
MÓRA FERENC A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

PÉTER László

„Mikor Szeged legrégibb közművelődési 
intézményének a fundamentumát letették, azt 
mondták róla, hogy ez a rekonstrukció záró
köve.” Mórától idézem, s ugyancsak tőle, egy 
másik tárcájából veszem a folytatást is: „Az 
első közkönyvtárnak, az alexandriai 
n a k  homlokzatára az volt írva: a lé le k  g y ó g y 
szertára ; a mienknek az a fölirata: a 
d é sn e k Г

Abban, hogy a közművelődésnek szentelt 
Tisza-parti „sokablakos nagyház”, a k u ltú rp a lo 
ta , ahogyan akkor hívták (a szegedi nép ajkán 
/смгГи/palota), ahogy ma nevezzük: a Közműve
lődési palota, országos, sőt világhírre tett szert, 

a legnagyobb szerepe éppen Móra Ferencnek volt. ő  írta Tömörkényről, de őrá magára 
még jobban illik: „Sejtelme se volt róla, hogy Szeged kultúrpalotájának ő a legnagyobb 
raritása és akkora kincse, amekkora Budapest összes múzeumaiban nem található. És 
sohase gondolt arra, hogy a kultúrpalota idegen látogatói szemében ő a legnagyobb 
áhítattal megnézett látnivaló.”

Somogyi Károly esztergomi kanonok az 1879-i nagyárvíz után, 1880. április 26-án 
levelet írt Szeged törvényhatósági bizottságának:

„A romjaiból új életre kelő Szegedre nagy nemzeti misszió vár. A város újraépíté
sénél ehhez képest az országos intézkedések vezérelvét azon feladat képezi, hogy Szeged 
mindazon eszközökkel elláttassék, melynek birtokában fokozott hatékonysággal és erővel 
képes lesz misszióját betölteni.”

„Ezen meggyőződéstől áthatva részemről is szolgálatot tenni kívánok a közművelő
dés és magyar nemzetiség ügyének, és évtizedek hosszú során át gonddal, fáradságosan és 
nagy áldozatokkal gyűjtött könyvtáramat Szeged városának ajándékképpen, örök tulaj
donául fölajánlom.”

Az alapítványi oklevél 1881. február 15-én hasonló szavakkal rögzítette a 43 701 
kötetes könyvtár Szegednek ajándékozását. A város hálából S o m o g y i-k ö n y v tá rn a k  nevez
te. Első igazgatójául tudós főjegyzőjét, a későbbi várostörténet-író Reizner Jánost 
(1 8 4 7 -1 9 0 4 ) nevezte ki.
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„Szeged néhai nagy polgármestere, Lázár György indítványára már 1896-ban 
otthont emelt közgyűjteményeinek, a negyedmillió forintot meghaladó költséggel épült 
kultúrpalotában, amely a Stefánia parktól körülvéve áll a Tisza-parton. Időrendben ez 
volt az ország első kultúrpalotája.” Ezek Móra szavai.

A múzeum a könyvtár keretei között nőtt föl: első kiállítása 1899-ben nyílt meg. 
Ettől kezdve „Somogyi-könyvtár és városi múzeum” lett az in té z e t (ahogy Móra szerette 
emlegetni) neve, és egészen 1950-ig mindig közös igazgatója volt. Reizner mellé 1899. 
szeptember 20-án Tömörkény István (1866—1917) került könyvtárnoknak, majd Reizner 
hirtelen halála után, 1904-ben, az akkor már országosan ismert író lépett az örökébe. 
Ugyanekkor Tömörkény könyvtárnoki tisztét Móra örökölte.

Móra 1902. május 1-én került a Szegedi Naplóhoz. Itt ismerkedtek meg és meleged
tek össze Tömörkénnyel. Móra természetrajz-földrajz szakos tanárnak készült, de diplo
mát nem szerzett. Alapvizsgája mégis elégséges volt Szegeden ahhoz, hogy Tömörkény 
1904. június l-étől napidíjas szakdíjnokként alkalmazza „Móra Ferenc tanárjelöltet” 
a múzeum természetrajzi gyűjteményének rendezéséhez: a csigagyűjtemény leltározásához.

A szegedi városi tanács 1904. november 28-án Móra Ferencet öt szavazattal 
a Cserzyre adott három ellenében választotta meg. így lett Móra Ferenc évi 2500 forint 
fizetéssel a Közművelődési palota tisztviselője, s így vált írásai nyomán Szeged könyvtára 
és múzeuma az ország egyik legismertebb kulturális intézményévé. Az újságírással sem 
hagyott föl: mellékfoglalkozásként továbbra is Szegedi Napló munkatársa maradt.

