
Nemzedékek nevelő „oskolája"

Mező-túr bővebben dokumentálható története a reformációhoz csatlakozásával
kezdődik. A „minden népnek az ő nyelvén" szóló nagy szellemi és társadalmi
mozgalom a könyvek mellé szemeket: iskolákat is adott. Ahogy az új hit követői
szerették mondani: „az iskola az egyház veteményeskertje." Hiteles adatok sze-
rint Túr lakói 1530-ban fogadták el az új eszméket, s innen számítható korszerű,
magasabb képzést adó iskolájának története is. Püspöki Süllye János prédikátor
ezt jegyezte föl az általa vezetett matricula 5. oldalára 1714-ben (nyilván koráb-
bi források nyomán): „Anno Domini 1526. . . . A többek között voltának jó erős,
szép tudományú és nagy tehetségű két férfiak Mező-Thur városának Praedéká-
torai, kik buzogtak a Szent írás mellett... Vitebergába felmentenek, a vallás
dolgában disputáltanak, nagy haszonnal megtértének, kiknek neveik Thuri Sza-
bó Lukács, alias Circator és Thuri Sánta Jakab, kiknek emiékezetök maradjon
meg eltörölhetetlen betűkkel."

Thuri Szabó Lukácsot irodalmi jártassága miatt a „literatus" névvel is ki-
tüntették, „Circator" (köröző) mellékneve meg arra utalt, hogy Wittenbergből
hazatérve a Körös—Maros vidékét járva terjesztette az új eszméket. Méltó társa,
a szintén túri születésű Sánta Jakab, s névrokona, az irodalomtörténeti jelentő-
ségű Kálmáncsehi Sánta Márton, a sokfelől üldözött radikális újító
készítgette elő a talajt Szegedi Kis Istvánnak, a nagy ültetőnek. Skaricza Má-
té írja Szegedi Kis életrajzában: „hosszas bújdosás után Lippán keresztül Túrra,
a Berettyó partján fekvő népes városba ment, ahol nagy tisztelettel fogadtatott
és megfogadtatott 1551-ben, főleg hogy az iskolát igazgassa, de olykor-olykor a
nép előtt prédikáljon is, amelyen az egész község bámulatos szeretettel és vá-
gyódással csüggött..." (S mily jellemző, hogy az eredetileg latin nyelvű életraj-
zot a gimnázium tanára, a tudós Faragó Bálint fordította le s adta ki e század
elején Mezőtúron, hogy az irodalomtörténet mindmáig az ő fordítását idézze.)

A jeles reformátor, aki Wittenbergben Luthert és Melanchtont hallgatta,
1551 és 1553 között virágzó iskolát s szellemi közösséget hagyott Túron, úgyhogy
annak idején az egész újhitű egyházmegyét a városról nevezték el. Az iskola
„Thúri Szabó Lukács és Thúri Sánta Jakab idejében kezdett virágozni s szapo-
rodni annyira, hogy csakhamar Collégiummá (azaz: népiskolává és gimnázium-
má) fejlődött. Ezen collegiumért sokat szenved a város, de mégis el nem bocsát-
ja, költségével és javaival oltalmazza és szaporítja" — mondja az egykori króni-
ka. S már nem a régi hit embereitől szenved, hanem az új hódítóktól: 1552 óta
hogy a közeli Szolnok vára is elesett, Túr a szolnoki szandzsák hódolt városa
lett. S az új szomszédság egyáltalán nem kedvezett a túriaknak: a keservesen ki-
verejtékezett adók sem háríthatták el a bajt a collegiumról és a templomról;
akármily közönyösek voltak is különben a hódítók a „hitetlenek" szellemi élete
iránt: 1630-ban széthányták az iskolát és a templomot, s köveikből a vízima-
lomnak raktak gátat. Nádból és sárból építettek új templomot festett deszkabol-
tozattal a város lakói, s mellé megépítették újra az elmaradhatatlan iskolát.

