
Száz éve született Túri Sándor tanító úr 
Túri Sándor szülőhelyem szomszéd falujának, Paszabnak volt tanítója, gyakran kereshet-

tem és kerestem is fel, láthattam életét, tevékenységét, emberségét. N e m az ő iskolapadját 
koptat tam, mégis őt vallom első nagy tanítómesteremnek. Pályámra is ő indított el, vitt el 
Sárospatakra a népfőiskolára, ahonnan már visszafordíthatatlan út vezetett Sopronhorpácsra, 
a növénynemesítésbe. 

Nagykállóban született 1891. június 12-én. O t t járt elemi iskolába, majd gimnáziumba, 
mivel Görömbey esperesnek sikerült az édesapját rábírnia, hogy taníttassa tovább a szívesen 
tanuló Sándort. 

Csakhogy, ha már elkezdte a felsőbb iskolázást, éppen az apja nem engedte abbahagyni, 
folytatta hát a sárospataki tanítóképzőben. Különleges képességei, sokoldalúsága már ott 
szembetűnő lehetett, mert pl. a legációs helyekben is válogathatott. Persze, hogy kapós volt, 
hiszen nemcsak jól prédikált, hanem jól tárogatózott is, hegedült, zongorázot t , harmóniu-
mozot t , s az orgonán jól játszotta még Bach d-moll Toccata és fúgáját is, amely később is 
egyik legkedvesebb muzsikaszáma volt. Én is tőle hallottam először, még a paszabi 
templomban. Emellett jó társalgó lehetett már akkor is. H u m o r o s észjárása és előadásmódja 
a képzőbeli ünnepélyek szereplőjeként és az asztaltársaságokban is kedveltté tették. A pataki 
képző négy éve alatt sokágú iskolát járt ki. 

Patakon végzett tanítóként 1910-oen egyenesen a Szabolcs megyei Paszabra került és ott is 
élt, tanított haláláig. Szinte ugyanazokat a viszonyokat találta Paszabon, mint szülőfalujában, 
nem érezte hát magát idegen világban. Időbe telt azonban, meg sok törekvésébe, mire a 
paszabiak már nem úgy néztek rá, mint egy jöttment nadrágosra, hanem szinte maguk közül 
valónak tekintették. Sok egyéb mellett talán az is segítette ezt a kölcsönös eggyé válást, hogy 
házasságával is bizonyítot ta ingathatatlan jellemét: gyermekkora óta hű, falujabéli szerelmét 
vitte feleségül Paszabra, ottani tanítósága negyedik esztendejében. A szelíd, kedves fiatalasz-
szony is paszabivá vált. 

Túri Sándor tanítványaival beszélget az 1950-es évek végén 



Patakon alakulhatott ki az a szemléletmódja, hogy vagy a természetes észjárású és 
természetes intelligenciájú falusiak között érezte magát igazán jól, vagy széles látókörű, 
európai műveltségű értelmiségiek közöt t . Együtt húzta a hálót a Tiszán a halászokkal, együtt 
főzték a parton a fölséges halászlevet, s együtt húztak rá Sándor bátyánk fonott kiskorsójá-
ból, a pataki kishegyi borból. Aztán egyik egyet mondot t , a másik mást. Előjöttek a 
természetes nyelvi lelemények, tréfák, rigmusok, paraszt anekdoták, rövidebb mesék. 
Csalhatatlan érzékkel szűrte ki és jegyezte meg az értékesét, aztán késő éjszakáig égett a kis 
szobájában a villany, mire leírta azokat. Jó néhány mesét lejegyzett már Lacza Mihálytól és 
Korpás Lászlótól, mondókákat , rigmusokat sok paszabitól és bercelitől, amikor kapcsolatba 
került Or tu tay Gyulával. Attól kezdve ez a gyűjtés szakszerűvé, rendszeressé és módszeressé 
vált, s ezek többek között a Buday-Or tu tay neve (!) alatt kiadott Nyíri és rétközi 
parasztmesék című kötetben jelentek meg. 

