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Szeged képzőművészeti életének a századfordulótól 1914-ig tartó lendületét az első világhá-
ború kirobbanása törte meg. Száz évvel ezelőtt, 1917 tavaszán alakult meg a Szegedi Műba-
rátok Köre, a korszak legjelentősebb művészeti társulása és mozgalma. Az alkalmi egyesület 
májusban 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 hit-
vallása a művészetekről”.

Az esemény háttere – az 1917-es év Szegeden és 
Móra életében

Az első világháború negyedik évében a 112 ezres vá-
ros egyre súlyosbodó ellátási nehézségekkel küzdött, 
amin a Haditermény Részvénytársasággal kötött 
szerződéssel igyekezett úrrá lenni. 1917 januárjában 
a közgyűlés hattagú közélelmezési tanácsot hozott 
létre. A közélelmezési hivatal szeptembertől a bel-
városi fiúiskolában (Árpád tér) működött. A gazda-
sági nehézségek mindinkább fokozódtak. 1917-ben 
az úgynevezett ellátatlan személyek legnagyobb ré-
sze már az elsőrendű közszükségleti cikkeket, lisz-
tet, zsírt, cukrot, burgonyát, tüzelőt, ruhát stb. is alig 
vagy egyáltalán nem tudta beszerezni. A cipőhiány 
miatt gyermekeik egy részét nem járatták iskolába. 
A Délmagyarország szeptember elején a háború 
alatti szegedi áremelkedéseket mintegy 600%-osnak 
mondja. Az alkalmazotti fix fizetések (pl. a magán-
tisztviselőké) legfeljebb 100%-kal emelkedtek, sőt 
akadtak olyanok, akik még 1917-ben is a háború 
előtti fizetésből nyomorogtak. A helyi lapok nem 
egyszer „az uzsora városának” nevezték Szegedet. 

A Szegedi Hiradó Tisztségviselők kiskertjei című cik-
kében írt arról, hogy Szegeden a „tisztviselőnyomor” 
enyhítésére a város – többek között – közterületeket, 
városi földeket parcellázott fel, mellyel „…a tisztvi-
selőket és alkalmazottakat szeretné visszavezetni a közös 
kenyéradóhoz, a földhöz.” (Szegedi Hiradó 1917a)

1917-re már nagyszámú menekült érkezett Szeged-
re. Foglalkoztatásuk, számukra lakás biztosítása a 
város feladata volt. Márciusban a hadigondozó in-
tézmény újabb és újabb adománygyűjtést szervezett 
a hadiárvák és az özvegyek segélyezésére. 

A történelmi események – az első világháború küz-
delmei a fronton és a hátországban – szorosan össze-
függnek a Szegedi Műbarátok Köre kiállítása meg-
szervezésének igényével és céljával. Mórát szociális 
érzékenysége, szolidaritása közéleti szerepvállalásra 
ösztönözte. Ez többször is megnyilvánult a hábo-
rús években, jelen esetben pedig egy olyan kulturális 
esemény pártolásában mutatkozott meg, melynek 
bevétele a hadiárvák javát volt hivatott szolgálni. 
A kiállítás a Kultúrpalota leendő igazgatójaként is 
fontos volt számára. A módszeres műtárgygyűjtés, 
rendszerezés és értékmentés meghonosítása Szege-
den célként szerepelt az újszerű, „menedzser szemlé-
letű” vezető tervei között. A kiállítást szervező egye-
sület egyik alelnökeként a tisztikarban is szerepet 
vállalt: mint a tárlatnak otthont adó Kultúrpalota 
könyvtáros munkatársa – később igazgatója – vett 
részt a munkálatokban. 

Móra Ferenc pályáján is nagy változásokat és új felada-
tokat hozott az 1917-es év. Tömörkény István, a So-
mogyi-könyvtár és Városi Múzeum igazgatója, Móra 
hivatali felettese április 24-én meghalt. Feladatköreit 
javarészt Móra vette át úgy a Kultúrpalotában, mint 



a Dugonics Társaságban vagy éppen a vasárnapi tár-
caírásban. Az író így vall erről az időszakról Zemp-
léni Árpádhoz intézett levelében 1917. május 28-án:  
 
„Sok gondot adott az a sok változás is, a mit Tömörkény 
halála a hivatalban, Dugonics Társaságnál, lapnál oko-
zott s ez mind az én gondom volt: megfelelő emberek ke-
resése, személyi surlódások elegyengetése stb. Mind nem 
nekem való szerep; az ki született passzivitás vagyok 
s a kit az élet szűntelen aktivitásra kényszerít, – hála 
istennek, mégis minden kibogozódott és rendbe jött.” 