S a töröknek, a magyar földesuraknak adózó „communitás" ínségében sem
feledkezett meg soha arról, amivel a tudománynak, az új eszmék hazaplántálói-
nak tartozott: 1579-ben, Csehi Pál rektorsága idején fél tallért (14 g arany) kül-
dött a wittenbergi magyar diákok szervezetének (,,bursá"-jának) a túri iskola.
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Az igazi veszélyt azonban nem is annyira a török bejövetel, mint inkább ki-
vonulása hozta: Bécs alatti 1683-i vereségük, majd 1692-i váradi kudarcuk után
vesztüket érezve vetették magukat a védtelen lakosságra, úgyhogy a túriak is
kénytelenek voltak elbujdosni: harangjukat a földbe ásták s fej fával jelölték
meg, mint a halottakat, csak kisebb harangjukat vitték magukkal, s a szekér ol-
dalára kötözve kongatták. De vitték magukkal a rektort és a scholamestert is, s
gyermekeiket a várkonyi pusztákon a földkunyhókban lakva is taníttatták. S
mikor végre, Buda visszavétele után visszamerészkedtek, hamarosan újra el kel-
lett bujdosniuk: a rácok törtek rá a Rákóczi-fölkeléshez húzó túriakra. Ahogy
Mészáros András, a város egykori krónikása, följegyezte: „mintegy 8 esztendők
alatt Tószeg mellett Hugyén laktanak, ezen századnak elein körülbelől 5 eszten-
dők alatt hol elfutottak, hol pedig ismét haza szállottanak, de akkoron is oly ve-
szedelmes körülmények között tehették csak mezei munka jókat is a lakosok
szántáskor, hogy kenyeres tarisznyájukat világoson nem tarthatván, a barázdába
letették és más barázdának reá fordításával fedezték és rejtették el a pusztában
fel s alá kóborló emberektől, akik csak egy fekete jóféle süvegtől is a mezőben
az embert megfosztották. Mindazon által oly félelmes időkben is Földes uraikhoz
való hűségöket a Túriak megtartván, adójokat félelmes utazásokkal is az Ura-
ságoknak lakóhelyeikre haza szolgáltatták s megadták. — Ezen időben sok ki-
etlen pusztaságok lévén az Alföldségen, szarvasok, őzek, vaddisznók és drága
madarak az elfogyatkozott vadászok által bőven találtattak s azokkal éltének."

S még a töröknél, rácnál is nagyobb veszedelmet jelentett a XVII. század
Bécsből irányított, vallási színezetű politikai visszahatása, amikor az udvarhű ha-
talmasságok nyíltan hirdették: „inkább legyen az ország puszta, mintsemhogy
eretnekek lakják." Az egyik érseki körlevél azt is fölpanaszolta 1725-ben, hogy
a protestánsok kőből épült iskolákat emelnek. S egészen II. József türelmi rende-
letéig, a felvilágosodás enyhülést hozó szelleméig folyt a hidegháborús kísérle-
tezés (akárcsak Debrecen ellen), hogy a Tiszántúl második legerősebb ellenzéki
szellemű városát megtörjék. (Erről az időről szól a Szolnok megyében újságírós-
kodott Tábori Róbert túri témájú fordulatos történeti regénye: A templom kul-
csai.)

De hiába volt minden próbálkozás, a város láthatatlan falain megtört a bur-
kolt és nyílt erőszak. S az a szellem, amit az üldözések, a bujdosások betápláltak
a szívekbe: élt tovább íratlan iskolai, nevelési programként is. Ez nem szerepelt
külön a tantervekben, de tudta minden rector, praeceptor és tudta minden diák.
Az 1770. évi tanterv, a debreceni Methodus nemcsak a szaktárgyak anyagát ha-
tározta meg, előírván, mit tanuljanak a szent históriából, zsoltárokból, geográ-
fiából, aritmetikából, a latin nyelv elemeiből, hanem azt is mindenekelőtt, hogy
a tanulók jó erkölcsökben nőjenek fel, s hogy — a latin nyelv általános uralma
idején — a Szentírást anyanyelvükön olvassák. („Prima cura sít omnibus Pra-
eceptoribus Discipulos fidei suae commissos, in timore Dei & bonis moribus
educare... Curabit itaque quisque Praeceptorum, ut discipuli sui non modo
Publicis Coetibus Sacris intersint; sed priuatim quoque in aedibus aut hospitiis
suis, Sacra Biblia, Lingua vernacula, legant...") Ugyancsak int az iskolai sza-
bályzat a civilizált viselkedésre s a mindennapi élet dolgainak ismeretére, ame-
lyek a tankönyvekben nem találhatók. („Ciuilitati quoque Morum, inuigilandum
est... Inculcet quisque, pro captu discipulorum suorum, res quoque,
quae in vita ciuili quotidiani quidem sünt vsus, sed quas üli ex libris Scholas-
ticis, quos a primis annis legunt, non discunt.") Az 1795-i tanterv, „A tanítók kö-
telességei" külön is szól a nevelésről, megállapítván, hogy „A gyermekek tanítá-
sa olyan dolog, a' mellynél alig lehet valakire nagyobbat bízni: mivel gyermek-
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kori oktatásától függ nagyobb részént minden embernek nemcsak világi és ideig
való, hanem örökké való állapotja is."

