
Móra Ferenc levele diák korából

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium volt kiváló diákjának, népszerű
nagy írónknak néhány relikviáját őrzi: a kisgimnazista korára visszaemlékező Móra
Conjiteor... c. művének kéziratát, a hatodikos gimnazista Móra Ferenc nagy gonddal
készített egyik rajzát és azt a határozatot, amelyet tízéves érettségi találkozójuk meg-
icndezésére vonatkozólag Móra készített el, és mint „elnök" írt alá. - Volt osztály-
főnöke, Eyszrich György leányának birtokában van annak az üdvözlő beszédnek
az eredeti kézirata, amellyel ugyancsak VI. gimnazista korában Móra osztályfőnökét
névnapja alkalmából üdvözölte. Elemi iskolai és gimnáziumi anyakönyvek, a kiskun-
félegyházi gimnázium nyomtatott értesítői, s végül a helyi újságoknak már az iskolás
Móra Ferencről is olykor, elszórtan megemlékező adatai jelentették a dokumentációt,
amely Móra diák korának megírására rendelkezésünkre állott.

• A közismert Móra-írások, mint a Szeptemberi emlék, az Űri kalap és számos
elbeszélésének, versének életrajzi vonatkozásai vetítik még elénk a szegény diák küz-
delmes életét. , Végül Móra Ferenc legközvetlenebb családtagjaitól nyert értesüléseim-
ből, a volt diáktársak és kortársak adatközléseiből adódott az előbb említettekkel
együtt az a forrásanyag, amelynek felhasználásával Móra Ferenc kiskunfélegyházi gyer-
niekkorát és tanulóéveit feldolgoztam.'
; Utóbb a gyermekből ifjúvá serdülő, 14 éves Móra levelét juttatták el hozzám
közlés és a benne előforduló helyi vonatkozású adatok, nevek, események megmagya-
rázása végett.2

Ez a diákkori Móra-kézirat „Rimóczy József gymn. VI. oszt. tanulónak" az akkori
Pest megyei Tószeg községbe címzett borítékból és négy oldalas levélből áll. A levelet
„Móra Ferkó" mint „gymn. V. o. t." írta alá. Minthogy Móra és Rimóczi osztály-
társak voltak, már a címzett VI. oszt. és az aláíró V. oszt. tanuló voltából is követ-
kezik, hogy a boríték eredetileg nem ehhez, hanem egy évvel későbbi, szintén Rimóczi
Józsefnek küldött levélhez tartozott. Ezt egyébként a tószegi postahivatal érkezési
bélyegzője is elárulja. Az ezen látható 4-es szám ugyanis az 1894. évet tünteti fel,
a levél pedig, a szövegből megállapíthatóan, kétségkívül 1895-ban íródott. Az érkezési
postabélyegzőn kivehetően júl. 27-i dátum, minthogy 1894-ből való, a levél keltének
közelebbi megállapítására szintén nem lehet irányadó. Móra Ferenc a levelet dátum-
mal nem látta cl. A rajta lévő, idegen kéztől származó „1893. júl- 21" időmegjelölés-
ből csak az évszám a helyes. Ez abból is megállapítható, hogy Móra a levélben már
a nyár elmúlásáról, az ősz közeledéséről ir. Augusztus hónapra utalnak általában az új
tanév kezdésére vonatkozó részletek. A levélnek azonban van egy olyan konkrét adata
is, amelyből az írás ideje pontosan és minden kétséget kizáróan megállapítható. Móra
ugyanis adatokat közöl a Félegyházi Hírlap „tegnapi (20-i)" számából, amely a gim-
náziumban megüresedett tanári állások betöltéséről adott hírt. A Félegyházi Hírlap
189}, augusztus zo-i számában valóban megtaláljuk - egyes eltérésekkel - a Móra
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levelében a gimnáziumi-tanári állásokra történt pályázatokról• szóló hírközlést.3 •így
„Móra Ferkó" alább közölt és ismertetett levelét i8g). augusztus 21-én írta. •••"••• '

Minthogy Móra Ferenc 1879. július 19-én született, a 14 éves gyermek-ifjú Móra
eddig ismert legkorábbi levelével állunk szemben.

