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a cigája törzsnyáj is, mig más kisérleti gazdaságban helye nem

lesz. A juhászat! kutatás is elsősorban a termelékenység foko-

zására törekszik, mégpedig a gyapjú, a tej, a bárányézaporulat

terén Amellett takarmányozási és tartási kérdésekre is fele-

letet kell kapnunk. Vájjon pótolható-e az abrak szénával.vagy

silóval? Báránynevelés hidegen, vagy melegen gazdaságosabb? A

téli zöldlegeltetés milyen hatással van a gyapjutermelésre?

A kutatás mellett természetesen egyik főfeladatunk a

vetőmagszaporitáa, a tenyészállatok előállitása. Most már min-

den évben rendszeresen tudunk a megkapott tervfeladat szerint

mind vetőmagot szállitani, mind tenyészállatot átadni.

Vezekényi Ernő

KISÚJSZÁ
A Miiveit Nép 1954. aug.l-i számá-
nak "A hét hírei" c. rovatában a
következd közlemény jelent meg:
"Két ismeretlen Móricz Zsigmond-
verset fedeztek fel Szolnokon.
Mindkét versét falusi emlékkönyv-
ben találták meg.

Dr. Pallagi Gyula, a hajdani kisújszállási főgimnázium
igazgatója szívesen t s l t ö t t e szünidejét nénje, Móricz Bálintné

az. fallagi „ i 3 tiít családjának körében. A testvéri szeretetbe

egy kis hála is vegyült a sógor - Móricz Eálint - iránt, aki jó-

sziwel támogatta tanulmányainak végzése során.

1896. karácsonyán is Móricz Bálintéknál töltötte a

szünidőt - Sárospatakon. Kilenc Móricz-gyerek zsivaja verte fel

már ekkor az egyszerű paradztház csendjét. A kilenc gyerek közül

a legidősebb, Zsiga, ezidőtájt a pataki "öreg iskola" VI. osztá-

lyának padját koptatta. - s egyúttal a ruháját is.
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A ZBiga-gyerek tanulmányi eredménye nem a legremóny-

teljesebb volt ekkoro Három elégtelent vitt haza karácsonyi

"ajándékul"o

Az éppen ott időz<5 nagybácsi, dr. Fallagi Gyula, ma-

ga is tanárember lévén, vallatóra fogta, exámen alá vetette a

"Petőfi szavaival élve - "szekundába ponált" fiút, valóban o-

lyan buta, vagy haszontalan-é, mint a bizonyítvány mutatja? A

" családi pótvizsga " végül is azt derítette ki, hogy a Zsiga-

gyerek bizony nem buta, mégos&k nem is haszontalan, ellenben

az "öreg iskola" tanári karának magatartása és nevelési mód-

szere helytelen, éa ez as oka a három elégtelennek.

Kézen-közön kínálkozó megoldás volt: dr„ Pallagi Gyu=

la magával vitte Kisújszállásra Zsigát, aki itt csakhamar a je=

les°=rendüek közé került, a 1899-ben jó eredménnyel le is tette

az érettségi vizsgálatot.

Az ember - különösen pedig az iró-ember - minden pil=

lanatban emlékekkel rakódik. Móricz Zsigmond felett sem szaladt

el nyomtalanul a Kisújszálláson töltött három esztendő, Itt, a

Nagykunság - mondhatni - kellős közepén találkozott először az

Alfölddel, azzal a tájjal, amelyről szebben talán csak az egy

Petőfi dalolt, itt ismerkedett meg tüzetesebben és egyre okoso-

dó fejjel a béresek, cselédek, summáaok görnyedő életével, a

nagygazdák; kupecek gangos gőgjével, itt látta meg mindinkább

táguló szemrésekkel, hogy a kisvárosi tisztviselővé züllött

dzsentri és a dzsentrit majmoló kisvárosi tisztviselő mennyire

üres és mennyire rothadt lelkében, gondolkodásában egyaránt.

