
ott megfordultam, az emberek akkor hallottak először hegedűszót élőben. Megdöbbenve 
hallgatták. Ezeknek muzsikálni valami rendkívüli dolog. 

B. K.: Azt hiszem, előadónak ennél nagyobb élménye nem is lehet! De hogyan élt tovább 
Patakon ez a nagy tenniakarás a jóért, a szépért, a zenéért, annak előadásáért, az oktatásért, a 
tanításért és hogyan élnek tovább ezek a régi nagy hagyományok? 

Földházi István: Ma természetesen ez kicsit másképpen van, hiszen ma nem korlátozódik a 
zenei élet egy iskolára, arra az iskolára sem, amelyikből annyi szépet hallottunk. Ma megpró-
báljuk az egész várost bekapcsolni a zenei életbe. Nagyon röviden úgy sorolhatnám fel ennek 
a lehetőségeit, hogy van Patakon zenei tagozatos általános iskola, ahol az alapképzést az oda-
járó gyerekek megkapják. Van egy zeneiskola, ahová a többi iskolából is járnak gyerekek, ezek 
ott kapnak zenei nevelést. Az ifjúság és a felnőtt közönség számára a város közművelődési 
konstrukciójában sok alkalmat tudunk teremteni a zenei művelődésre. Tudomásunk szerint 
Sárospatak az ország egyetlen olyan városa, ahol nyolc Jenesse Musical csoport működik. 
Ezek a csoportok saját programjukon belül a zenével való foglalkozás különböző formáit va-
lósítják meg, de az minden csoport programjában szerepel, hogy a hangversenyeken - ame-
lyekből nem kevés van Patakon - részt vesznek. 

Melyek ezek a csoportok? A régi főiskola, amelynek utóda a Rákóczi Gimnázium, három 
vagy négy csoportot foglalkoztat. A városi Művelődési Ház kamaraegyüttese egy másik cso-
port. Ugyanilyen a tanítóképző énekkara, amely a városi kamarakórussal együtt igen szép 
eredményeket ért el hangversenyeken és minősítéseken. Ami a felnőtteket illeti, már évek óta 
tart egy sorozat, ami már hagyománynak számít: Nyári zenei esték a Rákóczi vár lovagtermé-
ben. A vártemplomban oratóriumok, nagyzenekari és kórus koncertek, meg orgona hangver-
senyek hívják a közönséget. Ami számunkra különös öröm, hogy az Ifjú Zenebarátok Klubjai 
valóban az ifjúságot jelentik. Úgy szoktuk mondani, amikor a Filharmóniával vagy más ren-
dező szervvel hangverseny ügyben tárgyalunk, hogy nincs annyi koncert, amennyit Patakon 
el ne lehetne „adni". Ez a mi örömünk és szerencsére a következő időszakban erre még na-
gyobb lehetőségek nyílnak az által, hogy most már van a városban erre alkalmas nagy, repre-
zentatív terem is, amely télen is használható. Patakon eddig hiányzott a város zenei kultúrájá-
hoz illő, a hagyományokhoz méltó hangversenyterem, s zenei rendezvényeinket emiatt csak 
nyáron tudtuk tartani. Művelődési Ház hiányában most ezt a lehetőséget a gimnázium dísz-
terme nyújtja. (Elhangzott a Magyar Rádióban, 1974-ben) 

Csongrád megye irodalmi öröksége 
Juhász Gyulát 1925-ben Kossuth vásárhelyi 

Első szerelmet, első verset 
Te hoztál, Vásárhely, nekem, 
s mi kedvesebb öreg szívemnek, 
Mint első vers és szerelem? 
A vásárhelyi sétatéren 
Muzsikál múltam boldogan, 
s felejtem éjben, sárban, dérben, 
hogy ifjúságom odavan. 

szobra ihlette erre a versre: 
Városa csöndnek, nyugalomnak, 
eljöttem hozzád újra ma, 
s fólzsong benne, mint vén zsolozsma 
a régi évek dallama. 
Kossuth Lajost hittel köszöntöm, 
ó'érc, örök, mint a magyar, -
s túl gyászon, átkon, ködön, őszön 
égbe tör, mint diadal! 