A könyvtámok 
1 9 0 4 - 1 9 1 7

„Hazánk legkomolyabb könyvtámoka” — így jellemezte a Fiatal Mórát a tréfás 
szavú Tömörkény. Az ifjú Móra — tán bátyja példájára — öregítő, kom olyító nagy 
bajuszt viselt. A doktorátusára készülő, de előtte tragikus fiatalon elhunyt Polczner 
Auróra egyenesen mogorvának látta az olvasótermi felügyelő asztalánál írásaiba temetke
ző könyvtárost. Mórának magyarázkodnia kellett: nem verseit írja ott, hanem fölszaporo
dott könyvtári tennivalóit törlesztgeti szorgalmasan. „Azért töltöm — írta 1906. január 
9-i levelében — egész életemet a könyvtárban, reggel 8-tól délután 1-ig, 2-től néha 7-ig, 
néha 8-ig, s így a múzsának én csak éjjel udvarolhatok, petróleumlámpánál...” 1931. ápri
lis 30-án egy körlevélre válaszul meg ezt írta: „Én, amikor a Somogyi-könyvtárhoz kerül
tem, azon kezdtem, hogy három évig nem mentem szabadságra, hanem arra használtam 
a nyári szünetet, hogy a főkönyvtárban — akkor 75 000 kötet volt —, minden könyvet 
a kezembe vettem, megnéztem, személyes ismeretséget kötöttem vele. S könyvet nem 
címtároztam soha anélkül, hogy át ne lapoztam volna.”

Ugyanitt így tekintett vissza kezdő könyvtárosi pályájára: „Tudatos könyvtárpoli
tika az én idekerülésemmel kezdődött. (Tömörkény István 1904-ben lett igazgató, én 
ugyanakkor könyvtáros.) A közönséget mindenféle furfanggal becsalogattam a könyv
tárba, amiben nagy segítségemre volt az újságírás. Minden vasárnap közzétettem  a helyi 
sajtóban az újonnan beszerzett könyvek jegyzékét, és az új könyveket kiraktam az olvasó
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egyik asztalára, hogy »nézegetni« lehessen. Aki odáig jutott, hogy könyvet nézeget, 
az már olvas is. Minden hivatalos nyűgön tágítottam, amennyire a könyvtári szabályzat 
és a könyvtárbizottság engedte.”

A könyvtár elméleti és gyakorlati kérdései mindig foglalkoztatták. Amikor Szilády 
Károly, a kecskeméti könyvtár- és múzeumigazgató tanácsot kért tőle, immár nyolcéves 
tapasztalatait 1912. július 27-i levelében így foglalta össze:

„A könyvolvasásnak a mi olvasótermünkben — s azt hiszem, másutt is — ép[p]en 
úgy megvannak a divatjai, akár a nyakkendőnek vagy a kalapnak. Természetesen nem 
szakembereket és szakkönyveket értek, hanem az átlagpublikum olvasnivalóit. Például 
van egy Monte Christo-fordításunk a hetvenes évekből. Huszonöt év óta senki nem nyúlt 
hozzá a könyvtárban. A múlt évben, hogy az Új Idők divatba hozta, elő kellett keresni, 
s még ö t  p é ld á n y t beszerezni belőle, hogy eleget bírjunk tenni a publikumnak. Volt nap, 
hogy harminc ember egyszerre olvasott a könyvtárban Monte Christót. összesen három
százhúsz kézben fordult meg a regény.

Az öreg Dumas kapósságára való tekintettel, mikor a H árom  te s tő r  magyar fordítása 
megjelent tavaly, mindjárt két példányt vettünk belőle egyszerre. Rajtam kívül egyiket 
se nyitotta ki máig senki. Persze, ennek nem csinált reklámot az Új Idők.

Néha azonban a reklám se használ semmit. Például a mi publikumunk az új magyar 
irodalmat se versben, se prózában nem veszi be, akárhogy pufog a nagydob. Ady, mikor 
leghíresebb volt, ment egy-két hónapig, — utolsó kötetei már fölvágatlanul kerültek az 
észre nem vevés nagy mészgödrébe. Még Molnár Ferencet is csak elvétve keresi valaki. 
Ellenben Jókaink három kiadásban forog közkézen, s nyilván szerzünk be még egyet. 
Nincs nap nyolc év óta, mióta én őrzöm a könyvtárat, hogy Jókai kézben ne lenne. Utána 
jön Mikszáth, utána, akármilyen hihetetlen, Eötvös József, s csak azután Herc[z]eg 
Ferenc és Gárdonyi meg Rákosi Viktor egy-két kötete. Nálunk természetesen Tömörkény 
is az olvasottabb írók közé tartozik.

Komoly munkákban A Műveltség Könyvtára vezet, de csak két kötete: Az ember és 
A technika vívmányai, ezekből jó , ha több példány van, — a többi kötetek iránt nem 
érdeklődik senki. Ellenben szociológiai munkák elég keresettek.

Természetesen sok fordul meg azon, kik az olvasók. Tájékozásul itt közlöm az 
1911-es statisztikánkat. Volt 13 218 olvasónk 15 790 könyvvel. Ezeknek több mint 
50 %-a, 7 561 olvasó:deák, VI. középiskolai osztálytól fölfelé. Utánuk legtöbb a nő olva
sónk: 654 (tanítók leginkább, intelligens nők általában) és a magántisztviselők (érdekes, 
hogy a szociológiai munkákat leginkább ezek olvassák). Iparos alig van (legföljebb télen 
melegszik idebent egy-egy facér segéd), földműves a könyvtár fönnállása óta se volt tíz.

