
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
2011-ben harmadszor adta át a Móricz-em-
lékplakettet. Szándékunk szerint a díjat az
kapja, aki kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
Móricz Zsigmond szellemi hagyatékának
ápolásában, avagy a Tiszántúl kulturális éle-
tének akár alkotómûvészként, akár tudomá-
nyos kutatóként, akár pedig szervezõként és
támogatóként aktív részese. Ezért kapta meg
ezt a díjat elsõ alkalommal Kováts Dániel,
Zemplén megye helytörténetének kitûnõ tu-
dósa, a magyar nyelv ügyének elkötelezett
képviselõje; míg második ízben Móricz Im-
re, aki az író fogadott fiaként fáradhatatlan
munkát végez Móricz Zsigmond szellemisé-
gének ébren tartásáért.

Ez évben Hamar Péter irodalomtörténész
tagtársunk részesült ebben az elismerésben,
melynek ünnepélyes átadására október 14-én
került sor a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban.

A népes irodalombarát közönséget Mercs
István elnök köszöntötte, aki bevezetõjében
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületet
olyan családhoz hasonlította, melynek tagja-
it nem a vérségi viszony, hanem a kultúra, az
emberi értékek iránt érzett szeretet és fele-
lõsség tartja össze.

„A hétköznapok során a család tagjai
azon munkálkodnak, fáradoznak, hogy a kis
közösség gazdagodjon. De a család életében

is vannak pillanatok, amikor kicsit megáll-
nak, ünneplésre készülnek. Az elmúlt hat év-
ben mi, a Móricz Zsigmond Kulturális Egye-
sület családjának tagjai, barátai és rokonai
olyan rendezvényeken gyûltünk össze, ahol
a szakmaiság, az épp aktuálisan elvégzett
munka megismertetése és megismerése, be-
mutattatása és bemutatása állt a középpont-
ban. Találkoztunk komoly felkészülést
igénylõ konferenciák elõadóiként avagy
hallgatóságaként; találkoztunk hosszú évek
munkájának gyümölcseként megjelent köny-
vek bemutatóin avagy kiállításain. Találkoz-
tunk oldott hangulatú kirándulásokon. Ha
visszagondolunk ezekre az eseményekre, ak-
kor láthatjuk, hogy ezek a rendezvények nem
ünnepnapnak indultak, bár – a szervezésben
részt vevõk fennhangon ki nem mondott
szándéka szerint – mindezek valamilyen mó-
don mégis ünnepnapok lettek. A közös felfe-
dezések, a közös élmények, az együttlét ün-
nepnapjai” – ecsetelte az elnök.

Elmondta azt is, hogy ezúttal is méltó
helyre kerül a Móricz-emlékplakett, s hogy
Hamar Péter munkássága jócskán túlnõ sze-
rény tisztelgésünkön, majd így fejezte be a
gondolatait: „Az ünneplés tehát tisztelgés
Hamar Péter elõtt, a korábban díjazott
Kováts Dániel és Móricz Imre elõtt. De ne
feledjük, hogy annak a családnak, melyet a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület je-
lent, mindannyian tagjai vagyunk. S miköz-
ben majd a kitüntetettet köszöntjük, gondol-
junk arra is, hogy az ünnep létrejöttének mi
is apró, de nélkülözhetetlen munkásai va-
gyunk. Mert hisszük, hogy olyan család 
vagyunk, amelyrõl Gárdonyi Géza szavaival
mondhatjuk, hogy »olaj az élet lámpá-
sában«.”

Ezt követõen felkérte Bihari Albertné tit-
kárt, hogy terjessze fel Hamar Pétert az elis-
merésre.

Az egyesület titkára ismertette Hamar Pé-
ter életének fõbb állomásait, illetve ízelítõt
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adott abból a sokoldalú tevékenységbõl, me-
lyet évtizedek óta Móricz Zsigmond szellemi
hagyatékának ápolásáért, a Móricz-kultusz
ébrentartásáért végez:

Dr. Hamar Péter, a keleti végek polihisz-
tora Fehérgyarmaton él. Irodalomtörténész,
filmesztéta, nyugalmazott középiskolai tanár,
címzetes igazgató, tankönyvek, tanulmány-
kötetek szerzõje, s nem utolsó sorban a Mó-
ricz Zsigmond Kulturális Egyesület lelkes,
aktív tagja.