A levél borítékját, első és negyedik oldalát fénymásolatban is bemutatjuk. Teljes
szövegét az alábbiakban közöljük:

T . ' '• "•

Rimóczi József
gymn. VI. oszt. tanulónak,

Tószegén.
Kedves Barátom!
Nem tudom, mire véljem hosszas hallgatástokat, mely engem szerfelett nyugta-

lanít. Azt sem tudom, mikor mentetek, el, mert arra sem érdemesítettetek bennünket,
hogy elmeneteltek előtt eljöttetek volna. Nagyon rosszul esett ez nekem, de, még
mindig reméltem, hogy levelet írtok. Mamáik kérdezték, _ hogy talán összevesztünk,
hogy nem 'jöttetek el. ÍLn védelmeztelek, azt állítván, hogy nem voltunk otthon, mikor
ott voltatok, hanem hagytál ott levelet, melyet az ablakon dobtál be. Reméltem, hogy
valóban küldeni fogsz levelet, annál inkább, mert a könyveid nálam maradtak s. szó-
ban forgott, hogy a jövő tanévben hozzánk jöttök lakni. De levél mindekkoráig jiem
jött, s most valami történt, a mi végtelenül elkeserített. Most vasárnap (10-án) talál-
koztam Batkával és az édes atyjával, kik lakást kerestek. -Imre értesített, hogy jövőre
visszajöttök. - Te bizonyára tudtad, hogy Batka bejön s mégsem üzentél tőle semmit
sem a könyvekre, sem a lakásra vonatkozólag. Mit akarsz? Miért történt mi'idez?
Síit vétettem? Ha akaratomon kívül vétettem akármelyiteknek, - a mit' nem hiszek '—,

f
Móra Ferenc diákkori levelének címzése
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akkor bocsánatot kérek s ezennel felhívlak, hogy mihelyt levelem megkapod, azonnal
írj. nem tudom mire válni, ha azonnal nem fogsz írni. Batka mondta, hogy vissza
fogtok jönni. Hová mentek lakásra? Nem merem remélni, hogy hozzánk jöjjetek, habár
nagyon szeretném. Mama azt mondta, hogy u frtért elvállal, alább nem. Jertek hoz-
zánk, tudod, milyen gyöngy életünk lesz akkor. Hiszen, ha rajtam állna, ingyen elvál-
lalnánk benneteket. Ha nem jöttök hozzánk, illúzióim tönkre mennek. Már előre
elképzeltem, hogy mulatunk, a szüreten, hogy segítjük egymást rajzból, latinból, hogy
sétálunk a szép. napos őszi délutánokon, mikor szünidő van, sétálunk, de nem pajko-
sán, hanem komolyan, mint fögymnasistákboz illik, én leszoktatlak a dohányzásról.
te rászoktatsz a cigareltázásra, hogy elbeszélgetünk téli estéken tatáékkal, milyen bol-
dog életet élünk a kis szobában hárman, senkitől nem háborgatottan. Most ezek az
ábrándok mind füstbe mennek.

De ne pengessünk ilyen szomorít húrokat, térjünk át vígabb dolgokra . . . Hogy
vannak kedves szüleid, testvéreid, hogy vagy te, meg Lajoska? Én hamarabb írtam
volna, de annyi istencsapása ért, hogy no! Fájt a torkom, a gyomrom, a szemem {most
is gyönge), most pár napja oly rosszul voltam, hogy nem tudtam magamról semmit.
Máskülönben egészségesek vagyunk. Elmeneteled után hazajöttek a bátyámék, kik
megrövidítik a különben hosszú szünidőt, mely máskép nem tudom, hogy telt volna
el jó barátok, foglalkozás, olvasni való nélkül. Egy felöl bátyám a komoly vidámságú
családapa, másfelől a vidám komolyságú családanya s előttünk a négy fecsegő, virgonc
gyermek; egy barna leányka és fiücska s két szőke kis fiú . .. boldog vagyok, csak
az fáj, hogy a napokban már elhagynak bennünket, elhagynak azok, kiket annyira
szeretünk . . .! gyertek a belyükre ti.

Sárgulnak a falevelek, fonnyadnak a virágok, múlik a nyár. közeledik az ősz,
a mit az ablakon be-befújó hűvös szellő is tanúsít, múlik az idő .. . Az idő, mely
tőlem most hamar s gyorsan elröpül. Az én életein ebből áll: 5-6 órakor felkelek,
öltözködöm, reggelizem s megyek tanulni 11-ig, délután j-ig, azután unatkozom. Van
három conditióm: Varga József II. (latin, magyar), Solymosi József II. (latin) és
Reviczky Ottó I. magyar) osztályos. Reviczkyt a jövő, iig}fg4. tanévben is tanítom
egész éven át.