Azt hiszem, Kecskeméten is nagyjában így fog kialakulni az olvasó közönség. Sok 
függ attól is, hogy tudja az embereket becsalogatni a könyvtár, a lehető legkevesebb 
copffal s a lehető legtöbb udvariassággal, nem megnehezítvén, hanem minél kényelmeseb
bé tevén az olvasást. Nálunk, sajnos, nem a legliberálisabb a rendszer, kissé korlátozva van 
az olvasó a nézegetésben, a válogatásban, s nekem nincs módom ezen változtatni. 
Gondolom, s úgy is tudom, ez m agyar sz isz té m a  szerte az országban.
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Egyet mindenesetre ajánlok Igazgató úr szíves figyelmébe: mentői több heraldikai 
és genealógiai munkát szíveskedjék beszerezni, s minél hozzáférhetőbbé tenni: ebben 
a demokrata világban nincs azoknál kapósabb könyv.”

Tanulságos ez a beszámoló: nemcsak Adyval kapcsolatos, másutt is kifejezésre jutó 
ellenérzésének adott hangot, hanem az enyhe feszültségnek is a könyvtári kérdésekben 
közte és Tömörkény között. 1918. augusztus 14-én Posta Bélának erről is vallott: „Sok 
volt az eligazítani való hagyatéka a boldogult Tömörkénynek, aki végtelen szerette 
ugyan az intézetet, de régi rendjéhez még apróságokban is makacsul ragaszkodott; viszont 
én sokkal jobban szerettem őt mint embert, semhogy véleményem fönntartásával keserű
séget okoztam volna neki.”

1913. október 1-én Móra lett a Szegedi Napló főszerkesztője. Érthető, hogy idejé
nek, erejének javát a napilap foglalta le, különösen az első világháború kitörése után. 
„A napom az intézeté, az éjszakám a Szegedi Naplóé” — írta 1918. január 13-án 
Madarassy Lászlónak. Augusztus 1-én ugyanezt Dégen Árpádnak így fogalmazta meg: 
„Én csak nappal vagyok könyvtár- és múzeumigazgató, éjjel a Szegedi Napló című helyi 
napilap főszerkesztője vagyok...” Bár ő Posta Bélának azt írta: „Kenyerem nagyobb részét 
ma is az újság adja, noha annak én csak erőm és időm maradékát adom.”

Az igazgató 
1 9 1 7 - 1 9 3 4

Tömörkény hirtelen halála után, 1917. július 12-én örökölte elődje igazgatói székét 
is. Neki is pályáznia kellett, bárha egyetlen pályázó volt is. Kérvényében így írt: „1904- 
ben tüntetett ki a város hatósága azzal, hogy a Somogyi-könyvtár könyvtárosává megvá
lasztani méltóztatott. Akkor megállapított minősítésem és az azóta eltelt tizenhárom évi 
szolgálatom alapján, melynek eredménye nyitott könyvül fekszik a tekintetes tanács 
előtt, és melyre ép[p] azért talán szerénytelenség nélkül hivatkozhatom: benyújtom  
pályázatomat a Somogyi-könyvtár és városi múzeum igazgatói állására. Ha fölöttes ható
ságom most sem vonja meg tőlem bizalmát, a felelős vezető állásban büszkén és boldogan 
leszek hűséges szolgája az intézetnek, amelynek szeretettel adtam az ifjúság éveinek java 
munkaerejét.”

Posta Bélának írt idézett levelében így számolt be a háború utolsó esztendejének 
könyvtári viszonyairól: „Tömörkény halála óta teljesen egyedül vagyok — szolgám 
[értsd: hivatalsegédem] is csak olyankor van, amikor még egyetlen megmaradt emberemet 
[a katonaságtól] szabadságoltatni bírom...” „Napi 8—9 órai munka az intézetben — és 
éjjel 7 órai a szerkesztőségben. Ötödik éve már, hogy hajnali 4-kor alszom el, s 9-kor már 
készen vagyok az új robotra. Hála Istennek, eddig győztem ideggel és erővel, bár szabad
ságon hat év óta nem voltam; de tudom, hogy vétkezem nem magam ellen, mert én már 
nem sokat számítok, hanem a családom ellen, amelyet csak az ebéd idején látok. Sajnos, 
nem tehetek máskép[p], mert különben éhen halnának. Itt engem mindenki érdememen 
fölül becsül, pár hónapja alig bírtam kitérni előle, hogy képviselőt ne csináljanak belőlem, 
— a fizetésem azonban havi 300 korona. Az igazgatói méltóságban évi 70 koronával kapok
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többet, mint amennyit azelőtt kaptam. Bizonyos, hogy ha élelmesebb volnék, és nem sze
mérmes koldus, kiverekedhetném magamnak a nagyobb fizetést, a szerkesztőnek könnyű 
volna presszionálni a várost a tisztviselő érdekében, — de hát én ezt így fehér fejjel már 
meg nem tanulom, inkább agyondolgozom magam. (Bár hiszen eddig Magyarországon 
még csak egy ember dolgozta magát agyon: egy professzionátus nagyevő.) Szó volt 
ugyan arról, hogy itt hagyom a hivatalt és Szegedet is, igazán szinekúrát kínáltak olyan 
fizetéssel, mint a Nemzeti Múzeum igazgatójáé, — de valahogy immorálisnak érzem 
most hagyni itt az intézetet, amelyben java életem eltelt, amikor nagyon bizonytalan, 
lehet-e embert kapni a helyemre, aki a szeretetemet is átvegye örökül. Hiszen a könyv
tárosi állást is azért nem engedem betölteni, mert nem akarom, hogy hivatott pályázók 
híján — hol vannak azok most? — a nyakamra küldjenek valami rokkant postatisztet vagy 
facér újságírót, aki aztán örökös kölöncül itt marad.”

