
Kisfaludi Sándor
(1916-1986)*

Kora őszi napon búcsúztunk az óbudai temetőben Kisfaludi Sándortól, a vér-
beli pedagógustól, a Verseghy Könyvtár egykori igazgatójától, a JÁSZKUNSÁG
alapító szerkesztőjétől, a jó baráttól.

Félévszázaddal ezelőtt a pesti egyetemen ismerkedtünk meg, majd az első
világháborúba beleszületett, a második világháborút túlélt nemzedék fiaként
1946 őszén találkoztunk Szolnokon újra. Már tudtam arról, hogy 1940-től a
Felsőkereskedelmi Iskola jó szellemű tanári karában — „Benjamin"-ként —
szaktárgyai mellett a sportkör vezető tanára is lett. „Komolyan vettem, azt meg
természetesnek, hogy mint új tanárra az önképző kör vezetését is rám bízták
— vallotta —. Együtt izgultam a fiúkkal a futballmeccseken, s ugyanakkor
együtt dolgoztunk, hogy a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban Bessenyei
György Galant levelek című művét sajtó alá rendezzük.

A mai pedagógusok irigyelhetik az iskolai életnek azt az időszakát, amikor
egy tanár az iskola minden egyes tanulóját név szerint ismerte... Csoda-e, hogy
legtöbbször még a legvagányabbakat is föl lehetett lelkesíteni minden jóra,
Volt tanítványai ma is szívesen emlékeznek egykori tanárukra, s emlegetik,
hogy sokakat — akik között olimpikonok is akadnak — éppen a sport révén
tudott rákapatni a tanulásra.

Pedagógus képességei elismerését jelzi, hogy 1950-től országos magyar
szakfelügyelőként foglalkoztatja az Oktatási Minisztérium, majd a középisko-
lák tanácsi kezelésbe adása után a megyei tanács oktatási osztályának munka-
társaként tevékenykedik.

1953-tól pedig, — amikor a megyei könyvtár irányítása valódi szakembert
követelt — igazgatóként nem átallotta az egyetemi könyvtári szakra való be-
iratkozást. Gyakran láttam magam is, amikor a gróf Wenkheim-könyvtárból a
papírgyárba, majd a könyvtárba került — a francia felvilágosodás hazánkba
eljutott sorozatait — saját maga katalogizálta.

Igényes volt önmagával szemben, s igyekezett másokat is erre késztetni.
Nem olyan útjelző volt, amely csak mutatja az utat, de maga nem indul el
azon, hanem személyes példájával is ösztönzött másokat.

A leírt mondanivaló szabatos, stílusos kifejtése számára természetes volt.
Nyugodt, higgadt természetét főleg a tankönyvek szövegezésében talált pongyo-
la fogalmazás tudía csak kihozni a sodrából. Vonatkozott ez főként az általá-
nos iskola alsóbb osztályaiban használt tankönyvre, „mely a kisdiákok kezébe
— iskolai pályafutásuk során elsőként — ad megtanulandó szöveget."

+ Kisfaludi Sándort a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében Molnár Zoltán iro bú-
csúztatta, kiemelve mélyértelmű humanizmusát, a Széchenyi megfogalmazta igaz hazafi mai
példaképét, az Olvasó Népért mozgalomban végzett jelentős munkáját.
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Volt a könyvtári szervezet kiépítésében is nem egy olyan tapasztalata, ahol
a helyi elgondolások keresztezték, vagy meg is akadályozták, hogy a kultúra,
a művelődés megkapja a törvény adta jogait. Ilyen esetekben végigküzdötte
magát minden fórumon, nem a saját nyugalmát tartotta fontosnak, hanem
mindig a könyvtári terület, a művelődési alapellátás érdekeit.

Kisfaludi Sándor közösségi, közéleti emberként részt vállait a társadalom
felemelkedését, kulturálódását segítő más feladatokból is. Emlékezetes számom-
ra, hogy 1953 szeptemberének egyik délutánján lakásuk kertjében fogalmaz-
tuk meg az akkor alakult TIT szervezet folyóirata, a JÁSZKUNSÁG célkitű-
zéseit és első nyolc számának tematikáját. Milyen öröm volt számára, amikor
1954-ben — akkor egyetlen vidéki folyóiratként — a TIT lapja megindulhatott,
társadalmi munkában. Felelős szerkesztői tevékenységét őrzik azok az évfolya-
mok, s fórummá, műhellyé válva sok kezdő szakembert indított el a tudomá-
nyos munka útján.