Megannyiszor ismételt, köaismert tény, hogy regényei

alakjainak megrajzolása, különösen a parasztok és az alföldi kis.

város figuráinak ábrázolása során szivesen és gyakran nyúlt visz*

sza jellemző színekért kisújszállási emlékeibea0 A "Forr a bor"

és a "Bál" cimü regényéi meg éppen kisújszállási vonatkozásuak,

A diákévek elmultával később, az első nagy irői sike-

rek elérése után is szivesén időzött a "vasfejü kunok" között,

különösen 1919-ben, amikor egy jobb kor hajnálhasadását látta a

forradalom tűsében éa láttatta Írásaiban, azokban is, amelyeket

akkortájt éppen Kisújszálláson vetett papirra0

Az elnyomatás keserű huszonöt esztendejében is el-el-

látogatott Kisújszállásra, Amikor megérkezett, szivesebben ko=

pugtatott be az egyszerű, nádfedeles parasztházakba, mint a vá-
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•rost vezető volt osztálytársai, vagy éppen volt tanárai ajtaján.
Tudta, hogy haragudtak rá, hogy nem vették jó néven Írásainak ke-
gyetlenül igaz tükrét, s bizonyára azt is, hogy a gimnáziumban az
öregebb tanárok kiszedték a tanulok kezéből könyveit0

Akkoriban nem sokan ismerték a városban. Ma azonban már
nincsen Kisújszálláson olyan dolgozó, aki ne erezné magáénak, vá-
rosbelijének a nagy irót és ne gondolna büszkén rá. Az üzemekben,
a termelőszövetkezetekben lelkes hallgatóság vesz részt az előa-
dásokon, ha róla, munkájáról szól azo S aki ismerte, vagy hallott
róla, hol, merre járt Kisújszálláson, ilyenkor el is mondja azt,
hogy teljesebbé tegye vele az irő arcképét. Az Asztalos KTSZ-ben
tartottam előadást Móricz Zsigmondról. Utána felállt Máthé Gyula
éa szinte eldicsekedett azzal, hogy ő abban a házban lakik, ahol
Móricz Zsigmond lakott hajdan nagyanyjával, Nyilas Katalinnal, és
nagybátyjával, dro Pallagi Gyulával. Máthé Gyula arról is beszá-
molt, hogy Móricz Zsigmond élete során többször meglátogatta a
házat és néhány percre mindig visszavonult abba a kis szobába,a-
mely diáknak látta őt, hogy a csendben újra és újra átélje a ré-
gi kedves, minél távolabbi, annál kedvesebb emlékeket.

CSo Nagy Kálmán egy kis kopott kékkötésü emlékkönyvet
adott.át, olyan emlékkönyvet, amilyen régen minden leánynak volt,
s ma is meglelhető, s belőlük préselt virágok szénaillata, kora-
szerelmek jószága árad.

Az emlékkönyv története az, hogy Cs. Nagy Kálmán gon ~
i^dozta Öreg, magatehetetlen napjaiban azt az asszonyt, aki ötven

esztendővel ezelőtt szerelemre gyújtotta az akkor fiatal tanár-
jelölt Móricz Zsigmond szivét. Móricz 19o2-ben néhány héten át
egy katonai szolgálatát töltő tanárt helyettesitett a gimnázium-
ban. Ekkor gondolt arra, hogy illenék megtanulni a tánc művésze-
tét iSo Nyomban be is iratkozott az éppen kezdődő tánctanfolyam-
ra 0 Itt, a tánciskolában ismerkedett meg Farkas Piroskával, egy
kimérő csinos, szemrevaló leányával, a kia, kopott, kékkötésü em-
lékkönyv birtokosával.