„Most meg, hogy a magam gazdája lettem, minden igyekezetemet megbénítja a há
ború” — panaszolta ugyancsak Posta Bélának. Ez gátolta meg számos újításban, egyebek 
közt a nem alapítványi anyag kölcsönzésének megvalósításában. Utóbb meg a háború 
utáni nyomorúság.

A forradalmak előszele már érződött, amikor Szabó Ervinnek a halálhírét vette. 
1918. október 2-án a Fővárosi Könyvtár igazgatóságának ezt a részvétét nyilvánító 
levelet küldte: „Szabó Ervin halála talán nagyobb vesztesége a holnapi Magyarországnak, 
mint a mainak, de az érte való gyász egészen a mienk, s abból igaz fájdalommal vesszük 
ki a részünket mi is, akik szerte a vidéken vagyunk névtelen és kicsi, de hűséges és hivő 
kubikosai annak a kultúrának, amelynek ő építőmestere volt.”

A két forradalom, majd az ellenforradalom újabb erőpróbák elé állította Mórát, 
ő  lett a forradalmaknak Juhász Gyula mellett legjelentősebb szegedi publicistája, a szege
di Nemzeti Tanácsnak is egyik kezdeményezője, majd társelnöke és nyilatkozatainak, 
kiáltványainak fogalmazója, utóbb krónikása. A könyvtárat és a múzeumot — a személy
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zet és fűtőanyag hiánya miatt is — be kellett zárniuk, és csak 1919 tavaszán nyithatták 
meg újra. De a jövőről ennek ellenére terveket szőtt: „A kultúrpalota nem lehet többé 
luxusholmi, amit előkelő idegeneknek mutogatnak; észre kell végre venni azt a rendkívül 
fontos nevelőmunkát, amelyet az intézet eddig is végzett a maga elhanyagoltságában... 
Lehetővé kell tenni, hogy ez a munka teljesebb és tökéletesebb legyen, s az intézet a város 
szellemi életének centrumává váljék.” November 27-én levelet írt a szociáldemokrata párt 
vezetőségének, és a munkáskönyvtár számára fölajánlotta a Somogyi-könyvtár duplu
mait. „Amikor ezt az értesítésemet megteszem, az a gondolat vezérel, hogy a hatalomra 
jutott munkásságnak új pozíciójához mért szellemi fegyverrel is fel kell szerelnie magát, 
s ebben én mindenkor készséggel állok rendelkezésére.”

Új gyűjteményeket is szervezett ezekben a hónapokban Móra: megkezdte az apró
nyomtatványok gyűjtését és rendszerezését, valamint kézirattár fölállítását. Gyűjtötte 
a könyvkritikákat is, és ezeket Granger módszere szerint — nyilván a bibliofil jóbarát, 
Szalay József rendőr főkapitány példájára — az ismertetett könyvekbe ragasztották. 
A földrajzi szaktól elkülönítve új néprajzi szakot létesítettek. Elkészítették az orvosi szak 
új katalógusát, kivonva az elavult művek céduláit. Elkezdték a térképtár katalogizálását. 
Ezt a könyvtár és a múzeum régi külső munkatársa, 1918 novemberétől „berendelt 
polgári iskolai igazgató”, szakdíjnok, Cs. Sebestyén Károly (1876—1956) végezte. Fiatal 
munkatársa, aki 1916 és 1918 között a berlini könyvtárosi főiskolát végezte, Fischhof 
Ágota (1895—1976), szintén ekkor lépett a könyvtár szolgálatába: ő folytatta a Mórától 
még Tömörkény idejében megkezdett tárgyszókatalógust.