„…szebbé akarják tenni a szegedi életet” – az „ad-
hoc” egyesület rövid története

A Szegedi Hiradó 1917. április 8-i tudósításában a 
következőket adta hírül: „Régi vágya a szegedi mű-
gyűjtőknek, hogy egyesületbe tömörülve fejtenek ki ered-
ményes működést Szegeden, azonban a részvétlenség 
miatt sohasem valósulhatott meg. Most végre néhány 
lelkes műbarát Taussig-Tardos Ármin szegedi réz-
karc-művész műtermében elhatározta, hogy pünkösdre 
mükiállítást fognak rendezni. Ezen az első megbeszélé-
sen azt is elhatározták, hogy formálisan megalakulnak s 
éppen ezért a mügyűjtő közönséghez körlevelet intéznek 
és az érdeklődőket meghívják az április 15-én tartandó 
alakuló ülésre. A pünkösdi kiállítás jótékony célú lesz s a 
mükiállításon kívül képtárlattal és aukcióval lesz egy-
bekötve.” (Szegedi Hiradó 1917b)

A nagy érdeklődéssel kísért alakuló gyűlésre dr. 
Szalay József főkapitány elnökletével egy hét múl-

va, április 15-én került sor az iparkamara tanács-
termében. A Szegedi Napló április 17-én számolt 
be az egyesület megalakulásáról, melynek célja egy 
kiállítás megrendezése „a szegedi műgyűjtők és műba-
rátok tulajdonában lévő képek, szobrok, iparművészeti 
tárgyak, a szegedi és a szegedi vonatkozású művészek 
és iparművészek bevonásával.” (Szegedi Napló 1917) 

A műbarátok tárlatát 1917. május 27-én, pünkösd 
vasárnapján nyitották meg. A főkiállítást a Kultúr-
palota első emeleti termeiben és a kupolacsarnokban 
tekinthették meg az érdeklődők. Ezzel egy időben 
először nyitotta meg kapuit a nagyközönség számá-
ra a Back-múzeum. Begavári Back Bernát szegedi 
malomtulajdonos, iparmágnás és műgyűjtő, a kiál-
lítás egyik védnöke volt. A Kárász utca 5-ös számú 
ház első emeletén található magánmúzeuma 1917-
ben ötvenkilenc kimagasló értéket képviselő tárgyat 
számlált. (Délmagyarország 1917b)

A Szegedi Hiradó még a kiállítási katalógus ki-
nyomtatása előtt, 1917. május 30-án részletesen be-
számolt A szegedi műipari kiállítás című cikkében 
az eseményről: „A kiállítás anyaga a közönség részé-
re megnyitott Back-muzeumon kívül iparművészeti, 
szépművészeti, billographiai és autographiai műtár-
gyakból állt.” Majd másnap A szegedi műbarátok 
kiállítása című írásban tárlóról tárlóra bemutatta a 
műtárgyakat, többször hivatkozva a nyomtatott ka-
talógus hiányára. (Szegedi Hiradó 1917c)

Az eredetileg tíznaposra tervezett eseményt, a nagy 
érdeklődésre tekintettel további tíz nappal meghosz-
szabbították. A kiállítás időtartama alatt hétvégente 
felolvasásokat, előadásokat és hangversenyeket tar-
tottak „tárlat sétával”, vagyis tárlatvezetéssel egybe-
kötve. Az egyik ilyen előadás témája a „művészi szép” 
volt, amire a tanuló ifjúság jutányos áron válthatott 
jegyet. (Délmagyarország 1917a)

A Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi 
kiállításának dokumentumai közül több (felhívás, 
meghívó, katalógus és plakát) is megtalálható a So-
mogyi-könyvtár gyűjteményében, melyek közül a 
tárlathoz készült plakát és katalógus mint művészi 
alkotás is  említésre méltó. A jeles eseményt jól do-
kumentáló anyagból itt Móra Ferencnek a kataló-
gushoz írt előszavát emeljük ki, mely a szerző mű-
vészetekről, kultúráról alkotott nézeteinek összefog-
lalásaként, hitvallásaként, valamint ars poétikájaként 
is értelmezhető. 