Kifordított az eke a H o r d o z ó n egy rossz cserépszilkét, a Kerítőparton meg egy 
agyonrozsdásodott vasdarabfélét? Aki meglelte, tudta, hogy a tanító úr szereti az ilyen 
„semmirevaló holmikat", hazafelé beszólt hát a kapun és beadta azokat. Sándor bátyánknak 
a jó barát, Kiss Lajos muzeológus aztán segített a szakszerű meghatározásukban meg az 
ásatások tudományos módszertanában, s a leletek egy része ment az iskola tárlóiba, más része 
meg a nyíregyházi Jósa Múzeum gyűjteményét gyarapította. Ugyanígy a berceli és paszabi 
padlásokról és csűrökből „előturkált" népi használati tárgyak is. 

A paszabi gyermekek és a nagyok is kezdték értelmezni a meséket és balladákat, kezdték 
észrevenni az összefüggést a harmadfélezer éves cserépkorsó, a magyarok honfoglalása és a 
népmesék közöt t . Vallotta és folyamatosan meg is valósította azt a meggyőződését, hogy a 
tanítói feladat nem merülhet ki a tantárgyak gépies, egymástól szinte független leadásában, 
hanem azok összefüggéseit is meg kell éreztetni és értetni a gyermekekkel. Meg a nagyokkal 
is. Mint a Kodály- és Bach-muzsikával a tanteremben és a templomban is. Mert az ő szavaiból 
és keze alól megérezték és megértették. 

Elvágta valaki a kezét vagy feltörte a villanyél, paszulyt dugott valamelyik gyermek az 
orrába? Mentek Túri tanító ú rhoz . Vígváry doktor , a másik igaz barát megtanította az 
egyszerűbb sebek, bajok kezelésére, amiket aztán ő embernél, jószágnál szakszerűen ellátott, 
így már orvosa és állatorvosa is volt ő Paszabnak, Bercelnek, de még fél Ibránynak is. 

A kölcsönös eggyé válásnak talán legkifejezőbb bizonyítéka volt, nogy 1944 őszén, amikor 
odaért a frontvonal , és a környékbeli faluk nadrágosai elfutottak előle, a Túri család ott 
maradt a helyén azokkal, akikkel két emberöltőn át együtt élt iskolában, templomban, 
lakodalomban, temetésen, utcán, mezőn. N e m hagyták el egymást a veszedelemben sem, 
hanem a tűzvonalból való hátratelepítéskor is együtt mentek Nyírtétre , ahol Sándor bátyánk 
nemcsak lelki és erkölcsi támasza volt a paszabiaknak, hanem orvosa, állatorvosa, papja, 
mindenese. Visszatérve pedig nyomban megszervezte az iskolai tanítást. 

Szervezőtevékenységét alig lehetne felsorolni, de a szövőházat még meg kell említeni, ahol 
a paszabiak keze alatt a felsőtiszai minták a paszabi szőttesekben jelennek meg és viszik 
Paszab és a Túri család munkásságát messze a határon túlra is. 

A művelt, iskolázott emberek közül is kiemelkedő személyiségekkel volt összejáró és 
levelező barátságban. A nyíregyházi Kiss Lajos és csoportja a Túri -por tán szinte odatar tozó-
ként volt jelen. Ö nevezte szóban és leveleiben is „nagy családnak" azoknak a rendkívüli 
intelligenciájú és kulturált embereknek az együttesét, alúkkel szívesen volt együtt, akikhez 
szívesen ment. Ilyenek voltak Patakon különösen Üjszászy Kálmán és Szabó Zoltán teológiai 
professzorok, Pesten meg Móricz Miklós közgazda. Patakon különösen ot thon érezte 
magát, Patak révén pedig termékeny kapcsolatba került Móricz Zsigmonddal, Illyés 
Gyulával, N é m e t h Lászlóval és köreikkel. 

A pataki népfőiskolának a kezdetétől, 1936-tól egyik szellemi bázisa, nevelője, az 
előadások és beszélgetések summázója, a Kerékvágás egyik írója-szerkesztője volt. A 
gyakorlatban azt csinálta, mint Paszabon: mindent. Hogy milyen szerepe volt a pataki 
népfőiskola életében, oldalakon lehetne sorolni a tényeket, szerepköröket , s talán mégsem 
állna össze a teljes tartalmi kép. Azt azonban bizton mondom, hogy derűs, bölcs, szorgalmas 
egyénisége nélkül, állandó jelenléte nélkül nem lett volna olyan hatású a pataki népfőiskola, 
mint amilyen volt. A nyíregyházi népfőiskola indulásakor, 1940-ben, éppen a pataki 
népfőiskolán végzett munkásságát és nagy tapasztalatát ismerve, meghívták oda szervező-
nek, nevelőnek, előadónak. 