Ez a katalógus, amelyet Móra hol Schlagwort-katalógusnak, hol lexikon-katalógus
nak emleget, a Somogyi-könyvtár szakrendjének, az ún. müncheni rendszernek a hiá
nyosságát volt hivatva pótolni. Móra később is dolgozott még rajta, különösen amikor az 
ellenforradalom idején visszahúzódott a közéletből. 1920. december 11-én számolt be 
erről Domokos Lászlónénak: „Nagyon lefoglal új szenvedélyem — mondom, az élet csupa 
újrakezdésekből áll — : lexikon-katalógust készítek a könyvtár anyagáról. Úgy látszik, 
nálam ebben adja ki magát az az ösztön, hogy maradjon valami belőlem, ha az ördög 
elvisz. Lehet azonban, hogy ebből is ki fogok öregedni. Különben egyre jobban hasonlítok 
az Anatole France öreg könyvtárosaihoz, sokat mosolygok, mint Ági konstatálja, és még 
mindig nem tudom nyugtázáskor, mennyi a fizetésem.” 1927-ben pedig a könyvtárról 
írott beszámolójában büszkén írta le: „Ebben az évben lesz készen a harmadik katalógus, 
? tíz év óta készülő tárgyi katalógus, ami nélkül modern könyvtár el sem képzelhető. 
Ilyen katalógusa csak a Fővárosi Könyvtárnak van.” A tárgyszókatalógusnak az egyete
mes tizedes osztályozás bevezetéséig (1956) volt jelentősége a Somogyi-könyvtár életé
ben, noha a régi anyag használatához még ma is szolgálatot tesz.

A Szegeden hamar, május elején hatalomra jutott ellenforradalom elkergette Mórát 
a Szegedi Napló éléről.

Mórának szerencséje volt, hogy a Szegedet megszálló francia csapatok néhány 
művelt tisztje érdeklődést tanúsított a könyvtár és a múzeum iránt. Megfordult a Közmű
velődési palotában Franchet d’Esperey tábornagy, a keleti antant haderők főparancsnoka, 
és a szegedi városparancsnok, de Tournadre tábornok is. Móra írta: „És hogy elismerésük 
milyen őszinte volt, legjobban bizonyítja, hogy a franciák kivonulásakor de Tournadre
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tábornok 25 000 frank árú francia könyvet ajándékozott a Somogyi-könyvtárnak. 
A francia klasszikusok gyönyörű Le merre-ki adásait francia katonák hozták Párizsból háti
zsákokban a tábornok parancsára.”

A franciák nemcsak az ellenforradalmat segítették hatalomra, de mérséklőn hatot
tak a fehér terrorra is. Május 17-én Móra ezt írta Domokos Lászlónénak: „Tíz nap óta 
fehér terror dühöng Szegeden... Két nap alatt 220 letartóztatás. A lateiner szocialisták 
széthullottak, s ma mind letagadja, hogy szocialista volt. Engem a burzsoá, szegény, 
halálra ítélt, s a franciák védtek meg, akik nagyon megszerettek mint múzeumigazgatót 
és Béranger-fordítót.” A franciák kivonulása (1920. márc. 1.) után Móra élete ismét 
veszélyben forgott: ekkor Szalay József rendőr főkapitány vitte magával autóján szemle- 
útjára Békés megyébe; mire visszatértek, a bosszúra készülők Pestre távoztak. Később is 
gyakran került veszélybe, ha élete nem is, de egzisztenciája. Még 1919 novemberében 
azért fenyegették meg, mert 16-án, Horthy pesti bevonulásának napján nem tűzte ki 
a nemzeti zászlót a Közművelődési palotára. Móra védekezése egyszerű volt: éppen 
a „nemzeti hadsereg” kérte kölcsön és vitte el a könyvtár zászlaját... 1923-ban egy vezér
cikkéért nemzetgyalázási port indítottak ellene. Megint barátai, Szalay József és 
Lambrecht Kálmán közbejárására.simult el az ügy: Móra kegyelmi kérvényt írt, és az 
igazságügy-miniszter törölte a vádat.

A rendszer kémet is küldött a nyakára. Szőke Mihály (1 8 9 7 —1956) hadiérettségivel 
lett tartalékos hadnagy az első világháborúban, de nem a fronton szolgált, hanem levele
ket cenzúrázott. 1921-ben szerelt le, és két éviga Magyar Távirati Iroda szegedi fiókjánál 
gyorsíróként működött. Móra háta mögött nevezték ki 1923. november 1-től a féijhez 
készülő Fischhof Ágota helyére könyvtártisztté. A fölszabadulás után 1945-től 1954-ig 
ő lett a Közművelődési palota — 1950-től csak a könyvtár — megbízott igazgatója. Móra 
1932. február 18-a táján így panaszkodott rá Kner Imrének: „Sajnos, olyan ember 
a könyvtárosom, akiről sokáig azt hittem, hogy árvaszéki irattárosnak teremtette az Isten, 
s csak a kurzus protegálta be könyvtárosnak. Egvre többször tapasztalom azonban, hogy 
annak se volna való.”

A háború utáni évek a Közművelődési palota életének is a mélypontját jelentik. 
Móra R o b in zo n n a p ló ja  című írásában közli megdöbbentő naplójegyzeteit.

Az évi jelentésben pedig ezt írta: „A Somogyi-könyvtár 43 éves fennállása óta az 
1922. év volt az első, amelyről az intézet igazgatósága a szokott formájú évi jelentés 
helyett csak a gyarapodás és állomány számadatait terjesztette be fenntartó és felettes 
hatóságainak. Ennek a mulasztásnak nem csupán a személyzethiány volt az oka, aminek 
következtében az igazgatót a hiányzó munkaerők pótlása annyira igénybe vette, hogy le 
kellett mondania az év történetének összefoglaló megírásáról, hanem oka volt az is, hogy 
évi jelentésnek nem is sokszorosítására, csak két példányban való lemásolására sem ren
delkezett volna fedezettel. Ez az egy adat eléggé jellemzi az intézet állapotát fennállása 
42. esztendejében.”

