
MÓRICZ ZSIGMOND KISÚJSZÁLLÁSRA ÉRKEZÉSE

1896 karácsonya után a VI. gimnazista Móricz Zsigmond nem ment vissza a nagy-
hírű pataki kollégiumba, hanem egy alföldi kisváros, Kisújszállás, akkor még sokkal
kisebb hafjyományokkal rendelkező református gimnáziumában folytatta tanulmányait. *

Ai dí-ávozás ckai és körülményei ma már nagyjából ismertek, tisztázottak, leg-
feljebb a részletekben van eltérés. (Nagy Péter azt írja könyvében, hogy latinból), né-
metbői c-s görögbői Lukotc a karácsonyi bizonyítvány osztáskor. 2 Móricz Miklós, az író
testvére3 és leánya, Móricz Virág4 szerint viszont a latin, német és algebra jegye volt
elégtelen.) A Patakról való távozásnak nem is annyira a három elégtelen osztályzat
volt a lényeges oka, mint inkább a bukás körülményei játszottak közre, amelyek lelki-
válságba sodorták a fiatal diákot. A Forr a borban maga Móricz így vall erről:5

„Patakon ő váratlanul igen rossz tanuló lett. Ott magolni kellett, s ő erre sohasem
volt képes, hogy alárendelje magát a nyers szövegnek és szóról szóra tanuljon be
iskolaanyagot."

„Világfájdalom vett rajta erőt. Kétségbeesésében elhatározta, hogy nem megy
többet iskolába. EJmegy színésznek Kassára. Petőfi is színész lett." Ebből a kiábrán-
dult állapotból a karácsonyi látogatóba érkezett ,,Gé:a bátyja", Pallagi Gyula (aki
akkor már a kisújszállási gimnázium igazgatója volt) biztatása mozdította ki, aki
visszaadta önbizalmát, önerejébe vetett hitét.

A Patakról való eltávozás családi határozat alapján vált véglegessé, amelyben
már kényszerítő körülményként szerepet játszott az elvesztett tandíjmentesség is. Az eb-
ben az időben nagyon szűkös anyagi viszonyok közé jutott család aligha tudta volna
tandíjkedvezmény nélkül biztosítani legidősebb és Pallagi Gyula által is legtehetsé-
gesebbnek tartott fia taníttatását. Nagybátyja elhatározása, hogy magával hozza Zsigát
Kisújszállásra, az egyetlen lehetségesnek látszó megoldás volt, ami átmenetileg a tandíj-
kérdést is megoldotta.

Az új iskolába való átlépésnek is megvan a maga hivatalos útja. Móricz Miklós
szerint6 1897. január elején érkezett a fiatal Móricz Zsigmond Kisújszállásra. Ennek
részben ellentmond, inkább az 1896. december utolsó napjaiban való érkezést valószí-
nűsíti, hogy 1896. december 31-i dátummal már Kisújszálláson írja meg a kérvényét,
amelyben a kisújszállási református gimnáziumba való átlépés engedélyezését kéri.

Hosszú lappangás után 1967 őszén került elő a kérvény, amelyben Móricz a kis-
újszállási református gimnáziumba való felvételét kéri. A háborús események során
súlyosan megrongálódott iskola irattárának egy része csodálatos módon megmaradt,
az iratok egy része átvészelte a pusztulást. Ebből a megmaradt részből kerültek elő
Móricz érettségi dolgozatai, amelyek már elég régen ismerteid, s amelyek most a szol-
noki Megyei Levéltárban vannak. A kérvényt is ismertük, láttuk, de egy időre telje-
sen eltűnt. Amikor a város és az iskola 1967 őszén a 250. éves jubileumi ünnepségekre
készült, az előkészületek kutatásai során bukkantam rá a tanári könyvtár egy elhagyott
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fiókjának mélyén. Minden valószínűség szerint a könyvtár néhai vezetője tette oda,
hogy biztonságban legyen, de halála után sokáig senki sem tudta, hogy ott rejtőzik
a könyvszekrény polca mélyén. A 4 ívoldalas, teljes ívpapítra kézzel írt kérvény
hosszában félrehajtott külső oldalán - az egykorú kérvények szabványos elrendezésé-
ben - ez áll:

A Nagytiszteletű és Tekintetes
Igazgatótanácshoz

kérvénye
Móricz Zsigmond V. oszt.

tanulónak
melyben a kisújszállási ev. ref.
főgymnásiumba leendő föl-
vételét kérelmezi. .••••••
1 db melléklettel.

A hármas számot Móricz húzta át és javította egyesre.
A féllap felső szélén egy hivatalos feljegyzés olvasható: Érk. 1897. jan. 5. Az oldal

közepén kékceruzás irattári feljegyzés, az iktatás száma és dátuma: 10.1897. jan. 22.
A belső oldalon olvasható a kérvény szövege:

Nagytiszteletű és Tekintetes Igazgatótanács!
Mély tisztelettel alólírott azzal az alázatos kérelemmel fordulok a Nagy-

tiszteletű és Tekintetes Igazgató Tanácshoz, miszerint kegyeskedjék engemet a fő-
gymnásium VI. osztályába fölvenni.

