a zsírt, vajat, olajat, s alig emészti meg a 
szénhidrátokat. és fehérjéket. Fájdalom reggeltől estig és estétől reggelig. Étvágyr 
0 plusz hányinger, minden falatnál,.azt hiszem, a mélypont az lesz, ha majd a vizet 
is kihányom. Közérzet olyan, hogy se a szivar, se a detektív regény nem kell már . 
Az eszem egyelőre helyén van, de nem tudom mire használni. S az a' legrosszabb,, 
hogy ebbe még csak bele se lehet gyorsan halni. 

Nem, még rosszabb is van: Hona lopott könnyeit nézni. Igaz, hogy ,heki még; 
egy öröme megvan, a nagytakarítás. 

Isten, Isten . . . ? , 

Egész szívével a Tietek Feritek.. 

Magyar Kázmér gazdasági főtanácsoshoz (Gödöllő) írott levelek 
Szeged, 1931. I. 4; 

Igen tisztelt Főtanácsos Ur! -
Szeretném szívem szerint szólítani néhány közös barátunk „Kazi. bácsi"-ját, de-

hát néha a magam éveivel se vagyok egészen tisztában, mert az én nyilvántartásom 
nem mindig egyez a feleségemével s azt se tudóm, fehérebb ha j címén melyikünké, 
a kezdés jussa. De gondolva, nincs is ennek semmi jelentősége. Annak igen, reám 
nézve, hogy Magyar Kázmér felérni fordult a szívével és ezt tudtomra is a d t a . 
Hiszen sok nekem a jó emberem, nem mondom, olyan is, akiről tudok, olyan is, 
akivel sose láttuk egymást. Legtöbbször, boltos, kispolgár, lateiner, de van köztük 
kubikos is, nagyprépost is, talmudista is, sőt) — rari nantes in gurgite vasto — még 
aktiv hivatalos ember is. Ez csak ténykonstatálás, kérkedés és panasz nélkül. De az 
aztán már szívbéli öröm, hogy a magyar urat a jóembereim közt Magyar Kázmér-
képviseli. Azért nem mondom, hogy a magyar úr típusát, mert annyit mégis csak: 
tudok Magyar Kázmérról, hogy.ő nem típus, hanem a három s embere: solus sibi 
similes. ' 
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Ami most már a népvizsgát illeti1 magam is azzal vígasztalom "magam, hogy 
az bizonyosan nem mindenütt úgy ütne ki, mint a mi homokunkon. De esküt nem 
tennék rá, mert magamat sem szeretném ámítani s attól félek, a mi legnagyobb 
bajunk az, már nagyon régóta, hogy állandóan buzdítjuk magunkat, ahogy a halálos 
beteget szokás, — pedig mi nem is vagyunk olyan betegek. 

Nagy Pál Miklóst2 én is ismerek, de ez csak olyan h a p a x l e g o m e n o n , 
ahogy tudósul mondják. S félek, nem az iskola érdeme, hogy -ilyenek is vannak. 
Hiszen hat évvel ezelőtt vezércikket írtam Bozó Ambrus Károly mindszenti paraszt-
ról, aki bejött a hivatalomba megkérdezni, hogy mért nem lát ő a szegedi mú-
zeumban olyan agyagból való buzogányt, amilyent a bécsiben látott? 

— Hát aztán, hogy jutott maga ahhoz? . . 
— Posztoltam előtte eleget katona-koromban, hát már csak föltekintettem be-

lülről is. - -
Dehát azt se az iskola tanította, — amivel nem a magyar tanítót akarom bán« 

tani. A tanítási rendszerünk rossz, s azok az iskolák rosszak, ahol a tanítóinka1 ' 
nevelik, meg a tanítóink tanárait s a magyar pedagógia pesti Olimpusán ülő urak-
nak, még ha tele volnának is jó szándékkal, fogalmuk sincs a magyar mélységek 
életéről. S aki nagyon becsületes szándékkal, néha a kétségbeesés keserűségével 
figyelmezteti őket, annak szerencséje van, ha csak azzal hessentik el, hogy „laikus 
szamár". Hiszen azt is megkaphatja, hogy „kommunista bitang". Engem, tudomá-
som szerint -inkább az első kategóriába sorolnak, ma már jó szandékomat még 
Klebelsberg barátom-uram se vonja kétségbe. Sajnos ez nem a viszonosság alapján" 
történik; én néha kénytelen vagyok kétségbe vonni az ő jó .szándékukat. 

Azt hiszem azonban, erre a nagy védőbeszédre nem is volt Szükség. Azt 
hiszem, sok mindenben egy -hiten vagyunk mink Magyar Kázmérral. Népünk egész-
séges lelkének és lelke nagy nyomorúságának kérdésében is. - • 

* 

A Magyar Hírlap? Igen, nagyon sokan föltették már nekem ezt a kérdést, nem. 
mindig a Magyar Kázmér tiszta szivével. Engem nem is a M a g y a r . H í r ' l a p , ha-
nem a V i l á g ásott ki a körtöltés mögül. (Ahová nem hívtak, sohase mentem.-. 
Szégyenlősen gőgös kiskún vagyok- én.) Mikor ott szemet'szúrt a nevem, a M a -
g y a r s á g is észrevett. Még akkor nem voltam lekötve amoda, három írásom is. 
megjelent a Magyarságban, — máig sem fizettek érte egy fillért s e . . . 

A lapom zsidólap, így mondják a mai idiórhán. Való igaz, nincs annyi kikeresz- -
teljedett zsidó !>enne, mint a -tájvédelem orgánumaiban. De engem jobban meg-
becsül az én nagyon szegény kislapom, mint amazok a maguk embereit. S én olyan-, 
keresztény és magyar vagyok ¡benne, amilyen akarok. Hét év alatt soha semmi 
instrukciót nem -kaptam, s egy sort sem változtattak még -olyan írásaimon se, amik 
talán nekik nem is estek jól. 

Hiszen sokat hívtak engem azóta az Est-lapok is. Ma egy éve a Budapesti-' 
Hírlap tett olyan ajánlatot, hogy szinte a famíliám ellen való bűn volt visszautasí-
tani, de a famíliám velem együtt azt -mondta: nem lehet. Olyan kutya vagyok.én,, 
hogy kaláccsal se lehet elcsalni a szegény házacskától, amelyik kenyérhajra fogadott 
be engem, ami-kor kenyérhajam sem volt. 
1 Aztán még valami. Ezrjével vannak a M. H.-nak olyan olvasói, nagyon kis 
emberek, akiknek én vagyok a vasárnapjuk, túl és innen a határon, — ne méltóz-
tassék félreérteni, úgy adom tovább, ahogy nekem írják. Ezeknek a szemében én 
talán több vagyok írónál, valami eszme, tisztesség, tjsztaság, ilyenféle. Ezeket hagy-
jam én el, ezektől vegyem el az utolsó illúzuót? 