1920-ban alapította meg Móra a Múzeumbarátok Egyesületét és a Folyóiratjárató 
Társaságot. Mintegy öt esztendeig ezeknek a társadalmi szervezeteknek a segítségével pró
bálta betölteni a hiányt, amely a könyvtár és a múzeum fönntartásának elemi szükségletei 
és a városi meg állami támogatás inflációtól is meggyöngített összege között tátongott.
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Valószínűleg a múzeumbarátok megszervezésével függött össze, hogy Móra ugyan
akkor tudománynépszerűsítő előadások rendezésével is próbálkozott. „1922-ben megkí
séreltem az ismeretterjesztő előadások megszervezését. Mégpedig olyan formán, hogy 
szombaton este jobb közönségnek belépő díj, illetve önkéntes adományok ellenében tar
tottunk előadást, s ugyanazt vasárnap délben ingyen megismételtük a nagyközönségnek. 
Rendkívüli érdeklődéssel találkoztunk, s tán hat előadást tartottunk. Aztán belefáradtam. 
Az előadók, akiket a közönség szívesen hallgat, hamar kifogytak, s ugyanaz a két-három 
ember nem szerepelhetett minden héten.”

A belefáradásban alighanem szerepet játszott az is, hogy Mórát 1922 végétől heti 
rendszerességgel tárcaírójaként foglalkoztatta Supka Géza, a Világ című budapesti — sza
badkőműves szellemű — napilap szerkesztője. Ez a lap tette voltaképpen országosan 
ismertté Móra nevét. Eladdig jobbadán csak mint ifjúsági írót ismerték. Költészete, bár 
ennek révén került be 1915-ben a Petőfi Társaságba, alig volt ismeretes, hiszen egyetlen 
versgyűjteménye, a K ö n y e s  k ö n y v  csak 1920-ban jelent meg. A Szegedi Naplóban írott 
publicisztikája nem hatolt túl a város határain. „Engem a Világ ásott ki a körtölés mögül” 
— vallotta Móra 1931-ben. Nem kis büszkeséggel tette hozzá: „Ezrével vannak a Magyar 
Hírlapnak [a Világ utódának] olyan olvasói, nagyon kis emberek, akiknek én vagyok 
a vasárnapjuk túl és innen a határon...” S hogy ez nem beképzeltség, igazolja Tamási Áron 
nekrológja: „Móra Ferenc igazi otthona, bölcsességének és tudásának legügyesebb kicsiho- 
lója, népi derűjének és írástudásánák legigazibb kőtáblája a vasárnapi Magyar Hírlap har
madik oldala volt. Sokan, sőt seregen olvastuk ezeket az ünnepi cikkeket...” „Egyik szép 
menedékem volt ebben a csúf világban hallgatni ő t.”

Az elbeszélő és regényíró Móra még ezután teljesedett ki. Egymás után jelentek meg 
regényei, elbeszéléseinek kötetei. Ezekben az években ment hosszabb külföldi utakra: 
Olaszországba (1925), Abbáziába (1927), Spanyolországba (1929); ekkor jutott el belföl
di és külföldi (szlovákiai és erdélyi) előadókörutakra; s utolsó éveiben nyaranta egy-egy 
hónapot töltött gyógyulást remélve Karlovy Varyban, a hajdani Karlsbadban (1930, 
1933). 1925-től folytatta ásatásait is: Kunágotán, Kundombon, Pitvaroson, Medgyesegy- 
házán, Szőregen, Kiszomboron, Fehér-tón, Klárafalván, Szabadszálláson, Deszken. Olyan 
hajszolt évtizede volt ez, amelyben mindkét végén égette élete gyertyáját. Több emberre 
valót alkotott, mintha tudta volna, hogy életét rövidre mérte a sors.

Tápai Antal szobrászművész, akinek fölfedezésében Mórának döntő szerepe volt, 
1926 nyarán elkészítette az író első szobrát. A vonakodó Mórát azzal vette rá: mindössze 
egy esztendeje van még. Megkérdezte: hány éves volt az elődje, amikor meghalt. A válasz: 
ötvenhárom. És annak az elődje? Móra megdöbbent: az is ötvenhárom. „Itt a múzeum
igazgatók élete ötvenhárom esztendőben van limitálva. Akkor törlik őket a leltárból.” 
1930-ban Móra Tápai bölcsességét így fogalmazta át: „a szegedi múzeumigazgatóknak 
olyan törvényük van, hogy azok ötvenhárom éves korukban leteszik az élet hivatalát, és 
elmennek Földvárra deszkát árulni. Két elődöm volt eddig, s az mind a kettő ebben 
a korban váltotta ki az úticéduláját, amelyikben én most vagyok.”

