
Vallom, hogy minden tárgynak van története, minden tárgy mögött emberi életek, sorsok, munka és
lélek van!!! Ezért azokat nagy tisztelettel kell õrizni, a történetüket, amennyire lehet, megtudni, foglal-
kozni azon emberek életével, akikhez köthetõk. Ezt a szép tevékenységet csak nagy alázattal és szere-
tettel lehet, és csak így szabad végezni.

Köszönöm, hogy elolvasták írásomat. Ha kedvet kapna bárki is, kérem értesítés után jöjjön el, tisz-
telje meg a nálam lévõ kincseket azzal, hogy megnézi, elolvassa azokat, mert a látogatás nemcsak a tár-
gyaknak, hanem azon keresztül a velük kapcsolatos embereknek is szól. Reménykedem abban, hogy
ezzel a lelkülettel a látogató is töltekezik, többé válik.

Ávéd János László

Irodalmi emlékek Csongrád megyében –
tanári szemmel

2015 õszén Bene Zoltán szegedi író eljött hozzánk a Gábor Dénes Középiskolába rendhagyó iroda-
lomórát tartani. A diákokat és a tanárokat leginkább az alkotói folyamat kulisszatitkai érdekelték, de a
hallgatóság szívesen fogadta az író elõadását is Szeged irodalmi múltjáról és jelenérõl. Ilyen-olyan is-
mereteink természetesen már korábban is voltak, azonban a tájékozottabb tanárok is meglepõdtek – így
egyben, rendszerezve látva a témát –, milyen gazdag e tekintetben Szeged, illetve Csongrád megye.
Vannak itt született alkotók, de még többen, akik életük, pályájuk egy szakaszát töltötték a Dél-Alföld
valamelyik településén, vagy csak ellátogattak egy-egy rendezvényre, felkeresték alkotótársaikat. Sze-
gedet befogadó, felnevelõ városnak tarthatjuk, de sokan úgy vélik, a város nem tudja megtartani tehet-
ségeit, amit persze úgy is értelmezhetünk, hogy a kiteljesedés pillanatában útjára bocsátja õket, hogy
hírnevet szerezzenek a világban. Természetesen akadnak kivételek: hûségesek, visszatérõk.

A gazdag irodalmi múlt megismerése és megismertetése diákjainkkal sokféle lehetõséget nyújt a ne-
velés és oktatás területén. A tanítási órák keretében a tananyaghoz kapcsolódó helyi emlékeket érdemes
bemutatni, az órán kívüli foglalkozásokon, szakkörön pedig tovább lehet színesíteni a képet. Hogy ez
milyen motiváló erõ lehet, azt mindenekelõtt saját példámon látom: a jó értelemben vett lokálpatriotiz-
mus már gimnazista koromban kialakult bennem, mert olyan iskolákba jártam, ahol a hagyományok, az
emlékek megõrzése fontos volt. Hódmezõvásárhelyen a mai napig ismerõsként köszöntök minden régi
szobrot, épületet. Sajátomnak érzem gyermekkorom városát három évtizednyi távollét után is. Belépve
a Bethlen Gábor Gimnázium épületébe, emlékek fogadnak és a hetvenezer kötetes könyvtár, ahol diák-
korom legszebb idõszakát töltöttem. A gazdag gyûjteményt tartalmazó tanári könyvtár olyan tudós ta-
nárok mûhelye volt, mint Grezsa Ferenc, Imre Mihály, Blazovich László, kincsei közt a tanárokon kívül
csak néhány érdeklõdõ diák keresgélhetett. A „köznép” az olvasóteremig jutott, bár az sem volt lebe-
csülendõ. A féltett kincsek közé tartozik például Szenczi Molnár Albert Bibliája (1544), Bornemisza
Péter prédikációgyûjteményének második kötete (1574), Temesvári Pelbárt Sermones… címû mûve
(1514). A könyvtári állomány jelentõsen gazdagodott, amikor Németh László 1957-ben Kos-
suth-díjának összegét a gimnáziumnak adta erre a célra. Az író az iskola óraadó tanára volt 1945 szep-
temberétõl 1948 decemberéig.