Furcsa dolgok történtek, mióta elmentetek. Sorra veszem s elmondom mind:
A ..Félegyházi Hírlap" július i}. száma a következő hírt hozta:
- Segélydíjak kiosztása a gymnasium-
„ban. Folyó zyán, délelőtt 9 órakor az igazgatói hivatal-
ban jelentkezhetnek a 461111891. számú tanácsvégzés ál-
jai segélydíjban részesített tanulók. 1. A Petőfi-féle
„y> frtos díjat Móra Ferenc gymn. IV. o. t. nyerte el. 1. a
„Tarán féle 50 frtos díjat Szilágyi László IV. o. t. 3. a Kriszt-
„mann A.-féle 75 frtos díjat Kalmár Béla IV. o. t. 4. a dr.
„Zborovszky-féle 20 frt. díjat Forgó Ferenc V. o. t.
„nyerte el stb.
Eyszrich kilépett és bajuszt hord, de a Tóth leányt nem adták neki. Erre nézve

a „Félegyházi Hírl." tegnapi (20-iki) száma ezt írja:
- A helybeli fögymnásiumban megüre-
sedett tanári állásokra eddig három pályázó adta
„be kérvényét. Szalay László, latin, magyar nyelvre, Osztro-
„gonácz János mathematikai és phisikai szakra, ifj.
„Endre László rajzra.
Most következnek az apróbb hírek: pár hete meghalt Choboczky képezdei tanár,

helyébe jött Rózsa, Zajzon, a képezdei igazgató elmegy innen, helyébe jön Faluvégi
Albert.
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Az időjárásunk nagyon furcsa, eső nincs, pedig rég nem volt, a kánikula nem
rendes, nincs nagyon meleg, mégis olyan nyomasztó a clima. Hidd meg barátom, hogy
e nyomasztó helyzetben oly jól esett a Markuszek levele, igaz, hogy csak egy pár sor
volt, de mégis jól esett tudnom, hogy van valaki, a ki megemlékezik rólam, nem
hittem, hogy te feledkezz meg rólam, te, - aki Bóhnnal és Lajossal legjobb barátom
voltál. ..

Most voltam künn a nagy, magyar pusztán, erre emlékeztet az ott szedett, aszta-
Kalmár az inasokkal dorbézolnak, Ranezay, Forgó, Horváth gigerliskednek (mikor
lomon heverő, száraz virágcsokor, lesz a pusztáról be szélnivalóm, ha megérkeztek.

Kocsis húzza nem a Kun László, - hanem a Draskovits szekerét, Keresztesi é<-
tanítani megyek, mindennap látom őket fényesen kiöltözve sétálni) és udvarolnak
Kiss Marinak, a kiért, mint a „Félegyh. hirl." írja, párbajt vívtak. Sztojákovics és
Markuszek visszajönnek. A „Bika" sétával öli a napot.

Ha levelem megkapod, azonnal írj, mert ha nem írsz, azt hiszem, ha vissza jössz
is haragszom. Négy napra leveled várom. Hogy van Jaloska? Tisztelem kedves szü-
léidet és testvéreidet, benneteket pedig vár szerető barátotok $i-én

Móra Ferkó
gymn. V. o. t.

u. i. Itthon van Kovács Imre, nem jó lenne triumvirátusunkba negyedik tagnak?
Czímem: III.k . Daru u. 1194. sz. Vár ölelő barátod F.

A levél magyarázatául mindenekelőtt azt kell közölnöm, hogy Móra Ferenc és
a címzett Rimóczi József is4 az 1892-95. tanévben a kiskunfélegyházi gimnázium IV.
osztályát végezte el. Az akkori nyolc osztályos gimnáziumban ez a mai általános
iskola VIII. osztályának megfelelő osztály volt. Amikor Móra is magát már büszkén
írja gimn. V. o. tanulónak, ez annyit jelentett, hogy a gimnázium négy alsó osztályá-
nak elvégzése után, az 1893. év szeptemberétől már mint „felsős", főgimnáziumi diák
folytatta tanulmányait.5

Az 1892-93. tanévben a gimnázium IV. osztályának 32 rendes és 1 magántanulója
volt. Az egész osztályban Móra Ferenc az egyetlen színjeles tanuló/'

Minthogy a levél az egyes számú megszólítás után mindjárt többes számot hasz-
nál („hallgatástokat", „elmentetek" stb.), meg kell jegyeznem, hogy Rimóczi Józsefnek
Lajos nevű öccse is járt a kiskunfélegyházi gimnáziumba, három osztállyal lejjebb.
Amikor tehát Móráék a gimn. IV. osztályába jártak, Rimóczi Lajos I. o. tanuló volt.
József Móra Ferencnél csaknem másfél évvel idősebb volt, Lajos pedig, akit levele
végén Móra tréfásan „Jaloska" néven említ, Móránál csak néhány hónappal volt fia-
talabb.7