A számokat ugyan a hatásosság végett kikerekítette: Reizner szíve 57. születésnap
jának hajnalán mondta föl váratlanul a szolgálatot; Tömörkény viszont alig múlott ötven,
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amikor a tüdőgyulladás elvitte. Móra is túllépett az ötvenhármon, de nem sokkal: az 
55-ön innen volt, amikor a hasnyálmirigyrák végzett vele.

De addig még fáradhatatlanul dolgozott. „Az én kultúrpalotái kis szobámban 
sokszor ég a lámpa még esti harangszó után is, néha kilencig, néha tízig. A mai világban 
nem lehet tudni, nem szalad-e fel valami ambiciózus jó ember a polgármester úrhoz, 
fölhívni rám a figyelmet, mint a város tulajdonát képező villany vétkes tékozlójára. 
Okosabbnak tartom megelőzni őszinte vallomással. Csakugyan sok villanyába vagyok 
a városnak, s mióta elkopott a szemem, azóta nem is a kis villanyt égetem, hanem a na
gyot. De nem pénzt csinálok mellette — ami nem annyit jelent, hogy nem hamisítok 
bankót, hanem hogy nem regényt írok.” Ez a mentegetőzés jellemző: emlékszünk, már 
1906-ban is tiltakozott, amikor Polczner Auróra gyanúba vette, hogy a verseit az olvasó
termi asztalnál írja. Másutt is visszatér rá: „Mert sok mindenféle szóbeszéd volt már 
arról, hogy mit csinálunk mi tulajdonképp a kultúrpalotában. Voltak, akik azt mondták, 
hogy semmit; a jóakaróink elismerték hivatásunknak azt, hogy helyrepofozzuk a polco
kon a könyveket, de az uralkodó vélemény az volt, hogy itt mi vagy regényt írunk, vagy 
regényt olvasunk, tertium non datur.” Ismét másutt emlékeztet: Tömörkényről is azt 
mondták, hogy „vagy tárcát ír a hivatalában, vagy tárcát olvas, mert mi a ménkűt lehetne 
ott mást csinálni?”

Elődjéről írta, de önmagáról is szólt, amit „a könyvek kriptájában” , „a kultúrához 
címzett pántlikamérésben”, a „kincsesházban” végzett munkájukról jegyzett föl: „Furcsa 
hivatal, amin sokat fogja csóválni a fejét a jövendő kultúrtörténet írója vagy Tömörkény 
kései biográfusa. Kifelé tekintély és méltóság, befelé robot és olykor ajtónyitogatás. 
A szegedi kultúra reprezentánsa az európai kultúrközösségben: kis diákok útbaigazítója 
iskolai dolgozatokhoz való puskák keresésében. Régiségbúvár és írnok, megfizethetetlen 
kincsek kezelője és maga rubrikázta papírosokon ötvenfilléres tintásüvegek számadója. 
Köszönő leveleket kap külföldi akadémiáktól és meghiányolásokat a szigorú számvevő
ségtől.” Móra csak 1929-ben adta át Wirth Ilona irodakezelőnek a könyvtár iktatókönyvét 
és postakönyvét. „Huszonsok esztendeig azt is én vezettem, mind a kettőt; szép kis kéz
iratgyűjtemény lesz valaha, bár gondolom, nem akad olyan Szalay József, aki ezeket is 
berakja a gyűjteményébe.”

1932. szeptember 16-án leírta egy félbeszakadt s folytatott levelében, hogy zajlott 
le aznap délelőttje. „Hát egyéb nem történt, mint hogy elment öt óra, reggel 8-tól mosta- 
nig, délután 1-ig. S az alatt itt járt: 2 apáca, 1 csendőr alezredes, 1 ceruzavigéc, 1 szép
asszony, 1 régész, még 1 szép asszony, 2 egyetemi tanár, 3 kéregető úr, 1 pesti gyáros, 
1 nem szép asszony, 1 Szalay Jóska, 1 piarista, 1 pálinkafőző, 1 parasztpolitikus Hmvásár- 
helyről. Ez az egy volt köztük, ki akart valamit (már a kéregetőkön meg a vigécen kívül) 
-  föl akart kenni vezérnek, mert csak én menthetem meg a népemet 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 tar
to tt volna.”