S ugyanitt ítéltetik el a felvilágosodás szellemében a testi fenyíték is: "A' mi
a' fenyítéket illeti: a' Tanító tanítványaihoz soha ok nélkül haraggal ne szól-
jon; annyival inkább azokat tsufoló, vagdaló mocskoló beszédekkel, annyival in-
kább szitkokkal soha ne illesse; akármely nagy légyen hibájok vagy vétkek; ha-
nem a' fenyíték abból álljon:

1. A' vétkezőnek mondja meg szelidenn, indulatoskodás nélkül, hogy nem jól
tselekedett; és az okokat adja eleibe, miért nem kell úgy tselekedni, és mi
következik abból?

2. A' tanulónak fejét, kezét, körmeit, 's testének egyéb részét, a' farán kívül,
verni, telyességgel ne merészelje."

(Különben a büntetésben való mérsékletet már az 1770-i Methodus is lelkére kö-
tötte a tanítóknak.)

A tanítás — nevelés — lelkét és gerincét azonban mégsem a hivatalos tanter-
vek alkották, hanem az íratlan s a titokban másolt „tananyag", amit Debrecentől,
Patakig, Pápától Komáromig körmöltek buzgón „mindenes gyűjteményeikbe",
diáriumaikba, amelyeket praeceptorok, togátusok — bár elvileg tiltva volt a ma-
gyar szó — jókedvűen adtak tovább, diktáltak tanítványaiknak. Folyt itt kate-
kizálás és hitoktatás is: „Mi atyánk, Ferenc Király, ki lakozol Bétsben, jöjjön el
a te józanon való gondolkodásod, legyen meg a te okosságod, miképpen Auszt-
riában, azonképpen Magyarországban is. A mi békességünket és javainkat add
meg minekünk ma: és bocsásd meg a mi teellened való zúgolódásinkat, mikép-
pen mi is megbotsátunk minden huntzfut német miniszteridnek. És ne vigy min-
ket szükségbe, ínségbe, de szabadíts meg a bankos világtól, mert tiéd az arany-
és ezüstbánya és minden sóakna, míg a magyar nemzeteszére nem tér mind-
addig. Ámen".

És tanultak történelmet is, bibliai históriát: „Maledictio Dei super Hungaros
Posonii Ipsis audita fűit his verbis (Isten feddése a pozsonyi magyarokhoz, tulaj-
don szavai szerint): Elvesztem őket az én ortzám elől, letörlöm nevét a magya-
roknak a föld színéről, járatom őket gatya nélkül, és fel öltöztetem őket bugyo-
gókba, cipellőkbe és strimpflikbe, és az ő fejeikre teszek parókát, az oldalaikra
kötök koszperdet; és tsúffá lesznek a szomszéd nemzetségeknek, és őket ujjaik-
kal fogják mutogatni, mondván: »hol vágynak azok az erős magyarok, hol az ő
szabadságaiknak levelei ?«

És tanultak aritmetikát is, ilyenformán:

„Bétsi Arithmetica.
öszveadás: 5 meg 5 = 2.
Kivonás: 30-ból 15-öt ha kiveszek, marad 3.
Elosztás: Ha három embernek porció(adó)-fizetése összesen 16 Forint, akkor
egyre esik — 20 Rhénes Forint és 2 húszas."

És tanultak azért idegen nyelveket is, latint is: „Pátriám prodere nefas est,
scelus contra nolle, dum possis, illustrare": a hazát elárulni bűn, sőt inkább min-
den erőnkkel dicsőségére kell törekednünk." S ez a szellem töretlenül élt tovább,
s ez maradt a nevelés négyes alappillére: A bibliai könyvekből a klasszikus iro-
dalmakból leszűrt életelvek és erkölcsi példák, az ellenzéki, függetlenségi szel-
lemű és demokratikus „irányultságú" patriotizmus s a felvilágosodásból táplál-
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kozó humanizmus. Ügy is mondhatnánk az utóbbit, hogy európai látókör: hiszen
a Krakkót járt Franciscus Thuri s társai (1558-ig hat túri diák tanult a lengyel
egyetemen) valamint Wittenberg tucatnyi túri hallgatója nem üres kézzel tértek
haza: íratlan törvény volt, hogy egy-egy könyvet hoztak a debreceni „anyaosko-
lá"-nak, ahonnan aztán a másod-, harmadpéldányok tovább vándoroltak a leány-
oskolák"-ba, a particulákba. Elég egy pillantást vetnünk a mezőtúri gimnázium
1900-ban kiadott katalógusába: Barthelemy J. J.: Voyage de jeune Anacharsis
en Grece. 1790., Bunone Johanne: Introductio in universam Geographiam. Ams-
telaedami. 1697; Ferrario Philippo: Lexicon Geographicum. Londini. 1657. Rövid
magyar Geographia. Pest. 1796., Sammlung Interessanter Reisebeschreibungen
für die Jugend. Tübingen. 1794—1802. I—X. kötet. Vagy néhány másik szakból:
Arithmeticus practicus. Tyrnaviae. 1967. Elementa Matheseos Purae. 1798.
Celcus Corn.: De medicina. Biponti. 1786., Ein Jahrbuch der Gesellschaft Natur-
forschender Freunde. Berlin. 1797., Millers Péter Johann: Naturgeschicte für
die Jugend. Wien. 1789. stb., stb. (A II. világháború után aztán a fogolytáborrá
és hadi kórházzá lett iskola romjai alól kellett kimenteni a kincset érő ritkasá-
gokat.)

