
KISÚJSZÁLLÁSI EMLÉKEK

Kisújszállási emlékek
- Szathmári István, a Nagykunság nyelvész professzora -

Egy igen forró nyári napon budapesti ferencvárosi lakásában kerestem fel dr. Szathmári
István nyelvészprofesszort azzal a céllal, hogy idézze fel gyermekkorát, kisújszállási emlé-
keit.

- Ha visszatekintek, különösen Szathmári részről, szegény családból származom. Anyai
részről Oláh nagyapám csizmadia volt, viszonylag egy kicsit jobb módban, apukám fér-
fiszabó volt, kis műhellyel. A Kígyó utcában laktunk a Vermesháton. Valamikor, már nem
az én időmben, ott vermelték el a búzát meg más egyebet, mert magasabban volt, mint a város
többi része. Egy kis földes, vályogházban laktunk, ott nőttem fel. Nádtetős volt. Nyáron hű-
vös volt, télen meg tartotta a meleget. Ez a Kígyó utca 34. szám alatt volt, de már most nin-
csen meg. Többször elmentem arra, de egy kőház van a portán - kezdi emlékei felidézését
az ELTE 87 éves emeritus professzora.

- Az elődei mind kisújszállásiak voltak?
- Igen. Mind kunok. Máshol nem is laktak rokonaink. Az anyukám Oláh Krisztina volt.

Két testvérem született. Róza meg Sándor. Róza nem ment férjhez. Otthon maradt. Ő gon-
dozta el a szüléimet. Sándor történelem-földrajz szakos tanár lett. Sárospatakon a Rákóczi
Ferenc Gimnáziumban tanított.

- A nagyszüleiről milyen emlékei vannak?
-Szathmári nagymamám nekem adta az utolsó két tojást, hogy biciklit tudjak kölcsö-

nözni Bíróéktól egy kis időre. így tanultam meg biciklizni. A másik nagymamám - aki korán
elhalt - vett nekem két kiflit a Péli boltban. Talán négyéves lehettem.

- Meséltek-e Önnek abban az időben?
- Nem nagyon. Átjártam Törökékhez a szomszédba. Ott sok mindent hallottam, a való-

ságot. Tréfálkoztak is, de főleg a munkáról volt szó. Két cséplőgépük volt. Tüzesgép. Két
nagyobb fia volt Török bácsinak. Velük bejártam szinte az egész kisújszállási határt. Megis-
mertem az elpusztult falvak neveit, a 21 tagú cséplőbandát meg a cséplőgép alkatrészeit.
Akkor még gépészmérnök akartam lenni. Később, az egyetemen mindig felidéztem azt az
irdatlan munkát, mikor József Attila Éhség című versét elemeztük. Hajnalban fütyült a fűtő
és fel kellett kelni. Menni kellett dolgozni, mert sok helyen 7-8 gyerek volt. Kellett a kenyér.
Én ebédet hordtam Török Lajcsi gépésznek, amit Eszti néni főzött. Egyébként ebédet a
gazdától a gépész, a fűtő, az első embere, és a kévevető kapott. Szigorú szabályok voltak
ebben a közösségben.

- Az elemi iskolai évek hogyan teltek?
- A Jókai utcai kisiskolába két osztályt jártam. Két tanítónőm volt: Fülep Gizella, azt

hiszem hogy Nagyváradról jött, a másik Nagy Róza, Szatmárnémetiből települt át. Nagyon-
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nagyon alapos, szigorú, kemény volt a református iskola. A Munkácsy utcai iskolában Balázs
János tanító úr, Balázs Péter színésznek a nagyapja tanított. Ő szigorú volt, pontosan jött,
mindig elkészült, nagyon jó tanító volt. Tessék elgondolni, olyan térképet csinált Nagyma-
gyarországról, hogy a lelőhelyekre odatette azt, amit ott bányásztak termeltek. A Felső-Tiszához,
meg a Maroshoz gyufaszálból csinált kis tutajt tett, Parajdhoz kis sódarabot tett. Később
nagy hasznomra vált, mikor a nyelvjárásgyűjtést vezettem az ELTE-n, 15 évig. Balázs János
tanító úr mondta anyukámnak, hogy írasson be a gimnáziumba. 45 pengő volt a beiratko-
zási díj, de még 45 fillér sem volt otthon. Janó István igazgató úr végül megengedte apukám-
nak, hogy 5 pengőjével 2 hónaponként törlessze a beiratkozást. 5 pengő nagy pénz volt. Meg
kifli pénzt sem kellett fizetni, de nem is kaptam kiflit. És akkor anyukám, szegény, sütött
vajas perecet, de azt a gyerekek csak elcigánykodták tőlem. Aztán már az első osztály végén
volt tanítványom. A tanításért kaptam pénzt. így már könnyebb volt a gimnáziumot kijárni.

