Móra Ferenc múzeumigazgatói karakterisztikájához - Egy Somogyi Szilveszter polgármesterhez írott levél értelmezése
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Móra Ferenc 1917-ben, Tömörkény István váratlan halála után kapott igazgató kinevezést
a szegedi Kultúrpalota élére. A háború után anyagilag is, emberi erőforrások tekintetében is
nehéz helyzetben lévő múzeumnak elhivatott vezetőjévé vált, innovatív, látogatóbarát, újszerű
intézkedései nyomán a múzeum népszerűsége folyamatosan nőtt. Egy új osztály létrehozásán,
a folyamatos gyűjteménygyarapításon és ásatásokon túl Móra Ferenc volt, aki az épület bővítését hangsúlyosan javasolta.
Tanulmányunkban a Móra-levelezés azon darabja kerül fókuszba, mely a múzeum épületével
kapcsolatos problémára keres megoldást. „Tudom, hogy az én életemben már nincs remény
a múzeum kibővítésére és páratlan leleteinek méltó elhelyezésére, amiket csak az utókor fog
igazi értékük szerint megbecsülni.” –írta 1931. augusztus 6-án Somogyi Szilveszter polgármesternek, melyben átfogóan elemzi a Kultúrpalota működésének aktuális állapotát. Álma
1955-ben vált valóra.

Ferenc Móra
museum
director
collections

Móra Ferenc legendásan nagy levelező hírében
állt magánéleti szempontból és hivatali teendői
tekintetében is. A levelekben is valósággal játszadozott
a szavakkal, gondolatokkal, a nyelvhasználat igazi
mestere volt. 						
A most először publikált levél sokat elárul Móra
Ferenc igazgatói-múzeumvezetői felfogásáról, a
szegedi közgyűjtemény akkori viszonyairól.
A múzeumtörténeti jelentőségű forrás 1931. augusztus
6-i keltezésű. A dokumentum Móra Ferenc aláírásával,
de nem az ő kézírásával olvasható; címzettje Somogyi
Szilveszter polgármester, aki Móra igazgatósága
alatt mindvégig a múzeumügy támogatója volt.
Móra Ferenc 1904-től lett a Városi Múzeum és
Könyvtár munkatársa. Június 1-jétől napidíjas
gyakornokként a természettudományi gyűjtemény
rendszerezésében vett részt, majd ugyanazon év őszétől
az intézmény könyvtárosa lett. A következő években
megkezdte régészeti jellegű tudományos munkáját
is megkezdte. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Napló
újságírója, 1913-1919 között főszerkesztője volt.
A múzeum élére Tömörkény István váratlan halála
után került. A legendás előd 1917. április 24-én hunyt
el. Móra Ferenc egyetlen pályázóként jelentkezett a
megüresedett pozícióra, és az igazgatói kinevezését
július 12-én kapta meg.				
„A Kultúrpalotában, a festett vásznak, kitömött madarak,
a szivárványszárnyú, preparált pillangók, a faragott
kövek és az őskori leletek, valamint a másfélszázezernyi