És nemcsak könyveket hoztak a külföldjáró diákok, hanem fizikai szerke-
zeteket, „szemléltető eszközöket" is. A mezőtúri iskola (ahol egy időben a ké-
sőbbi Kossuth-díjas Rédei László tanította a matematikát) országosan is az
egyik legjobban fölszerelt fizikai és természetrajzi szertárat mondhatta magáé-
nak (míg aztán annyi mással együtt ez is megsemmisült a II. világháború viha-
rában). Mert ahogy az anyaiskolában, Debrecenben hódítottak Descartes eszméi
s a természettudományos gondolkodás, úgy terjedtek el a fiókiskolában, a „kis
Debrecen"-ben is, hiszen a mezőtúri algimnázium „akadémiai promóció" volt,
azaz olyan iskola, amelybe Debrecenből hoztak tógás diákokat rektorul, kik az-
tán egy-két évi itteni tanítással megszerezték a külföldi akadémiákhoz szüksé-
ges költségeket. Ez a „változó rektorság" egész 1843-ig megmaradt, sha voltak is
hátrányai, de az az egy előnye kétségkívül megvolt, hogy két-három évenként
új emberek jöttek, új szemlélettel, fiatalos rugalmassággal, s az állandó „fluk-
tuáció" elejét vette a becsontosodásnak is.

S a XVIII. század közepére a Debrecen nyomain járó Mezőtúr fiúiskolája
kinőtte a gimnáziumi oktatás kereteit: a latin és görög nyelven kívül hébert is
tanítottak, s filozófia és teológia is szerepelt a tantárgyak között. A felsőbb év-
folyamok diákjai, akárcsak Debrecenben, itt is tógát viseltek, s 1764-ben Csep-
regi István rektor már több mint 300 iskolás gyereket adott át utódjának.

A tanítás ekkori színvonalára pedig jellemző, hogy Ertsei Dániel, ez e betűs
verseiről nevezetes Varjas János debreceni professzor veje, amikor 1777-ben
Túrra került lelkésznek, olyan idős embert is talált hívei közt, aki hiba nélkül
elmondta görögül és héberül is a Miatyánkot, s ismert egy másikat, aki meg la-
tin nyelvű filozófiai, történelmi könyveket olvasott folyékonyán — pedig csak a
grammatikai osztályt végezte el a túri iskolában. S a gimnázium országos jóhírét
mutatja, hogy 1764-től az iskolai törvényeket Abonyból, Szatmárból, Komá-
romból, Pest és Veszprém megyéből jött diákok írták alá (mert Debrecenhez
hasonlóan itt is aláírásával — „subscribalás"-sal — lehetett valaki a kollégium
tagjává).

A XIX. század elején bekövetkezett hanyatlásról, majd a literátor ifj. Pé-
czeli József alatt támadt föllendülésről s a szabadságharcot követő kényszer-
szünetelésről itt nem szólhatunk bővebben, sem az 1889-ben fölépült s máig ál-
ló új iskolaépületről, amelyhez a téglát ingyen fuvarozta az iskoláját féltőn sze-
rető lakosság. A város és iskolája itt már századok óta egyet jelentett: abban is,
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hogy utcánként felváltva főztek — díjtalanul — az iskola bennlakó tanulóinak
s abban is, hogy a rektorokat kezdettől a városi tanács választotta, az adta ki fi-
zetéslevelüket, szolgálati bizonyítványukat: hiszen az iskola fenntartója a város
közönsége volt.

Az 1910-ben fölépült tornacsarnokról, rajzteremről és könyvtárról sem szó-
lunk itt, helyette inkább arról, ami a falak között volt: az iskola szelleméről.