Karikára, mindeniknek . . : Ezt lehetné, a M. H.-nak ¡talán fájna, de meg nem-
kötne.-Megköt azonban az a nagy ház, amelynek az életem nagyobb részét neki" 
adom, a .könyvtár és múzeum, az évi ezer akta, a számadások, a gepidák és ahúnok.' 
Ez mind nem arravaló, hogy éljen ¡belőle az ember. Szegednek Somogyi kanonok óta.-
én vagyok a legnagyobb mecénása. Neki adtam a napjaimat és az éjszakáimat, le-
szoktam az alvásról, hogy a kötelességemnek eleget tudjak tenni s ahány nagy 
temetőt fölások, annyi regénytervemet ásom el. Örülök, hogy a heti egy tárcámat' 

1 Utalás Népvizsga" című cikkére, melyben a magyar paraszt műveletlenségé-
ről ír. 

2 Magyar Kázmér említi Mórához írt levelében cáfolatképpen: 6ft éves tehén-
pásztor, a fafaragás művésze, Petőfit, Aranyt olvassa. 
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megbírom írni, de néhá bánt, hogy a hagy dolgaim megíratlanok maradnak, pedig 
szeretném megmutatni az embereknek, hogy tudok én olyan szappanbuborékot is 
fújni , amelyik megmarad. 

Dehát az élet így is eltelik valahogy. S márciusra várom a második unokám. 
Szívből kívánok 'boldog újesztendőt. Két rendes magyar ember közt ma nem 

' konvenció ez. Késni pedig azért késtem vele, mert előbb meg kellett ¡tudakolnom, 
hova indítsam el ezt a levelet Tíz oldalért tíz oldalt. (Igaz, hogy az én rúnáim oi-
vashatatlansága révén ez megfelel negyvennek.) Dezső Kázmér barátunk volt olyan 
kedves, hogy megírta. 

Hiszem az Istent, hogy, egyszer mégis csak összehoz bennünket . 
Addig is egész szívével hálás* - Móra Ferenc 

Szeged, 1931. II. 11. 
Kedves Kazi Bátyám! 
Szökni szoktam én a pesti ölelgetések elöl, de a t iedért Jézusmáriauccse ott 

maradtam volna az éjféli vonatig. De majd fölmegyek érte a jövő hónapban. Elő-
adásom is van fönt, Kenedy Géza is igen szorongat, mégis-csak illik bemutatkozni 
azoknak, akik r ám szavaztak, — ugyan az ajánlóimat is kétszer ha lát tam az 
életben. 

Ami pedig a Kisfaludy Társaságot illeti, hazudnék, h a fitymálást szimulálva 
hordanám a diszpalástot. De azért az igazi meleg bundám mégis csak a ti szerete-
tetek, jó embereké, akik — én látom legjobban — milyen sokan vagytok ezen a 
szegény magyar földön. 

A viszontlátásig is egész szívvel ölel vissza Móra Ferid. 

Szeged 1932. IX. 16. 
Kedves Kázmér bátyám, 
a szentekre vess, hogy ilyen későn érkezik a fogadjisten, s most is csak ilyen 

fut tában vetett. A szentek Diokletiári császár vértanúi, akik közé úgy bekeveredtem, 
hogy most már harmadik hónapja fognak. Meg is fogadtam, hogy ha a Jó Isten 

még egyszer kiszabadít közülük, soha többet ki nem kezdek szentekkel. A legnagyobb 
baj az, hogy a két kötetes regénynek karácsonyra meg kell jelenni, mert a kiadó 
már elibolondította vele az embereket, — s én még bele se fogtam az írásba Eddig 
csak a csontvázat szedtem össze, most jönne aztán a munka szebb fele: a hús föl-
rakása. Naponta 40 ekkora kutvanyelv. Hétfőn utazom el valami vadonba, s úgy 
tervezem, hogy egy hónpig nem látjuk egymást a vüággal. Kikötöttem, hogy az éte-
lemet is valami vak és süketnéma eunuch adja az a j tó hasidékon. Ha • ilypn eddig 
nem vo.lt kéznél, nekem sürgősen szerkesszenek egyet. Állandó lappangásiban vagyok 
én most. A nyáron bujkál tam a regény elül; most bujkálok a regény végett; s lehet 
hogy mikor megjelenik, akkor bújdosom a legkomolyabban: a regény miatt. 

Mármost ami a drága duruzsolásod&t illeti, legjobban szeretném én visszaduru-
zsolni. De azért a kávéházi asztalt is inkább vállalnám, mint az írást, amiből engem 
minden öt percben kizavarnak a látogatók, ha Szegeden vagyok. 

A betűim formáján láthatod is, hogy az első két oldal, meg e közt történhetett 
valami. Hát egyéb nem történt, minthogy elment öt óra, reggel 8-tól mostig, dél-
után l-ig. S az alatt i t t járt: 2 apáca, 1 csendőralezredes, 1 ceruzavigéc, 1 szépasz-
-szony, 1 régiász, még 1 szép asszony, 2 egyetemi tanár, 3 kéregető úr, 1 pesti gyáros, 
1 nem szépasszony, 1 Szalay Jóska, 1 piarista, 1 pálinkafőző, 1 paraszt politikus 
Hmvásárhelyről. Ez az egy volt? köztük, ki akart valmit (már a kéregetőkön meg a 
vigécen kívül), — föl akart kenni vezérnek, mert csak én menthetem meg a népe-
met stb. A többi nem akart semmit, csak hogy mosolyogjunk össze. így telik el 
minden napom fele s ezért nem tudok megcsinálni semmit, amit szeretnék. Torzó 
marad az életem, — ámbár így tán jobb is, mert rá' lehet majd fogni, hogy lehetett 
volna abból valami, ha tovább tartott volna. 

Muszáj befejeznem, bátyám, mielőtt szívem szerint belefoghattam volna. Fut-
tában,. csak annyit, hogy egy vízparton állunk mink, bátyám,; jaj , nagyon szakadékos, 
omlásos par t ján a magyar élet folyójának. Egyformán s egyért f á j a szívünk, s jaj , 
hogy a szívfájással meg nem állítunk semmi t . . . / 

* Ez a levél töredékesen megjelent a Magyar Kázmér: Néhány vonás Móra 
Ferenc arcképéhez. (Különlenyomat a Nagykőrösi Arany János Társaság évkönyvei-
nek X. kötetéből. 934—35. 1.). 
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Én sohase mondtam, hogy a magyar úr' vérszopó volt, ellenben állítom, hogy 
a magyar paraszt jobbágy korában se szenvedett annyit, mint a kapitalizmus rabszol-' 
gájaként ma szenved. 