A történet 1940 áprilisában kezdõdött, amikor Móricz Zsigmond társaságában meglátogatta a Csen-
gettyû utcai tanyai internátust, amelyet Szathmáry Lajos gimnáziumi tanár szervezett meg 1938-ban.
Németh László késõbb Cseresnyés címû drámájának honoráriumával támogatta a szegény gyerekek
kollégiumát, amely ennek tiszteletére felvette a Cseresnyés Otthon nevet. Az író vásárhelyi évei alatt
pedagógiai kísérletet folytatott: összevonva tanította az irodalmat és a történelmet, valamint a vegytant
és az egészségtant. Ehhez hasonló kísérletet végzett késõbb Grezsa Ferenc, a Bethlen Gábor Gimnázi-
um igazgatója is (irodalomtörténész, Németh László munkásságának kutatója) kollégáival épp abban az
idõszakban, amikor az iskola diákja voltam. Németh László pedagógiai tevékenysége mellett regény-
írással is foglalkozott a városban, például az Égetõ Eszter címû családregényének alakjait vásárhelyi
emberekrõl mintázta. Hódmezõvásárhely ápolja az író emlékét: Németh László nevét vette föl a városi
könyvtár és az új gimnázium, valamint szobor (Tóth Valéria alkotása) és emlékház is található a város-
ban.

Gimnazistaként iskolai dolgozatomban feltérképeztem Móricz Zsigmond vásárhelyi kapcsolatait, a
várossal és környékével foglalkozó írásait. Móricz Rózsa Sándor címû regényéhez adatokat gyûjtött a
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megyében több helyen is, kapcsolatban állt Bálint Sándorral, aki a nyelvjárási kérdésekben segítette az
írót. Emellett Móricz számos cikket írt vásárhelyi élményeirõl, a paraszti világ érdekességeirõl.
1914-ben járt elõször a városban, Medgyessy Ferenc szobrásszal megnézte a majolikatelepet. A követ-
kezõ két évtizedben többször visszatért, megfordult a levéltárban, a könyvtárban és a gimnáziumban is.
Lesújtó véleménye volt a város mûvelõdésérõl, olvasási szokásairól, ugyanis megtudta, hogy a köny-
vesboltban egy hónap alatt egyetlen könyvet sem adtak el. (Ez a magyar kultúra! – Az Est, 1923.)
Ugyanakkor dicsérte a parasztgazdák találékonyságát (Bolondkocsi, pávafarkú traktor – Magyaror-
szág, 1933) és a tanyai tanulók otthonát (Kitûnõek iskolája – Kelet Népe, 1940). Móricz itt találkozott
elõször József Attilával is. A költõ gyámja, Makai Ödön 1929 telén költözött Vásárhelyre, és hamaro-
san a Kereskedelmi Bank társigazgatója lett. Elõször a Szentesi út 24. szám alatt laktak, majd 1933-tól a
mai Ady Endre utcán (akkoriban Villasor). Lakásukban gyakran összegyûltek a helyi mûvészek, irodal-
márok. József Attila Medvetánc címû kötetén dolgozott vásárhelyi tartózkodása idején. A költõ szobra
a Bethlen Gábor Református Gimnázium elõtti parkban látható, Kligl Sándor alkotása.

Az ismert és az iskolai tananyagban is szereplõ alkotók közül még Szabó Magda kötõdött Hódmezõ-
vásárhelyhez, 1942 és 1945 között a Református Leánygimnáziumban tanított. Nagyapja a Református
Ótemplom lelkésze volt, édesapja pedig Vásárhelyen érettségizett, így nem véletlen, hogy szívesen jött
ide a tanári pályáján éppen csak elinduló írónõ. A nehéz, háborús idõszak ellenére jól érezte magát,
részt vett a város kulturális életében, lelkesen tanított, és közben verseket írt.

A könyvtárban felfedezett emlékek mellett személyes találkozások élménye is kötõdött a gimnáziu-
mi éveimhez. Író-olvasó találkozóról maradt bennem Nagy László és Czine Mihály alakja, idézni tu-
dom Vasvári István versét, amelyet az általános iskolámnak írt. A felnevelõ iskola és város után követ-
kezett az átadás kora, és ez már tart több mint három évtizede. Változott a helyszín, Szeged vonzott ma-
gához eklektikus palotáival, alsóvárosi napsugaras házaival, a színházzal, múzeummal – múltjával, je-
lenével.