A mezőtúri ev. ref. főgimnázium szigorú iskola hírében állt: azaz nagyok
voltak a követelmények, magasak voltak a normák mind a tananyag, mind a
magaviselet, az erkölcsök dolgában. A XVIII. századi rendtartás így intézkedett
a diákok és tanítók kötelességeiről: „A Deákok mind télben, mind nyárban 5
órakor fel kelvén, először is imádkozzanak, Bibliát olvassanak, azután Leczké-
jekre készülvén, 6 órakor Leczkéztessenek, magyarázván Rector Uram 7-ig
előttük Logicát, Oratoriát etc. . . . 2—do. 7-től fogva 8-ig pihennyenek, kiknek
következés szerint kötelességek, Templomba mennyének; akik pedig otthon
maradnak, recitállyanak.
3-tio. 8-tól fogva 11-gyig minden Praeceptorok publice taníttsanak és kiki a ma-
ga Classisába légyen." Ezután 11-től l-ig szünet következett, majd 2-től 3-ig
ismét közös tanulás az osztálytermekben, 3-tól 4-ig pihenés, „templomban halottra
(= temetésre) való menetel" s 4-től 6-ig ismét tanítás az osztályokban. 6 és 7
között volt a „collatio", a vacsora, majd utána — nyáron 8-ig, télen 9-ig magános
tanulás a házifeladatok elkészítése. A rektor felelt a diákok magaviseletéért is:
„5-to Rector Uramnak legyen gondgya a Deákok öltözeteinek decentiájára,
hogy valami illetlenségben ne excedállyanak. Valamint pedig azokat tisztessé-
gesen tartozik jártatni... A pipázás közöttük elimináltassék, különben a tör-
vény szerint bánnyon Rector Uram azokkal, akik pipázásban tapasztaltatnak."
Persze a tanulás nem mindig gyönyörűséges igáját a XX. században már több
játék és sport könnyítette, de lényegében e szigorú iskolai rend nem sokat vál-
tozott a II. világháború végéig.

A klasszikus tárgyak szelleme is tovább élt: nemcsak az I. osztálytól fogva
tanított latinban s az V-től oktatott görögben. Seneca fennebb idézett mondása
nem az egyetlen volt a jellemformáló antik gondolatok sorában. Itt hallottunk
Mucius Scaevoláról, aki, — hogy Rómát megmentse — az ellenséges táborba
ment, s a haláltól sem rettenve meg, bátran tartotta az égő tűzbe karját. És
meg is mentette vele Rómát.

Itt hallottunk — és nem is görög órán — arról a spártai katonáról, aki ró-
kát rejtett a köpenye alá, s hogy le ne leplezze magát, hallgatott, míg véresre
marva össze nem rogyott.

S itt vált vérünkké a másik spártai példája is, aki egy újszülött borjút
vitt föl vállán a hegyre, s naponként megtévén az utat, a végén már mint má-
zsás bikát vette vállára. Biztatott bennünket is, hogy aprólékos naponkénti
munkával a Csúcsra mi is feljuthatunk terheinkkel, mert „Gutta cavat lapidem
non vi sed saepe cadendo, Sic homo fit doctus, non vi, sed saepe studendo" (Víz
tör erős sziklát: nem garral, csak sűrű csöppel, Ember is így tudományt meg-
győz szorgalmas eszével.")

Itt hallottunk a dadogó nyelve alá követ rakó Démoszthenészről, ki a gö-
rögök legnagyobb szónoka lett; itt hallottunk halála századik évfordulóján a
Dardzsilingben elhalt Körösi Csorna Sándorról, aki olyan körülmények között,
amelyek bárkit kétségbe ejtettek volna, 40 000 tibeti szót gyűjtött egybe, hazá-
ja dicsőségét szolgálván. Akiről méltán mondotta „a legnagyobb magyar":
„nem kincs, nem vagyon a nemzetek védőre, hanem zarándoki önmegtagadás
és vasakarat." Itt tanultuk a világot a világot lebíró Herkules példájából, hogy
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a könnyű örömök csábítása helyett jobb a keskenyebb és keményebb utat vá-
lasztani, mert jó, ha az ifjú igát visel az ő ifjúságában, s a hamuesőben is helyén
maradó pompeji katona példája itt intett a haláláig való helytállásra és hűségre.

Itt tanultuk meg a városunkban járt nemes haragú költőről (aki állítólag
ezt a szösszenetet faragta ránk: „Túr rút visszafelé — mit köpe, visszenyelé"),
hogy „Ha férfi vagy légy férfi, Legyen elved, hited" — s hogy „Minden De-
mosthenesnél Szebben beszél a tet t . . . "

Itt hallottunk a görög szobrászról is, aki a templomorom szobrait hátulról is
kifaragta, mert az ember nem a látszatoknak, hanem az örökkévalóságnak dol-
gozik.