- Milyen szintű volt az oktatás akkor ebben az iskolában?
- A gimnázium kitűnő volt. Három Eötvös-kollégista is tanított a gimnáziumban. Az

egyik Pallagi Gyula volt. Herbály tanár úrnál úgy megtanultam a latint, hogy amikor a kan-
didátusi dolgozatomat a 16—17. századi magyar nyelvtanokról írtam, nem jelentett prob-
lémát a sok középkori latin szó, szöveg.

- Akkor még tájnyelven beszéltek, tehát kisúji nyelvjárásban beszéltek?
- A népség az úgy beszélt. Akik elmentek előttünk kaskával a karjukon, anyukám kiállt

a kapuba, és beszédbe elegyedtek: - Hova min kedves? - Mik a piacra, nyóc tojásom van,
ászt eladom oszt észt veszek, ászt veszek. - Hát Jani hogy van? Akkor megmondta, hogy
Jani hogy van. Isten áldja. így beszéltek Kisújszálláson.

- A háború beleszólt-e az életébe?
- Már 7-8. osztályos gimnazista koromban, mikor visszajött a Felvidék, Észak-Erdély,

mentünk legációba. A Debreceni Kollégium ugyanis nem tudott annyi teológust adni,
amennyi kellett volna. így vontak be minket is. Megtanultuk a prédikációt és mentünk mi is.
Én Tiszaszőlősön voltam először, majd Szatmárcsekén, és még sok helyen. Jó dolog volt ez,
mert megtanult az ember a világban forgolódni. 1944. áprilisában érettségiztünk. Én bejelent-
keztem a gépészmérnökire Pestre. Közben a háború ideért. Őszre. Márciustól már itt voltak a
németek. Október 8-án jöttek be az oroszok. Édesanyám azt mondta sírva, ne menj fiam.
(Közben a Tisza-hidat felrobbantották, nem lehetett Szolnoknál menni.) Eredj Debrecenbe,
oda még gyalog is elmész! - Gyere Pityu! - hívott a társam. így Borok Imrével oda mentünk.
Ő kiváló latin-magyar szakos tanár lett. Német katonaautóval mentünk Debrecenbe. Beirat-
koztunk. Én francia—magyar szakra. A református öreg kollégiumban laktunk. A Református
Tanárképzőnek is tagja lettem, amely a Pesti Eötvös-Kollégium mintájára jött létre. Az
egyetemisták ide is beiratkoztak. Ez plusz 12 óra kötelezettséget jelentett. A legjobb debre-
ceni tanárok tanítottak és kevés volt a hallgató. Itt például németül ketten tanultunk. Közben
ugyanis harmadik szakként felvettem a németet is. Tehát magyar-francia-német szakon vé-
geztem. Nagyon jó helyünk volt, kitűnő könyvtárral. Aztán másodéves koromban jött a nyelv-
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járástan tantárgy. A szakdolgozatom a kisújszállási í-zés nyelvtörténetének múltja lett. Már
korábban is ezzel foglalkoztam, ebbe persze az is belejátszott, hogy másodéves koromban,
amikor az alapvizsgát letettem, Bárczi Géza professzor díjtalan gyakornoknak kinevezett a
Népnyelvi Kutató Intézetbe, amit szószerint kellett venni. Kulcsot kaptam, könyvtámok vol-
tam, nagy tekintéllyel, a többiek nyafogtak, ezt vagy azt adjam már oda. Tudtam, mi hol van.
Másodéves koromban én töröltem le a táblát a professzor úr után. Nem kis dolog volt. Aztán
leszakvizsgáztam '48-ban. Ő tudtommal oda akart vinni tanársegédnek. 1949-ben államvizs-
gáztam. Igen ám, de '48 nyarán Ortutay Gyula az egyházi iskolákat államosította. Úgyhogy a
tanárokat úgy keresték, mint a cukrot. Akkor már a kommunista párt készülődött átvenni
mindent, ez volt a fordulat éve, tehát semmiféle állást nem engedett betölteni. Úgyhogy
kimentünk tanítani, nemcsak én, mások is. Én a mai Bethlen Gábor Szakközépiskolába men-
tem. Voltam közben kollégiumi nevelő és igazgató is. A tanyasi fiúkat meg kellett tanítani
késsel-villával is enni. Közben megalakult Pesten a Nyelvtudományi Intézet, ahol kezdet-
től ott volt Lőrincze Lajos. Ő lejött Debrecenbe is előadni. Biztatott, hogy adjam be a jelent-
kezésemet az Intézetbe, mert ha hely lesz felvesznek. Aztán megalakult '51-ben az Idegen
Nyelvek Főiskolája, moszkvai mintára. Közben az oroszt is el kellett végeznem. A nyíregyházi
Sóstón voltunk, mikor jött az értesítés, hogy menjek Pestre Kocsis elvtárshoz, a személyze-
tishez. Mondta, hogy ő nem ért a szakmához, hiszen taxis volt, de két órát elbeszélgettünk.
Kiderült, hogy Pais Dezső és Bárczi Géza professzor ajánlott, így felvettek. Négy évig az
Idegennyelvek Főiskolája Magyar Tanszékének a vezetője lettem. Később az ELTE 2. számú
Magyar Nyelvészeti Tanszékének a vezetőjévé tettek meg. Aztán dékánhelyettes is voltam
6 évig, majd a bölcsészkar dékánja 75-től 79-ig. '83-tól '89-ig Helsinkiben vendégpro-
fesszor voltam. '89-ben aztán folytattam az oktatást az ELTÉ-n. Közben 1964-ben szereztem
meg a kandidátusi fokozatot, majd '94-től akadémiai doktor vagyok.

