
Gondolatok a kisújszállási
Móricz Zsigmond napokról
Május harmincadikától június másodikáig — mint az ünnepség egyik védnöke
és a prózamondóverseny zsűrijének a tagja — részt vettem szülővárosomban,
Kisújszálláson a Móricz Zsigmond napok lelket üdítő, szép rendezvénysoroza-
tán. A hatodik évtized közepe felé haladó öregdiákként is — szeretném leírni
néhány ezzel kapcsolatos gondolatomat a Jászkunság hasábjain . . .

Azzal kezdem, amit a záróbeszédem elején mondtam.
A világban, életünkben nagyon sok jó dolog van, de talán legjobb az, amit

ez a szó fejez ki: hazajönni. Mert ez azt jelenti, hogy itt várnak ránk; hogy itt
minket szeretnek; hogy itt mindent ismerünk: az embereket, azok gondolkodás-
és beszédmódját, szokásait; továbbá a házakat, az utcákat, még azt is, hogy hol
áll kijjebb egy-egy tégla a járdából... Röviden: az a szinte körülírhatatlan tény
van a hazajönni szó mögött, hogy mi itt itthon vagyunk... Ez az „itthon", az
a „haza" biztosítja az Illyés Gyula említette hajszálgyökereket, a mindig, min-
denütt megtartó erőt.

így jöttünk haza mi is, öregdiákok, az „alma mater" hívó szavára. És ha
most — miután a magyar szakos tanárok nemzedékeit tanítottam, neveltem;
miután több év óta vezetem a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem böl-
csészeti karát; és miután a világ számos,egyetemi városát bejártam és ott elő-
adást vagy előadásokat tartottam — komolyan, felelősséggel elgondolkozom
azon, hogy mit adott nekem Kisújszállás, akkor — beleértve természetesen a
szülői ház pótolhatatlan nevelőerejét és melegét is — akkor ezt kell bevalla-
nom: a tudás szilárd alapjait, erkölcsi tartást, minden körülmények között; hi-
vatástudatot; ennek a népnek, múltunknak, továbbá az életnek, a munkának,
az embernek — minden embernek — a szeretetét...

És ehhez járul még, hogy legszebb gyermek- és ifjúkoromat töltöttem ebben
a városban, ebben az iskolában..., s ilyenformán az idő múlásával minden még
szebbé, kedvesebbé válik . . .

Csoda-e hát, ha vonzódom szülővárosomhoz, ha vonzódunk az ősi alma
materhez ? . . .

Az elmondottak alapján ezúttal is felvetődik bennem, vajon ilyen körül-
mények között lehetséges-e tárgyilagos képet festeni az ünnepség három nap-
járól és tovább menve: a városban, az elemi iskolában és a gimnáziumban eltöl-
tött időről.

Hadd feleljek erre a kérdésre a leghatározottabban „igen"-nel. Mindaz
ugyanis, amit az ember évtizedeken át a különböző szintű oktatásban, a tudo-
mányban, az életben tapasztalt, — mint összehasonlítási alap is — biztosíthatja
a tárgyilagosságot. Az meg, hogy semmit sem a gáncsolódó, a mindenben rosszat
kereső szemével néztem, csak még inkább megerősíti a tárgyilagosságot.

Nos, éppen a még teljesebb tárgyilagosság kedvéért: másoknak a vélemé-
nyét is meghallgatva, a Móricz Zsigmond napok legfőbb jellemző sajátságait
a következőkben látom.