Érdemes itt néhány adalékot felidézni a folyóirat történetéből. A folyóirat
címeként — amely egyúttal a működési területére is utal — Alföld (akkor még
a jelenlegi debreceni irodalmi folyóirat nem volt meg), Tiszavidék, Jászkunság,
Szolnok megyei Szemle változatok merültek föl. Az Alföld túl nagy körnek
ígérkezett, a Szolnok Megyei Szemle pedig bezárta volna a folyóirat profilját a
megye határai közé. A Tiszavidék jónak ígérkezett, de megyei újság foglalta
le ezt a címet a felszabadulás után. így maradt a JÁSZKUNSÁG cím, amely
irodalmilág is jó hangzású, és történeti vonatkozásai miatt túlnő a megye ha-
tárain. Szerencsés volt ez a címválasztás, Bóka László, akkoriban Szolnok kép-
viselője, telitalálatnak nevezte.

Az 1954-ben kezdődő első három évfolyam kéthavonként megjelenő szá-
mokból állt. Ez a gyakoribb megjelenés lehetővé tette az eseményekre való
gyorsabb reagálást, a 4. évfolyamtól kezdve negyedévenkénti megjelenésrs szólt
az engedély. így a folyóirat inkább szemle jellegűvé vált.

A „Mit ad Szolnok megye az országnak?" célkitűzés ráirányította a figyel-
met a megye értékeinek feltárására és a szocializmus építésében elért eredmé-
nyek ismertetésére is.

De nemcsak szerkesztette a Jászkunságot, hanem jó érzékkel irodalomtör-
téneti értékű cikkeket is adott közre Móricz Zsigmondról, Csokonairól, József
Attiláról. Az 1955-ben írt „József Attila Öcsödön'" című tanulmányát a József
Attila Emlékkönyv változtatás nélkül vette át 1959-ben. Az 1957. évi 1—2. ösz-
szevont szám Verseghy születésének 200. évfordulójára szerveződött a téma
országosan ismert legjobb szakembereinek bekapcsolásával. Sajtótörténetileg is
érdekes eset, hogy nyomdakészen együtt állt a Verseghy-szám, szétmentek a
Jászkunság előfizetési felhívásai, amikor országosan felülvizsgálatra kerültek
a lap- és folyóiratengedélyek. S hogy az 1957. április 3-i Verseghy-évfordulóra
megjelenjen, a nyomdailag előkészített kéziratanyag a gyomai Kner Nyomdá-
ban a Verseghy Könyvtár önálló kiadványaként jelent meg, igen szép tipográ-
fiával. S mivel a JÁSZKUNSÁG részére összeállított emlékszám volt, került
bele ez a szöveg: ..Különnyomat a JÁSZKUNSÁG 1957-ik évfolyamából."
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Sorolhatnám egymás után azt a rengeteg munkát, amelynek Kisfaludi Sán-
dor részese volt, s amelynek hatása emberek, intézmények életében még ma is
visszacseng. Tisztelet és szeretet fogadta valahányszor Szolnokra visszajött és
ahová tartozónak mindig is érezte magát, mert nem az itt kapott sebeket érez-
te, hanem azoknak örült, akikkel „a jó harcot megharcolta"'. Utolsó cikkét is
Szolnokról írta, a NÉPFRONT című folyóiratban számolt be a város társadalmi
munkában elért országos sikereiről, méltatva az üzemek, szocialista brigádok
és az ifjúság városszerető és -építő tevékenységét.

Mikor utoljára találkoztam vele budai lakásán — a Magyar utca sarkán
lévő régi presszót ábrázoló Chiovini kép alatt, amely bennünket mindig
Simon Pistára emlékeztetett, az 1953-ban ott folytatott vidám beszélgetésekre,
— a jubiláló iskolájáról, a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskoláról
beszélt, ahová a találkozóra lejön. Beszélt a „hetedik X" utáni terveiről, tenni-
valókról. Csendes nyárvégi este volt. Ki gondolta volna, hogy körötte setten-
kedik a „Sédet atra cura", a sötét árnyék, az elmúlás fájdalmas előszele.

Nehéz volt a búcsúzás az óbudai temető lombjai alatt.

KAPOSVÁRI GYULA

Diákkori rajz (1912)
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