És az iskola. Magyart tanítani egy szakközépiskolában szépség, izgalom, de mindenekelõtt kihívás.
Az ad erõt, lendületet, sikerélményt, amit a tanterv és a tankönyv mellé tesz a tanár. Felfedezni a tehet-
séget, egyengetni útját, felkelteni az érdeklõdést az irodalom és a magyar nyelv iránt olyan diákokban,
akik inkább a mozdonyok, elektronikus szerkezetek, számítógépek világában érzik otthon magukat – ez
nem kis feladat.

A tanulók manapság készen kapják az információt, a képeket, így nehezen vehetõk rá, hogy belsõ lá-
tásukat, fantáziájukat mozgósítsák. Ha csak betût látnak egy oldalon, visszarettennek tõle, el se kezdik
az olvasást. Sokféle titkos praktikára van szüksége egy magyartanárnak, hogy néhány irodalmi mûvet
megismertessen diákjaival. Pedig ezek az olvasmányok segítenek tájékozódni a világban, történelem-
ben, földrajzban, mûvészetben. Hol is van Drégely vára, Szigetvár, Nagyvárad, a Vaskapu? A térkép
magyarórán is hasznos kellék. Ugyanakkor az írók, költõk mûveit közelebb hozhatjuk a tanulókhoz, ha
tudják valamihez kötni a történetet: egy helyhez, eseményhez, tárgyhoz, ha megjelenik elõttük az író
vagy költõ alakja. Lássunk néhány szegedi példát!

1879. március 12-én éjszaka Mikszáth Kálmán a Széchenyi téri Zsótér-ház emeleti ablakából nézte a
várost elpusztító szörnyû áradatot. Késõbb újságcikkekben beszámolt a megrázó eseményrõl. Néhány
részlet ezekbõl, és a tanulók könnyebben tájékozódnak idõben, összekapcsolják az eseményeket, és ér-
deklõdve hallgatják, hogy ki is volt ez a csomagok nélkül, két inggallérral a zsebében Szegedre érkezõ
fiatalember, aki olyan szegényen kezdte pályáját, hogy a feleségét sem tudta eltartani, így el is vált tõle.
A Szegedi Napló által felajánlott állás mentõövnek bizonyult a kissé bohémnek mondott, de jó tollú író-
nak, Mikszáth Kálmánnak. Az árvíz kapcsán emlegetett palota Zsótér János kereskedõrõl kapta a nevét.
Fia, Zsótér Andor szolgált mintául Tóth Mihály alakjának megformázásához A Noszty fiú esete Tóth
Marival címû regényben.

Ha iskolai irodalmi sétát szervezünk, kihagyhatatlan a Széchenyi tér túloldalán álló Tisza Szálló
épülete, amelyben fellépett Bartók Béla, többször is találkozott Babits Mihály és Juhász Gyula. Az
1930-ban itt rendezett Nyugat-esten részt vett Kosztolányi Dezsõ is. A szomszédos épület, a Belvárosi
mozi többek között arról nevezetes, hogy itt ünnepelték 1923. május 20-án Juhász Gyula 25 éves költõi
jubileumát. Szeged szülöttét köszöntötte Kosztolányi Dezsõ, Babits Mihály és Móra Ferenc is. Ezután
készült a jól ismert csoportkép a múzeum elõtt, amelyen a felsoroltakon kívül József Attila és Szabó
Lõrinc is látható. Elhaladva a színház impozáns épülete mellett (diákjaimmal többször bejártuk minden
zegzugát szakavatott vezetõvel), megállunk a Stefánia park szélén Dankó Pista szobra mellett. A gyere-
kek mosolyognak, amikor meghallják, hogy a park Stefánia Klotild Lujza Hermina Mária Sarolta her-
cegnõrõl kapta a nevét. Dankó Pistáról nem sokat hallottak, legfeljebb annyit, hogy nótaszerzõ volt a
XX. század elején. A szobra melletti táblán elolvassuk Juhász Gyula Dankó Pistának címû versét. Né-
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hány anekdota is elhangzik a
muzsikus hegedûjérõl (megpön-
geti, ha szûzlány megy el elõt-
te), valamint Juhász Gyula „pár-
bajáról” és a szobor mögött álló
Kass (Hungária) Szállóban szer-
vezett irodalmi délutánokról.