A prózamondóversenyen középiskolás fiatalok tiszta, lelkes hangján hall-
gatva Móriczot, ismét elcsodálkoztam, hogy mennyire ismerte ez a nagy írónk
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az embert és ami körülötte van, és az embernek: férfinak, nőnek, gyereknek,
továbbá dzsentrinek, jegyzőnek, papnak, tanítónak, minden rendű, parasztnak
a lelki rezdülését. Hallatlanul gazdag a móriczi próza! Való igaz, amit Móricz
írt magáról: „Nekem az írás az élet minden gazdagságát jelentette: magát az éle-
tet. Az életet összes hegyeivel és völgyeivel, felhőivel és óceánjaival s az emberi
életet, minden akciójával, filozófiájával s népmeséivel és absztrakt tudományai-
val. Együtt vettem és adtam s éltem valóban mindenkor írásban az egész életet,
a napsugártól a tömlöc sötétségéig, a magányos szív boldog szenvedésétől a tö-
megek viharáig. Nekem valóban sokat adott az írás, mert én nem egy életet
éltem át, hanem mindig azt éreztem, ezer s ezer formájú az élet. Kaptam, átél-
tem s továbbadtam. Mindig, mintha az egyetemes élet közlője volnék az egyete-
mes emberiség számára."

Talán furcsának hat a hasonlat, mégis azt mondom: valahogy hasonló gaz-
dagság jellemezte a kisújszállásiak emlékünnepségét is. Már 30-án, szerda este
a színészek értő és érző tolmácsolása megidézte a sok húrú, igazi Móricz Zsig-
mondot. Czine Mihály két előadásban is, zengzetes nyelven, ízes tiszántúli
hanghordozással kijelölte Móricz Zsigmond előkelő helyét a magyar és a kelet-
európai irodalomban. Részt vettünk — mint utaltam rá — az egyáltalán nem
könnyű, mégis igen sikeres prózamondóversenyen és a szellemes, szórakoztató,
szórakozva tanító irodalmi vetélkedőn. Hallottunk tudományos előadást, taná-
raink pedig a lehetőségek szerint nagyon hatásos, de mindig újat és tanáregyé-
niséget megkívánó irodalomtanítás módozatait latolgatták. Láttunk Móricz-
színdarabokat és Móricz-alkotásokból készült filmet. ..

Nem sorolom tovább: a Móricz-napok gazdagságát talán így is sikerült
érzékeltetnem.

Ez a rendezvénysorozat, bár a múltról szólt, az 1879-et követő mintegy hat
évtizedet idézte vissza Móricz életén és főként prózáján keresztül, mégis mai
módon, a mának vetítette elénk Móricz egyéniségét és egész életművét. Arról
kaptunk itt sokoldalú képet, hogy mit jelent nekünk ez a nem mindennapi író;
hogy mai diákjainknak mit mond, mit mondhat; milyen módon tanítsuk mai
iskoláinkban, hogy a maga teljességében hasson stb.

És a mai megújult gimnáziumot, a megszépült várost, a nyugodt körülmé-
nyek között élő kisújszállásiakat mutatták meg házigazdáink a vendégeknek.

Nem kevésbé jellemezte rendezvénysorozatunkat az, hogy itt szinte az egész
ország találkozott. Itt voltak — mintegy százan — a Magyarország legkülönbö-
zőbb vidékeire elkerült öregdiákok. A prózamondóverseny résztvevői eleve min-
den megyéből, továbbá a városokból és Budapestről toborzódtak. Külön színt
képviseltek a Móricz Zsigmondról elnevezett középiskolák diákjai, tanárai. Meg-
jelentek a megye, a szomszédos városok pedagógusai, tanulói. És természetesen
itt üdvözölhettük az Oktatási Minisztérium és Szolnok megye több vezetőjét,
munkatársát.

És hadd emelem ki: nagyon jó volt — éppen Móricz Zsigmond „ürügyén"
Kisújszálláson találkozni, együtt lenni ünnepélyes megnyitón, szoboravatáson
és könyvkiállításon, színészek bemutatóján, tréfás vetélkedőn, színdarabok és
film nézése közben, Móricz igen változatos prózáját hallgatva... és a fehér
asztalnál egyaránt.

Egy háromnapos ünnepségsorozatot ilyen nagyszámú résztvevővel egyálta-
lán nem könnyű megrendezni: nagy körültekintést, hozzáértést és igen sokrétű
munkát kíván. Nos, mindezt megtetézve, házigazdáink páratlan kedvességével,
szinte utánozhatatlan figyelmességgel vettek körül minden vendéget... amit
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csak akkor észleltünk igazán, amikor elhagytuk az emlékünnepség színhelyét.
A záróbeszédem így fejeztem be, engedtessék meg, hogy ideiktassam.
Nemcsak emlékeztünk, nemcsak tanultunk hát a Móricz Zsigmond napok

rendezvénysorozata alatt, hanem nagyon jól, itthon is éreztük magunkat Kis-
újszálláson, a gimnáziumban.