Ami pedig a lapomat illeti, haragudj rá Bátyám, amennyit jól esik, a fő az,, 
hogy jól essen neked — és szeress engem, az ősz fejű, de hidd el, fehér szívű des-
truktívot úgy, mint eddig. 

A méltóságos asszonynak kezét csókolom, téged a barlangomhói való előbújá-
sig is egész szívvel ölel: 

Ferid. 

Bp., 1933. III. 10. 
Kedves Kazi Bátyám! > 
Csak el akarom neked mondani ezzel a förtelmes pesti foodzalé-tintával, hogy 

nagyon szeretlek és nem azért hivattalak meg a Pósa-asztalhoz, hogy ott rosszab-
bul töltsd az estéd, mint máskor töltötted volna. Ügy gondoltam én, hogy majd egy-
másmellé kerülünk, aztán fölkaroljuk a bátyámat — Móra Istvánt értem — sokkal 
rendesebb ember, mint én vagyok, a bajuszából tíz lírai költőnek futná hajra —-
meglépünk égy alkalmas pillanatban ós eldarvadoznánk valami kávéház sarokban 
hajnalig. Sajnos végzetem rossz beosztást adott. Hozzád indulva, lefogott valaki — 
nem láthattad, mert. háttal voltál nekem akkor — s éppen akkor néztem föl, mikor 
kisuttyantál az ajtón. Mentem én utánad Babay Jóskával mindjárt — nagyon rie-
künk való gyerek ez — de mire föíruházkodtünk, elnyelt a pesti ucca. 

Hát most csak azt akarom mondani s legalább papíron utánad küldeni a szív-
béli ölelést. Anélkül mégse hagyhatom itt Pestet. 

Fiad, öcséd, szolgád: 
Móra Ferid. 

Cs. Sebestyén Károlyhoz, az író munkatársához írott levelek 

Balatonföldvár, 1932. jún. 23. 
• Kedves Károlyom, • 

halálos csönd zúgó nádasok, néma varjak, egészen nekem való hely lesz ez, 
csak még az orvosokat kell egy kicsit szoktatni, ak ik erőyel a szívemet akarják: 
meggyógyítani, mert itt az a regula, ha fáj, ha nem. 

Borzasztó komoly képpel analizálják a szuszogást. No, hadd mulassanak a pén-
zemért. 

Kérlek szépen, csomagoltasd be a Wells biológiáját, az egészet, Lukács Ká-
roly (?) kiskönyvét a Balatonról, s ha van egy térkép, azt is. 

Szeretettel köszönt a fiúkkal együtt: 
Ferkó. 

Balatonföldvár, 1932. VI. 26. 
Kedves Károly, ' -
innen onnan oda van egy hét s napot még csak lemenőben láttam, mindég 

vörösben, — hogy kobozná már el Sziriusz ¡mester. Tudod, én szeretem a szelet, de-
ahogy itt adagolják, azt már mégis sokallom egy kicsit. A magánnyal is ugyanígy 
vagyok. Azt is sokallom, noha halálra kívántam. A negyven szobás Zrínyi-szállónak 
egyetlen lakója vagyok. (Azért akarnak aztán engem megnyúzni a meg nem jelentek 
helyett is.) Földszintes szobám egy köpésnyire van a Balatonhoz. Persze nem én köp-
ködök, nekem nem szokásom, hanem a Balaton. Idáig loccsan a párája. Ez nem vrlna. 
baj, .hanem a harsogása nagyon zavarja az éjszakáimat. 

A vidék különben nekem teremtetett. Nem a víz, hanem a dombok, a vadvirá-
gos buja legelőkkel. Eddig egyebet nem tettem, csak csokrokat szedtem, — esernyő 
alatt. Csak úgy Tart pour Tart. Szerencsére nincs kinek kedveskedni vele. 

A Fehértót remélhetőleg befejezitek a héten, — félek, nem túlságos eredmény-
nyel. Én itt találtam egy lelőhelyet. Cserepeket egy nagy parti szakadékban. Azt: 
hiszem bronzkor. Egy tekintélyesebb bögre fele kilátszik a löszből. Bottal, nem bírtam 
kiszakítani, holnap neki megyek a nagy bicskával. Nem szeretném, ha komolyra for-
dulna a dolog, mert ahogy magamat ismerem, akkor megint veszedelemben forog a 
regény. 

Kérlek szépen, kerestesd ki az emberekkel a főkönyvtárból a következő köny-
vet: Pelka: Mo^erne Ikeramik. Nem biztos a cím, de biztos, hogy a szerző Pelka 
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"Több könyve is van; ez, gondolom, pár éve jelent meg, talán egy régi könyve ú j 
kiadása, de tárgya minden esetre a modern kerámia. Pakolják be az emberek és el-
ismervény mellékletével küldjék el erre a címre: Bartos ímréné, Budapest, Hideg-

íkúti út 60. 
Ferkó. 

Balatonföldvár, 1932. jún. 28. 
Kedves Károlyom, 
gondoltam én erre az eshetőségre, épp most jelentettem be külön is a szabad-

ságom a p. mesternek, kérve, hogy téged bízzon meg helyettesítésemmel. Ha ezt az 
aktát már kivitték, akkor a postáinak ennek az alapján kötelessége kiadni a pénzt, 

.az én felhatalmazásom nélkül is. Minden eshetőségre azonban küldöm ezt is. S ha 
erre kerül a sor, értesd meg a póstafőnökkel a helyzetet, hogy ne ragaszkodjon a p. 
mesteri láttamozáshoz, mert az veszélyezteti még ezt a kis alamizsnát, is. 

Az idő ma kezd javulni. De azért a olvasnivalónak nagy híj jávai vagyok, amit 
hoztam, már megettem. Ha technikailag lehetséges és teherautó nem kellene hozzá, 
kérlek küldjed el Jánossal a Lóczy (?) féle Balatonmonográphia magyar kiadását. 
Persze a gazdasági vonatkozású részek otthon maradhatnak. Bár a válogatással 
nem akarlak terhelni. Jobb, ha az egészet küldi. S tegye hozzá a Heine Thuman 

: által illusztrált kiadását Endrődy fordításában. 
Szeretettel ölel: Ferkó. 

1932. IX. 
Kedves Károly, 
a láda megjött, de a bevezetőkönyvemet —• azt a zöld „irodai naplót" •— kife-

lejtette. Szükségem van rá .a következő könyvekkel együtt: 
1. Anthologia graeca, vagy görög epigrammák, H b, szak, nem tudom a pontos 

•címét. De arról rátaláltok, hogy P. Thewrewk Emil fordította magyarra. 
2. Csengeri Catullus fordítását is kérem, de az is lehet, hogy Ferenczi? (Olcsó 

könyvtár) és Csengery Horatiusát. . 
3. A hosszú asztalomon van a könyvek alatt a Glossarium Eroticum. Hadd 

..jöjjön az is. Legalább lesz valami a regényben, ami nekem is tetszik. 
Az egész háznépet, üdvözli a 

gazda. 

