
Berénytől Félegyházáig
Adatok Móra Ferenc eaaládjánah történetéhez

Meghatóan kedves, meleg hangú levelet kapott a jászberényi Lehel Vezér Gim-
názium 1962. május 23-án. A levél írója, dr. Katona Endre, az iskola egyik volt
növendéke, aki 1902. július 13-án érettségizett a jászberényi gimnáziumban - jeles
eredménnyel.

A hálás tanítvány még 60 év távlatából is szeretettel gondolt az „alma mater"-re,
és hálája jeléül nem mindennapi Móra-dokumentummal ajándékozta meg az iskolát.
Két eredeti képeslappal, amelyet Balatonfüredről írt neki Móra Ferenc 1931. december
16-án. A levélváltás körülményeiről dr. Katona Endre a következőket írja: A dolog
historikuma az, hogy az író műveiben annyiszor hangoztatta kiskun mivoltát, hogy
megsokalltam a dolgot és megírtam neki, hogy Félegyházán csak a föld kiskun, a
népesség azonban jászsági település, s ez nem is olyan régen, csak Mária Terézia alatt

Móra Ferenc levelezőlapja dr. Katona Endréhez
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Móra Ferenc ;ná,öU: levelezőlapja

történt. Ezt mutatja igen sok családnév azonossága is a jászságiakkal. A Jászság -
írtam -, amely oly kevés íróval dicsekedhetik, nem hagyja elvitatni magától Mórát".

Erre írta válaszul a két balatonfüredi képeslapot az író. Tekintettel arra, hogy
az - egyébként tetszetős - írást elég nehéz olvasni, szövegének másolatát itt közlöm:

Az első lap-.„Kedves Doktor Uram, utánam küldték szíves sorait ide, ahol
orbánc, trombózis, csonthártyagyidladás s egyéb álláshalmozások után összedrótozgat-
tam magamat. — Ami most már a lényeget illeti, én is ismerem a gondolom 1741-beli
település-történeti Filigy-Fil Félegyházárea. Persze, hogy igaza van önnek. Pláne, ami
az én személyemet illeti, hiszen az én apám csak 1S61- [a szöveg következő része és
az aláírás a lap kép-oldalán] ben vándorolt be - Jászberényből. De ha már utcát
kaptam a kiskunoktól, nem tagadhatom meg őket. Szivbeli meleg köszöntéssel hálásan
szorítja vissza a kezét Móra Ferenc."

A másik lap: „A pedinter már leszaladt a postával, mire még egy családtörténeti
adat eszembe jutott. Az apám ]ászárokszálláson tanulta ki a szűcsséget. A felszaba-
dító mesterét Tejbetök. Andrásnak hívták. Ez olyan klasszikus név, hogy megérdemli
ezt a külön kártyát. [A szöveg következő része, a dátum és az aláírás a lap kép-oldalán.]
Nagyon meleg [a szó olvashatatlan] köszöntéssel Móra Ferenc. 931. XII. 16."

A Móra-család Jászságból való eredete egyébként közismert tény. Tudomásom
szerint azonban még nem jelent meg olyan dokumentum, amely azt tanúsítaná, hogy
Móra maga is „második szülőföldjének" tekintette a Jászságot. A „Jászság írókban
szegény földjének" azonban az is jólesik, ha egy ilyen nagy író élete során egyszer-
egyszer mer rágondolni - mint édesapja szűkebb pátriájára - anélkül, hogy ezzel
meg akarná tagadni a hálás kiskunokat.

Balog János
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Móra Ferenc itt bemutatott két ismeretlen levelének életrajzi közléseit a szer-

kesztőség kérésére kiskunfélegyházi Móra-kutatásaim néhány okmányadatával vilá-
gítom meg.

Előbb azonban utalnom kell arra, hogy Móra Ferenc: Családfa c. tárcáját (L.
Daru utcától a Móra Ferenc utcáig II. köt.) maga is azzal kezdte, hogy az apja
„jászkim bevándorló" volt a kiskunok földjén, Félegyházán. A családi hagyományból

Móra levelezőlapjának kepinuata ;u iniurius joiun mura reruuc uiatrása látszik)

még annyit tudott, hogy jászsági nagyapja juhvágással foglalkozott, nagyanyját pedig,
„úgy rémlik, Dudás Erzsébetnek hívták. „- Már jobban ismerte a félegyházi, anyai
nagyszülőket, de a „családfát" feljebbi ősökhöz itt sem tudta felvezetni, mint álta-
lában azok, akiknek a „közrendű" félegyházi kiskunok utcájában, „a Daru utcában
volt várkastélyuk."