A három kéregető úr már jelzi, hogy ismét megnehezedtek az idők. Most a gazdasá
gi világválság nyomta rá a művelődéspolitikára bénító terhét. A már többször emlegetett
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válaszában, egy körlevél kérdéseire, Móra 1931-ben megint borúlátó feleleteket volt kény
telen adni. „A Somogyi-könyvtár ma körülbelül 150 000 kötet, s az olvasók száma éven
te 25—30 000.” „A mai helyzet mindenesetre az, hogy a könyvtár Szeged kultúréletének 
elsőrangú tényezője, amit hivatalos körök és a nagyközönség egyformán elismernek. 
Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy megszerették a könyvtárt, amelyért a város nagy 
áldozatokat is hozott. (Csak az idei nyomorúságban szállították le a beszerzési dotáció
ját 12 000 pengőről 5000-re.)” „Sajnos, a személyzet ma is csak akkora, mint 50 évvel 
ezelőtt volt: szervezeti szabály szerint 2 tisztviselő és 3 szolga; ezekhez járul még egy 
tisztviselő — a kultuszminiszter által beosztott tanár —, egy gépíró és egy ideiglenes szolga. 
S ennek a személyzetnek kell tízszer akkora munkát és tízszer olyan jól elvégezni, mint 
amilyen az ötven évvel ezelőttié volt, nem szólva arról, hogy ez a személyzet látja el az 
öt osztályú múzeumot is néhány áldozatkész barát segítségével. Ekkora személyzet csak 
a legteljesebb odaadással bírja nívón tartani az intézetet, nem éppen szigorú betartásával 
a hivatalos óráknak. Az én hivatalszobám lámpása sokszor még 1/2 10-kor világít, s a kul
tuszminiszter úr által berendelt kollégám már reggel 8 órakor a munkaasztalnál ül. 
(Hivatalosan 10 órakor kezdődik a szolgálat.)”

A válaszok után így summázza a szegedi — és általában a hazai — könyvtárügyről 
véleményét: „Végezetül csak annyit, hogy az én majd harmincéves tapasztalatom szerint 
Magyarországon a könyvtárügy nem komoly ügy, illetve csak annyiban az, amennyiben 
a könyvtárosok komolyan veszik. Mindaddig, amíg az állam legalább olyan komolyan 
nem veszi, mint a labdarúgást, — olyan megbecsülésre nem is merek gondolni, amilyenben 
például az úszósport részesül — nem lesz a könyvtár komoly kultúrtényező. Addig csak 
díszítés lesz, annak is szegényes, körülbelül azon az alapon, hogy európai országban köz
könyvtárnak is illik lenni. Addig pedig, amíg az állam törvényt hoz ugyan a közgyűjte
ményekről — igaz, hogy nem lépteti életbe —, abban megszabja, hogy milyen minősítést 
köteles követelni a vidéki város a közgyűjtemények őreitől, de egy szóval sem érinti, hogy 
milyen fizetést tartozik nekik adni; addig, amíg a polgármester huszárjának van vasúti 
kedvezménye, de a vidéki könyvtárigazgatónak nincs, — addig nem tudom elhitetni 
magammal, hogy a magyar állam is olyan szemmel nézi a könyvtárügyet, mint a Felnőttek 
Világszövetségének Nemzetközi Könyvtári Bizottsága. S addig nemes utópiának tartok 
minden olyan törekvést, mint amilyen abban a körlevélben kifejezésre ju tott, amelyre 
ez a válasz készült.”

Móra nemcsak e keserű levélben, hanem számos tárcájában is ismét sokat panaszko
dott ekkoriban a Közművelődési palota állapotairól. Az épület bádogteteje már a megnyi
tásra is beázott, s azóta minduntalan (e sorok írásáig is) baj van vele; a muzeum anyagával 
is, a könyvekkel is megtelt épület kibővítésének terve hiába készült el még Apponyi 
Albert kultuszminisztersége idején (1906 és 1910 közt), és Móra hasztalan sürgette 
a húszas-harmincas évek fordulóján; csak 1955-ben valósult meg, s minthogy azóta már ez 
sem jelent végleges megoldást, csak most, 1978-ban, kezdték meg az új könyvtárépület 
alapozását. A Közművelődési palota környezete sem méltó a könyvtárhoz és múzeum
hoz, panaszolta Móra; az előtte zajló makai piac szennye, éjszakai garázdák vandalizmusa 
folyton ott hagyja nyomát az épületen, a följárón, a lépcsőkön. Móra hiába instanciázott 
a főkapitány úrhoz, az adott társadalmi viszonyok közt nem lehetett megoldás.
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Volt, hogy Móra úgy érezte, a Közművelődési palota állt írói kiteljesedésének útjába. 
1931. január 4-én Magyar Kázmémak azt írta: „Megköt azonban az a nagy ház, amelynek 
az életem nagyobb részét neki adom, a könyvtár és a múzeum, az évi ezer akta, a száma
dások, a gepidák és a hunok. Ez mind nem arra való, hogy éljen belőle az ember. Szeged
nek Somogyi kanonok óta én vagyok a legnagyobb mecénása. Neki adtam a napjaimat 
és az éjszakáimat, leszoktam az alvásról, hogy a kötelességemnek eleget tudjak tenni, 
s ahány nagy temetőt fölások, annyi regénytervemet ásom el. Örülök, hogy a heti egy 
tárcámat megbirom írni, de néha bánt, hogy a nagy dolgaim megíratlanok maradnak...” 

Három év múlva, 1934. január 3-án, alig egy hónappal halála előtt, Kalisch Simon- 
nénak másként vall: „Én becsületes foglalkozásom szerint könyvtár- és múzeumigazgató 
vagyok, de szívem szerint is az, s életem nagyobb részét a szegedi kultúrpalota eszi meg, 
amelybe harminc évemet beleöltem, mert így esett jól.”

Igazolta Tömörkény tanítását: „könyvtárba, múzeumba csak az az ember való, aki 
szerelmes a mesterségébe.”
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