Petőfi igézetében 
Mindannyiszor, mikor irodalmunk helyi hagyományairól kerül föl a szó, most is idézem 

Illyés Gyulát, amint gyermekkorának nagy, talán a költői pályára elindító élményéről beszá-
mol a Puszták népe első lapjain: 

„Egy tavaszi reggel a küszöbön kuporodva mohón és gyanútlanul olvastam egy testes 
könyvet; nagyanyám még a téli tollfosztások derítésére kölcsönözte valami vándor kereske-
dőtől. Hirtelen forró bizsergés öntött el, kifejezhetetlen boldog kéj, nem csak lelki, de testi is. A 
vér az arcomba ömlött; föl kellett állnom. Azt olvastam, hogy Petőfi, Petőfi Sándor, évekig itt 
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élt Sárszentlőrincen, itt járt gimnáziumba. Nem volt tévedés elolvastam másodszor, harmad-
szor, tizedszer is. Nem Sárszenten, nem valamelyik másik Szentlőrincen, hanem itt, ebben a 
faluban járt, ott arra a jegenyék mögött...»1831. szeptember 28-ikától fogva a Tolna megyei 
Sárszentló'rincen tanult az ev. gimnáziumban; 1833 nyarán is itt végezte az I. donatista osz-
tályt...« Egy pillanat alatt megváltozott előttem Sárszentlőrinc, ragyogni kezdett, aranypor 
szállt rá. Ha villám csap belé, ha valamelyik kútban ott is megjelenik Szűz Mária, ami akkori-
ban arrafelé elég gyakran megesett, - nincs olyan isteni csoda, amely csodásabbá, azonnal lá-
tásra érdemesebbé tette volna a falut. Két óra múlva ott álltam porosan és pihegve a falu tér-
nek is beillő, széles, gyönyörű főutcája végén. A régi kollégium, nádfödeles, egyszerű, föld-
szintes parasztház, amely a többitől semmiben sem különbözött, talán csak az utca felé eső ré-
sze volt valamivel hosszabb, a falu szélén feküdt, mintha csak elém jött volna a lelkes találko-
zásra. Álmélkodva néztem be a tenyérnyi ablakon, elbűvölten lépkedtem a szobácskában, 
amelynek agyagpadozata kellemesen hűsítette csupasz talpamat. Semmiben sem csalatkoz-
tam. Petőfi szelleme mindent beragyogott, még a csizmadiaasztalkát is, mert a házban egy 
csizmadia lakott. - Ezt a kilincset fogta, ez alatt az eresz alatt állt - könnyekkel küzdöttem, 
úgy volt. Ezen a kapun ment ki, ezen az úton is járt, ahol most én járok, talán még Rácegresre 
is fölment, - mért ne ment volna föl, a pajtásai bizonyosan fölcsalták. Körülnéztem a zöldellő 
tájon; később, valahányszor az igazi hazafiság érzésére gondoltam, ennek a délelőttnek érzel-
mei újultak föl bennem. Ugrálva és fütyöngve, majd futva tértem vissza a pusztára, hogy a 
könyvet tovább olvashassam. A következő oldalon azt olvastam, hogy később is járt ezen a vi-
déken, járt Cecén, Ozorán, ott Borjádon egy sereg verset is írt. Elkeseredésemben majd sírva 
fakadtam. Ha nem vagyok olyan türelmetlen, Borjádra is átmehettem volna, ott van rögtön 
Lőrinc után. 

A táj megszépült, patinát és lelket kapott." 

Szerelmes földrajz 
1942-ben jelent meg Szabó Zoltán könyve, a Szerelmes földrajz: hazánk helyeinek, hegyei-

nek, vizeinek, tájainak irodalmi topográfiája. E szép kifejezés nem az ő fölfedezése: Cs. Szabó 
László vette észre, hogy Jókai műveiben meg lehet találni az egész Magyarországot, s ennek 
kapcsán ő írta le először e találó szóösszetételt. Az 1989 decemberében az Akadémia Iroda-
lomtudományi Intézetében Irodalom és kultuszképzés címmel tartott tanácskozás előadásait az 
ltK 1990. évi 3. számában olvashattuk. Nem lepett meg tanulsága, mely szerint az irodalmi 
tiszteletadás mélyen rokon a vallásos, szakrális kultusszal, és alig is tudja másként kifejezni 
magát, mint a vallás szókincsével, kifejezéseivel. Margócsy István bő példatárat sorakoztatott 
föl ennek bemutatására, mégpedig nem is akárkiktől, hanem jogosan tekintélynek tartott jele-
seinktől, sőt klasszikusainktól, bizonyítva, hogy az irodalom kultusza nem csupán a közön-
ség alacsonyrendű igényeit elégíti ki, hanem meghatározó szerepet tölt be az irodalom legma-
gasabb szintű megközelítésében, ismertetésében, népszerűsítésében is. Vagyis, ha az irodalmi 
kultusznak, mint minden kultusznak, lehetnek túlzásai, torzulásai is, íróink, költőink iránti 
tiszteletünknek bátran kifejezést adhatunk: az értelmi megfogalmazások röstelkedés nélkül 
párosulhatnak érzelmeink kifejezésével. 

