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Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Apró Ferenc: A Pongrácz család Móra-gyűjteménye
Ez az utolsó magánkézben levő Móra-gyűjtemény. Van benne több tucatnyi, külföldről küldött színes képeslap, kézirattöredékek, 
följegyzések, ásatási fényképek, utóbbiakból négy darab teljesen ismeretlen. A képeslapokon levő dátumok és postabélyegzők alapján 
kideríthető lenne, mikor, merre járt külföldi útjain az író (Beszélgetés a ferde toronnyal, Túl a Palánkon.) Az üdvözlő kártyákra írt bökver-
sek a Móra-életmű kedvesen humoros  játékai. (Ilyeneket Juhász Gyula is írt, pl. Moholy-Nagyról is.)

Bíró-Balogh Tamás (Szegedi Tudományegyetem): Móra Ferenc 1926-os nyara
Móra Ferenc több nyarat is a Balatonnál töltött. Ezek között vannak ismertebb nyaralások, amikor is regények vagy szerelmek születet-
tek a tó partján. Az 1926-os nyár nem ilyen. Egy nemrég előkerült ritka dokumentum azonban segíthet abban, hogy az életrajz ismét 
pontosabb lehessen, s újabb részletekkel gazdagodjon.

Csizmadia Edit (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár): A szépségkereső Móra Ferenc - A Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pün-
kösdi kiállításának dokumentumai a Somogyi-könyvtár gyűjteményében
Szeged képzőművészeti életének a századfordulótól 1914-ig tartó lendületét az első világháború kirobbanása törte meg. 1917 tava-
szán alakult meg a Szegedi Műbarátok Köre, a korszak legjelentősebb művészeti társulása és mozgalma. Az alkalmi egyesület május-
ban helyi műgyűjtők alkotásaiból rendezett kiállítást a hadiárvák segélyalapja javára. A tárlat katalógusához Szépségkeresők címmel 
Móra írt előszót. A poétikus cikk – Lugosi Döme szerint – „tulajdonképpen Móra Ferenc beköszöntője múzeumigazgatói minőségében 
és hitvallása a művészetekről”.

Krassói Anikó (Móra Ferenc Múzeum): „Drága ház ez nekem, kriptája �atalságom holttestének és méhese életem legtisztább örömei-
nek.” Móra Ferenc, az innovatív igazgató
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, látogatóba-
rát, újszerű intézkedései nyomán a múzeum népszerűsége folyamatosan nőtt. Egy új osztály létrehozásán, a folyamatos gyűjtemény-
gyarapításon és ásatásokon túl Móra Ferenc volt, aki az épület bővítését hangsúlyosan javasolta. Az előadás során a Móra-levelezés 
azon darabjai kerülnek fókuszba, melyek a múzeumi tevékenységéről tanúskodnak. „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.

Kürti Béla: Móra Ferenc igazgatói irodája, 1917-1933. (Fényképes rekonstrukció-kísérlet)
Móra Ferenc számos fényképe közül 15 készült az igazgatói irodában. Ezek nagy része a „tudós igazgatót,” illetve a munkahelyén ülő/ál-
ló „neves írót” bemutató sajtócikkek illusztrációi voltak vagy lettek. A képek közül van, amelyet hivatásos fotós készített, nagy részük 
azonban amatőr kép. E két tény egyúttal magyarázat arra, hogy miért portrészerű vagy félalakos a képek legtöbbje, illetve arra is, hogy 
minden esetben csak szűk kivágat látszik a dolgozószobából: amennyi a fotós kedve szerint háttérként szolgált. (Egyben magyarázat a 
legtöbb fotó gyenge minőségére is.) Az iroda berendezésére - tudatosan a szobát ábrázoló képek és gra�kus ábrázolás hiányában - 
csak kísérletet tehetünk. Ehhez, a Mórát ábrázoló képeken túl, közvetett forrásaink is vannak. A fényképek segítségével nagyjából felvá-
zolható az igazgatói iroda bútorzata, az esetleges eltérések bizonyosan egy, feltételezhetően két átrendezésről tanúskodnak. Sajnos az 
anyaintézmény 1950-ben történt kettéválása a bútorok „szétosztásával” is járt, az viszont szerencsénk, hogy mindkét utódintézmény 
megőrizte a hozzá került bútorokat, így azok nagyjából listába szedhetők.

Medgyesi Konstantin (Móra Ferenc Múzeum): Szemelvények egy szenvedélyes �ört történetéből - Móra és a politikai küzdőtér
Móra Ferenc szociálisan érzékeny újságíróként kezdett erőteljesebben közéleti kérdések felé fordulni. Móra elemi igazságérzete a korai 
publicisztikájában is kitetszik, az 1910-es években a politikai vetületű ambíciók még markánsabbá váltak nála. Mint tudjuk, 
1918-19-ben direkt közéleti szerepet is vitt; majd az ellenforradalmi korszak beköszöntével mély csalódottság alakult ki benne a politi-
ka iránt. Közéleti érdeklődése nem szűnt meg a húszas-harmincas években sem, de a korábbiakra jellemző szenvedélyes �örtöt már 
nem vállalta a nagybetűs politikával. A közügyek kommentálása élete vége felé megmaradt a titkos szerelmes levelek számára...

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (könyvtárnok): A könyvtáros Móra egy könyvtáros szemével. Színes adalékok Móra Ferenc könyvtárosi 
tevékenységéhez
Móra Ferenc alkönyvtárnokként lett 1904. november 28-tól a Somogyi-könyvtár munkatársa. 1917-es igazgatói kinevezéséig dolgo-
zott könyvtárnokként, majd igazgatósága alatt is fontos feladata maradt a feldolgozandó dokumentumok tudományszakba besorolá-
sának és ezzel egyben raktári helyének kijelölése. A mai ’szakbarbár’ könyvtáros kész Móra könyvtárosi tevékenységét - erős túlzással, 
de - irodalmi munkássága részének tekinteni. Az előadás színes adalékokat mutat be a katalóguslapokból, éves jelentésekből, valamint 
a MTA Kézirattárában őrzött levelekből megismert könyvtáros Móra Ferencről.

Vészits Andrea: „… nagyon szeretem a nyelvet, amin élek…”
 „Ne tessék tőlem megkérdezni, hogy mi az a veres herkány, mert fogalmam sincs róla nekem se. Ezt a hasonlatot én készen kaptam az 
apámtól, ő meg az apjától kapta, mint ahogy az én unokám is tovább fogja adni az ő unokájának. Ez a mi családi kincsünk, ami talán 
már a hét vezér óta egyik nemzetünkről a másikra ragad. Egyebet nem jussolnak éntőlem se az ivadékaim, de ezt rájuk hagyom, ahogy 
vettem." (Móra Ferenc)