Móra és a két Rimóczi fiú között baráti kapcsolat alakult ki. A szünidőre haza-
'Jtazó Rimóczi József már a könyveit is Móráéknál hagyta, s az előző tanév végén
arról tárgyaltak, hogy az új tanévben a fiúk Móráékhoz jönnek lakni. Ezt a Móra-
szülőkkel is megtárgyalhatták. Mórát ezért érintette kellemetlenül, hogy a szünidőre
való hazautazásuk előtt nem szóltak be hozzájuk, nem köszöntek el tőlük. Ferenc
diplomatikusan kimentette a két Rimóczi fiút az anyja előtt. Még inkább neheztelt
Móra a barátjára, amiért az egész szünidőben nem írt. Még aug. 20-án is bizonytalan-
ságban volt. A lakáskeresés ügyében beutazó Batka Imrével, egyik osztálytársukkal
sem küldött üzenetet.8 Szinte csalogatóan tárja fel Móra Ferenc barátai előtt a „gyöngy
életet", amely hármukra vár, ha hozzájuk jönnek lakni, a „kis szobába". Ö ingyen is
adna lakást barátainak, de a „mama" 12 Ft-nál alább nem vállalja a fiúkat lakásra.
Bár Ferkó „illúziói"-ról beszél, a náluklakás és baráti kapcsolat több előnyét meg-
csillogtatja: szüreti mulatság, közös tanulás, szünidei séták, cigarettázás, a téli esté-
ken családi beszélgetések „tatáékkal" - aligha tévedünk, ha mindebben nemcsak
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a barátkozó diák „ábrándját" keressük, hanem azt a körülményt, hogy a Móra-család
vidéki diákokat fogadott és keresett szállásra, mert az a havi 12 Ft is valamit köny-
nyített nehéz anyagi helyzetükön.

A meghitt, egyszerű családi kör ismertetése, amelyikben a két idegenből jött fiú
szeretetteljes otthonra találnak, bizonyára őszinte érzésből fakadóan áradt az ifjú Móra
tollából. De milyen meglepő kifejezése a 14 éves diáktól a hozzájuk hívásnak az,
amikor István bátyja, a felesége és kis gyermekeik távozásával kapcsolatban - „kiket
annyira szeretünk" - írja: gyertek a helyükre ti!" Hogy pedig bátyja családjának jel-
lemzésére Móra már Petőfinek Arany Jánosról és feleségéről írt sorait vette át: „Egy
felől bátyám, a komoly vidámságú családapa, másfelől a vidám komolyságú család-
anya, s előttük a négy fecsegő, virgonc gyermek",9 arra mutat, hogy a még alig ifjú
Móra Ferenc korát jóval meghaladó irodalmi tájékozottsággal rendelkezett. Talán
része volt ebben városa Petőfi hagyományának is. Ugyan ki vetné Móra Ferkó sze-
mére, hogy Petőfi szavait nem tette idézőjelbe? Ellenben dicséretére válik, hogy már
14 éves korára eljutott Petőfi prózai műveinek olvasásáig. A levélben a kibontakozó
költői lelket sejtteti a közelítő ősz hangulatos leírása, és a puszta szemléléséről írt rész:
„Most voltam künn a nagy, magyar pusztán . . . lesz a pusztáról beszélnivalóm, ha
megérkeztek". A kiskun puszta szépséges „felfedezése" a kis diák részéről kétség-
kívül szintén Petőfi-hatás.

Különös figyelmet érdemel a levélnek az a helye, amelyikben Móra a maga
szünidei elfoglaltságáról szólt. Arról, hogy reggel már korán, 5-6 órakor felkel, dél-
előtt 12 óráig, vagy délután 3 óráig tanítványaihoz jár, akiket pótvizsgára készít elő.
Három névszerint is említett „gyámolítottját" a gimnázium nyújtotta latinos művelt-
ségre mutató „condítióm" szóval említi. Mindhárom fiú az I—II. osztály bukott diákja,
a gimnázium nyomtatott értesítője szerint, mégpedig az egyik, akiről Móra azt írta,
hogy a következő tanévben is egész éven át tanítani fogja, az I. osztályt, mint öt
tárgyból bukott tanuló, ismételte. Több adatunk is van arranézve, hogy Móra Ferenc
felsős gimnazista korában állandóan foglalkozott gyenge tanulók korrepetálásával és
javítóvizsgára való előkészítésével, de hogy ezt a munkát már ilyen korán, 14 éves
korában is végezte, arra vonatkozólag e levél értékes forrás. A kitűnő, szegény diákok
sorsa volt ez az önfenntartás és önkitaníttatás az akkori társadalomban. Természetesen
az ilyen diák magatartásában és életszemléletében merőben különbözött a gondtalan
életet élő osztálytársaktól. Erre az ellentétre Móra is rámutat a levélben: mikor ö
tanítani megy, mindennap látja három osztálytársukat, amint az utcán „gigerlisked-
nek", „fényesen kiöltözve sétálnak". Más osztálytársai viszont „az inasokkal dorbé-
zolnak". Annak a kornak diák-inas ellentétében itt a dorbézoláson van a hangsúly,
amit a diák magatartásában Móra elítélt.'"

