
kötelező tanulást és most ebben a tekintetben is nagy reményekkel nézek a
jövő elé.

Tudományos törekvéseimet a kormányzat többé-kevésbé támogatta. Külföl-
di, főleg törökök közt végzett tanulmányaim költségeit fizetésemből fedeztem.

Kormányhatóságainkkal szemben mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok
igazi hatalom; mintha egy más társadalmi rendet képviseltem volna, amely
iránt megvolt a jóindulat, de amely mégis ki volt zárva abból, hogy a tudomá-
nyos kérdésekben való elhatározásoknál döntő szava legyen.

Tudományos munkásságomról nem beszélek sokat, főleg a magyarság ős-
története és ezzel összefüggő török filológiai kérdések érdekeltek s ezeken dol-
goztam. Hogy milyen sikerrel, azt megmondani nem az én feladatom.

Egy elfelejtett tudósunk
A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán éppen egy
kunhegyesi leány ült a felvételi vizsgabizottság előtt. Átlagosan felüli tájéko-
zottságot mutatott mind a régebbi korok, mind napjaink irodalmában. Sokat
olvas, ismeri irodalmi folyóiratainkat. Vizsgája végeztével megkérdeztem tőle,
mit tud dr. Zsigmond Ferencről, a tudós irodalmárról, Kunhegyes szülöttéről.
Nem tudott semmit, de mintha már hallott volna róla.

Egy más alkalommal Budapestre utaztomban Kisújszálláson egy háromtagú
társaság ült be fülkénkbe. Beszédjükből megtudtam, hogy Kunhegyesről jön-
nek. Majd szóba elegyedtem velük és kiderült, hogy egy tanárnő és férje és
egy agrármérnök az útitársaim. Rátereltem a szót dr. Zsigmond Ferencre. Az
agrármérnök — lévén kunhegyesi — hallott róla, ismerte családját, irodalmi
munkásságát azonban sem ő, sem útitársai nem ismerték.

Nekem Zsigmond Ferenc tanárom volt. A gimnáziumban is tanított, egyete-
mi előadásait is hallgattam. Órái mind a mai napig felejthetetlenek. Ö taní-
tott meg olvasni, irodalmat érteni és élvezni. Eredetiség, elmélyült elemzés, a
gondolatok gazdagsága, sziporkázó szellemesség és szemléletes, világos stílus
jellemezte előadásait. Nemcsak magyar szakos bölcsészek, természettudományi
szakosok is, azon kívül jogászok, teológusok, orvostanhallgatók is eljártak
előadásaira. Mindig zsúfolt padok fogadták, valósággal harcolni kellett a he-
lyekért irodalmi óráin.

Ki is volt dr. Zsigmond Ferenc?
Mint a Kunhegyesi Ref. Egyház anyakönyvi bejegyzéséből kitűnik, 1883.

március 6-án született, apja Zsigmond István postamester, anyja Apostol Esz-
ter. A mai Lejtő u. 44. számú házban látta meg a napvilágot, amelyben most
István nevű testvérének családja lakik.

Tar Márton, a Hazafias Népfront kunhegyesi elnöke, aki gyermekkorában
egy utcában lakott a Zsigmond családdal, elmondja, szülei és rokonsága egy-
szerű emberek voltak, s bár az édesapja postamester, nagybátyja könyvkötő
volt, életmódjukban nem különböztek a kunhegyesi parasztoktól. Édesanyjára
mint egyszerű, idős, szomorkás özvegyasszonyra emlékezik, akinek mindig
volt jó szava és jó falatja az utcabeli gyermekek számára.

Zsigmond Ferenc a helyi elemi iskola elvégzése után a Mezőtúri Gimnázium-
ban folytatta tanulmányait és ott tett érettségi vizsgálatot 1901-ben. Egyetemi
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tanulmányait magyar—latin szakon Kolozsvárt az 1901/2—1904/5 években vé-
gezte. 1907-ben bölcsészdoktor, 1923-ban egyetemi magántanár a Debreceni
Egyetemen. 1930-ban c. egyetemi rendkívüli tanár. 1925-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező, 1943-ban rendes tagjává választotta.