Budapesten született 1943-ban, Baján
érettségizett. Felsõfokú tanulmányait 1962-
ben, az akkor induló Nyíregyházi Tanárképzõ
Fõiskolán kezdte el, középiskolai tanári okle-
velet az ELTE-n szerzett. 1984-ben doktorált
esztétikából. 

Negyvenkét évet töltött a pedagóguspá-
lyán, ebbõl húsz évet fehérgyarmati középfo-
kú intézmények igazgatójaként. 1988-tól
2002-ig a Kölcsey Társaság titkáraként tevé-
kenykedett, évekig  tagja volt a Magyar Film-
klubok Szövetsége elnökségének.

Több mint egy évtizeden keresztül írt film-
jegyzeteket a Kelet-Magyarországnak, újság-
és folyóiratcikkeinek száma meghaladja a
félezret. Tizennégy önálló kötete jelent meg.
1986-ban Váci Mihály-díjjal, 1994-ben a
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével is-
merték el munkásságát. 1999-ben a Magyar
Tudományos Akadémia fõtitkárának kutatói
pályadíját, 2000-ben a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány
alkotói díját vehette át.

A Móricz-kultusz elkötelezett, fáradhatat-
lan ápolója. Lehetetlen felsorolni azt a sok-
sok tevékenységet, amit ez ügyben tett. A tel-
jesség igénye nélkül néhány fontosabbat 
kiemelek:

• 1992-ben a Kölcsey Társaság titkára-
ként Móricz halálának 50. évfordulójára iro-
dalmi vándorgyûlést szervezett Tisza-
csécsére, megszerkesztette az errõl az 
eseményrõl készült kiadványt, amelyben 
dr. Móricz Imre elõször foglalta össze az ap-
jával kapcsolatos emlékeit.

• 1999-ben Móricz életével és munkássá-
gával kapcsolatos megyei középiskolás vetél-
kedõsorozatot szervezett és vezetett, melynek
döntõjére Tiszacsécsén került sor dr. Móricz
Imre elnökletével.

• 2006-ban az õ kezdeményezésére és köz-
remûködésével állított a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület díszkaput Tiszacsécsén,
az író szülõházának helyén.

• 2007-ben jelent meg Móricz Zsigmond
utolsó szerelme címû könyve, melynek ünne-
pélyes bemutatójára a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület égisze alatt, a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban ke-
rült sor. 

• 2008-ban jelent meg a Ködösítés nélkül
c. könyve, melyben Móricz Zsigmond tisza-
csécsei vonatkozásait dolgozta fel. A kötet el-
sõ bemutatója szintén egyesületünk szervezé-
sében, a megyei könyvtárban volt. 

• 2010-ben Zsigmond Dezsõ felkérésére
forgatókönyvet írt egy Móriczcal kapcsolatos
ismeretterjesztõ filmhez (a filmet még nem
mutatták be).

• Idegenvezetõként az elmúlt évtizedek so-
rán számtalan csoportnak (többek között
egyesületünknek is) mutatta be Szatmár ne-
vezetességeit, ezek között a Móricz-emlékhe-
lyeket. 

• Újság- és folyóiratcikkek egész sorát ír-
ta Móriczcal kapcsolatosan:

– megyei megjelenések: Kelet-Magyaror-
szág, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, Pe-
dagógiai Mûhely

– országos terjesztésûek: Élet és Iroda-
lom, Hitel, Alföld, Filmvilág,

– külföldi magyar kiadványok: a kolozs-
vári Korunk, a pozsonyi Kalligram.

• Számtalan elõadást, megemlékezést tar-
tott az íróval kapcsolatosan (többek között az
egyesületünk által rendezetteken is).

A laudáció ismertetése után a Nagy Lajos
Imre szobrászmûvész által készített emlék-
plakettet és az oklevelet  Mercs István elnök
és Bihari Albertné titkár adta át Hamar Péter-
nek.

A kitüntetett székfoglalójában azokról az
utakról beszélt, amelyek közelebb vitték
Móricz Zsigmondhoz :

„Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben
kötelezõ személyesnek lenni, de ezt a szemé-
lyességet szeretném úgy érvényre juttatni,
hogy mégiscsak Móricz Zsigmond álljon
mondandóm középpontjában. Ezért azokról
az utakról fogok beszélni, amelyek egyre kö-
zelebb vittek hozzá.
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Az elsõ utat nevezzük az egyszerûség
kedvéért esztétikai útnak! Ennek mibenlétét
magyarázandó, egy Móriczról szóló idézetet
szeretnék felolvasni Esterházy Pétertõl. Így
szól: »Itt áll elõttünk egy író, akit kifosztott
az idõ; az, amirõl beszél, az, akirõl, és az a
nyelv, amelyen ott – mindez már nincs.« 
Esterházy Péter túl okos ember ahhoz, hogy
vitába mernék bocsátkozni vele, ezért inkább
személyes aspektusba fordítom a mondatot,
és azt mondom: számomra van. És azért sem
vitáznék az íróval, mert egyébként szövegé-
nek folytatásában hitet tesz Móricz mellett,
elismeri írói nagyságát és jelentõségét. Való-
jában arra a jelenségre figyelmeztet, amely
folyamatosan jelenvaló, azaz hogy a szöve-
gek felett múlik az idõ, változik a világ, ‘új
szelek nyögetik az õs magyar fákat’, s a
megújuló olvasói igények nehezebben fo-
gadják a régi mûveket.

Amikor az iskoláimat jártam, s ez a múlt
század hatvanas éveiben történt, akkor az
úgynevezett tükrözéselméleti-szociológiai
szempont volt az irányadó a mûvek megkö-
zelítésében. Aztán egy idõ múlva azt mond-
ták, nem ez az üdvözítõ, hanem a struktura-
lista látásmód, majd újabbak következtek, s
ma a posztmodern szemléletmód a kívána-
tos. Igyekeztem megismerni ezeket a szem-
pontokat, aztán egyszer eljutottam oda, hogy
nem favorizálom egyiket sem. Ha ma kézbe
veszek egy könyvet, csak az érdekel, megta-
lálom-e a sorok között, a szöveg mögött az
írás lelkét. Az, hogy igaznak látom-e, amit
olvasok; mértékkel és ízléssel van-e tálalva,
s nincsenek stiláris elõfeltételeim. Egyfor-
mán tudom szeretni Móricz Zsigmondot és
Franz Kafkát, és az érdekel, fontos-e szá-
momra, amirõl olvasok. S ezeknek a feltéte-
leknek Móricz sok írása megfelel. Persze
nem mind, de hát Veress Péter találóan
mondta annak idején: »Nincsenek remek-
írók, csak remekmûvek vannak.« S az Ár-
vácska vagy az Erdély-trilógia számomra
ilyen remekmû, amelyek dacolnak az idõvel
minden tekintetben.

A másik utat nevezzük a praxis útjának!
Kezdõ tanár koromban Szatmárba kerültem.
A fontos feladatok közé soroltam (hogyne
soroltam volna, hiszen Margócsy-tanítvány
voltam!), hogy megmutassam diákjaimnak a

környék kultúrtörténeti nevezetességeit. Így
jutottunk el Tiszacsécsére, ahol megnéztük a
Móricz-emlékhelyeket. Minél többet jártam
a faluban, egyre inkább nyilvánvaló lett szá-
momra, hogy az ottani tények és a róluk írott
szövegek között ellentmondások feszülnek.
Ekkor elkezdtem rendszeres módon, a tudo-
mányosság igényeinek megfelelõen vizsgál-
ni az ellentmondások okait. Ennek a munká-
nak lett az eredménye egy sereg újság- és fo-
lyóiratcikk, majd két, Móriczról szóló
könyv, közülük az egyik, a Ködösítés nélkül
éppen a csécsei Móricz-vonatkozások tisztá-
zását szolgálja.” 

Ezt követõen Móricz Imre köszöntötte az
irodalombarátokat, és örömét fejezte ki,
hogy úgy is, mint a 2010-es év kitüntetettje,
újra az egyesület vendége lehet. Köszönetét
fejezte ki az egyesület elnökségének, tagsá-
gának és Hamar Péternek nevelõapja szelle-
miségének méltó ápolásáért, ébrentartásáért.

Az ünnepi eseményt a móriczi miliõhöz
illõ mûsor színesítette. Illyés Péter elõadó-
mûvész-tagtársunk elszavalta Ady Endre Le-
vélféle Móricz Zsigmondhoz címû versét.
Hajdu Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola
népzenetanára és növendéke, Kucsmár
Szintia citerával kísért népdalcsokrot adott
elõ, majd a NYUNYIC Egyesület táncosai
szatmári táncok elõadásával zárták a bensõ-
séges hangulatú ünnepséget. 
Újabb hír, hogy Hamar Péter november 
11-én, a megyeházán rendezett ünnepségen a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezetétõl Megyei Prima Primissima-
díjat kapott magyar irodalom kategóriában. ■
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