Mi vonzhatta a fiatal Móriczot éppen Farkas Piroskához?
Szerelemről lévén szó, nem lehet tudni. Egy azonban bizonyos. Az
uri kisasszonyok nem igen szerethette)! vele táncolni, hiszen lába
nem nagyon állott a táncra, s aztán szenükben nem is volt "parti-
képes" az éhenkórász fiatalember, akiben talán meg is érezték a
korhadó uri világ későbbi nagy ellenfelét.
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Farkas Piroska azonban szeretett Móricz Zsigmonddal
táncolni, vele sétálni őszi délutánokon a város hepehupáé jár-
dáin, amelyek tanúi voltak egyszerre ringó lépésüknek, fakadó
s már bimbójában elhervadó szerelmüknek, amelyről az emlék-
könyv egyik verse Móricz Írásával beszél:

X\-
Édes Piroska ! ' ^ V—/

<*"><•

Folyókba ömlenek a források
És a tengerbe a folyók, , t
Szelek ajkán a sóhajtások r<' - •• y

Egymásba által olvadók.
A világon semmi sem állhat
Magába! Egy törvényt követ,
Egyik a más lényébe olvad, VX/
Miért nem enyémbe a tied? /? • . i

Nézd a hegyek az eget csókolják,
Egy hullám a mást öleli.
Virág s lomb egymást átkarolják
Szerelemmel, vággyal teli, -J

Földet osőicolja a napsugár
Holdsugár a tengereket.
Ez a sok csók mond mit ér mind,
Ha Te nem csókolsz engemet?

Kisújszállás, 19o2. október 6.

Móricz Zsigmond

A Megyei Vezetéséé Rádió egyik Móricz Zsigmondról
szőlő előadása többek között megemlítette azt is, hogy a kis-
újszállási gimnáziumban szeretettel őrzünk tőle egy rövid
verset, melyet ötven évvel ezelőtt egy fiatal leány emlék-
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könyvébe irt. Másnap egy néniké kopogtatott be hozzám, öreg,
csoszogős léptü, emlékkönyvvel a kezében. Ezzel kezdte:

- Én vagyok az a leányka, akiről a rádióban szó
volt, hogy emlékkönyvébe verset irt Mőrioz Zsiga - s átnyúj-
totta az emlékkönyvet. íme a veret

jíLa

Kies tavasz, ezer színnel ékes',
Lángfény, csábitőn lobogva égő,
Nyiló mező, gyöngyvirágtól népes /)

Illat terhes, d\J^ta.*™^,»**j*-i>~'™~d'**~'-
Ez kegyed. i ./ . .

Vándor madár, mely tavaszra áhit
őz keresve* a mező virányit,
Hová vonja azin és illat ár,
S pillangó, mely bizva, vágyva mén
• lángba, hol rá halál vár,

Ez én.

Móricz m.k.

VIII. o.

A nénikét meghagytam abban a boldog tudatban, hogy a
rádió valóban róla, az ő emlékkönyvébe irt versikéről beszélt...

Nem volna célja és értelme e két rövid versike irodal-
mi értékét boncolgatni, hiszen " nem Parnasszusra szántan " ha-
nem csak egy embernek, az emlékkönyv tulajdonosának Íródtak.Még-
is, hogy napfényre bukkanva az emlékkönyvek rejtekéből, hozzá -
sorakoznak a nagy irő nagy müvéhez s teljesebbé teszik azt, any-

+A kéziratban - valószínűleg tévesen: Nkeaerve". *



nyit el kell mondani róluk, hogy Petőfire emlékeztetnek, ver-
selé8Ükbent hangjukban azonban fellelhető némi egyéni Íz Is,
különösen a Farkas Piroskához Irt versikében, A két ifjúkori
Írás tartalmából nem nehéz következtetnünk az Író és az em-
lékkönyv tulajdonosai között fennállt kapcsolat erősségére,
hőfokára. A második semmi különösebb vonzódásról nem tanús*
kodik, csupán a kor egyik kedves szokásának hódolt vele az
érettségi előtt álló nagydiák. Az elsőben azonban, amelyet a
napokban elhunyt Farkas Piroskához irt, érezni a szerelem szép-
séges melegét.

Íme néhány eddig ismeretlen adat abból az időből, a-
melyet Móricz Zsigmond Kisújszálláson töltött. Sok-sok emlék
lappanghat még Kisújszálláson nagy regényírónkról. Szép fela-
dat ezeket összegyűjteni, megismerhető, hozzáférhető kinccsé
tenni.

Dr. Borok Imre