könyv meghitt csöndű hajlékában az első pillanattól
kezdve otthon érezte magát.” – írta Móra és a
Kultúrpalota kapcsolatáról Magyar László újságíró, a
néhai igazgató egykori barátja (Magyar 1965: 66).
A közölt levél születésekor Móra már több mint 14
esztendeje irányítja a Kultúrpalotát, s 27 éve dolgozik
a „sokablakos” épületben. 1931-ben már országosan
ismert népszerű íróember és megfellebbezhetetlen
tekintélyű kulturális menedzser – ahogy ma
mondanánk.
1931-ben – noha soha nem volt egy erős dongájú
ember – ereje teljében van. Bátran kezdeményezhet,
javasolhat. Senki, ő maga sem gondolta, hogy életéből
már csak két és fél esztendő van hátra. A látszat
szerint egészséges, aki a jövőt tervezi.
A dokumentum születésekor az ország (és a világ)
a nagy gazdasági világválság következményeitől
szenved. A Somogyi Szilveszternek írott levél
formailag arról szól, hogy az intézményvezető
kezdeményezi a múzeumnak és a könyvtárnak helyt
adó Kultúrpalota épületének kibővítését. 1931-ben a
gazdasági válsághelyzet miatt nem tűnt túl reálisnak,
hogy Szeged városa egy ekkora beruházásba kezdjen.
1931 nyarán összeomlott a nemzetközi bankrendszer,
Magyarország
devizatartalékai
kimerültek,
államcsőd fenyegetett. A Bethlen-kormány július
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13-án háromnapos bankzárlatot vezetett be a teljes
pénzügyi összeomlás elkerülése érdekében. A gondok
olyan súlyúak voltak, hogy a több mint egy évtizede
kormányfői pozícióban lévő Bethlen István augusztus
24-én lemondott hivataláról (Romsics 2010.: 168).
Egyértelmű, hogy a múzeumépület bővítéséről szóló
mórai javaslat – ha felszínesen vizsgáljuk - augusztus
6-án nem számított jól ütemezettnek. Értelmezésünk
szerint azonban Móra felvetése csak formálisan
szólt az épület kiterjesztéséről. Tudnunk kell, hogy
a megelőző években Móra a nyilvánosság előtt már
többször is felvetette, hogy a jövendőben hasznos
lenne elgondolkodni a Kultúrpalota kibővítésén.
Ez a munka végül 1955-ben történt meg. Hogy a
kibővítés 1931-ben nem reális, azt Móra is sejthette,
ezért írta e gondolatot a levélben: „Az én életemben
már nincs remény a múzeum kibővítésére és páratlan
leleteinek méltó elhelyezésére.”
Az 1931-es levél igazi célja az volt, hogy meggyőzze
az intézmény fenntartóját, a szegedi városvezetést,
hogy a régészeti ásatásokról bekerülő leletanyag
tárolása („régiségtár”) érdekében inkább áldozzanak be
múzeumi belső tereket, ahol korábban festményeket
őriztek. Móra azt kívánja elérni, hogy a régészeti
munka ne ütközzön akadályba amiatt, hogy nincs hely
az ásatásakon előkerülő tárgyak tárolására. A szöveg
illusztrálja: a múzeumigazgató koncepciójában sokkal
fontosabb, hogy a régészeti feladatokat el tudják
végezni, minthogy a festményeknek legyen kellő terük.
Móra szemében a régészet egyértelmű elsőbbséget
élvezett a képzőművészettel szemben. (Ahogy Nagy
Imre művészettörténész megállapította, 1920 és
1935 között a szegedi múzeum képzőművészeti
gyűjteménye érdemben nem bővült [Nagy Imre 2002:
138]).
A dokumentumban több olyan részt találhatunk,
amelyek megmutatják, hogy milyen érveket használ
Móra a régészeti érdekek védelmében. „Ma már az a
helyzet, hogy a Kultúrpalotának legnagyobb tudományos
értéket képviselő s európai viszonylatban egyetlen
nyilvántartott és megbecsült része a régiségtár, amelynek
értéke egyre fokozódni fog.” – írja a levélben az igazgató.
A régészet prioritása melletti érvként említi, hogy az
ásatásokról szóló híradások szerte Európában öregbítik
Szeged hírnevét: az aktuális klárafalvi ásatásokról
szóló információkat átvette a németországi és svájci
sajtó, amint a levélben írja: „egy hét lefolyása alatt
14 német és svájci napilap híradásait tudatták velem
a külföldi lapszelvényirodák.”Sajnálkozik a képtár, a
képzőművészet visszaszorítása miatt, de intézménye
hosszú távú érdekeit megítélése szerint a régészet
jobban szolgálja. Múzeumtörténeti nézőpontból
visszatekintve ki kell mondanunk: Mórának igaza volt.
A régészeti munkákkal Móra Ferenc megalapozta
a szegedi közgyűjtemény országos presztízsét.
Móra 1932-ben a szegedi egyetem díszdoktora
lett, a felterjesztésben a javaslattevő professzorok
kiemelték: a régészeti leletek szakszerű múzeumi
elhelyezése érdekében Móra mindig „minden lehetőt”
megtett (Péter 1989: 57). Földes Anna, Móra Ferenc
monográfusa szerint Móra a „sok titkú föld szerelmese”
volt. (Földes 1977: 100).

