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„Ha százszor születnék, mindig
tanító, tanár lennék és nyelvvel,
anyanyelvünkkel foglalkoznék...
Interjú Szathmári István nyelvészprofesszorral

Nagyon szívesen beszélek szűkebb
pátriámról. Ez mindig érvényes, külö-
nösen most, amikor maholnap a hetven
évet betöltőm.

Egy Kígyó utcai földes házban szü-
lettem igen szegény körülmények közt.
Szathmári nagyapám művelt ember
volt: hat gimnáziumot járt, ami akkor
igen nagy dolognak számított. Az nem
derült ki, hogy miért maradt ki a gim-
náziumból. Pedig még tanított is: Kiss
Endre úrnak az apját tanította. Azt
tudni kell, hogy a városban akkoriban
egyedül Kiss Endrét nevezték „az úr-
nak". Lehetett vagy 2-300 holdjuk, ami
dunántúli szemmel majdnem semmi,
dehát itt nem voltak nagy földbirtokok.
- Nagyapám a Közraktárban dolgo-
zott, de később valami oknál fogva
elszegényedett, megkeseredett ember-
ré lett.

Másik részről, Oláh részről (anyu-
kám Oláh Krisztina) csizmadia volt
nagyapám. Jobb körülmények között
éltek, tehenük volt, földjük is egy kicsi,
még egy-két inast is tartottak.

Mi, mint mondtam, nagyon szegé-
nyek voltunk, különösen a harmincas
évek legelején, a gazdasági válság ide-
jén. Anyukám ott rítt, mert így mond-
tuk, a hideg kályha mellett. Se tüzelő
nem volt, se barna kenyérre való pénz.
Különösen nem január-februárban.
Mert férfiszabó volt apukám, Breuer
Józsefhez dolgozott be, de termé-
szetesen maga is vállalt munkát. A
lakodalmak pedig lezajlottak novem-
berben, decemberben. Januárban, feb-
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alapján készült. A most következő írások-
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mári István professzor urat.

ruárban nem volt lakodalom, leg-
alábbis hozzánk nem jöttek vőlegény-
ruhát csináltatni.

Hárman voltunk, vagyunk testvé-
rek. A nővérem most a 76. évében van.
Egyedül ő lakik a családból Kisújszál-
láson. Van egy öcsém is, 1953 óta
Sárospatakon tanít, most a református
gimnáziumban, történelem-földrajz
szakos.

Igen nehezen éltünk tehát, különö-
sen 1930-33 között. Megtanultam a
szegénységet, a mindent megbecsülést,
a másik embert tisztelni; ez ma egyál-
talán nincs. Nekünk karácsonyra csak
gally jutott, nem karácsonyfa, s arra
bizony csak 5-6 szem szaloncukor,
aranydió került, vagy amit el tudtunk
készíteni. De nagy szeretettel és igen jó
hangulatban vártuk a karácsonyt. Zsol-
tárénekléssel. Szegény szüleim majd-
nem hajnalig dolgoztak karácsony es-
te, mert akkorra lettek készen a ruhák.
Arra emlékszem, hogy nem tudtam,
hogy is van ez a Jézuska-dolog, és azon
járt az eszem, hogy be van téve az
ablak, hát most akkor hogy tud bejönni
a Jézuska? Akkor apukám elmondta,
hogy tudjátok, éjféltájban bekopog va-
laki. - Ki az? - Én vagyok a Jézus! -
ezzel a szent szavakkal. - Itt laknak
Szathmáriék? — Itt laknak. - Van-e jó
gyerek? — Van! - nonát, akkor been-
gedtük, és ezt letette ide. Mert azért
vagy ruhát vagy mást kisikerítettek
mindannyiunk számára. Nem sokat,
természetesen.

1931-ben mentem iskolába. Én azt
vallom, hogy az elemi iskola első-má-
sodik osztálya a legmeghatározóbb
minden gyerek nevelésében. Akkor
még sokkal inkább meghatározó volt,
mint most, mert én például nem jártam
óvodába. Volt Kisújszálláson óvoda, s

az óvodavizsgára el is mentünk. Ami-
kor a kisgyerekek énekeltek, táncoltak,
ezt-azt bemutattak. Május vége felé a
város kivonult, nézték az óvodásokat.
Én is többször voltam, de óvodába nem
jártam. Valószínűleg fizetni kellett,
nyilván megfelelő ruha is kellett volna.
Sokan nem jártak óvodába, tehát em-
berré, a társadalom tagjává, hogy ilyen
nagy szavakat használjak, az első osz-
tályos tanítónéni tett. És itt azt szeret-
ném kiemelni, hogy els.ő-második osz-
tályban a tanítónők, tehát a nők sokkal
alkalmasabbak, mint a férfiak.