Bp., 1933. XII. IC. 
Kedves Károlyom, 
nem hízva bár, de még rossz' bőrben a . szerda délutáni gyorásal hazaérkezem, 

mert nem látom értelmét a pénzpocsékolásnak. Azért a pénzért, amibe ez a három 
hét került, otthon három hónapig lehetek beteg. 

Kérlek szépen, légy szíves Weisel barátunkat értesíteni, — "add ki Andrásnak 
az ordrét, küldje be hozzád, ha ott lődörög —, hogy á hét bármelyik délutánjába 
összehívhatja a tervezett értekezletet az én szobámba, mert az ~ akció-termet hid?-

•gelem. 
Remélem, az utolsó ülés lesz, s -most már likvidálhatjuk az egész üzletet, ha 

• csak Boross főügyész. Ür. írásos garanciát nem vállal a deficitért. 
A viszontlátásig is 'mindnyájatokat ölel: Ferkó. 

•Györffy István egyetemi tanárhoz írott levelek 
Szeged, 1923. I. 19. 

Méltóságos Uraml 
Amennyiben nékem módomban van figyelemmel kísérni a Szegedre vonatkozó 

természetrajzi irodalmat, a szíves soraiban említetteken kívül egyéb publicatióról 
nem tudok. Kérdezősködni fogok majd Czógler tanár Űrtől, aki természetrajzi osz-
tályúnk vezetését néhány évvel ezelőtt átvette .tőlem, de attól tartok, ő se fog tudni 
újabb dolgot, mert nincs. Én tíz év óta -hiába sürgetem a Dugonics Társaságot, hogy 
rossz versek és rossz novellák helyett inkább Szeged természeti viszonyainak feldől- " 
.gozására hirdetne pályázatot. 

LÖW második helyen kért munkája nincs meg, se az első címet nem találjuk 
(Aramäische Schlängennamen és A. Lurchnamen' van), elküldöm ellenben Papp Já-
nos jobb szádékü, mint a mennyit érő dolgozatát, amennyiben azt nem méltóztatott 
volna még látni. _ » 
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Mély tisztelettel midenkor szolgálatára áll 
Méltóságodnak régi nagy tisztelője: Móra Ferenc 

könyvtárigazgató. ~ 

• . ~ Szeged, 1923. V. 28. 
Méltóságos Uram! 
Az én gályarab-életem mellett még arra se volt időm, hogy a minap küldött . 

ienológiai füzeteket megköszönjem, a mikor íme a „kostól származó zacskó" is nö-
veli adósságomat. Jókai nevezi így szemérmesen azt áz eíhonographicumot, a melyet 
dohányostól együtt betettünk a többi közé. Méltóztassék hálás köszönetemet,fogadni 

" érte. A fenológiáért "külön szívbéli hála jár, mert valamikor passzionatus botanikus 
voltam magam is, a kiről Mágóosy még most is panaszolva emlegeti, hogy nem let-
tem asszistense. Sajnos, az irodalom .és a könyvek eltérítettek eredeti pályámtól, de 
a scientia amabilis ma is megmaradt tiszta szerelemnek, a mely az elmúlt ifjúságot 
is szimbolizálja s mindig áhítatosan veszek a kezembe mindent, a mi botanika. 

Méltóságodnak, úgyis mint a kultusz főpapjának 
. régi alázatos tisztelője: 

Móra Ferenc 

• ^ Szeged, 1923. XII. 4. 
Méltóságos Uram! 
Magyar kötelességemnek tartom a magunk-szerény erejének megfeszítésével is 

•előmozdítani Jávorka korszakos munkájának megjelenését, azért utasítottam e sorok 
átadóját, hogy az 55.000 koronát ez évi vagyonunk roncsaiból fizesse le Méltóságod 
kezeihez. Azonban nálunk ez előfizetést nagyon megnehezíti az a kettős copf, a mi-
nek viselésére város és állam kényszerít bennünket. Tőlem egy ív papír áráról is 

"bélyeges nyugtát követelnek s huszonkét éves hivataloskodásom alatt csak' e miatt 
voltak tragikomikus harcaim felettes hatóságaimmal. A harc "aztán legutóbb azzal 
a kultuszminiszteri leirattal végződött a mely szerint ezután engem .„leletelnek" min-
•den „meghiányolt" nyugtáért. 

A jelen esetben tehát a dolog úgy áll, hogy én csak az esetben fizethetem le az~ 
"55.000 koronát, ha Méltóságod lesz kegyes arról egy II. és III. fokozat szerint bélye-
gezett, tehát 1,650 koronás nyugtabélyeggel ellátott nyugtát kiállítani. Egyébként 
kénytelen leszek az előfizetésről lemondani s a könyvet majd könyvkereskedő útján 
«dupla áron szerezni be. 

Ezt hívják magyarán kerékkötésnek, hogy még magyarabbul ne mondjam, — 
"ünnepélyesen pedig a kultúra hivatalos támogatásának. 

Méltóságodnak nagy tisztelettel 
legkisebb szolgája: Ivlóra Ferenc 

igazgató 

Szeged, 1932. IX. 15. 
Professor Uram, 

a ki egy vagy velem természet-anyánk, anyaföldünk és -fajtánk szeretetében, engedd 
megi hogy szívem szerint szólíthassalak. Szegény Apáthy is így tett velem, abban 
a levélben, a mit utolsónak írt földi életlében. 

A mi pedig a Kárpátok virágait illeti, nem akarlak elszomorítani azzal, hogy 
-csakugyan nem idevalók ők az Alföld aszaló-kemencéjében, a hol az emberi lelkek is 
elpörkölődnek és elkedvetlenednek. De vagyunk olyanok is1, alkik talán még az ős-
rétegekig le-eresztjük a gyökerünket s már nem fog rajtunk ez 'a gyilkos klima se-
tudunk hinni magunkban és a gyerekeink jövendőjében. 

Most jöttem haza hosszú csavargásból s már megint elbújdosóban vagyok. De 
a r r a kellett időmnek lenni, hogy virágaidnak üvegkoporsót készíttessek, mementóul 
dolgozószobám falán rád, hitedre, idealismusodra, hozzám való gyöngédségedre s 
üiogy ezzel a pár sorral nagyon meleg öleléssel fogadjon neked hűséget gyopárhajú 

' Móra Ferenced. 

Szeged, 1932. XII. 20. 
Drága Barátom! 
Az id. Ferencznek szánt „Borbála-ág", ami sokkal jobban esett nekem minden 

•egynapos halhatatlanításomnál, még mindig frissen zöldéi az asztalomon. Míg ara-
nyában és mézében tartott, addig lakói is voltak. Egy katica bogár, a mely már 
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vele érkezett "és egy nagy kék légy. a .mely itt kért szállást — a decemberi Danaé— 
tói. Az arannyal eltűntek ők is, — bizonyosan boldog téli álmot szereztél nekik. 
A leveles galyacskát nevelgetem, míg kedve lesz élni. Ha meghal, hozzáfektetem, 
tátrai csokrodhoz. 