1906—22-ig a Karcagi Ref. Nagykun Gimnázium, 1922—34-ig a Debreceni
Ref. Kollégium tanára. Ekkor nyugalomba vonul, hogy teljesen az irodalmi
kutatásoknak élhessen.

A II. világháború idején hazaköltözött Kunhegyesre, a Lejtő utcai portán
épített kis házába, s azt súlyos neuraszténiája miatt többé el nem hagyta. Iro-
dalmi életünket azonban mindvégig figyelemmel kísérte. Otthonában szívesen
fogadta tisztelőit, barátait, tanítványait, az irodalom iránt érdeklődőket. Óri-
ási tudása, szellemének gazdagsága, kesernyés humora ezeket a látogatásokat
is felejthetetlenné tette.

1949. július 20-án halt meg tragikus körülmények között. István nevű test-
vérével együtt közös sírban nyugszik a kunhegyesi temetőben.

Dr. Zsigmond Ferenc irodalmi monográfiáiban árnyaltan elemezte az egyes
írók életművét, alkotó módszereit. Megírta az első nagy Jókai-tanulmányt,
amely a mai napig is az egyik legátfogóbb Jókai-értékelés. Úttörő jelentőségű
Mikszáth- és Ady-könyve. Az Ady kérdés története, Mezőtúr 1928. c. művében
összeállította az Adyt védő és támadó írásokat, hogy kulcsot adjon Ady költé-
szetének megértéséhez. A magyar nemzeti irodalom története I. k. Vörösmarty
fellépéséig Debrecen 1932. II. k. a világháború idejéig. Debrecen 1933. c. műve
mind szellemében, mind a feldolgozás módszerében az egyik legjobb felszaba-
dulás előtti középiskolai irodalomtörténeti tankönyv volt. A Budapesti Ref.
Gimnázium diákjai Vajthó László irányításával a Tanítás problémái c. soro-
zatban kérdés-felelet formájában is feldolgozták.

Főbb művei: Lévai József élete és költészete (1906.) Scolt és Jósika (1913.)
Baksai Sándor (1915.) Vas Gereben (1919.) (A MAT. Ormodi-díjjal tüntette ki.)
Gárdonyi Géza (1921.) Mikszáth írói egyénisége, mint kortörténeti dokumen-
tum (Debrecen, 1923.) Jókai (1924.) Jókai és Debrecen (Debrecen, 1925.) Jósika
Miklós (1927.) Mikszáth Kálvián (1927.) Herczeg Ferenc (1928.) Dugonics stílusa
(Debrecen, 1936.) A Debreceni Ref. Kollégium története (Debrecen, 1936.) A
Debreceni Kollégium és a magyar irodalom (Debrecen, 1940.) Vörösmarty élete
és művei (1940.) Orosz hatások irodalmunkban (1945.)

Dr. Zsigmond Ferenc a két világháború közötti időszak egyik legkiemelke-
dőbb irodalomtudósa. Egyenrangú kortársa a Nagykunság másik két tudós
nagy fiának, Győrffy Istvánnak és Németh Gyulának.

Ki lehetne illetékesebb, hogy emlékét megörökítse, mint a Nagykunság és
szülővárosa Kunhegyes? Nem vagyunk annyira gazdagok, hogy olyan értékek-
ről, mint Zsigmond Ferenc, elfeledkezhessünk.

Lovász Gábor, a Kunhegyesi Gimnázium tanára egyetért azzal, hogy az iro-
dalmi szakkör ismerje meg és ismertesse Dr. Zsigmond Ferenc irodalomtudo-
mányi munkásságát. Hogy eddig még szülővárosa megfelelő módon és formá-
ban nem emlékezett meg róla, az az oka, hogy nem ismerik eléggé sem alko-
tásait, sem tanári tevékenységét.

Bizonyára megérdemelné, hogy utcát nevezzenek el róla, hogy házát emlék-
táblával megjelöljék, hogy sírját az irodalmi szakkör gondozásba vegye.

É. KISS SÁNDOR
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