- A fokozatok elnyerésére milyen tudományos munkával jelentkezett?
- A kisdoktorira Kisújszállás í-ző nyelvjárását írtam meg. Tervben volt a nagykunsági

nyelvjárás felgyűjtése is 31 kutatóponttal, de erről le kellett mondanom. A nyelvjárás-gyűjtést
viszont szerveztem. A kandidátusi értekezésem az egységesülő magyar irodalmi nyelv kia-
lakulását is vizsgálta a 16-17. századi nyelvtanok alapján. A nagydoktorim bizonyos érte-
lemben ennek folytatása volt. 1990-től az alakzat lexikon munkálatait irányítottam. Ez
2008-ban jelent meg.

- Hány könyve jelent meg?
- Húsznál több. Nem is tudom pontosan. Tanulmányom több száz van.

- Melyiket tartja Ön a legkedvesebbnek?
- Tulajdonképpen a kandidátusit, amelyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg 1968-ban.

- Kikkel volt a legszorosabb munkakapcsolatban?
- Bárczi Gézát tudnám első helyre mondani, őróla külön kis könyvet is írtam. A múlt

magyar tudósai című sorozatban jelent meg. Aztán említhetem Papp Lászlót, Benkő Lorándot,
Fábián Pált.

- 145-



IRODALOM - NYELVÉSZET

- Volt-e nagykunsági tanítványa? Kikkel volt kapcsolata?
- Hát, nem nagyon. Az Öregdiák-találkozókra korábban elmentem Kisújszállásra is.

Mostmár csak ide, a Műegyetemre j árok a közös ebédre. Itt is összejövünk 100-120-an. Lévay
Zoltán szervezi. Kiss Tamás költővel szintén még Debrecenben kapcsolatba kerültem.

- Kisújszálláson volt-e irodalmi élet? Voltak-e újságok? Ismerték-e az írókat, költőket?
- Két kisúji újság volt azelőtt: a Kisújszállás és vidéke meg a Nagykunság. Mi nem vettük

meg, mert pénzünk nem volt rá. Törökéknél, a szomszédban olvastam is, meg beszéltek
róla. Móricz Zsigmondot egyébként már akkor nagyon szerettem. Még volt olyan ember, aki
ismerte. Arany Jánosról is tudtak, tudtam. Most meg a Kisbírót olvasom. Küldik. Bizonyára
azért, mert a város díszpolgára lettem.

- A kunnyelv Önt nem foglalkoztatta sose, vagy nem is hallott róla fiatal korában?
- De! Hallottam, gyerekkoromban. Imre István bátyám, aki ott lakott lejjebb tőlünk,

minden hétfőn a 48-as kaszinóban Kossuth apánk képe alatt elmondta a kun miatyánkat,
hát úgy, ahogy ő tudta. Annak a hatása megvolt. Mándoky Kongur Pistával viszont nagyon
jóban voltam. Mondtam neki, hogy a határneveket feltétlen gyűjtsék össze, mert sok kun
eredetű van köztük. Ő korán elhunyt. Földrajzinév-gyűjtések, közlések azért már voltak,
vannak a Nagykunságon. A kisújiak nemrég kiadták Szentpéteri Géza munkáját a kisúji
nyelvről, szokásokról. Azt én lektoráltam. Nem könnyű a kun nyelvvel foglalkozni. Komoly
munka, komoly feladat egy új generációnak. Nekem még egy nagy vállalásom van: a 100 éves
Magyar Nyelvtudományi Társaság történetének az összeállítása. Ezen dolgozom most.

- Kisújszállásra nem tervez utazást?
- Hazamenni nekem is, a gyerekeimnek is, az unokáimnak is mindig azt jelentette, hogy

Kisújszállásra menni. Idős korom miatt azonban én már ritkán utazom.
Jó egészséget és erőt kívánva, egy írását a táskámba téve elköszöntem Szathmári István

professzortól abban a reményben, hogy nagy vállalását siker koronázza.
Őrsi Julianna

Szathmári István
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