A hagymányokról, a túri iskola szellemi pilléreiről szólva nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt sem, hogy a gimnázium több mint 400 éven át a reformált
vallás alapján álló felekezeti intézmény volt. Elkendőzzük vagy szemérmes za-
varral lapozzunk gyorsan tovább rajta? Nem volna egyenes dolog. Nincs mit
szégyellni rajta.

Történetileg kell néznünk mindent, s azt senki nem vitatja, hogy a hazai
reformáció a társadalmi haladást szolgálta s a nemzet függetlenségi mozgalmai-
nak derékhadát adta. De a történeti szemponton túl koroktól többé-kevésbé
független erkölcsi értékeket is teremtett: mert hisz melyik társadalomnak nincs
szüksége szavahihető, munkájukat, a közösség érdekeit mindennél többre tartó,
a vállalt feladatokhoz mindhalálig hű, megbízható emberekre? Erkölcsi és szo-
ciális intelmek és példák szóltak a Bibliából mindennap: hűségről, helytállásról,
állhatatosságról, felelősségről, önzetlenségről, önfeláldozásról.

Elgondolkoztató, amit Sőtér István akadémikus, a kitűnő marxista iroda-
lomtörténész írt erről a közelmúltban: „A felekezet ugyan hivatal, a vallás
azonban: költészet, méghozzá a magányosok és a tömegek költészete egyaránt.
A világköltészet legnagyobb alkotása: a Szentírás. A vallás magunkba szállás-
ra tanít, és erre nemcsak biztat, hanem ennek a lehetőségeit is minduntalan
megteremti. Am ugyanerre kell tanítson a vallástalanság is. Egyvalami nem ta-
nít erre: az a langyosság és közöny, melyet Jézus kiköpött a szájából." S amit
ehhez még hozzátett. Szükségünk van-e ma a görög mitológiára? A görög filo-
zófiára bizonyosan szükségünk van. Az istenhit mitológiája is feleslegessé vál-
hat, de máig sem vált feleslegessé az erkölcsi törvény, melyet a szocializmus is
magáénak vall.

Olyan erkölcsi örökség ez, amelyet mindenképpen vállalhatunk: nemcsak
mi magunk: a társadalom, a közösség is csak nyer általa.

És e falak közt hallottunk Thermopylae hőseiről, a győzelem hírével össze-
rogyó marathoni futóról is, aki elvitte a hírt a spártaiaknak: „megcselekedtük,
amit megkövetelt a Haza." S itt tanultuk meg a félszemű költőtől is, hogy „Sze-
resd a hazát! Boldog leszesz, ha a férfikor napjaiban e szavakat úgy fogod ért-
hetni, úgy fogod erezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre leg-
méltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába jutha-
tunk." S itt tanultuk azt is, hogy „Szép a dicső kimúlás zajgó csatasornak az
élén, Hogyha vitézi karunk védi a drága hazát..."

Csak hát a Haza! — hiszen haza is annyiféle van. Ennek az iskolai hazának
sem voltak mindig világosak a körvonalai, noha azért sejtettünk már valamit
belőle.

Az egyik lyukasórán a helyettesítő tanárunk Fazekas Ludas Matyi-ját hozta
be, s a furcsán perdülő sorokból mi is kiéreztük a két Magyarországot: a Döb-
rögi uraságét meg a deresre vontakét. S akkor is, mikor másik lyukasórán egy
másik tanárunk Veres Péter könyvéből olvastatott fel, s a „lovas kodusok", a
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„félcsípejű" parasztok világából a regényeknél keményebb valóságot ízlelgette
irodalmi parasztromantikánk.

S magyarórán Bessenyeit olvasván az ..atyái örökségeit prédáló erkölcstelen
urak"-ról, akik azt vallják, hogy „nem kell az embernek magát parasztbűzbe
keverni, azaz, fuss onnan, ahol szegénységet látsz" — tanárunktól kaptunk ele-
ven illusztrációt a városháza pökhendi hivatalnokairól. Az iskolából nehéz lett
volna példát idézni, mert akárcsak a debreceni Kollégium, a túri iskola is a nép
iskolája, a „szegények iskolája" volt: ösztöndíjaival, alapítványaival segítet-
te a rászorulókat — s ez mégiscsak érdem volt egy olyan társadalmi rendben,
amelynek a gyökeres reformokhoz nem volt sem kellő erkölcse, sem elég bátor-
sága.

S itt hallottunk egy modern Kádár Kata ballada nyomán egy olyan ország-
ról, ahol fejkendős asszonyok ülnek az operában s a színházakban, s nem okoz
társadalmi kavarodást, ha egy értelmiségi ember parasztlányt vesz el feleségül.

S itt hallottunk az osztályfőnöki órán arról is, hogy egy 30 ezres alföldi vá-
rosnak nincs vízvezetéke, és nincs csatornája se, pedig a rómaiak már 200 éve
használták mind a kettőt.