Ha már párbajról esik szó,
meg kell említeni, hogy Ady
Endre, aki nagyra értékelte
Dankó Pista mûvészetét, és
versben köszöntötte a zenészt,
szintén párbajozott, ennek aztán
az lett a következménye, hogy a
szegedi fogdába került. (A Vasas
Szent Péter utcai fogház „vendé-
ge” volt hasonló vétségért Gár-
donyi Géza, Bródy Sándor és
Molnár Ferenc is.) Adyt Sze-
gedre hívta a Szegedi Napló új-
ságírónak, de nem tudtak meg-
egyezni a fizetésben, így a költõ
inkább Nagyváradon maradt. A
fiatal Móra Ferenc kapta meg az
állást. Ady többször járt a város-
ban, szegedi látogatásainak történeteit, a városhoz kapcsolódó cikkeit, valamint a szegediek kritikáit, il-
letve elismerõ szavait megismerhetjük Péter László könyvébõl (Csongrád megye irodalmi öröksége,
Bába Kiadó, Szeged, 2008).

A következõ állomásunk a múzeum elõtti park, ahol felfedezhetjük Móra Ferenc, Tömörkény István
és Mikszáth Kálmán szobrát, és szólhatunk a múzeumhoz kötõdõ munkásságukról. A régi híd alatt át-
bújva, a park másik részén találjuk Juhász Gyula szobrát, amely a „Sótartó” (halászcsárda) mellett áll.
Mivel sokat beszéltünk korábban Juhász Gyuláról, esetleg épp tananyag a 11. osztályban május végén,
a szobor talapzatán olvasható vers egy irodalmi kérdéssor (feladatsor) alapja lehet. De ha csak elolvas-
suk, és gyönyörködünk a szavakban, akkor is gazdagodunk.

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

A frissítõül elfogyasztott Palánk-fagyi (Palánk a városrész régi neve) után a Tömörkény István Gim-
názium épületének közelében megkeressük azt az emléktáblát, amely arról tanúskodik, hogy ott állt Tö-
mörkény István lakóháza. Igaz, az író a ceglédi vasútállomáson született, de munkássága Szegedhez
köti. Tömörkény már kiszorult a középiskolai tananyagból, a szegediek azonban megtalálhatják a mód-
ját, hogy neve, mûvei ismertek legyenek a fiatalok körében. Sok helyi anekdota kötõdik az íróhoz, érde-
mes egy kicsit búvárkodni.

A Dóm tér felfedezése egy külön délutáni program, érdekes feladatsorral. Az 1930 óta egyre gazda-
godó panteon szobrai, dombormûvei a magyar kultúra, irodalom, történelem, zene, tudomány nagyjait
ábrázolják. Értékes gyûjtemény. Mellette található a Somogyi Könyvtár, amely 2015-ben Magyar
Örökség Díjat kapott. A hagyományos szolgáltatások mellett jelen van a modern technika által kínált
sokféle információszerzési lehetõség, továbbá kiállításokat, elõadásokat, foglalkozásokat szerveznek
gyerekeknek és idõsebbeknek egyaránt.

Egy belvárosi irodalmi séta során érdemes megállni az Aradi vértanúk terén is, az egykori piarista
gimnázium épülete elõtt, amely ma az egyetemhez tartozik. Itt tanult például Dugonics András, Katona
József, Tömörkény István és Juhász Gyula. Persze a tizenévesek inkább arra kapják fel a fejüket, hogy
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A Juhász Gyula huszonöt éves költõi jubileumát ünneplõ személyek
a szegedi múzeum lépcsõjén*
(Somogyi Könyvtár, Helyismereti Gyûjtemény)

* Juhász Gyula jubileumi köszöntése. A képen balról jobbra: Eidus Bentián (a második sorban), Nagyfalusi
Andor, Ligeti Jenõ, Pór Tibor (késõbbi nevén Sarló Sándor), Szalay József, Magyar László (az oszlop elõtt),
Landesberg Jenõ, Kosztolányi Dezsõ, Miklós Jenõ, Szabó Lõrinc (Kosztolányi mellett), Juhász Gyula, Babits
Mihály, József Attila, Rapaportné Étsy Emilia, Babits Mihályné, Móra Ferenc, Erdõs Árpád (Móra Ferenc
mögött), Tölgyes Gyula, Vér György és Fest Guidó.