Amidőn pedig Gyanús nevem c. írásában a Móra-név eredetét vizsgálta, azt is
megemlítette, hogy a Jászságból felkereste őt Móra Mihály nevű atyjafia, nyűg. tábla-
bíró, aki a Móra-családfát hitelesen kétszáz évre visszamenőleg összeállította.

Fentebb közölt első levelében atyját már Jászberényből Kiskunfélegyházára be-
vándoroltnak írta. Ezt igazolja az a kiskunfélegyházi jegyzőkönyvi szöveg is, amely-
lyel Móra Mártont kiskunfélegyházi lakosnak befogadták: „Móra Márton Jász
Berényi származású szűcs legény kéri magát a szokott taxa mellett lakosnak be-
vétetni . .." így kezdődik az az 1861. febr. i-én kelt határozat, amelynek értelmében
Kiskunfélegyháza „Város polgárai közé lakosi joggal bevétetik." Móra Ferenc itt
közölt levelében említett 1861. év tehát már atyja félegyházi polgárrá történt befoga-
dásának esztendeje. Ugyanez év nov. 13-án kötött házasságot Juhász Anna 18 éves ha-
jadonnal, akinek a társadalmi származását „plebeia"-ként jelölte meg az anyakönyv.
A vőlegényt a házassági anyakönyv jászberényi születésű, 26 éves embernek írta,
atyja neve: Móra István, anyja neve: Gulyás Erzsébet. (Móra Ferenc tehát rosszul
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emlékezett arra, hogy anyai nagyanyját Dudás Erzsébetnek hívták.) Ami ebben a
házassági anyakönyvi bejegyzésben még figyelmet érdemel, az apai nagyszülők
redemptus volta, míg az anyai, félegyházi nagyszülők plebejusok.

Ügy látszik, Móra Ferencnek arról már nem volt tudomása, hogy atyja a lakossá
történt befogadás és házasságkötés előtt már három évvel vándorolt be Kiskun-
félegyházára. Az itteni szűcs céh jegyzőkönyvében ugyanis 1858-tól kezdve találjuk
meg Móra Márton és Móra András szűcslegényeket. Mindketten - ikertestvérek vol-
tak - 1834-ben születtek Jászberényben. Móra Ferenc bátyja, István, még személyesen
beszélte el nekem, hogy atyjuk és ikertestvére a Jászságból elindulva, mint iparos
vándorlegények, tulajdonképpen Szegedre akartak menni, de mivel Kecskeméten egy
szerencsejátékos elnyerte a pénzüket, csak a közeli Kiskunfélegyházáig jutottak el.
Itt álltak munkába, mindketten itt is ragadtak.

Móra Ferenc mindenesetre a maga „kiskun mivoltát'', mivel Kiskunfélegyházán
született, jogosan hangoztatta, bár maga is tudta, hogy szülővárosának lakossága na-
gyobbrészben a Jászságból települt (de nem 1741-ben, hanem 1743-ban). Amit az első
lapjában a Fii-Félegyháza név eredetéről írt, s amit Gyanús nevem c. cikkében is
említett (vagyis hogy Félegyháza a Filippus - Fülöp - egyháza névből származott),
Horger Antal szegedi akkori nyelvész professzor véleménye volt. Sokkal valószínűbb
a középkorban gyakori „média ecclesia" hű fordításának megfelelő „fél" ( = nem
„ecclesia integra", nem „egész" egyház, hanem filiálé) szóból való származás.

Kétségtelen, hogy Móra Ferenc családjának szűkebb pátriája apai ágon a Jászság,
Jászberény volt. Ezt maga is tudtaj de csak mint családi emlékezés élt benne, anélkül,
hogy a Jászságot „második szülőíöldjének" tekinthette volna.

Dr Mezősi Károly

A JÁSZKUNSÁG
1962-ik évfolyama egészvászon kötésben is kapható
a TIT Szolnok megyei szervezeténél.
Ára: 40- Ft.

68