A köszönettel azért vártam eddig, mert csak most kaptam meg a kiadótól ver-
seskönyvem harmadik kivirágzását s ezzel akartam sok adósságomból részletet 
fizetni. 

Igaz szeretettel holtig híved marad z 
Móra Ferid. 

A mellékelt Könnyes könyv III. kiadás dedicatiója ez: 
Győrffy Istvánnak küldi és ajánlja ezt a száraz csokrot 

a forsythiáért, 
a kéziratért, 
a sok gyöngéd figyelemért 

mint tanítvány és mint barát: 
Szeged, 1932. ó-esztendő szombatján: 
újesztendei keléssel: Móra Ferenc;. . 

Szeged, 1933. X. 11. 
Drága Barátom, 

nemcsak hálás köszönetet mondani jelentkezem, hanem egyben áldásomat is osztva 
a jubilánsnak, — látod, olyan főpásztorosra faragtak a műtőasztalon, hogy most 
erre is feljogosítva érzem magam. A tudósnak rajongó tisztelettel, az embernek sz ív-
béli szeretettel . ' 

* öreg szolgája;: 
, Móra Ferenc.. 

i 
Sz, 933. X. 13.. 

Kedves Pistám, 
a mikor tegnapelőtt a köszönőkártyát küldtem neked, az válami nyár- és betegség-
eleji ködös emlékre támaszkodott (hogy jubilálsz) és a névjegyedre, a mit a kul túr -
palotából még a szanatóriumba felküldtek Tegnap jár tam bent először, kísérletet té-
vén az impérium átvételére és akkor találtam meg a borítékot, mint „utánküldeni 
nem szükséges"-t. Persze, hogy egyszerre teleszaladt a szívem könnyel és egy kicsi: 
a szemembe is jutott. Gondolatban magamhoz is öleltelek és veled együtt az Isten 
teremtett világának a szebb és jobb felét: a tikszem virágtól a vadkörtefáig. (Azért: 
nevezem meg ezeket, mert első őskereső utamon, pár napig, velük voltam egy-két 
óráig a deszki határban.) 

Ha bosszantott volna leveled nyilvánosságra kerülte a mai Délmagyarország-
ban, ne rám neheztelj az indiskrécióért, — nem szokásom nekem az ilyesmi. De-
éppen akikor járt nálam látogatóban a polgármester úr, újságíró is vetődött oda • 
ugyanakkor s együtt találták úgy, hogy leveled a nyilvánosság elé való, — nem éri. 
miattam, hanem a szépsége miatt. 

Nagyon hálás szívvel egész életére a tiéd 
öreg barátod:. 
Móra Feri. 

Szeged, 1934. I. 17. 
Drága Barátom, 

a nap, a nap, a nap, a mi egyedülvaló ősi i s tenünk. . . Én már hónapok óta nerrr 
látom s már úgy se tudok utána kapaszkodni, mint pince fenekéből a krumpli. Bete-
gebb vagyok én pajtás, mint valaha voltam. Ügy jártam, mint a szerencsés angol,, 
aki annakidején néhányad magával megmenekült a Titanicról s pár nap múlva be-
lefulladt Bostonban egy pocsolyába. A helyett, hogy a műtőasztalon mindenre felké-
szülve belevesztem volna a szép semmi tiszta óceánjába, most negyedik hónapja 
fuldoklom egy colitis kínos és piszkos pocsolyájában, erőtlenebbül, leromlottabban 
és többet szenvedve, mint valaha. Hivatalba nem járók, hisz jártányi erőm sincs,, 
többet fekszem, mint amennyit talpon vagyok s jóformán minden kosztom az a nyolc-
féle orvosság, a mit belém öntögetnek és döfögetnek tűvel. 

Addig is, míg a könyvtár hivatalosan nyugtázza, végtelen hálával köszönöm; 
neked a Csapody Vera könyvét. Mindig nagyra becsültem őt, és hálás voltam neki, 
mért sok örömet szerzett nekem, de talán sohase annyit, mint most, betegen ezekkel. 
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a napsütéses színekkel. Amúgy is mindig gyöngéim voltak a kézzel festett növény-
ikonográfiák. Múzeumbeli boldog esztendeimben, mikor még élhettem a magam éle-
tét, tele volt a szobám Kráuterbuchokkal, a Hortus Romanus-sal, s ha nagyon fáradt 
voltam, mindig ezeken a kis piktúrákpn pihentem, a melyeknek se a színeit, se a 
bennük lüktető növényszeretetet a legmodernebb technika se tudja kihozni soha: 

A mohos kohászat — már én mégis csak így forgatom az önmagad becenevét — 
Bendegúz barátoddal betettem jó embereim arcképcsarnokába, — bár Te kép nél-
kül is mindig benne vagy a szívében nyavalyás öreg barátodnak: 

Móra Feridnek. 

. Szeged, 1934. I. 31. 
Drága Mohászom, 

perszé hogy örültem a tavasz aranyszemű heroldjának, akit te nekem teremtettél, 
de azért síráson kezdődött az öröm, sőt egy kiosi, csak éppen pápaszem fátyolnak 
való, ime estére is maradt a könnyekből. Hogy milyen viráglelkű embert adott ne-
kem az Isten tebenned és hogy megszűkítette az alkalmát annak, hogy személyed-
nek is örülhessek. , . . ' 

Ezen csak Te segíthetsz Drága Pistám. Én még hosszú hónapokig itthon ülő 
ember leszek, unokáim és fájdalmaim fogásában. Abban tehát biztos lehetsz, hogy 
itthon találsz. Csak az nem biztos, hogy mikor ember elé való állapotban. Mikor 
ugyanis a párnáim rágása kezdődik, akkor még a családom elől is elzárkózom, mert 
még gyerekkoromból emlékszem, hogy tisztességtudó oroszlán egyedül döglődik. Tehát 
arról van szó, Drágám, hogy egy ráérős, órádban felhívod a 2368-at s megkérdezed, 
meg vagyok-e veszve, vagy nem. De . azt hiszem, Neked még veszettnek is szelíd le-
szek. Így jelentette be magát öreg barátunk is, Kiss Ferkó. 

A vígvám, a hol famíliámmal élek, Boldogasszony sugárút 13. 
A mielőbbi viszontlátásra vár öreg barátod: 

Móra Ferid. 