Petõfi Sándor fia, Zoltán is az iskola diákja volt, igaz csak rövid ideig, mert – ahogy mondják – kicsa-
pongó életmódja miatt eltanácsolták. Még egy kis séta, és megpihenhetünk a Dugonics tér szökõkútja
körül, és újabb Juhász Gyula-verset olvashatunk a medence szélén. A nagy árvíz 100. évfordulójára ké-
szült (idõnként) zenélõ szökõkút nem szépségével vonzza a szegedieket és a turistákat, hanem mert jó
találkozási pont, és egyben kulturális rendezvények helyszíne. Elõttünk magasodik az egyetem köz-
ponti épülete, amely 1872-ben épült, még a Víz elõtt, és korábban a Somogyi Könyvtár kapott benne
helyet. 1921-tõl lett egyetem, József Attila idejében itt mûködött a bölcsészkar. Bizonyára érdekli a ta-
nulókat, hogy a Somogyi utcára nézõ egyik elsõ emeleti ablak mögött volt Horger Antal irodája, ahol
lezajlott a sokat emlegetett jelenet, mely József Attila sorsát jelentõsen befolyásolta. A tér érdekességei
közül fel kell hívni a figyelmet a fák között álló Dugonics-szoborra. Kevés olyan diák van, aki elolvas-
ná az Etelka címû mûvet, de nem baj, ha tudja, hogy a regényt (elsõ ebben a mûfajban a magyar iroda-
lomban) Dugonics András írta, aki emellett jó matematikus is volt, õ alkotta meg többek között a derék-
szög, egyenlet, gömb, hasáb, kör, tétel, gyök szavakat is. Dugonics szobrát nem mindenki szerette,
ezért az eredeti helyérõl, az egyetem elõl a tér közepére helyezték. Az anekdota szerint az alsóvárosiak
meglepõdtek, amikor a piacra igyekezvén nem találták a helyén a szobrot. Innen ered a szóláshasonlat:
Möglépött, mint Dugonics. Az író szülõházát (Osztrovszky utca) már 1910-ben lebontották, a helyére
épített iskola falán a Tömörkény István által megfogalmazott felirat olvasható, valamint a Dugonics
Társaság emléktáblája látható. Az épületben mûködõ iskola megszûnt. A Dugonics Társaság Szeged
legrégibb civil szervezete. 1892-ben alakult meg, majd 1948 után betiltották. 1991-ben újjászervezték.
Felolvasóülések, pályázatok hirdetése, elõadások tartoznak tevékenységi körébe. Az ifjúsági tagozata
kiállításokat, mûvészeti fesztiválokat szervez minden évben.

Visszatérve a Dugonics térre, nevezetes épület az eredetileg 1708-ban épített és az árvíz után több-
ször átalakított 12. számú ház, amely ma Katolikus Ház néven ismert. Itt mûködött a Szegedi Napló
szerkesztõsége, itt dolgozott Tömörkény István és Móra Ferenc is. Nyomda is mûködött az épületben,
és itt jelent meg a Tiszatáj címû irodalmi folyóirat elsõ száma 1947 márciusában. Célja a már ismert al-
kotók mûveinek megjelentetése mellett a fiatal tehetségek felfedezése. Szerkesztõi, fõszerkesztõi – Pé-
ter László, Vörös László, Annus József, Olasz Sándor – sokat tettek a Dél-Alföld irodalmi örökségének
ápolásáért. Irodalom iránt érdeklõdõ tanulók számára a regionális kultúra témakörben a Tiszatáj törté-
netét többször szerepeltettük az érettségi tételek között. Szintén gyakran választott tétel Juhász Gyula
költészetének bemutatása. A szóbeli felelet értékét emeli, ha a vizsgázó utal a szegedi emlékhelyekre is.
Sajnos Juhász Gyula szülõháza már nincs meg, 1926-ban lebontották. A mai sebészeti klinika helyén
állt, az Ipar utca 13. szám alatt. Dombormû õrzi emlékét. Itt lakott Petõfi Zoltán is szegedi tartózkodása
idején. Az a ház azonban még mindig áll, ahol a költõ életének utolsó idõszakát töltötte. (Ma Juhász
Gyula utca 6.)