Az irodalmi kultusz 
Varinak, akik az írói emlékhelyek, emléktárgyak kultuszát valamiféle fetisizmusnak vélik. 

Nem kötelező természetesen az áhítat Juhász Gyula ceruzacsonkjának vagy József Attila író-
gépének láttán. De emberi voltunkból következik, hogy sokunkat meghat, ha világi szentje-
ink: klasszikusaink közvetlen környezetének tanúi lehetünk. Ahogyan Illyést megrázta Petőfi 
vélt kezenyoma a sárszentlőrinci öreg oskola kilincsén. „Ki gépen száll föléje, annak térkép e 
táj, / s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály" - ahogy Radnóti gyönyörűen mondja. 
Garay János, a Háry derék poétája Szekszárdon Vörösmartyt látva fölkiáltott: „Még a földet is 
csókolni szeretném, ahol rálép!" „Az a föld - mondja Babits - Szekszárd sáros utcája volt! De 
az utca is szent, míg nyomát őrzi annak, akinek szavai is nyomot hagytak lelkünkben, mint 
léptei a járdán." 

Természetesen számunkra is első a mű, tehát kultuszunk tárgya elsősorban a vers, az elbe-
szélés, a regény. Az ember, aki; a hely, ahol; a toll, amellyel írta - csak a második. Ám tudjuk, 
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hogy e másodlagos kultusztárgy, a környezet, a keletkezéstörténet, a tárgyi és életrajzi háttér 
egyrészt segít magyarázni az elsőt, másrészt alkalmas arra, hogy közelebb hozza az olvasó-
hoz: értelmi befogadását érzelmi hatásokkal fokozza, serkentse. 

Juhász Gyula városai 
Juhász Gyula költészetében is megörökült a történelmi Magyarország: Budapest, 

Máramarossziget, Léva, Nagyvárad, Szakolca, Pozsony, Szabadka, Újvidék, Arad, Csáktor-
nya. E két utóbbi kivételével valamennyihez élmény fűzte, s mindegyik versében történel-
münk emlékhelyét idézte. Ma pótolnunk kell ifjúságunk tudatában a határon túli magyarság-
ra vonatkozó ismereteket, s Juhász Gyula költeményei ehhez művészi erejű eszközöket kínál-
nak. 

De ugyanennyire szűkebb hazánk ismeretének, szeretetének elmélyítésében is. Mert Sze-
ged költője nem csupán szülővárosának állított örök emléket, hanem megyénk városainak is. 
Vásárhelyhez családi kapcsolatok is fűzték: gyermeki ideálja, Kristó Margit, a polgármester 
leánya, szegről-végről rokona volt. Férfiként a vásárhelyi írók, festők barátsága mélyítette el 
kapcsolatait. A lelki rokonnak érzett Endre Béla egyik festménye versre (Olvadáskor) ihlette, és 
barátját halálakor mindössze négy sorban, de méltóan jellemezte (Endre Bélának, sírjára). 

A csongrádi Tisza-parton írta az őszirózsás forradalom vihar előtti csöndjét érzékeltető 
Magyar nyár 1918 című hatalmas versét. Az Attilát kereső Csallány Gábornak ajánlotta A szen-
tesi határban című költeményét. Makó, ahol tanított, s ahol késeibb is alkotó csöndet talált Es-
peresi János vendégszerető házában, több tucat versében örökült meg. Ahogy Szegeden, Ma-
kón is útikönyvként vehetjük kezünkbe összes verseinek kötetét. 