Rácz Antal lapkiadóhoz (Szeged) írott levelek 

Szatymaz, 1930. VIII. 29. 
Lev. lap," melyen' kép helyett Berzsenyi-idézet áll: 

A míveletlen föld csak gazt terem: 
A lélek is csak úgy emelkedik 
A virtusokhoz égi szárnyakon, 
Ha Delphi Isten önti sugárt belé, 
Mely úgy kifejti lelkünk díszeit, 
Mint éltető nap a virágkebelt. 

A Friss Üjság legfrissebb emberének 
A postai szárnyán menjen hálaének. 
Ki körtét termel Szatymazunknak ékül 
S mit' Isten éd nem szánja azt 

Alulírott szegénytől. 
Móra Ferid. 

Péntek hajnal. " 
Kedves Tónikám, 

most ugyan még csak négyed öt, ami a sárgarigóknak elég előrehaladott idő, de a 
nemzet öreg írnokának, aki éjfél után kettőkor került ágyba, kissé korán van. Mégis 
muszáj volt felkelnem, mert felébresztett az a gondolat, hogy az Endrényi-pipa kint 
maradt az íróasztalon s a cselédek reggel nem elég gyöngéden találják-megfogni. Eb-
ből láthatod, mekkora örömet szereztél nekem, nemcsak a tajtékból való kinccsel, ha-
nem barátságoddal is. Remélem, az éppen olyan törhetetlen lesz, mint a pipa. Én egy-
formán fogok vigyázni mindkettőre. Meghatott hálával ölel innen a szomszédból öreg 
barátod: 

Szeged, 1933. II. 10. ' 
Móra Feri. 
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Böjthe Ételhez, a Magyar Nők című folyóirat szerkesztőjéhez írott levelek 

Szeged, 1932. IV. 14. 
Igen tisztelt Szerkesztő Uram! 
Szíves elnézését kérem, hogy a korrektúrát kísérő' levél nélkül küldöm vissza. 

Ütőn voltam s éppen csak annyi időm volt, hogy a vonat indulása előtt bedobhattam 
a .postaszekrénybe a levonatot, amelyet, amint látni méltóztatott, Indokolt volt revi-
diáini. * 

Ami most már szerkesztő uram szíves ajánlatát illeti, nagyon kedvesen érintett 
annak meleg hangja. A legnagyobb készséggel el is fogadnám, sőt akár ingyen írnék 
mindenhová, jó és melegszívű embereknek, ha a múzeumigazgatóságból meglehetne 
élni. Sajnos, nekem az írásból kell élnem, sőt ezekben a- megátkozott években még a 
múzeumot is áz írói keresetből támogatnom. Ezt az teszi lehetővé, hogy egy tárcámért 
200 pengőt fizetnek a lapomnál. Hajszolt életem mellett többre nem fut ja az időmből 
heti egy-egy tárcánál s ezért nem igen írok másfelé. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy hébe-hóba rendelkezésére nem állnék Szer-
kesztő Uram lapjának is, a felajánlott honorárium ellenében. Mindenesetre keresni 
fogom az alkalmat, hogy barátságunk megerősödjön Szerkesztő Urammal és lapjá-
val. 

Igaz becsüléssel és meleg köszöntéssel: 
Móra Ferenc. 

Nagys. Böjthe Elek úrnak, szerkesztő, Budapest.* 
Kedves jó emberek: 

"napok óta borzongok attól a jóbarátok adta tanácstól, hogy 
úgy köszönjem meg a jubileumi üdvözléseket, ahogy áz es-

. küvői gratulációkat, meg a temetési részvétnyilatkozatokat 
szokás. De mentül nagyobbra nőnek az asztalomon a virág-
kazlak, annál kénytelenebb vagyak beletörődni abba, hogy 
nem szoríthatom vissza külön-külön minden jóemberem ke-
zét.! Arra kérem őket, nézzék el nekem, hogy mégis megfogad-
tam a baráti tanácsot, ami tán nem is egészen stilszerűtlen: 
hiszen, a jubileum olyan találmány, amiben a lakodlomból is 
van valami, meg a temetésből is. Az ember azt hiszi, hogy 
delel, de aztán mégis csak kitudódik, hogy estére harangoz-
nak. Aztán azért-is jobb így egyszerre köszönni mindenkinek, 
mert így nem kell minden levélnél, táviratnál külön szégyelni 
magát az embernek a sok meg nem érdemelt jóság miatt, 
amely annyi szívből süt rá s amely az olyan terhet is elvi-
selhetővé tette, amit a harmincéves jubileum jelent egy öreg 
dologtevő munkásnak. 
Mindenkinek, aki szívből köszöntött, szívével köszön vissza: 
Szeged, 1932. május. 

Móra Ferenc s. k. 
aki most már csak azért is be fog menni a szerkesztőségbe, 

hogy meg tudja, melyik szerkesztő a gilt: a nyomtatott Etel-e vagy az írásban Elek-
nek nézett? Ami azért is eldöntendő, mert ¡nem tudom, szíves figyelmét kézcsókkal, 
vagy kézszorítással köszönheti-e meg öreg kollégája: 

Móra Ferenc. 

• Szeged, 1932. IX.. 15. 
Kedves Szerkesztő Kollégám, 

hónapokig elperegrináltam a háztól és a várostól s megint elbujdosom négy-öt hétre. 
Nagyobb regényen kalapálok s ezért kell lappanganom az emberek elől, akik sehol se 
akarnak békén hagyni. Jelen soraimmal csak megakarom ígérni a karácsonyi cik-
ket, — majd csak kimódoláljuk valahogy. November elején, mikor remeteceilám elha-
gyom, majd méltóztassék rá emlékeztetni. 

Addig is, még egyszer igazán megteheti, igaz tisztelettel csókolja a kezét öreg 
kollégája: 

Móra Ferenc s. k. 

* (Móra az Etel'szót Eleknek írja — tévedésből). 
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Szeged, 1933. II. 20. 
Drága „Elek" Kollégám, 

3ietek óta rettegve várom az „idézést bűnügyben". Meg is érdemeltem volna. Nagyon-
nagyon hálás vagyok érte, hogy nem jött. Ma este még imádkozni fogok érte, hogy 
a. reggeli postában nem találjam. Nagyon rosszul esne kiábrándulnom abból a föl-
tevésből, hogy ilyen türelmes szerkesztő is van a világon, hozzá nőben. Még rosz-
szabbul esne, hogy hite megrendült bennem az utolsó percben. • 

. Már vizitem alkalmával említettem, hogy négy tárcát összekerestem. Ez igaz is 
volt, csak ötödiket kellett keríteni s arra már nehezebb volt az időt kimódolni. Mire _ 
mégis sikerült, akikorra elvitte a merkoláb a másik négyet. (Lehet, hogy őskori " 
nyílhegyeket csavartam beléjük s akkor a hagyatékomból bizonyosan előkerülnek.) 