S osztályfőnökünktől. Öri Zoltántól hallottunk arról is a „Iuventus" című la-
tin nyelvű újságot olvasván, hogy kétes hősiesség repülővel és tankokkal tá-
madni ágyékkötős dárdarázó bennszülöttekre, ahogy Abesszíniában is teszik.

S Arany szellemében tanultuk meg ugyancsak őtőle, hogy nincs különbség
ember és ember között se bőre színe, se felékezete, se származása szerint (s ő
adott példát, mikor a megkülönböztetések idején magántanítványaiul vállalta
három üldözött család diákfiát.)

S hogy a Haza több jelentése ellenére is eligazodott a szívünk, azt 1944 már-
ciusának próbáló napjai mutatták meg, amikor egységes volt az iskola a tilta-
kozásban, s csak szikra, csak felsőbb irányítás kellett volna •—, ahogy szerte az
országban —, hogy ez a tiltakozás több legyen.

Azt már megírtuk, hogyan lett az esteli és reggeli zsoltárokból Kossuth-nó-
ta és kuruc induló, s hogyan vonult gyászszalagos kokárdákkal a városban a
diákság, árellenben a fenyegetően demonstráló német különítménnyel.

A történelemóráktól általában féltünk. Rettegett híre volt tanárunknak,
feleltetett állandóan, s fújni kellett az évszámokat, a királyokat, a dinasztikus
kapcsolatokat. Csak a legritkábban engedett egy jottányit, ha például András
napkor felköszöntöttük. Ilyenkor elmaradt a feleltetés, behajtotta az osztály-
könyvet, s a katedra elé állva ő beszélt. S aztán volt még egy alkalom: mikor
a magyar szabadságmozgalmakra került sor. Ilyenkor elkanyarodott messzire a
tankönyvtől, amihez különben szorosan ragaszkodott, anekdotákat, verseket
szőtt máskor szárazán tárgyszerű előadásába: ,.Ne hagyjuk, hogy gallérunk alá
pökjön a német!" — idézgette a XVII. századi főúri ellenzék szavait, és még egy
verset is elmondott, s aki megtanulta, biztos lehetett a jelesében a következő
órán:
* Lásd: Magyar Nemzet 1978. ápr. 16.

Ne higgy magyar a németnek
Akármivel hitegetnek.
Mert ha ád is nagy levelet,
Mint egy kerek köpönyeget,
S pecsétet üt olyat raja,
Mint a holdnak karimája:
Nincsen abban semmi virtus,
Verje meg a Jézus Krisztus!
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1944. március 20-án történelemóránk is volt, s bár a márc. 15-i nemzeti ün-
nep már napokkal elmúlt, a kokárdák fenn voltak. Beírta az osztálykönyvet s
szokása szerint föl se nézve lapozni kezdett félelmetes noteszában. A szólítottak-
nak föl kellett sorakozniuk a katedra mellett.

Csak amikor kinn volt már az első felelő s Herbály tanár úr ráemelte a no-
teszból kerettelen pápaszemét, akkor vette észre kiszólítottja kabátján, majd
az egész osztályon a nemzeti kokárdát. Fél pillanatig mozdulatlanul nézett előre.
Vártuk, hogy talán ránk is mordul, vagy kigúnyolja halálosan fontosnak érzett
tiltakozásunkat. (Egyetlen tanárunk sem tette szóvá, csak a világpolgár hírű
„Sir Coxcomb" tette föl a kérdést mikor reggel zsoltár helyett a Csínom Palkót
fújtuk: „Mi az? Legközelebb már a Hopsza Sárit fogjátok énekelni?!" Egysze-
rűen nem értette, miről is van szó. De másnap már ő sem szólt, sőt megtanította
angolul a Kossuth-nótát, s harmadnap már ezt zengtük: ..Louis Kossuth sent us
greeting, His brave boys are all depraving...")

De Herbály tanár úr nem szólt, arca sem árult el semmi változást, csak a
feleltetésből derült ki, hogy mit végzett benne a hirtelen felismerés. A kiszólí-
tott nem nagyon jeleskedett, keservesen bogozta ki a Habsburg-dinasztia francia
kapcsolatait: máskor mái régen helyre zavarta volna a tanár úr, de most szinte se-
gített neki: úgy tálalta elé a mondatokat, hogy kész feleletekként lehetett visz-
szaismételni őket. Közben helyeslőén bólogatott. Világos volt, hogy csak afféle
műfeleltetés folyik: ha már egyszer kiszólította, lefelelteti. Közben többszöris a
felelő nemzeti pántlikáján s az osztályon pihent meg a szeme. Aztán mikor kö-
zös erővel végre elintézték a Habsburg-házat, még meg is dicsérte a gyengécs-
ke feleletet, beírta a jelest, leszállt a dobogóról, s ő kezdett el beszélni, mint az
András napi felköszöntésekor. Közben azonban ahogy addig soha — titkos
egyetértés alakult ki az osztály s rettegett tanára között. Szinte tudtuk előre,
hogy nem lesz tovább feleltetés, ahogy azt is, hogy a jeles nem csupán Canadá-
nak (polgári nevén K. Nagy Imrének) szólt, hanem mindannyiunknak. Történe-
lemből az V. osztály jelesen vizsgázott 1944. március 19-én.