A szegedi műgyűjtés fellendülése Szalay József ne-
véhez fűződik, aki 1912-ben írt tanulmányt Mű-
gyűjtés címmel a Színházi Ujság karácsonyi számá-
ban. Már ekkor felmerült egy amatőr kiállítás gon-
dolata, de a megvalósulásig nem jutott el. „Ez bizony 
elmaradt: azonban mint sok mást, ugy ezt is aktuális-
sá tette a háború. A háború árvái! Jóakaratú emberek 
ugyanis azt találták, hogy a magánosok művészi becsű 
gyűjtését és helybeli képzőművészek termékeit egyesít-
ve, rendezzünk kiállítást a szegedi hadi árvák javára. 
Kamatoztassuk a szépet a jóért!” – írta Szalay az ötlet 
születéséről az 1917-es pünkösdi kiállítás katalógu-
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sában újraközölt tanulmányhoz írt bevezetőjében.

A tárlaton kiállították „Dr. Szalay József rendőrka-
pitány könyv-, kézirat-, exlibris-, autogramm stb. 
gyűjteményét” is. A már többször említett katalógus 
Lugosi Döme szerkesztésében látott napvilágot, 
aki egyben a Szegedi Műbarátok Köre ügyvezető 
titkára is volt. A bevezető Móra Ferenc Szépség-
keresők című előszava, ezt követi Szalay Józsefnek, 
a szervezőbizottság elnökének idézett tanulmánya 
és a kiállított tárgyak listája.  „Back Bernát kép- és 
szoborgyűjteményének” bemutatása zárja a kiadványt 
nyolc képpel illusztrálva. A munka „hirtelen hamar” 
készült, sajtóhibáktól sem mentesen, kultúrtörténeti 
értéke mégis kimagasló.

Móra Ferenc saját kezű bejegyzéseivel és szövegja-
vításaival ellátott példánya a Somogyi-könyvtárban 
található.

Szecessziós stílus és „formanyelvújítás”

A tárlat művészettörténeti, művelődéstörténeti és 
képzőművészeti szempontból is kiemelkedő ese-
mény Szeged kulturális életében: így több aspek-
tusból elemezhető. Ha csak a vizuális megjelenést 
tekintjük, a szecessziós stílus – mind a katalógus bo-
rítójának grafikájában, mind a plakát rajzán – szem-
betűnő. 

Móra a Szépségkeresők szövegében így fogalmaz a 
mozgalom kezdeményezőiről: „Hogy kik indították el 

a műbarátok karavánját, megmondja ennek a füzetnek 
az akácfás borítékrajza. Hittel és lelkesedéssel teli em-
berek szervezték meg, akikben megvan az akácfa reális 
keménysége és az akácvirágnak a föld felett ringó légies-
sége. Hogy hová akarnak elérni? Nagyon közelre és na-
gyon messzire: szebbé akarják tenni a szegedi életet.” A 
füzet egyedi, szecessziós stílusú „akácfás borítékrajza” 
a méltatlanul elfeledett O. Petrovics Emil grafikus, 
honvéd főhadnagy műve, aki az 1910-es évek máso-
dik felében Szegeden alkotott. Rendszeresen jelen-
tek meg illusztrációi a Lugosi Döme által szerkesz-
tett Szegedi Ujság című társadalmi, művészeti és 
színházi hetilapban. A katalógushoz készített grafi-
kája egy képbe sűríti a pünkösdi kiállítás céljait. A 
rajzában megjelenített Tisza és az akácfa – az alföldi 
puszta jelképe – így sajátos szegedi jelentéssel ru-
házza fel ezt a kivételesen szép szecessziós alkotást.

„Szimbólumokból rajzolta meg O. Petrovics Emil a 
Műbarátok kiállításának katalógusát. Olvasóink nagy 
szeretettel fogadták eddig is az O. P. E. rajzokat s ez a 
szeretet indokolja, hogy külön foglalkozzunk e címrajz-
zal. Ime a rajz leírása: Hármas lépcsőn (a magasratörés, 
haladás) áll egy görög tunikás nő (a jótékonyság). Előt-
te sudár akácfa (egyiptomi építőmesterek legendás fája) 
sarjad a lépcsőkből magasba, dus fürtű illatos virágokkal 
(a haladás dus gyümölcsöket hoz). A női alak mögött a 
művészet három pajzsával diszitett kandelláber három 
égő lángja ölelkezik az akáclombokkal (a művészet és 
a természet ölelkezése). A női alak arcát dús hajfürtjei 
takarják (a jótékonyság mindenféleképpen szép, akkor 
is, ha nem látszik az adakozó arca), karját előre nyújtja 
s virágot szór. A lépcsőn kis fiúcska ül, mögötte gyász-
fátyolos székely fejfa mutatja, hogy hadiárva. A háttér-
ben folyik a Tisza, melynek partjait szívek fonják körül, 
mutatva, hogy a nagyvíz partjainál szerető jótékony 
szegediek gondoskodnak a hadiárvákról.” – értelmezi a 
grafika szimbólumrendszerét a Szegedi Ujság 1917. 
június 3-i számában. (Szegedi Ujság 1917)