2009-ben, Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából diákjaimmal részt vettünk egy
városi sétán, amely az egyetem bölcsészkarának épülete elõtt kezdõdött. Radnóti a numerus clausus mi-
att nem kerülhetett be a pesti egyetemre, ezért Szegedre jött, és magyar–francia szakon szerzett tanári
oklevelet. Az egyetemi évek alatt több helyen is volt szállása, ezek közül látogattunk meg néhányat. A
Bokor utcai albérletében hosszabb ideig lakott, itt írta doktori értekezését Kaffka Margit munkásságá-
ról. A közeli Bánomkert sori házat, ahol szintén megszállt egy rövid ideig, a háborúban bombatalálat ér-
te, majd lebontották. Eredetileg rossz hírû mulató volt a földszinten, az emeleten pedig olcsó szobákat
adtak ki. Nem volt kényelmesebb a Széchenyi téri Jerney-házban lévõ szobája sem, és a többi szálláshe-
lye is igen egyszerû, barátságtalan lehetett. Radnóti minden nehézség ellenére elvégezte az egyetemet,
a Dugonics téri épületben lezajlott doktoravatáson Gyarmati Fanni is részt vett. A költõ nevét viselõ
gimnázium elõtt kétalakos, szép szobor õrzi emléküket.

Szegeden igen sok lehetõség van tematikus irodalmi sétát tenni, hiszen látható, hogy emlékekben
gazdag a város. Nem is lehet mindent egyszerre felsorolni, az azonban vitathatatlan, hogy a helyi emlé-
kek megismertetése közelebb hozza a diákokhoz az irodalmat. Juhász Gyula, Radnóti, József Attila,
Móra, Kosztolányi kerül legtöbbször szóba, de Babits Mihály esetében is érdemes beszélni szegedi idõ-
szakáról. 1906-tól 1908-ig a Fõreáliskolában tanított (Horváth Mihály u. 2. – ma Szegedi SZC Vedres
István Szolgáltatási Szakképzõ Iskolája). Az épület falán Borsos Miklós dombormûve õrzi ennek emlé-
két. Babits elõször egy fûtetlen szobában lakott meglehetõsen zord körülmények között a Szent György
utcában (ma József Attila sugárút). Innen a Vitéz utcába költözött. A költõ a tanítás mellett sokat írt, for-
dított, angol könyveket olvasott, szabadidejét pedig a Tisza Szálló „tanári asztalánál” töltötte.

Irodalomórákon gyakran szóba kerülnek a megye más városai is egy-egy tananyag tanulmányozása
kapcsán. József Attila életrajzának és korai költészetének fontos szakasza Makóhoz kötõdik. Azok az
emberek, akik szerepet játszottak költõvé érésében – Galamb Ödön, Gebe Mihály, Espersit János és a
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lányaik (a makói szerelmek) – nem hagyhatók ki, mint ahogy Tettamanti Béla önképzõköri elnök neve
sem. Makón az Espersit János Emlékház József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói kötõdését
mutatja be. Juhász Gyula néhány évig a makói gimnázium tanára volt, és mintegy 50 verset írt abban az
idõben.

A magyar színjátszás kezdeteinek bemutatásakor megemlítjük Kelemen Lászlót, aki az elsõ színtár-
sulatot megszervezte 1790-ben. Szegeden utcát neveztek el róla. Néhány évig Makón volt kántor, és –
úgy mesélik – amikor lovas kocsijával 1814-ben Csanádpalotáról a makói vásárba tartott, lovai meg-
bokrosodtak, a kocsi felborult, és Kelemen László meghalt. Csanádpalotán temették el.