Bár tudjuk, és a levél alaphangulata is azt árulja el, hogy Móra Ferenc jóke-
délyű, barátkozó, meleg, társas érzésű diák volt, de a „komoly", „főgymnasistákhoz
illő" magatartást már 14 éves korában hangsúlyozta. Maga is korán kezdett „udva-
rolni", tanítványai húgainak; hatodikos gimnazista korában már a saját neve alatt
jelentek meg a helyi újságban halálos szerelemről szóló versei, de ekkor a levélben
még a félegyházi „furcsa dolgok" között említi, hogy egy Kis Mari nevű leánynak
udvarló osztálytársai „párbajt vívtak". Ez valóban megtörtént, a komikus esettel
a helybeli újság is foglalkozott."

A kiskunfélegyházi újságnak ugyanabban a számában, amely a Móra levelében
is említett diákpárbaj esetét leírta, olvashatjuk a „Segélydíjak kiosztása" c. híradást is.
Móra Ferenc levele ezt említi elsőként a helyi „furcsa dolgok" között. Bizony, nem is
volt az egyszerű eset, hogy a már hat osztállyal működő „főgymnasium"-ban a IV.
gimnazista kisdiák Móra Ferenc érdemelte ki a legnagyobb, a „Petőfi féle 50 frtos"
segélydíjat, vagyis ösztöndíjat.12 Természetesen jelentős esemény a Móra-család életé-
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ben is a nagy összegű stipendium, a vele járó dicsőség, az, hogy a „deák" Ferenc
kapta a gimnázium kiosztott ösztöndíjai között is ai első, a Petőfi emlékére alapított
segélydíjat. Nagy volt a szülők öröme, büszkesége is. Móra Ferenc nemcsak tószegi
barátjának, osztálytársának írta meg az ösztöndíjak odaítéléséről az újsághírt, hanem
később, egyik legkedvesebb elbeszélésében is feldolgozta. Az édesapja, „Márton szűcs"
ekkor gondolt arra, hogy „úri kalapot" vesz az ócskapiacon most már a gimnázium
felső osztályába kerülő fiának. Miután a kalapot megvette, és sietett hazafelé, el büsz-
kélkedett a ,,vasáros"-nak, hogy ezt az „úriembernek való" kalapot a saját fiának
vette:

„ - A Ferenc fiamnak, a deáknak - buggyant könnybe az öröm a foltoiószűcs
szemében. - Olvasta tán a tekintetes úr az újságban, hogy stipendiumot kapott a
negyedik gimnáziumban.

- A maga fia? - fanyalgott a vasáros.
- Az enyim, igenis. Ötven pengő-forintot hozott az ha :a tegnapelőtt a bizonyít-

vánnyal, oda is adta az anyjának. No, gondoltam, ezt a nagy örömet megfizetjük
a gyereknek. Űri kalappal lepem meg, mondtam az anyjának. Helybenhagyta, hát most
viszem neki az örömet. Szaladok is, hogy még ágyban érjem. E2t lássa meg először,
ha a szemit kinyitja a lelkem."''