Óriási életművéből alig jelentetett meg valamit nyomtatásban. Azt is töredékesen. N e m 
publikált, de mindent leírt. Leírta észleleteit, gondolatait, az egyik példányát gondosan 
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berakta iratrendezőibe, a többi példányt meg vitte-küldte Patakra, Nyíregyházára, Or tu t ay -
nak. Meg is találhatók ott. Csak értő és érző pennájú emberre vár a hatalmas anyag. S annak 
az embernek elő kell jönnie, mert Sándor bátyánknak volt igaza: ha életében még publikált is 
volna, nem jutot t volna ideje észrevenni és összegyűjteni azokat a rétközi népi kincseket, 
amelyek mára már elmúltak hordozóikkal , a korabeli emberekkel együtt . A Túri Sándor-ha-
gyatékban azonban megvannak. 

Mai specializált és hajszolt világunkban egyre gyakrabban kerül szóba példa gyanánt a régi 
néptanító típusa. Többen Túri Sándort is ebbe a kategóriába „rendszerezik". Pedig ő ennél is 
több volt. A harmincas-negyvenes évek népfőiskolai tanfolyamai rövid időtartamúak voltak, 
de a falu embereit legjobban ismerő tiszteletesek és tanítók irányították oda a leginkább 
tehetségesnek és hatásosan mozgékonynak ígérkező fiatalokat azzal a szándékkal, hogy azok 
majd a falu élesztői, kelesztői legyenek. Hogy az anyag-népfőiskola szellemében és a falu 
aprajával-nagyjával együtt mozdítsák majd előre a falu szellemiségét, gondolkodásmódját , 
boldogulását, életét. Amint azt Túr i Sándor bámulatos természetességgel csinálta Paszabon, 
egy egész faluval, napról napra. 

Dr. Varga András 

Toborzó 
Kossuth-évfordulóra készül a nemzet, s a 

hagyományőrzők is részt kérnek az ünnep-
ből. 1848-ban Kossuth hívó szavára gyere-
kek is a zászlók alá álltak. Ö k honvédhős-
ként élnek tovább emlékezetünkben. 
Zempléni, abaúji, borsodi, szabolcsi hagyo-
mányőrzők! 
Gyertek velünk az egykori harcok színte-
reire ! 

Zászlót bontunk, s rá ezt í r juk: 

K O S S U T H I F J Ú H O N V É D É I 
1992 telén Toka j visszavívásának emlékére 

történelmi játékot szervezünk, s ekkor avat-
juk fel szövetségünk Kossuth-őrstisztjeit . A 
tavaszi szünidőiben kerékpáros és gyalogos 
zászlóaljakat alakítunk, s indulunk Monok-
ra, Mádra, Nagykinizsre, Bodrogkeresztúr-
ra. Sátoraljaújhelyen Kossuth-emlékjátékot 
rendezünk, Sárospatakon a diáktüzéreket 
ünnepeljük. 

Meghívónkra azok számíthatnak, akik 
szülőföldjükön felfedeznek egy 1848^19-es 
emlékhelyet, hagyományt, emléktáblát, s 
megírják annak nevezetességét. Ezt kell el-
küldeni 1992. január 15-ig közpon tunkba . 
Elismerés, jutalom vár a felfedezőkre! Min-
den levélíró, pályázó megkapja a Kossuth-
jelvényt. Sárospatak, Sátoraljaújhely polgár-

mestere kitüntetésben részesíti a legügyeseb-
beket. Többen meghívást kapnak, nogy tölt-
senek egy napot, egy éjszakát Karsa Ferenc 
honvédtiszt zsujtai szülőházában. 

Álljatok a Kossuth-zászló alá 1992-ben! 

M A G Y A R O R S Z Á G F E L F E D E Z Ő I 
H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő I SZÖVETSÉG 
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