Makó szerepel Tömörkény életrajzában is, hiszen az író itt járt gimnáziumba 1877 és 1880 között.
Csongrád megye irodalmi emlékeit több igényesen összeállított kiadvány alapján ismerhetjük meg

részletesebben. Elsõsorban Péter Lászlót kell megemlítenünk, aki Csongrád megye irodalmi öröksége
(Bába Kiadó, Szeged, 2008) és Szeged irodalmi emlékhelyei (Szeged, 1974) címû könyvében gazdag
anyagot tár az olvasó elé. Sok információt kaphatunk Somorjai Ferenc igényes Szeged c. útikönyvébõl
(Panoráma, 2002), valamint számos tanulmány, könyv foglalkozik a témával. Szeged és a megye iro-
dalmi élete nem lett volna/lenne ennyire gazdag az egyetem kiváló irodalomtörténészei nélkül, Ilia Mi-
hály, Sõtér István, Halász Elõd, Szauder József, Csetri Lajos, Keserû Bálint – hogy csak néhányat em-
lítsünk a régi „nagyok” közül, akik kutatták a múltat és segítették jelenük tehetségeit. Fontos szerepet
töltöttek be az újságok, folyóiratok, és ez így van napjainkban is, kiegészülve az internetes lehetõségek-
kel. Figyelemmel követhetjük a fiatal alkotók próbálkozásait, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a ta-
nítványok között is vannak író emberek.

Érdemes tehát az iskolai irodalomtanítás során a szûkebb környezetünk értékeire, múltunk eredmé-
nyeire ráirányítani a tanulók figyelmét, minél több élményhez juttatni õket, mert ezek maradandóak,
befolyásolják a személyiségük formálódását. A mai iskolában pedig nem elegendõ, hogy elmondom,
még az sem mindig, hogy elmesélem, sokkal hatékonyabb, ha megnézzük, kipróbáljuk, eljátsszuk,
megtapasztaljuk.

Némethné Balázs Katalin

Felhasznált irodalom. Péter László: Csongrád megye irodalmi öröksége, Bába Kiadó, Szeged, 2008; Péter
László: Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged, 1974; Hódmezõvásárhely jelesei. Hódmezõvásárhely, 1974;
Somorjai Ferenc: Szeged. Panoráma, 2002; Köszegfalvi Ferenc: Szabó Magda, a vásárhelyi tanár, www.vasarhelyi
latohatar.hu; Szigeti János: József Attila Hódmezõvásárhelyen, www.nlvk.hu/vik/vasirok/konyv.htm; Simon
Ferenc: A hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium könyvtárának múltja és muzeális értékei,
www. bgrg.hu/content/könyvtár

Csongrád megyei fûszerünk: a paprika
A paprika elnevezései

A fûszerpaprika-õrlemény a magyar konyha alapvetõ fûszere, mégis kevesen tudják és értik a pontos
elnevezéseket. Nem hibáztatom õket emiatt.

A szakács és a legtöbb felhasználó például így hívja: csemege, édes, édesnemes, színes, csípõs, erõs,
szegedi, kalocsai paprika, õrölt paprika, paprikapor, fûszerpaprika-õrlemény, darált paprika.

A Magyar Élelmiszerkönyv viszont 2016-tól így nevezi a paprikát: I. és II. osztályú õrölt paprika
vagy fûszerpaprika-õrlemény, a csemege és édesnemes elnevezések csak akkor használhatók, ha a pap-
rika 100%-ban Magyarországon termett. A csemege és édesnemes elnevezések nem azt jelentik, hogy
az õrlemény édes, hanem minõségi osztályt jeleznek: a csemege I. osztály, az édesnemes a II. osztály
megfelelõje, és mindkettõ kategória használható édes vagy csípõs paprikára, persze, 2016-tól csak ak-
kor, ha 100%-ban magyar a benne lévõ paprika! Ugye, hogy nem egyszerû? A szabályozás – helytele-
nül – elvált a köznyelvtõl…

Külön szabályozás vonatkozik azokra a paprikákra, amiket a gyártójuk szegedi vagy kalocsai föld-
rajzi névvel illet. Ha ezt teszi, akkor uniós termékrendelet szerinti terméket állít elõ. Ez az úgynevezett
uniós eredetvédett szegedi és kalocsai paprika vagy fûszerpaprika-õrlemény: a fémzárolt szegedi vagy
kalocsai vetõmagból, szegedi, illetve kalocsai tájkörzetben, meghatározott települések területén meg-
termelt és ugyanott elõállított, csomagolt paprikák nevezhetõek csak szegedinek vagy kalocsainak.
Ezen paprikáknál nem használjuk a csemege és édesnemes kifejezéseket.
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