Arra megint Beké Lajos tanár emlékezését idézzük a kitűnő bizonyítvány és
a legnagyobb stipendium mellé, hogy milyen diák is volt, mivel érdemelte ki Móra
Ferenc a gimnázium legnagyobb elismerését, jutalmát:

„Osztályának legjobb tanulója volt, hasonlíthatatlanul fölötte a többinek. Még-
pedig olyan értelemben, hogy sohasem volt más osztályzata, mint jeles . . . felelete és
írásbeli dolgozata sem volt más, mint jeles . . . Ferenc ambíciója akkor (gimnazista
korában) még csak annyi volt, hogy méltó legyen Pista bátyjához."1'1

István bátyját, aki a szünidőt családjával együtt otthon, Kiskunfélegyházán töl-
tötte, Móra Ferenc a levelében is említette. Itt ezt csupán azzal egészítjük ki, hogy
az 1893. év nyarán a Félegyhá:-i Hírlap rendszeresen, hetenként közölte a tanító-poéta
Móra István verseit, és hírt adott verseskötete közeli megjelenéséről is.1' A maga
hamarosan megnyilvánuló írói törekvéseiben Móra Ferenc elsősorban a nála 15 évvel
idősebb bátyját tekintette „mesterének".

Amire a közölt levélben, tekintettel a későbbi nagy publicista íróra, még fel kell
figyelnünk, az az ifjú Móra érdeklődése egyelőre szűkebb hazája, szülővárosa esemé-
nyei, „közügyei" iránt, ha ugyan ennek tekinthetjük a helybeli iskolák életében be-
következett változásokat, a tanárokkal kapcsolatos híreket. Nemcsak a kiskunfélegy-
házi gimnáziumban, hanem az itteni állami tanítóképzőben bekövetkezett tanár- és
igazgatóváltozásról is tudósította a barátját."1 A rendszeres újságolvasót árulja el az,
hogy az iskolai szünet időszakából, július és augusztus hónapból a helybeli hetilap
több számából is megírta a híreket.

A fő szenzáció a vidéki osztálytárs számára bizonyára az lehetett, amit Móra
Eyszrich György tanárukról írt meg, hogy „kilépett és bajuszt hord, de a Tóth lányt
nem adták neki". E tanár neve ismerős a Szeptemberi emlék-bö\ is: ő volt az a „latin
tanár úr", aki „ölben vitte be az iskolába" az osztály küszöbéhez lopódzkodó kis-
diákot, amikor ki kellett maradnia, mert nem tudták a tandíjat megfizetni. - Eyszrich
György mint pap-tanár került a kiskunfélegyházi gimnáziumhoz, azután világi tanár
lett, s mint ilyen, bajuszt kezdett hordani. Különösnek tűnik fel, de a levélben emlí-
tett „Tóth lány"-nak nemcsak a személyét sikerült megállapítanom, hanem 70 év után,
az 1963. év végén személyesen tájékoztatott a levél reá vonatkozó részéről. Arról, hogy
Eyszrich tanár járt hozzájuk, de az apja ezt nem szívesen nézte.1' íme, még ilyen
intim dolog is érdekelte a 14 éves, máskülönben „komoly" diákot,
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A maga korának ortográfiája szerint hibátlan helyesírása levél Móra Ferenc
diák korának, diák jellemének megismeréséhez értékesen járul hozzá. Abból az alka-
lomból, hogy 1964. február 8-án Móra Ferenc halálának harmincadik évfordulójáról
emlékezünk meg, s ez alatt az elmúlt három évtized alatt műveinek olvasótábora
egyre nőtt, alkotásai és emberi értékei az idő haladásával nemhogy feledésbe merül-
nének, de jelentőségükben, példamutatásban mind jobban kidomborodnak: úgy véljük,
hogy mint nagy íróink első írásai, a 14 éves Móra Ferenc levele is irodalomtörténeti
érdeklődésre tarthat számot.

Mezősi Károly

JEGYZETEK:

Móra Ferenc félegyházi élete c . több évvel
ezelőtt készült, 1960-ban kedvezően lektorált
és kiadásra javasolt, de azután a megjele-
nésre váró irodalomtörténeti dolgozatok
..limbusába" került tanulmányom egyik fe-
jezetében. (A limbus szót Móra többször
használja, meg is magyarázza, hogy rajta
az íróasztal süllyesztője értendő.) — Az itt
közölt levél külön kiadását, bár ezt itt em-
lített tanulmányomban is feldolgoztam, rész-
letes életrajzi munkám közeli megjelenésé-
nek bizonytalansága indokolja.
Péter László irodalomtörténésztől, Szegedről
a közölt levelet fénymásolatban, ismertetés
céljából azzal az értesítéssel kaptam meg.
hogy eredetije Tauszig Mária miskolci ta-
nárnő birtokában van. — A levél címzett-
jéről.- Móra volt diáktársáról Tauszig Mária
volt szíves közölni, hoev Dr,_Rimóczi József
Miskolcon mint rendőrfőkapitány mükö*ötT7—

, Az újságszövetség a hírek rovatában a kö-
vetkező: „A főgymnasiumban megüresedett
tanári állásokra eddig három folyamodó ad-
ta be kérvényét a városi hatósághoz, és pe-
dig: Szalay Gyula magyar, latin nyelvre,
Heringer Sándor magyar, latin nyelvre,
Osztrosonálz János matematika és fizika
szakra és ifj. Endre László a rajzra". —
Maga a h'radás tehát hibás volt annyiban,
hogy három pályázó bejelentése után név-
szerim négyei sorolt fel. Móra ezt levelé-
ben úgy kor^i^álta. hogy egy pályázót ki-
hagyott. Szalay Gyula nevét viszont Móra
írta tévesen Lászlónak.