József Attila közöttünk 
József Attila makói, vásárhelyi, kiszombori, földeáki emlékhelyeiről, itt született vagy itte-

ni élményekre visszautaló verseiről elég csak megemlékeznem. Egyetlen mozzanatot említek 
csupán, arra például, hogy a helyi adalék miképp válhat magyarázó megvilágosító ismeretté. 
1933-ban írta Haszon (A tőkések hasznáról, Tőkehaszon-ballada) című versét. A kétkézi munka kü-
lönféle fajtáinak fölsorolásában a 10. sorban olvassuk: „szedd guggolva a vöröshagymát". 
Csak aki látta, az tudja, mit jelentett, jelent jórészt ma is, a leszáradt szárú vöröshagymáknak 
egyenkénti kikaparása a földből, s hogy ezt (ellentétben pl. a hajolva szedhető krumplival) 
csak a száraz földön csúszkálva, guggolva lehet csinálni. 

Ady rólunk 
Ady kapcsolata megyénk városaival ugyancsak tanulságos. Vásárhely és Makó jórészt a 

Nagy György és Espersit János nevével összeforrott köztársasági mozgalom révén került bele 
életművébe. „A magyar Provence" Gonda József révén, a „hősi város" Justh Gyula kapcsán is 
helyet kapott Ady oeuvre-jében. Számára a feudális Magyarországtól kisajátított Pusztaszer a 
meghamisított történelmet jelképezte, a magyar ugar rokonértelmű szavává torzult. Ezen 
sincs takargatni valónk; napjainkban végre hiteles magyarázatra kényszerülünk. 

Szeged az irodalomban 
Megyénk irodalmi öröksége évszázadokra nyúlik vissza. Talán az első néven nevezett író-

nőnknek, a kódexmásoló Sövényházi Mártának vezetékneve, nyilván szülőfaluját örökíti 
meg. Janus Pannonius 1464-ben részt vett Mátyás szegedi országgyűlésén. Tar, újabb kutatá-
sok szerint Tatár Benedek 1541-ben Szegeden szedi versbe a Házasságról való dicséretét. Tinódi 
pedig az 1552-i szegedi veszedelem krónikáját. A számos Szegedi vezetéknevű (Kis István, 
két Gergely, Lőrinc, Veres Gáspár, András) írástudó a XVI. századi szellemi élet színvonaláról 
tesz tanúbizonyságot. A török alól fölszabadult Szeged művelődési föllendülését a piaristák 
ösztönzik: a XVIII. században Fiala Jakab, Révai Miklós, Dugonics András, Vedres István; a 
XIX-ikben Csaplár Benedek, Horváth Cyrill az ő neveltjük vagy nevelőjük. Tanítványuk a szá-
zad elején Hugó Károly, Katona József, Horváth Mihály; közepén Kálmány Lajos, Lőw Immá-
nuel; a végén Herczeg Ferenc, Juhász Gyula; a XX. században Schütz Antal, Dettre János, Bá-
lint Sándor, Bibó István, Ortutay Gyula, Sőtér István. 
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Szegednek nemzetközi öröksége is van: Kossuth 1849-ben itt írta alá Nicolae Bálcescuval a 
tragikusan megkésett román-magyar békülési tervet. Az országgyűléssel számos író, költő 
(Bajza, Jókai, Jósika, Táncsics, Vörösmarty) jött a városba. Jókai később is gyakori vendég itt; 
szegedi írásaiból kisebb kötet kitelnék. Mikszáth az 1879-i nagy árvíz és az újjáépítés króniká-
sa. Elbeszéléseiben a jó palócoknak és a jó szegedieknek figurái, esetei egybemosódnak. Gár-
donyit is a Szegedi Napló teszi országos hírűvé, az Éjjel a Tiszán tiszta szépségű versét méltó 
hálájául könyvelhetjük el. Tömörkény, Móra nem Szegeden született, de nevük elválasztha-
tatlan a várostól s egymástól is. Látszólagos rokonságuk ellenére sajátos különbségük fonto-
sabb. Szeged szülötte Juhász Gyula és Balázs Béla. Az „átutazó írók" típusát Babits Mihály, Jó-
zsef Attila, Radnóti Miklós, a „látogatókét" Móricz Zsigmond gyarapította. Ez utóbbinak sze-
gedi írásai ugyancsak kötetet tennének ki. Szabó Dezső írta Segítség! című regényének jórész-
ét. Az Aradról Szegedre menekült Réti Ödön, a Nyugat novellistája, az 1920-as években a sze-
gedi írói triumvirátus tagjaként, Juhász Gyula és Móra Ferenc oldalán szerepelt Makón és Vá-
sárhelyt is. 