Igazi kommunikációs hadműveletnek tekinthető
e levél megfogalmazása. A pozícionált cél a
kibővítés népszerűsítése volt, de a reális célkitűzés
a képtár bezárásának hallgatólagos elfogadtatása
lehetett. Ehhez az egyébként igazgatói hatáskörben
meghozható döntéshez kívánt Móra városvezetői
támogatást szerezni. A levél egy valódi imázsformáló
szöveg. Nem véletlenül nevezi Lengyel András
irodalomtörténész „modern médiaszemélyiségnek”
Móra Ferencet (Lengyel 2005: 72-78). Móra igazi
kommunikátor, aki lenyűgöző nyelvi erővel képes
az általa képviselt ügyet, ügyeket népszerűsíteni.
A most közölt forrásban a közgyűjtemény reputációját
is igyekszik erősíteni. Hitelesen érvel amellett,
hogy a szegedi könyvtár kiemelkedő szerepet visz a
vidéki Magyarország kulturális életében, „az ország
legnagyobb és legélőbb vidéki könyvtáraként” említi
intézményét. Briliáns módon képes a negatív és
a pozitív kommunikáció elemeit váltogatni. Az
egyik mondatában kifejti, hogy helyhiány miatti
„visszafejlődést” nem tudja többé megakadályozni, a
kollekciók gyarapodása „a minimumra süllyedt”, de
utána összintézményi szempontból pozitív jövőképet
vázol: hitet tesz amellett, hogy „a szegedi idegenforgalom
elsőrangú tényezőjévé lehet” majdan a szegedi múzeum.
A szöveg üzenete egyértelmű: Móra felelős vezető,
a nehézségek ellenére jó irányt képes szabni az
általa vezetett közgyűjteménynek. A levélben a
múzeumigazgató ars poetica jelleggel áll ki az
ásatások fontossága mellett: „A tudománynak és a
városnak egyformán szolgálunk akkor, ha kihasználjuk
azt a kedvező körülményt, hogy a szegedi határ
kifogyhatatlan bányája a régészeti leleteknek. Sajnos,
ez a bánya állandóan veszélyeztetve van. […] vétkes
közömbösség volna arra az álláspontra helyezkedni,
hogy az ásatásokat jobb időkre kell hagyni, mert, ami a
földben van, az jó helyen van. Csak az van jó helyen,
ami a múzeumokban van.” – szögezi le Móra Ferenc.
Ez a szövegrészlet és az egész most közölt dokumentum
is bizonyítja, hogy a mórai múzeumfelfogás szíveközepe a régészet.

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

Méltóságos Polgármester Úr! 1
Az utolsó fél évtized folyamán állandóan hangoztattam
nagy nyilvánosság előtt, mint fölöttes hatóságaimnak
a Kultúrpalota kibővítésének szükségességét, minden
alkalommal rámutatván arra, hogy ha ez meg nem
történik, a zsúfoltságnak olyan következményei lesznek,
amelyekért felelősséget nem vállalhatunk.
Mivel a körülmények kérésem teljesítésének nem
kedveznek, most már csakugyan arra jutottunk, hogy
a vezetésemre bízott intézmények fejlődése megakadt,
de a visszafejlődést sem tudom többé megakadályozni.
A könyvtárat egyelőre ettől a veszedelemtől megmenti
az a másik veszedelem, hogy az intézet dotációjának
restringálása következtében az évi gyarapodás a
minimumra süllyedt, mélyebbre, mint a könyvtár ötven
éves fennállása alatt eddig bármikor. De a minimális
gyarapodás mellett is odaérünk öt év alatt, hogy a
könyvraktárban, az úgynevezett fő könyvtárban egyetlen
új könyvet sem tudunk elhelyezni s ezzel az ország
legnagyobb és legélőbb vidéki könyvtára a megkövesedett,
halott könyvtárak sorsára jut.
A muzeumnál ez a helyzet már évekkel ezelőtt beállott.
A hadtörténelmi és művelődéstörténeti osztályokat
már hat évvel ezelőtt likvidálni kellet, mert csak így
tudtam terjeszkedni a régiségtárral – jobb hely híján a
szuterénben. A numizmatikai gyűjteményt a tárlókból a
szekrénybe kellett zsufolnom, így ezt az osztályt elvonnom
a közönség elől, az azóta beérkezett festményeket a városi
hivatalokban kellett deponálni.
Most egy lépéssel tovább kell mennünk s megkezdenünk a
képtár visszafejlesztését egyelőre az utolsó képtári terem
bezárásával, mert az idei ásatásom ládákat megtöltő
anyagát már sehol sem tudom elhelyezni, hacsak a képtár
helyiségeit fel nem használom.
Nem szívesen teszem ezt, hiszen az intézet fennállása
óta a képtár a reprezentatív osztályunk, a közönség nem
veszi szívesen, ha annak egy része elvonatik tőle. Viszont
ma már az a helyzet, hogy a Kultúrpalotának legnagyobb
tudományos értéket képviselő s európai viszonylatban
egyetlen nyilvántartott és megbecsült része a régiségtár,
amelynek értéke egyre fokozódni fog. Lehet, hogy itthon,
Szegeden, túlértékelésnek tetszik ez az állítás, - épp azért
szabad legyen igazolásomul csak arra hivatkoznom,
hogy mikor pár hét előtt rövid kommünikét adtam ki
a szegedi sajtónak, a klárafalvi ásatások befejezéséről
negyednapra már átvette azt a németországi és svájci
sajtó. Löw Immánuel felsőházi tag úr volt az első, aki
külföldi nyaralásából “örvendetes meglepetésül” beküldötte
nekem a Berliner Togeblattnak az ásatásokkal foglalkozó
számát s egy hét lefolyása alatt 14 német és svájci napilap
hiradásait tudatták velem a külföldi lapszelvényirodák.
Annyi hiábavaló kisérlet után nem akarok most kitérni
arra, kitévén magam a félreértés veszélyének, hogy a
szegedi idegenforgalom elsőrangú tényezőjévé lehetne
tenni a szegedi múzeumot, de legyen szabad arra
rámutatnom, hogy nem elfogultság az részemről, ha
minden erőm megfeszítésével igyekszem előmozdítani
régiségtárunk fejlesztését. A tudománynak és a városnak