Ügyes fordulatokkal percek alatt valahogy a kuruc fölkelésre fordította a
szót Herbály tanár úr. Elmondta megint a verseket a hitszegésről, a „sasnak
körme közt" fonnyadó magyar népről, s máskor hideg, acélszürke szeme elfá-
tyolosodott. (Az ostromlóit Budáról hátizsákkal, többhetes szakállal jött vissza
'45 tavaszán, alig ismerték föl az emberek. Akkor láttuk könnyezni másodszor.)

A „zendülés" aztán lassan elhalt: fájdalmunkra a ..sztrájktörők" a leány-
gimnázium tanulói voltak: délutánonként ők foglalták el padjainkat a gimná-
ziumban, mióta az ő iskolájuk hadikórház lett, s nemzeti kokárda helyett ők
már kiintegettek s „Grüss Gott"-ökat, „Guten Tag"-okat kiabáltak az ablakjuk
alá fékező új egyenruháknak.

De azért mi éreztük s tudtuk, mit kellene tenni, ha nem is tettünk többet
e nem egészen néma tiltakozásnál később sem, mikor az embertelenség egyre
jobban kezdett eláradni az országban, s diáktársaink egy részét sárga karsza-
laggal különítették el tőlünk, mintha nem ugyanannak az iskolának volnának
ők is tagjai.

Pedig ahogy hajdan Komáromtól Szatmárig jöttek a diákok Túrra, úgy jöt-
tek messze földről a megnehezült időkben is, mert híre volt nemcsak az iskola
szigorúságának, magas követelményeinek, hanem humanista szellemének is: a
református főgimnáziumban minden felekezet fia tanulhatott, hasonló jogokat
élvezve. A 30-as években Pestről is egyre többen jöttek tanulni az alföldi gim-
náziumba, s mind többen az üldözött, baloldali értelmiségiek — újságírók, jo-
gászok, kisemberek — gyermekei. A humanista szívű tudós Mezei Sándor igaz-
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gatása alatt mindenki biztonságban érezhette itt magát. Ez is a túri iskola szel-
leméhez és örökségéhez tartozik. Az iskola 400. évfordulóján mondotta dr. Kiss
Ferenc debreceni professzor: „Valami csodálatos levegő lengett abban a régi is-
kolában. .. Azóta sem találkoztam soha olyan társasélettel, melynek tagjai any-
nyira egyek lettek volna, mint mi voltunk. Nem volt ott különbség szegény, gaz-
dag, úr, szolga, jó ruha, rossz ruha, zsidó, katholikus, református között. Rábá-
multunk volna, mint őzike a gyilkos vadászra, arra az emberre, aki arra hívta
volna fel figyelmünket, hogy nem egyformák vagyunk".

S a túri iskola több szólamú kán tusának alaphangját ez a humanizmus, a
„vox humana" adta meg s határozta meg mindvégig.

S itt volna a helye, hogy az iskola nagynevű tanárairól is megemlékezzünk
még: Csenki Imre túri éveiről, aki itt kezdte Kodály és Bartók népdalait sikerre
vinni (rádiószereplés és lemezfelvétel is készült a túri gimnázium férfikaráról a
30-as évek végén, a tanársága 50. évfordulóján a Munkaérdemrenddel kitünte-
tett Papp Lászlóról, a Csokonairól, Karinthyról, Adyról értekező dr. Boross Ist-
vánról, a klasszika-filológus Czebe Gyuláról, a kétszeres Kossuth-díjas Rédei
Lászlóról, a turkológus Rásonyi Lászlóról stb. S az iskola kiváló diákjairól:
írókról, költőkről, tudósokról, sportolókról, képzőművészekről. De erre nincs
most mód.

A túri Dózsa Gygrgy Gimnázium és Szakközépiskola 1955-ben ünnepelte
fennállása 425. évfordulóját, s ebből az alkalomból megkapta a Munka Vörös
Zászló Érdemrendje kitüntetést. Most már készül az iskola az újabb évforduló-
ra: 450 éves lesz 1980-ban.
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