Vásárhely öröksége 
Vásárhely literatúrája a XVIII. században, Szőnyi Benjámin vallásos énekeiben gyökerezik. 

Török Károly Petőfi Zoltán barátja, a népköltészet úttörő gyűjtője. Jókait 1875-ben a város 
megválasztotta ugyan képviselőjének, de ő pesti mandátumát tartotta meg, így kortesútja 
után megszakadtak vásárhelyi kapcsolatai. Vásárhely szülötte Kiss Lajos, a „néprajzi író", 
akinek művei - akár Tömörkényé - egyszerre tudós leírások és szépirodalmi alkotások. Bibó 
Lajos elbeszélései, regényei, drámái a vásárhelyi parasztsorsot ábrázolják. Juhász Gyula idé-
zett verse éppen A juss helyi bemutatója alkalmával született. 

Eléggé ismeretesek József Attila vásárhelyi útjai, kapcsolatai, írásai. Kevésbé Móricz Zsig-
mondéi, pedig ezek is fontosak, főként Endre Bélával való barátsága. Móriczot 1914-ben 
Medgyessy Ferenc hozta ide, ő pedig 1940-ben Németh Lászlót. Kétségtelen, hogy a regény-
írónak itteni munkássága a legnagyobb jelentőségű teljesítmény, amely Vásárhely szellemi 
örökségét képviseli. 

Költői is voltak Vásárhelynek. Galyasi Miklós, Pákozdy Ferenc emléke nem csupán József 
Attilával való baráti kapcsolatuk miatt, de önértéküknél fogva is ápolandó. Méltatlanul me-
rült feledésbe a város tragikus sorsú, 23 évesen elhunyt költő fia, az ígéretes tehetségű Vöröss 
István. Szülővárosa összegyűjtött verseinek kiadásával róhatná le adósságát. 

Szabó Magda 1942-1945 között a vásárhelyi református leánygimnáziumban tanított. Ká-
rász József hála Istennek még köztünk van. 

Szentesi hagyományok 
Szentes a krónikaíró Kis Bálinttal lépett be az irodalomba. 1849 júliusában az ő vendége 

volt Bajza József, s Világos után Vörösmartyval jött vissza rövid időre meghúzódni, míg a vi-
har elvonul fejük fölött. Jókai 1843-1844 telén Kecskemétről ruccant át, hogy részt vegyen a 
megyei kaszinóbálon. 1875-ben itt is kortesútján járt. A város szülötte Horváth Mihály, a törté-
netíró; Békefi Antal, a szegedi novellista; Farkas Antal, a költő; Négyesy László és Barta János, 
az irodalomtudós. Az ifjú Juhász Gyula anyaági rokonainál, Kállóéknál fordult meg itt. 
1925-ben, 1926-ban az ő verseivel, Móra elbeszéléseivel szerepelt a Dugonics Társaság szerve-
zésében. 

„Az, hogy Szentes a maga valóságában, sajátos problémáival együtt jelent meg a magyar 
irodalomban - írta Nagyajtósi István - , századunk két nagy regényírójának köszönhető: Mó-
ricz Zsigmondnak és Németh Lászlónak. Mindkét írót baráti szálak fűzték Szenteshez." Ar-
ról, hogy 1931-ben a megyegyűlésben két református lelkész, Böszörményi Jenő és Gilice An-
tal védte meg hazafiatlansággal vádolt írót, Böszörményi Edétől tudjuk. Móricz 1935-ben a 
Rózsa Sándor című regényéhez gyűjtött anyagot Szentesen is. Tanulmányozta Kis Bálint kró-
nikáját, s regényében ábrázolta a korabeli Szentest. Ugyanekkor kereste fölt Rátkai Sándor 
nyomorgó családját, és megírta róluk híres riportját (A kubikos). 

Németh László Mátyás Sándorék vendégeként fordult meg a városban. Az Égető Eszter cse-
lekményének egy része itt, Szegháton játszódik. 
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Szentes világhírű íróval is dicsekedhet. Heinrich Böll (1917-1985) Nobel-díjas (1972) író 
1944-ben sebesülten került ide, s itteni napjait Ádám, hol voltál? című regényében meg is örökí-
tette. 1987 óta emléktábla jelzi a Barta János szakközépiskola falán az egykor ott gyógyítkozó 
író emlékét. 