egyformán szolgálunk akkor, ha kihasználjuk azt a
kedvező körülményt, hogy a szegedi határ kifogyhatatlan
bányája a régészeti leleteknek. Sajnos, ez a bánya
állandóan veszélyeztetve van, mert a halmokat lehordják,
felforgatják, szőlővel beültetik s akkor, amikor az őskori
urnák száját az eke szaggatja vétkes közömbösség volna
arra az álláspontra helyezkedni, hogy az ásatásokat jobb
időkre kell hagyni, mert, ami a földben van, az jó helyen
van. Csak az van jó helyen, ami a múzeumokban van, természetesen kellően preparálva és megfelelően kiállítva.
Tudom, hogy az én életemben már nincs remény a
múzeum kibővítésére és páratlan leleteinek méltó
elhelyezésére, amiket csak az utókor fog igaz értékük
szerint megbecsülni. De ha erről ma nem lehet is szó,
legalább legyenek megmentve és biztonságba helyezve a
három-négyezer éves kincsek, amelyeket, ha veszendőbe
mennek, csakugyan nem lehet pótolni. Ezért vagyok
kénytelen arra késztetni Méltóságodat, legyen kegyes
hozzájárulni ahhoz, hogy a képtár utolsó terme elzárassék
és régiségtári raktárul legyen felhasználható.
Mert sajnos, csak raktározásról lehet szó, hiszem az újabb
leletek kiállítására, noha azon kitisztítva, rendbehagyva,
konzerválva készek állnak arra, már évek óta azért sem
gondolkodhatunk, mert nemcsak kiállítási termeink,
de kiállítási szekrényeink sincsenek. De ha már ezen a
módon nem szolgálhatjuk is a jelent, legalább az utókor ne
vethesse szemünkre azt, hogy még csak el se raktároztuk
a számára azt, amit évezredek óta megörzött a magyar
alföld.
Szeged, 1931. augusztus 6.
Somogyi Szilveszter polgármesternek

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

IRODALOM

Földes Anna (1977): Így élt Móra Ferenc. Budapest: Móra
Könyvkiadó.
Lengyel András (2005): A „másik” Móra. Szeged: Bába Kiadó.
Magyar László (1966): Móra Ferenc élete. Budapest: Móra
Könyvkiadó.
Nagy Imre (2002): A képzőművészeti gyűjtemény. In: Lengyel
András (szerk.): A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető
Szeged és Csongrád megye múzeumairól. Szeged: Móra Ferenc
Múzeum, 136-143. p.
Péter László (1989): Móra
Kiskunfélegyházi Városi Tanács.

Ferenc.

Kiskunfélegyháza:

Romsics Ignác (2015): Magyarország története a XX. században.
Budapest: Osiris Kiadó.

JEGYZETEK
1

Móra Ferenc Múzeum Irodalomtörténeti Gyűjtemény lsz: 2014.8.31.

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

Kovács-Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin\ Veritatis Imgao, Harmadik szám (2018)

„This is a precious house for me, its crypt is the body of my youth and the source of the purest
pleasures of my life.” – Ferenc Móra, the innovative director.
Anikó Kovács-Krassói – Konstantin Medgyesi
Ferenc Móra, after the unexpected death of István Tömörkény, was appointed to be the director of the Palace
of Culture of Szeged in 1917. After the war he became a leader of a museum that was in a difficult position
in terms of both financial and human resources and his innovative, visitor-friendly, novel actions led to the
growing of the museum's popularity. In addition to the foundation of a new department, to the continuous
expansion of the collections and excavation works, Ferenc Móra was the one who proposed the enlargement
of the building.
In this article we discuss the letter of Móra’s correspondence which focuses on his activities concerning the
problems concerning the museum’s building. „I know that in my life there is no hope of extending the museum
building or no hope of replacing its wonderful finds properly – only posterity will value them fittingly to their
true values.” – as Ferenc Móra wrote on May 6, 1931 to the mayor of Szilveszter Somogyi in which letter
he also analyzes the current state of operation of the Palace of Culture. His dream of an extended museum
building became true in 1955.