Kérelmem támogatására bátorkodom bizonyítványomat mellékelni, mely által
is igazoltatik, hogy már az 1896/97. tanévre a sárospataki főgymnásiumban beírva
voltam. Ugyanott tandíjmentességet is élveztem, itt pedig azt kérem, hogy az első
félévi tandíj fizetése alól kegyeskedjék fölmenteni.

Kérésem megújítása mellett maradok a
Nagytiszteletű és Tekintetes Igazgatótanácsnak

alázatos szolgája
Kisújszállás, 1S97. dec. 31.

Móricz Zsigmond
VI. oszt. tanuló

Az „első félévi tandíj" szavakat utólag, valószínűleg már a kérés elbírálásakor
ceruzával "húzták alá. Az 1896 évszámot Móricz maga javította 1897-ről.

A félbehajtott kérvény hátlapján olvasható a határozat:

4-897. sz. igazgató tanácsi vég-
zéjsel Móricz; Zsigmond tanuló
a főgymnásium VI. osztályába fel-
vétetett, köteleztetvén a második
félévi fcandíj és egyéb iskclai illet-
mények fizetésére.

Kisújszállás, 1897. jan. 22.
Barla Jenő
egyh. jegyző

A szigorúan megszabott kérvényformulák miatt stílusában szinte semmi egyéni
vonás sincsen.

A véletlen szeszélye és érdekes játéka, hogy a határozatot az a Barla Jenő, teljes
nevén Barla Szabó Jenő vallástanár vezeti rá a kérvényre, akivel az itt eltöltött két és
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fél év alatt az Ifjúsági Segélyegyletben majd együttdolgoznak, s a vallástanárával
szemben a diák-Móricz - néha túl érzékenyen reagálva a tanári ellenvetésekre -
igyekszik az egyesületet a maga elképzelése szerint vezetni, ahogy a Forr a bor és
a Bál néhány részletében az Író-Móricz erre visszaemlékszik. Ezeket* a visszaemléke-
2éseket különben később Barla Szabó Jenő tanár úr is megerősítette, pedig Csapody
tanár úr alakjában nem a leghízelgőbb képet rajzolta róla.

Móricz 1897. január elejétől már Kisújszálláson jár gimnáziumba. Nem híresztelte,
de nem is titkolta a pataki kudarcot. Titkolni nem is lehetett volna hiszen bizonyít-
ványát be kellett adnia, hogy igazolja a megkezdett első harmadot. Az új tanárok

tudomásul vették a Patakon történteket, de napirendre tértek fölötte, nem emiégették,
így osztálytársai nem bukott diákként fogadták. A tandíjkérdést úgy hidalták át, hogy.
- bizonyára előző bizonyítványaira való tekintettel - a második harmad tandíját
kellett csak megfizetnie. Jóindulatú intézkedés volt ez, hiszen akkor az új iskolában
évközi átlépés esetén az egész évi tandíjat volt szokás megfizettetni, de Móricz ese-
tében V. osztályos bizonyítványa alapján jogosnak ítélték az I. félévi tandíjmentes-
séget.

A környezetváltozás jó hatással volt Móriczra. Az új iskola fiatal, kiváló képes-
ségű igazgatója és fiatal tanárai viszonylag szabadabb szellemben tanítottak, kevesebb
volt a lélektelen, gépies, mechnikus magolás, mint Patakon; az Ifjúsági Segélyegylet
sikerei, a tanári könyvtári szabad bejárás, de leginkább Pallagi Gyula közvetlen hatása
helyreállították egyensúlyát, az év végére az osztály első tanulói közé küzdötte fel
magát, megjött az önbizalma, s talán a kedve is a tanuláshoz, bár itt is szívesebben
olvasott, mint a kötelező stúdiumokat tanulta. „Mikor húsvétkor megkapta a bizo-
nyítványt, minden tárgyból jelese volt), csak a görögből és a németből kapott jót." 7

„Hallotta aztán vakáció után, hogy mikor az ottani (t. i. pataki) német tanár előtt
szóba került, hogy mindenből jeles, a tanár ezt mondta:

- Hja, ott kolbászból fonják a sövényt."8

A pataki csorbát tehát kiköszörülte. Hogy új környezetében hogy érezte magát,
arról leghitelesebben ő maga vall a Forr a bor és Bál Nyilas Misijének, illetve Nyilas
Mihályának szavaiban. Mindenesetre az új iskola kevesebb olyan elkeseredett hangú
megjegyzést váltott ki, mint amilyeneket a pataki éveket illetően olvashatunk.

Agotai László
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