Csongrád híre 
Csongrád nevét is külföldi író teszi világszerte ismertté. MiloD Crnjanski (1893-1977) szerb 

író szinte véletlenül született a Tisza-parti városban, s mindössze hároméves koráig élt itt. Az 
a néhány elejtett mondat azonban, amelyet életműve szülővárosáról őriz, szép és megtisztelő. 
Méltóan őrzi tehát Csongrád a szerb író emlékét, s e különös kötelék kiváló alkalom arra, 
hogy a csongrádiak megismerjék a jeles szerb író magyarul hozzáférhető életművét. 

Újra fölfedezett csongrádi író Kádár Lajos. A népi írók tágabb csapatához tartozott. 
Fábiánné Szenczi Ibolya kegyeletes föltáró munkája bizonyára eléri, hogy értékes művei új ki-
adásban váljanak hozzáférhetővé. Mai szemmel kell majd megvizsgálni a fiatalon elhunyt, 
ígéretes tehetségű novellista, Oláh László torzóban maradt életművét. 

Makó topográfiája 
Makóról beszéltem már. Szegedi Kis István 1547 körül itt tanított. 1806 és 1811 között Kele-

men László, az első magyar színigazgató Makón kántorkodott, s 1814-ben halála is úgy esett, 
hogy Csanádpalotáról az Erzsébet-napi makói vásárra törekedve megbokrosodott lovai föl-
borították kocsiját. Különleges költőtípust testesít meg Gilitze István: parasztköltő, az 1821-i 
marosi árvíz krónikása. Versének irodalomszociológiai jelentőségét mutatja, hogy folklorizált, 
népívé vált változatát 1951-ben Péczely Attila Tápén dallamostul megtalálta. 

A város szülötte Dobsa Lajos, a szabadságharc kormánybiztosa, a magyar történelmi drá-
mának, Makai Emil meg a századforduló városi költészetének úttörője. Tömörkény - akkor 
még Steingassner - István 1877 és 1880 között itt kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, mert 
az apja a Korona vendéglőt bérelte. Makói emlékeiből táplálkozó hét elbeszélését kis füzetben 
jelentettük meg. Makó szülötte „a magyar Rabindranath Tagore"-nak nevezett különc Szirbik 
Antal is. 1945 után elveszett az irodalmi közvélemény szeme elől, pedig szükséges lenne utá-
na nyomozni, munkásságát mérlegre tenni. 

Juhász Gyuláról, József Attiláról szükségtelen akár vázlatosan is szólni. Ahogy ők Eperjesi 
Jánosnak, Móra Ferenc ugyanúgy Diósszilágyi Sámuelnek volt az 1920-as években rendszeres 
vendége. A Georgikon egy része az ő házában született. A literátor főorvos Móricz Zsigmond-
dal is levelezett. Néhány évig veje volt Erdei Ferencnek. Az ő 1945 utáni tevékenysége nyilván 
elmarasztalható, de írói, szociográfiai munkássága, a népi írók közt játszott szerepe nem re-
keszthető ki irodalmunk történetéből. 

Községről községre 
A községeknek is vannak irodalmi emlékeik. Csanádpalotán van Kelemen László sírja; itt 

volt plébános 1894-1906 között Kálmány Lajos, a népköltészeti gyűjtés klasszikusa. Deszken 
1905 tavaszán Kodály Zoltán Balázs Béla társaságában népdalt gyűjtött; Móra az 1920-as, 
1930-as években többször végzett régészeti ásatást. Dorozsmán született Jerney János, őstörté-
netünk érdemes kutatója; itt volt segédlelkész Horváth Mihály, itt támadt - épp Jerney buzdí-
tására - történeti érdeklődése. Eötvös József többször járt Földeákon, Ilona leányánál, Návay 
Lajosnál. Kisteleken volt lelenc Földi Mihály törvénytelen fia, Szőnyi Sándor. Önéletrajzában 
(A kitagadott, 1984) megörökíti szenvedéseinek színhelyét is. Kiszombor viszont úgy került az 
irodalomba, hogy monográfusa, Kiss Mária Hortenzia 1985-ben Tűzpróbára tétetett címmel 
megírta édesanyjának életrajzát. Az ő vendégük, házitanítójuk volt 1922 nyarán József Attila. 
Természetesen róla is bőven esik szó a könyvben. 