Köszönet érte mindenkinek, akinek része volt e három nap megrendezésé-
ben: a gimnázium igazgatójának és tanári karának, valamint diákjainak; a vá-
ros és a megye illetékes vezetőinek; az előadóknak, a színészeknek, a verseny-
zőknek egyaránt.

A hajszálgyökereket megerősítve és gazdagodva távoztunk Kisújszállásról.
Természetesen a várost, az iskolát, az egykori osztály- és iskolatársakat stb.

látva még nagyon sok minden eszembe jutott. . . Ezekből iktatok ide néhány
közérdekűbbet.

Az első és második elemiben kitűnő tanítónők vezettek be ,,az embernevelő
szép tudományokba": Filep Gizella és Nagy Róza. A legnehezebbet tették: mun-
kára, kemény munkára és figyelemre fogtak bennünket.

Szigorú, szinte kegyetlen ember volt a harmadikban és negyedikben Balázs
János tanító úr, de megtanított bennünket mindenre, ami az életben fontos. Ma
is csodálkozom; a Mai magyar nyelvi tanszék vezetőjeként is —, hogyan értet-
tem meg már harmadikos koromban (az osztálynak legalább a felével együtt),
hogy mi a szófaj (akkor beszédrészt mondtunk) és mi a mondatrész; hogy egy
főnév egyszer alany, máskor tárgy vagy határozó stb. lehet.

A gimnáziumban is rendszeres munkát követeltek tőlünk, csak ezzel tudom
magyarázni, hogy jóllehet nem lettem latin szakos, a Herbály tanár úr jóvol-
tából szerettem és megtanultam a latint, és amikor immár egyetemi oktatóként
a régi, XVI—XVII. századi nyelvtanokkal foglalkoztam, minden dicsekvés nélkül
elmondhatom: nem szorultam latin tanszékünk segítségére . . . De az önképző-
körben való szerepléseim illetve szerepléseink is igazi ,,tanulóiskolá"-t jelentet-
tek mindnyájunknak... És én is elnök voltam az ifjúsági segélyegyletben, (a
László János tanár úr vezetésével), mint hajdanán Móricz Zsigmond . ..

Móricz, aki — mint korábban idéztük a nyilatkozatát — nyitott szemmel
járt a világban, már diák korában is sokat merített Kisújszállásról: témát, em-
bereket, nyelvet, szokásokat. Itt játszódik az ifjúkori trilógia (Kamaszok, Bál,
Forr a bor), a Kerek Ferkó, az Esőleső társaság, az Űri muri stb. Ezt azonban
nem úgy kell érteni, hogy a felsoroltak teljes mértékben kisújszállásiak, mert
egy-egy alak, helyzet, leírás máshonnan is bekerülhetett a regénybe. Viszont
másfelől ez azt is jelenti, hogy Kisújszállás — alakjaival stb. — más írásokban
is felbukkan.

Jólesik forgatni a Jubileumi évkönyvet és a Diákélet Móricz-számát. Nem-
csak azért, mert az ezekben lévő sorokat is a Móricz iránti tisztelet, szeretet
diktálta, amely a Papi Lajos szobrász vésőjét irányította, amikor a tiszacsécsei
diófából „megfaragta" nagy írónkat, hanem azért is, mert a régi közös értesí-
tőkre emlékeztet (mind a nyolc osztályét féltve őrzöm): bemutatja az iskolai
életet, közli a tanárok tudományos dolgozatait stb. A Diákélet pedig úgy tükrözi
a ,,má"-t, hogy hagyományainknak, a múltnak a szeretetére is nevel.. .

Sok hasonló rendezvényt, találkozót kívánunk mindnyájunknak!

DR. SZATHMÁRI ISTVÁN
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