A Kultúrpalota homlokzatát ábrázoló kiállítási pla-
kátot Heller Ödön festőművész készítette, aki a 
pünkösdi tárlat egyik zsűritagja is volt.

A Szépségkeresők allegorikus címe és szemlélet-
módja a szecesszió szépségkultuszával rokon. A mű-
vészeteteket érintő gondolatokról Lechner Ödön 
Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz című 
„programbeszédének” sorai jutnak eszünkbe: a magyar 
stílusú szecesszió úttörője a népművészet formavilá-
gát emelte a „magas építészet” szférájába. „A magyar 
formanyelv ma ott tart, ahol százötven év előtt tulaj-
don anyanyelvünk. El volt hanyagolva, elhagyatva, 
főuraink megvetették és németül beszéltek, nemeseink és 
az országgyűlés nyelve latin volt és íme most?!” (Lech-
ner 1906)

Móra – bő tíz évvel később – így fogalmaz a Szép-
ségkeresők szövegében a népművészet „tiszta for-
rásáról”: „Nekünk nincs stílusunk se cselekedeteinkben, 
se életünk külső tartozékaiban”. Az író utólag a kö-
vetkező sorokkal egészítette ki az eredeti szöveget: 
„És üde és igaz a tahiti-i kanakok művészete is és a bi-
hei négereké is és minden népművészet az, mert a nép 

2. kép: A katalógus „akácfás” borítórajza O. Petrovics Emil szecessziós 
grafikájával. Forrás: Somogyi-könyvtár



az anyaggal és a technikával bensőséges életet élvén, a 
maga kis művészetében soha ízléstelenségbe nem téved.” 
[…] „Mi városi emberek erről a népművészetről meg-
állapítottuk, hogy „parasztos” és a középosztály a maga 
úri ízlésével stílustalanná tette az egész népét.” (Móra 
1917)

A két gondolatsor – akarva akaratlanul – erősen rí-
mel egymásra.

Az ízlés iskolája

Móra Ferenc bevezetője – vagy ahogy a kortárs, Lu-
gosi fogalmaz: „beköszöntője” – a Somogyi-könyvtár 
és Városi Múzeum jövőbeni feladatait tekintve is 
újító gondolatokkal teli. Szeged művészeti értéke-
inek feltérképezéséről, összegyűjtéséről és megis-
mertetéséről máig érvényes közgyűjteményi felada-
tokat tartalmaz, legyen az tárgyi emlék vagy írott 
dokumentum. A tárlat régóta váratott magára, több 
sikertelen kezdeményezés után egy új fejezetet nyi-
tott a helyi műgyűjtés és műpártolás történetében. 
Móra bevezetője a gyűjtés fontosságából kiindul-
va a kulturális élet átfogó, szervező és értékmentő 
szerepéig jut el. Az írás középpontjában a műízlés 
tanítása, fejlesztésének fontossága áll, ami az egész 
város egyéni arculatát, városképét hivatott formálni 
és gazdagítani. 

A város arculatának két tartóoszlopa az árvíz utáni 
újjáépítés óta az erő és a gazdagság. A fejlesztendő, 
pontosabban újrafelfedezésre váró „bensőséges szép-
ség”, az ízlés – Móra nézőpontja szerint – ezeket az 
erényeket csak még erősebbé tenné. 

A közvélemény lelkesen fogadta a szegedi művészeti 
élet fellendítése és a művészetek népszerűsítése ér-
dekében létrejött mozgalmat és kiállítást, de meg-
jelentek kritikai hangok is. A háború veszteségét és 
a hátország nyomorát állították szembe a kultúra 
ügyét szolgáló kezdeményezéssel. 