Jókai nem járt ugyan Nagylakon, de ismerősének, Radics Pál plébánosnak elbeszélése nyo-
mán megírta A nagylaki iskolásfiúk című hangulatos versét. Nagymágocsot Kassák kisregénye 
(Ahogyan elindultak, 1987) emelte be az irodalomba: 1949-ben a kastélyban töltött nyári üdülés 
emlékeit költötte át szépprózává. 
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Röszkét Mórának a nagyszéksósi aranyleletró'l írott tárcája (Kincsásás halottal, 1926), Móricz 
Zsigmond Rózsa Sándorénak (1941) bevezetése és sok szétszórt utalása, Örvös Lajos verse 
(Röszkei halászok, 1947) örökíti meg. 

Szó'reg világhírét Kálmány Lajosnak és Móra Ferencnek köszönheti. Kálmány háromévi it-
teni káplánkodása alatt (1880-1883) gazdag népdal-, ballada- és hiedelemkincset gyűjtött 
össze, és tett közzé Szeged népe című népköltési gyűjteményének főként 2. és 3. kötetében, va-
lamint dolgozott föl értékes mitológiai tanulmányaiban. Móra Ferenc pedig nemcsak a nem-
zetközi régészetben híressé vált leleteket hozta napfényre a falu földjéről, hanem írásaiban is 
gyakran említi. A falu nevét a magyar olvasók leginkább A kéményseprőéknél Szőregen és a Du-
sán a múzeumba kerül című elbeszéléseiből ismerik. 

Móra helyszínei 
Móra Ferenc minden regénye kapcsolódik valamiképpen egy-egy községhez. A festő halála 

(1922), amely később a kapósabb Négy apának egy leánya címet kapta, a Torontál megyei Csóká-
nak és a Szeged melletti Tápénak sajátos keverékeként megrajzolt faluban játszódik. A 
Georgikon (1924) fejezetei részben Makón, részben - már korábban, 1918 nyarán - Ásott-
halmon születtek. Ének a búzamezőkről (1927) című regényéről maga Móra írja: „Domaszék 
most igazán az irodalomtörténetbe vonul be." A közigazgatás tréfája, hogy a szegedi tanyavi-
lágnak az a része, amelyben a regény cselekménye zajlik, 1950 óta Zákányszékhez tartozik. 
Az Aranykoporsó hoz (1932) az író Balatonfüreden fohászkodik neki, Szegeden, Csengelén 
folytatja, végül ismét Szegeden fejezi be. Ásotthalomnak, Zákányszéknek, Csengelének szere-
péről a Móra-életműben Horváth Dezső derített föl érdekes, új adatokat. Zákányszék - a régi 
Lengyelkápolna - viszont igazában Tömörkény István tollán vált halhatatlanná: tanyai írásai-
nak java a Sebőkhegy világát, embereit, eseményeit örökíti meg. 

Kezdet és vég: Juhász Gyula 

Nem törekedhettem teljességre, nem térhettem ki minden irodalmi aprószentre. Csak érzé-
keltetni szerettem volna azt a gazdagságot, amely irodalmunk élvezőinek, elsősorban az iroda-
lommal nevelőknek rendelkezésükre áll, ha élni akarnak azzal a többlettel, amelyet a helyi szel-
lemi örökség kínál. Szeged irodalmi örökségét foglalja művészi tömörséggel össze Juhász 
Gyula remek verse. 1919 tavaszán írta; akkor is olyan zűrzavarosak voltak az idők, mint ma-
napság. Akkor is a múlt szilárd erkölcsi értékeihez menekültek a gondolkodó magyarok. A 
vers címe egyszerűen ez: Szeged. 

A Tisza-parton halkan ballagok, 
És hallgatom, mit sírnak a habok? 

E partok méla fordulóinál 
Állt egyszer gőgös Attila király. 

E tájon, hol a két víz összeér, 
Áldozott egykor dús Ajtony vezér. 

Ott fönn, ahol most vén harang dalol, 
Dugonics András búsult valahol. 

Mert búsulásra volt itt mindig ok, 
Ugye bajtársak, ugye magyarok? 

Itt Tömörkény, ott Gárdonyi lakott, 
Petőfi Zoltán erre ballagott. 

Megállok felhős tavaszég alatt, 
S míg megy a víz, és az idő szalad, 

Érzem, hogy az öreg Tisza felett 
Az örök élet csillaga remeg. 

Péter László 
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