Most már együtt van mindaz öt, sőt a vadember és szelíd nő arcképe is csatol-
tatott, s az expediálással csak azért kell várni reggelig, mert valamelyik otthoni lom-
tárból. id. Ferencet is elő kell állítani, hogy híjjá ne legyen az Ígéretnek. Kotormány 
miniszter úr első hivatalos teendője holnap reggel a csomagolás lesz. 

A főszerkesztő Urat és a szerkesztőség férfi tagjait köszöntve, igaz becsüléssel 
ccsókolja a kezét öreg kollégája: 

Móra Ferenc. 

Szeged, 1933. ókt. 3. 
Az első teljesen lázmentes napon, de még mindig tántorgó betűkkel szívbéli há-' 

Iáját és kézcsókját jelenti lámának öltözött öreg kollégája 
Móra Ferenc. 

- Sz. 934. I, 23. 
Drága Kollégám, 

az igazság az, hogy betegebb vágyok, mint valaha voltam, csak azért nem engedem 
••dobra ütni a lapokban, mert nem akarom állandó rémületben tartani az olvasóimat.-
Az -operáció megszűntette a sárgaságot, illetve az epekőképződést, mint tünetet, ellen-
ben természetesen nem gyógyította meg az alapbántalmat, a colitist. Kimondhatatlan 
•sokat szenvedek, néha csak'félnap egyfolytában,' néha egész nap és éjjel rágom a 
vánkost, s, a szérvezet következetesen tovább romlik. Két professzor táplál két-
féle orvossággal — mást nem is tűr a gyomrom — sajnos foganatja nincs s ha lesz; 
soká várható. . , 

A novellák átvételére készséggel megadom az engedély t, az utalvány, mivel hiva-
talba nem járok, a lakásomra cimzendő (Boldogasszony-sugárút 13.) A főszer-
kesztő „urat." és családját szívből köszöntve, a szerkesztő „úr" kezét szeretettel csó-
kolja a nyavalyás örég kollégája: 

Móra Ferenc. 

,Dr. Domokos Lászlóhoz, régi jó barátjához (1902-ben együtt voltak a Szegedi Napló-
,nál) írott levél 

Szeged, 1928. XII. Í2. 
Drága Lacikám, 

¡engedd el nekem a mentegetődzést, amire tán úgy sincs szükség. Nem emberinek való 
élet az enyém, örök vágtatás, nem tudni hova és miért, — nekem se haszon, se nem 
gyönyörűség. Persze ezt nem az ásatásokra értem, amikbe nagyrészét beleöltem ennek 
az esztendőnek, de ez megérte, gyönyörűség volt. Mindössze egyÜie'te, hogy a tél szü-
netet parancsolt, de ez az életemben csak annyi változást jelent, hogy most már ez 
•az örömem sincs benne s még jobban ki vagyok szolgáltatva minden ügyes-bajos 
ember nekem idegen ügye-bajának.. Mintht fnem volna nekem elég a magamé is, 
a beteg asszony férjéé és a beteg lány apjáé. 

A könyvedet azon az éjszakáin átlapoztam, mikor kézhez vettem — november 15 
— s tán egy kicsit irigyen is tűnődtem el rajta, mennyivel magasabbra jutottál Te el 
a vadszőlős redakció óta, mint amennyit az én -belső öröm nélkül való sikereim jelen-
tenek. Te minden külső katasztrófán keresztül eljutottál magadhoz, engem minden 
külső siker messzebbre vitt "magamtól, soha többet' vissza nem hozható szép belső 
életemtől. 

Tovább azóta se jutottam a könyveddel, —• hiszen nem arra való, hogy a -leveses-
tányérjához támassza az ember, se üti olvasmánynak, zsebbe nem gyűrhető, magános 
órák szent csöndje kell hozzá. Most viszem újra haza s néhány éjszakámat neki szá-
nom az üres házban. (Hona szanatóriumban van, újra kezdődő — hegyedszer újra! — 
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gyomorfekélyével.) Hogy mire mentem vele, azt majd a Magyar Hirlap karácsonyi 
számában mondom el. 

Addig is a réginél is több szeretettel ölel: Ferid.. 

Feleky Gézához, a Világ felelős szerkesztőjéhez - írott levél. 
1925. év január ll-én_ 

. Purjesz Lajos főszerkesztő halála alkalmával: 
Szerkesztőm—Uram! 
Annak a fantasztikus viszonynak, amely engemet most már évek óta hozzátok: 

fűz, anélkül, hogy valaha jártam volna nálatok, eddig ez az egyetlen fájdalmas mo-
mentuma, hogy kondoleáló levelet kell írnom néktek. Pár nappal ezelőtt — magam is. 
nyavalyásan útra készülvén, még egészen máskép gondoltam. Arra számítottam, hogy 
útba ejtvén Pestet: végre egyszer színről-színre láthatjuk1 egymást, Lajossal és Veled 
és meggyőződhetünk róla, hogy csakugyan vagyunk, — amikor ennek örültem, ti mai-
akkor sirattátok is a gazdátokat. 

Mit írtam neki újévkor, hogy ne adjon az Isten rosszabb újesztendőt, mint a régi 
volt, mert igazán nem mertem ennél jobbat kívánni a Világnak, magamnak. Neki nem. 
is adott rosszat, az olimpiai győző szép halálát adta neki, — de nekünk, messziről, 
is tudom, nem adhatott volna rosszabbat. 

Gyászotokban testvéri szívvel' vagyok, 
• - * Móra Ferenc. 

Móra levele Purjesz Lajosnénak, Purjesz Lajos halála alkalmával: 

Tudom, 'hogy én nem vagyok egészen idegen annál a háznál, amelyikbe sose: 
jutottam el, még oszlopa ki nem dőlt és az az érzés kötelességemmé teszi, hogy ne-
próbálkozzak a vigasztalásnak semmi meddő formájával. Egyszer majd elmegyek, és 
megcsókolom Purjesz Lajos özvegyének a kezét, és szívembe szorítom az árváját, és: 
megkérem, hogy most ő meséljen édesapáról, az öreg mesemondó bácsinak, aki neki 
adja vissza, amit szeretetben kapott az apjától. És akkor majd elkérem egy arcképét 
is az én sohé látott gazdámnak, hogy bálás szívvel idetegyem a közé a néhány arc-
kép közé, amelyeknek a tekintetét magamon akarom érezni, míg én is az utolsó-
órák párnájára teszem a fejemet. Halkan sírdogáló szívvél csókolom á kezét. 

Móra Ferenc:. 

Szeged, 1934. I. 3:. 
Kalisch Símonnéhoz (Győr) írott levél. 