„A szegedi műgyűjtemények és ritkaságok kiállítása, 
melynek rendezésén lázas buzgalommal munkálkod-
nak, már eddig is számos értékes holmival gazdagodott. 
Külön erre a célra készített üveges szekrényben őriznek 
egy liter tejet, amely nem ment össze. […] Nagy kö-
zönsége lesz egy piros arcú kosztos diáknak. Műtörténeti 
kritikusok gyanakodnak, hogy a beküldött példány ha-
misítvány…” (Hüvelyk Matyi 1917)

Erre reagál a Szépségkeresőkben feltett kérdéssel 
Móra: „De vajon a magyar gondok és mi külön sze-
gedi gondjaink közt ez a legnagyobbak közül való-e?” 
A választ maga az író adja meg, hiszen a műízlésről 
vallott gondolatok mellett nagy szerepet kapnak a 
szövegben azok a sajátos lírai hangnemben megírt 
sorok, melyekből tükröződik a háború okozta, min-
dent velejéig átható értékválság, illetve a hétköznapi 
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élet elvesztett idillje iránti sóvárgás: „Vannak és lesz-
nek is mindig csontig hasító gondjaink és ez nem azok 
közül való, amelyek ököllel verik az ajtót. Az élet meg-
szépítése a művészet finomságaival nem olyan grund, 
amely csontot törne, csak a szív grundja ez, belülről sír 
kifelé és azt is csak halkan és szemérmesen teszi. Ki meri 
azt mondani, hogy ez nem fontos és ki meri különösen 
ma mondani ezt, amikor a háború összezavart mindent 
és fonttalanokká tette a fontosakat és sullyokká a semmi-
ket? Az adófizetés fontos. A hősi halál is fontos. A corpus 
juris is fontos. A kormányválság is az, talán, no, ezt 
nem lehet bizonyosan tudni. De a szalag a kislányom 
hajában nem fontos. A fehér felhőboglyák se azok az ég 
kék mezejében. A szivar se a lábam alatt. Csupa ha-
szontalan kis dolgok, játékok, semmiségek, – de mit érne 
az élet, ha csak fontos dolgok volnának a világon? Az 
életet a haszontalanságok teszik kedvessé, élni érdemessé 
s az utolsó órák párnáin nyilván nem arra a napra gon-
dolunk vissza, amikor letettük a hivatali esküt, ami va-
lóban fontos volt, hanem arra a bohó esküre, amit súgva 
mondunk a buzavirágos mezőben s minek nem volt más 
tanúja, mint egy sárgarigó a nyárfahegyben.”

A kiállítás zárásaként 1917. június 15-én és 16-án 
a Kultúrpalotában árverésre bocsátották az el nem 
adott műtárgyakat. (Délmagyarország 1917c)

Bár a Szegedi Műbarátok Köre „ad-hoc” egyesülés a 
kiállítás után – a terveknek megfelelően – feloszlott, 
mégis nagyhatásúnak bizonyult Szeged kulturális 
életében. A mozgalom nyomán alakult meg 1920-
ban a Múzeumbarátok Egyesülete, mely szoros kap-
csolatot teremtett a város műértő közönsége és a So-
mogyi-könyvtár és Városi Múzeum között, s ebben 
Móra Ferenc kulcsszerepet vállalt. Lugosi Döme 
Műgyűjtés Szegeden címmel megjelent visszaemlé-
kező írásában így fogalmaz: „Lehet, hogy Móra Ferenc 
után lesz még jobb igazgató, aki többet tesz, de az ő mű-
ködéséhez fűződnek a korszerű rendezések, új osztályok 
létesítése és a múzeumi kiállítások eszméje.” (Szeged 
1923) 
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5. kép: Meghívó a kiállítást záró aukcióra. Forrás: Somogyi-könyvtár 
Helyismereti gyűjtemény
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Ferenc Móra, seeker of beauty - On documents from the Somogyi Library’s collection of 
the exhibition held by the Szeged Society of Friends of Fine Arts, at Pentecost, 1917

 
Edit Csizmadia 

The turn of the twentieth century marked the beginning of the impetus of Szeged’s artistic life which ended 
with the outbreak of the First World War, in 1914. A couple of years later, the Szeged Society of Friends 
of Fine Arts was founded in the spring of 1917. The organisation soon became the most prominent artistic 
association and movement of its time. It was originally planned as an ad hoc association which would hold an 
exhibition in May, 1917, and offer the benefits of the event to support the aid fund of war orphans. A printed 
catalogue was published to accompany the exhibition. Ferenc Móra wrote the preface of the document and 
titled it Beauty seekers. Móra’s poetic writing – according to Döme Lugosi, editor, journalist and Móra’s friend 
– was his welcome speech as director of the Museum, as well as his credo on art itself. 
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