. Az anyakönyvekben -i végződéssel írták a
nevét, csak Móra tisztelte meg az y-nal.

. A kiskunfélegyházi gimnázium 1891-ig csak
mint négy osztályos algimnázium működött.
Nyolc osztályos főgimnáziummá éppen ak-
kor fejlesztették ki. amikor Móra Ferenc
is az iskola tanítványa volt. Az 1893—94. tan-
évben, amikor Móra a gimn. V. osztályába
került, a fokozatosan kifejlődő főgimnázium
VII. osztálya nyilt már meg. — Vö. A kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Em-
lékkönyve fennállása 150. évfordulója alkal-
mából (1960) c. munkájában Mezősi Károly:
Az algimnázium története, benne Móra Fe-
renc diákkorára vonatkozó adatokkal.
A Kis-Kun-Félegyházi Városi Kath. Főgym-
nasium Értesítője az 1892—93-iki tanévről,
40. 1.

. Rimóczi József Tószegen 1878. febr. 16-án.
Lajos nevű öccse ugyanitt 1880. febr. 18-án
születeti. Szüleik közül csak édesanyjukat
jegyezték be „magánzó" foglalkozással
(A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
zium 1892—93. évi osztályanyakönyveiből).

. A levélben említett Batka Imre volt az 1892
—93. tanévben a IV. osztály egyetlen ma-
gántanulója. A gimnázium nyomtatott érte-
sítője szerint a III. és IV.. osztályból össze-

vont magánvizsgát tett. Ojkéeskei születésű
volt, gazdálkodó fia.
Vö. a kis kompillátor leleplezésére Petőfi:
Úti levelek Kerényi Frigyeshez. VII. levél,
Arany János családjáról: .,Egy felől a ko-
moly vidámságú családapa, más felől a vi-
dám komolyságú családanya s előttük a két
fecsegő, virgonc gyermek, egy szőke leány-
ka s egy barna kis fiú..."
Móra Ferenc osztályfőnöke a gimn. V. osz-
tályában az 1893-ban fiatal tanárként Kis-
kunfélegyházára került Benke Lajos volt.
ö visszaemlékezésében Móra Ferencék osz-
tályáról, a diákok magatartásáról igen elíté-
lően nyilatkozott. Az osztály legtöbb tanu-
lója hanyag, fegyelmezetlen volt. egyesek
kocsmába jártak, s ezért már az V. osz-
tályból több tanulót eltávolítottak. Móra
Ferencet azonban külön kiemelte, hogy
..még ilyen környezetben, ilyen iskolatársak
közt is meg tudott maradni tiszta jeles,
mintatanulónak, és kifejlődött azzá a derék
és művelt emberré, aki lett". — Mór^ Ferenc
diákkorából c. emlékezése a Félegyházi
Közlöny 1C34. márc. 18-i számában.

. A Félegyházi Hírlap 1893. júl. 16-i száma
Párbajhősök címen írta le azt az esetei,
hogy két gimnazista fiú egy nál'jk is fia-
talabb leány miatt a Lövölde nevű városi
parkban eredeti módon vívott párbajt: vas-
tag nádpálcával agyba-főbe verték egymást.
Miután így a ..lovagiasság követelményé-
nek" eleget tettek, kibékültek és hazamen-
tek. Otthon valószínűleg folytatása volt az
esetnek, és a ..nádpálcák, melyekkel pár-
bajoztak. közelebbi érintkezésbe jöttek a
párbaj hősökkel, mikor a mama és papa
az esetet megtudták".