Drága Nagyságos Asszonyom, . " 
ne méltóztassék egy pillanatig se eltűnődni azon, hogy mért én maradtam ide át, 
a nagy vízen s mért a doktor ment át az örök világosság hegyein. Tűnődöm ezen 
eleget én, mint közvetlenül érdekelt. A betegség hosszú hónapjai alatt, a melyek 
az operációt megelőzték, nem szenvedtem annyit, mint azóta — most már negyedik 
hónapja — egy óra alatt. Sokszor arra gondolok, hogy én vagyok a Titanic boldog" 
hajótöröttje, aiki szinte csodamódon megszabadult Labrador jéghegyei közül s egy 
hét múlva Boston piacán belefulladt egy piszkos pocsolyába. És is a helyett, hogy 
a műtőasztalon, ahová mosolyogva feküdtemi. mindenbe belenyugodva belevesztem 
volna a semmi szép nagy tiszta óceánjába, azóta egy mocskos colitis pocsolyában 
fuldokiom kétféle országon. Válaszom is azért késett, mert erős gastricus lázak" 
gyötörtek az ünnepekben, — ezt a levelet is betegágyból írom. 

* 

A mi most már ' az írásaimat illeti, a melyek Nagyságos Asszonyomat arra 
késztették, hogy nekem levelet írjon, nagy illetlenség volna s ilyen intelligenciával 
szemben, mint ön, fölösleges és hiábavaló is azok érdekében közbejárni s ez 
nekem nem is szokásom. Pár ezer levelet kapok évente ismeretlen olvasóktól a 
azokat kénytelen udvariasságból megköszönöm, már amennyire győzöm, de hosz-
szabb levéllel természetesen nem terhelem se magamat, se őket. Nagyságos Asz-
szonyom levele azonban annyira elüt a szokott sablontól, hogy nem csak meg kell 
köszönnöm, hanem egyben — másban reflektálnom, is rá. 

Mindenekelőtt méltóztassék mentségemre betudni,. hogy bár évek óta én-
-vagyok a legdédelgetetíebb magyar író, a kinek minden kijut, még életében, amihez. 
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nálam, érderrlfesebbeket a halál se juttat: én soha se éreztem magam írónak, csak 
amatőrnek. Én becsületes _ foglalkozásom szerint könyvtár- és múzeumigazgató 
vagyok, de szívem szerint is az, s éle'.em nagyobb részét a szegedi Kultúrpalota 
eszi meg, a mélybe harminc évemet beleöltem, mert így esett jól. Író csak sokad-
sorban vagyok, s ez lettem először azért, mert az ősök csontjaiból nem lehet élni' s 
:most már annyi a hívem, minit írónak, hogy nem csalhatom meg és nem hagy-
hatom őket cserben a toll letevésével. És — sajnos — a kiadóim is résen vannak. 
IPersze hogy most a betegségem nem fog-e ki a kiadóimon is, a rajongóimon is, 
azt nem tudhatom. 

* 

Hogy az írásaimból kinek mi tetszik* mi nem, az természetesen az egyéni ízlé-
sen és még száz komponensen múlik. Hogy tárcáim közül ősi aprócseprő történe-
teim fogják meg, amiknek a magam kis élete a tárgya, annak valószínűleg az a 
megértése, hogy azokban sok a líra, s ön lírikus természet, mint ahogy én lírikus 
költő maradok halálos holtomig, még ha betűszámtant írnék is. Az É n e k - e t 
megírnom gyönyörűség volt, n'afeyon belülről jött, s talán ezt érzik rajta az" embe-
rek. Már évekkel ezelőtt megjelent az amerikai fordítása Newyorkban, azóta az 
•angliai Londonban s valamennyi közt a legszebb kiadás a hollandi, a mult év 
novemberében: ebben az a meglepőbb, hogy mint hollandi kiadóm értesít, már 
készül a második kiadás s őszre megjelenik az A r a n y k o p o r s ó is. 

Bocsássa meg, hogy ennyit fecsegtem magamról — de aki a nyomtatott fecse-
•géseimmel összeszokik, az tán megbocsátja ezt is. 

Mély tisztelettel csókolja a kezét ' . ' • 
Móra Ferenc 

. A maroslelei uradalmi cselédség élete 
a fölszabadulás; előtt 

Egyévtizedes fölszabadulását ünnepli október 7-én a maroslelei volt uradalom 
•cselédsége. Tíz esztendős gazdasági és kulturális fejlődésének hatalmas eredményei 
mögött azonban még mindig elevenen él a többévtizedes múlt nélkülözése, jogfosz-
tottsága, szenvedése, a csanádi püspöknek és szekértolóinak, csendőreinek, paliérai-
nak, intézőinek bánásmódja. 

A volt uradalom cselédségének 'élete különösen az. uradalom kapitalizálódása 
után, az 1890-es évektől vált egyre nehezebbé. Eddig még erősen feudál-patriarkális 
viszony volt Kis-Lele telepesei és az uradalom között. Első vezetőit és kisszámú 
cselédségét a telepesek zsellérei, később pedig a kapitalizálódó uradalom által le-
romboltatott Kis-Lele .tönkrement lakóinak egy része adta. Az ó-falu lerombolása 
fordulópontot jelentett mind az uradalom, mind pedig a cselédség életében. Ettől 
az időtől kezdve már több helyről települt cselédséget, szervezett gazdálkodást, s 
ezzel együtt növekvő kizsákmányolást, s igen kevés állandó cselédet találunk. A cse-
lédség az alávetettség, bánásmód miatt egyre inkább á nagy- s később a kisbéiüők 
szolgálatába: menekült. Ott sem volt ugyan virágosabb az életűik, hisz nehezebb és 
több munkát kellett végezniük, de valamivel több járandóságot kaptak, s családi 
életük békéjét, erkölcsét sem veszélyeztették annyira a bérlők, mint az uradalom 
intézői, pallérai. Erről a hányavetett életről így emlékezik, meg 81 év távlatából Árva 
"Mátyás: 

„Ötéves koromba a makai tanyákon libapásztorkodtam Ott rossz hejem 
vót. A gazda fia sokszó mögvert a nyűggé• Onnan hazakerűtem. Kingécre 
möntem. Ott pujkapásztor mög libapásztor vótam. Ott jó hejem vót, csalc 
Sándor bácsi sűrűn mögvert az instránggü. Asztán mikó onnan 
ggyüttem, Csányi Antal erdőőr mellett nevelködtem. Ügy 18 éves koromig 
vótam ott. Oskolába nem jártam. Ott vót a Marus, —• fürdöttem, — avvót 
az oskoln Kosztot mög ruhát kaptam évönte, égy forintot mög havonta. 
Onnan Pálfihó attak be Szöged városába. Három évig vótam ott gulyás, 
mög kanászbujtár. Mikó azt mondták: Matyi, mánis ugrottam, mint a 
szikra. Ott még mosogattam is. Onnan möntem katonának. Mikó haza-
gyüttem, az uradalomhó átam hónaposnak Egy hónapra két véka búzát, 
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