
„Túri diákok, öregdiákok..."
A túri iskola soha nem volt gazdag, mert fenntartásáról nem földesurak, hanem
mindig a túri nép gondoskodott, — de annál gazdagabb volt az a kincs, melyet
tanítványai leikébe plántált tudás, műveltség és emberség formájában. Ennek
az ajándéknak különös nagyságára az idők múltával minden volt túri diák rá-
jött, még az olyanok is, akik diákéveikben esetleg fogukat szívták az iskola
szigora és magas követelménye miatt.

Ezek közé a tanulók közé tartozott Szép Ernő is. Az 1899-től 1902-ig terjedő
három tanévet töltötte iskolánkban, s ez alatt az idő alatt két osztályt, az V.
és VI. osztályt végezte el. Nem volt szorgalmas tanuló: szívesebben töltötte el
a délutánokat és estéket kártyás barátai és osztálytársai körében (Juhász Imre
azt írja róla Hajdúszoboszló monográfiájában, hogy Pesten is „egy ideig félel-
metes kártyásnak bizonyult".) Különösen a mennyiségtannal volt mindig baja,
hiszen ehhez a költői lelkületű ifjúnak semmi érzéke nem volt. Viszont kiválóan
szerepelt már ekkor is irodalmi téren, önképzőköri sikerei ismertek: verseit,
elbeszélését és műfordításait tanárai nagyra értékelték. Költői fejlődésében nagy
szerepe volt önképzőköri tanárának: a kiváló felkészültségű Kolosváry Aladár-
nak. Nem véletlen, hogy mikor 1902-ben megjelenik az ifjú diákköltő első önálló
verseskötete (Első csokor. Költemények és műfordítások. Mezőtúr, 1902. június
hó), azt Kolosváry Aladár tanárnak ajánlja.

Ahogy az évek telnek, Szép Ernő mind szívesebben és szívesebben gondol
vissza Mezőtúrra és a túri iskolára. 1928. június 10-én megalakult a Mezőtúri
öregdiákok Országos Egyesülete. Következő közgyűlésén, 1929. június 9-én, már
Szép Ernő is ott van. A díszgyűlést követő közebéden azt mondja, hogy „ifjú
korának legszebb évei azok, amiket itt töltött s hogy poézisének alapmotívumait
itt szerezte". (Papp László: Krónika a Mezőtúri Öregdiákok Egyesületének 1929.
június 9-én tartott közgyűléséről. Értesítő 1928—29. 84—94. oldal.)

A következő évben ünnepelte a túri gimnázium fennállásának 400. évfordu-
lóját. Az ünnepségen jelen volt Szép Ernő is, és a városházán tartott díszgyűlé-
sen elmondta erre az alkalomra írt szép ódáját. Mivel ez a vers — tudomásom
szerint — csupán a jubileum alkalmával ,.Emlék'' címen nyomatott kiadványban
jelent meg, s így nagyon kevés embernek van lehetősége, hogy hozzáférjen, —
a lentiekben teljes terjedelmében közlöm a költeményt.

öregdiákok, túri diákok,
Nektek messziről egyet kiáltok.
Szívem trombitái messziről nektek:
Túr városát el ne felejtsétek!

Túr városának vén fehér tornyát,
Azt az egyszerű szép magyar formát,
Harangozása hármas szózatját,
Ha szólongatja a mennyek atyját.

Templom mellé ugye oda láttok:
Ott van a ti nagy latin palotátok,
Hova álomban még visszajártok
öregdiákok, túri diákok.
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Jó is vón újra a padba ülni,
Bánattól gondtól elmenekülni,
Fáradt leikünkben friss lelket lelni,
Túri tanítást szívesen nyelni.
A túri leckét, öregdiákok,
— Nem a latint kit nap-nap bevágtok —
Azt, amit adtak s fel se kérdezték:
Azt a szépséges szép magyar leckét.
Testvért védeni, hazát szolgálni,
Hitet, hűséget, harcokat állni:
A nemes virtust itt tanultátok
Túri diákok, öregdiákok.
Nem ennyi bajjal, nem ennyi évvel,
Ha' zsenge szívvel, fiúi hévvel
Ügy imádjátok, amit imádtok
öregdiákok, túri diákok.
Két életünk van itt a világon:
Egyik az élet, másik az álom,
Egyik tövist ád. másik virágot,
Ugye tudjátok öregdiákok.
Berettyóparton tavaszi fűzek,
Ifjú eszmények örökké szüzek,
Susogó fűzfák amit meséltek . . .
Túri diákok ne felejtsétek.
Öregdiákok ne felejtsétek,
Az ifjúságot el ne ejtsétek,
Ifjak maradtok Túrra ha jártok
Testvéreim, jó öregdiákok!

Azóta ballagáskor a túri diákok mindig elszavalják Szép Ernő alkalmi köl-
teményét, s igyekeznek is vissza-visszatérni az ősi iskola falai közé, hogy az
élethez további erőt merítsenek, hogy „ifjak maradjanak".

VARGA LAJOS
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