. A .segélydijakat számos, a gimnázium jó
tanulója, szegény diákjai számára létesített
alapítványok kamataiból évenként osztot-
ták. Móra Ferenc a következő években,
mint felső osztályos gimnazista is többször
elnyerte még ezt a legmagasabb jutalom-
díjat, mint VIII-os gimnazista pedig 65 Ft
jutalomban részesült. — L. a kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Gimnázium története c.
id. munkában Kurgyis Ferenc feldolgozását
a főgimnázium történetéről. 107—108. 1. —
Móra Ferenc levelében csak két osztály-
társát és az egy osztállyal feljebb járó
Forgó Ferencet említi meg. akivel már mint
diák és később mint felnőtt ember is jó
barátságban állott. Egyébként Mórával
együtt az 1892—93. tanév végén 13 diák ré-
szesült segélydíjban. — A levélbe, Móra
adatközlésébe kisebb hibák csúsztak: a se-
gélydíj kiosztásáról a hírt nem a Félegy-
házi Hírlap júl. 13-i. hanem a júl. 16-i szá-
ma közölte, s a tanácsi végzés a segély-
díjak odaítéléséről nem 4613/1893., hanem
4345 1893. sz. határozattal történt. Kalmár
Béla nevű osztálytársa nem a Krisztmann-
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féle, hanem a Maar-i'éle alapítvány 15 Ft-os
díját kapta. E tévedések azt mutatják, hogy
az újság híradása után több mint egy hó-
nappal irt levélben Móra Ferenc emlékezet-
ből közölte az adatokat. — Az 50 Ft-os ösz-
töndíj nagyságára. vásárlóértékére vo-
natkozólag a helyi újság ár- és adatközlései
nyomán néhány összehasonlító adat 1893-ból:
1 q búza ára 7. Ft, ..legjobb" 7 Ft 20 kr,
1 q kukorica ára 4 Ft, hízott sertés méter-
mázsánként 43—45 Ft. kilogrammonként 44—
48 kr: 1 hektóliter kitűnő fehér bor ára 20—
22 Ft. — Gimnáziumi tanár javadalmazása
évi 800 Ft lizetés és 100 Ft lakbér, tanító
fizetése évi 550 Ft, városi írnok fizetése évi
400 Ft. — Vagyis Móra Ferkó 50 Ft-os ösz-
töndíja több volt egy tanító havi fizetésénél,
megfelelt 7 q búza vagy egy 110 kg-os ser-
tés árának. Mai érték szerint mintegy 2000
Ft-nak. Ugyanígy a két szállásra fogadott
vidéki diák havi 12 Ft szállásdíja 3 q kuko-
rica árának felelt meg, kb. 500 Ft-nak. —
A szegény emberek háztartásában ezek szá-
mottevő összegek és értekek.

13. A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig című
kötetben Üri kalap c. elbeszélés.

14. A Félegyházi Közlöny id. cikkében.
15. „Móra István zentai népiskolai tanítónak,

városunk szülöttének, az ifjabb költői nem-
zedék egvik legtehetségesebb tagjának, la-
punk mai tárcájában közölt gyönyörű köl-
teményére e helyen is felhívjuk olvasóink

figyelmét. F, költemény mutatvány szerző-
nek szeptember elején megjelenő versköte-
téből" — írja hírei között a félegyházi új-
ságnak ugyanaz a száma, amelyik a gimná-
ziumi ösztöndíjak odaítéléséről is tudósított
(júl. 16.). Ugyanekkor közli Móra István:
Furulyaszó c. versét, azzal a megjegyzéssel,
hogy ez mutatvány a szerzőnek .,A fészek"
címen hamarosan megjelenő kötetéből. —
A verseskötet azonban 1894-ben jelent meg
..Földszint" címen.
A levélben említett Chobodiczky Alajos
(Móra tévesen írta a nevét) képezdei tanár
hirtelen haláláról a Félegyházi Hírlap 1893.
aug. 13-i száma emlékezett meg. Az igaz-
gatóváltozás is így következett be. — A gim-
náziumba most pályázó Szalay Gyula Kis-
kunfélegyháza neves, múzeumalapító tanára
volt. Móra későbbi ..poeseos", irodalom
tanára, akiről írásaiban nagy szeretettel
emlékezett meg. Szalay Gyula latin—magyar
szakos tanárt és Beké Lajos történelem—
földrajz szakos tanárjelöltet 1893. augusztus
27-én Kiskunfélegyháza város közgyűlése
egyhangúlag választotta meg gimnáziumi
tanárrá. — Félegyházi Hírlap szept. 3-i szá-
ma, A Móra-levélben említett többi pályázó
tanár nem került a gimnáziumhoz.

. Özv. Klasz Sándorné. Tóth Izabella, aki 1878-
ban született. Tóth Károly kiskunfélegyházi
rendőr főkapitány leánya „hitelesítette" a
Móra-levélben közölt hírt.
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