A Jókai utcai iskolába jártam, ami
kint volt a Kevi fele eső részen. Két
osztály volt csak. Fülep Gizella és
Nagy Róza tanítottak bennünket;
Nagyváradról, illetőleg Szatmárnéme-
tiből áttelepült, igen kitűnően képzett
tanítónők, akik nem mentek férjhez, ha
jól emlékszem. Talán ez is hozzájárult
ahhoz, hogy minket még nagyobb sze-
retettel vettek körül, ám hallatlan szi-
gorúsággal. De azt is megírtam már és
sokszor el is mondtam, hogy nem vol-
tak akkor olyan, mindenféle idegen
szóval megnevezett programok, órák,
mint ma. De volt például beszéd- és
értelemgyakorlat. Ezen az órán megta-
nítottak beszélni. Persze, nem elsősor-
ban arra, hogy ne pöszögjünk. Kisúj-
szálláson senki nem pöszögött, most se
pöszög. Nincsen tehát igazuk azoknak,
akik azt mondják, hogy általános a
pöszögés: az s, sz, z, cs, dz hangnak kis
sziszegő felhanggal való ejtése. (En-
gem különben rettenetesen idegesít,
Pesten sokan ejtik így, a rádióban is
sokat hallom.) Nincsen igazuk, Kisúj-
szálláson nincsen ilyen.

Az, hogy megtanítottak beszélni,
azt jelenti: megtanítottak fogalmazni.
Kaptunk valamit a retorikából. Volt,



mondjuk, egy Jézussal kapcsolatos val-
lási történet. Ki kellett menni a katedra
mellé, és el kellett mondani. Saját sza-
vainkkal. Persze, előtte megbeszéltük,
elmondtuk. De tudni kellett vissza-
mondani, sőt, beszélgetést is rögtönöz-
tünk róla. Meg kellett tanulni tehát a
párbeszédet is, s ez nagyon, nagyon jó
volt.

Azt mondják most, hogy sok a disz-
lexiás. Hát én nem is értem, hogy ez
micsoda. Akkor még nem volt ilyen.
Persze, volt butább gyerek, aki a tálen-
tumosztogatásnál hátrább állt. Az per-
sze nehezebben, de csak megtanult ol-
vasni. Elmondtuk nem egyszer, de öt-
venszer, százszor: Egyenes, mint az
ujjam, egy pont van rajta: i, s mutattuk
is az ujjunkkal. így a többi betűvel is.
Nem volt akkor képolvasás, ami az
angolra jó, de a magyarra abszolút
rossz. - A lényeg az, hogy kitűnő
tanítóim voltak.

A 3.-4. osztályba már a Vásár utcai
iskolába jártam Balázs János nevű,
igen kemény, majdnem a kegyetlensé-
get súrolóan kemény tanítóhoz. Ő Ba-
lázs Péter színésznek a nagyapja. Fia,
Balázs János fiatalember volt akkor,
később a Rádióban rendezett. Nem volt
ritka, hogy Balázs tanító úr letolatta a
nadrágot meg a gatyát, és végigverte a
hogyishíjákot. Sose ok nélkül, persze,
csak ezt ma már másként látják, mi
akkor természetesnek vettük.

Viszont pontosan kezdte az órát, és
mindenre megtanított. Akkoriban ta-
nultuk például a történelmi Magyaror-
szágot. Csinált egy nagy térképet, kis
sótömböt tett Parajdhoz, Aknasugatag-
hoz a Tisza vonalára helyezett gyufa-
szálakból csinált tutajt, ahol gyár volt,
oda kéményt tett. Mindent ő maga
csinált, nagy lelkiismerettel. És amikor
én elkerültem, bejártam a nyelvjárás-
gyűjtés során a Felvidéket is, Erdélyt
is, a Délvidéket is, még Moldvában is
többször jártam, tehát mindenütt, ahol
magyarok laknak, mindent tudtam,
hogy hol van, hogy van. Volt tehát
haszna is a kemény, s meg kell mond-
jam, irredenta nevelésnek.

Aztán olyan is volt,hogy behozott
úgy január-február táján egy gyönyörű
szép almát. Gyönyörű, világoszöld szí-
nű alma volt. Mi otthon a szemünkkel

sem láttunk almát ilyenkor, gyü-
mölcsösünk nem volt, pénzünk sem
volt, az alma szóba sem jöhetett. No,
kitette az asztalra. Számtanóra volt.
(Nem matematika, mint most.) Azt
mondja Balázs tanító úr, hogy verse-
nyezzünk. Én már nem tudom, hogyan
versenyeztünk, és ne is tessék rossz
néven venni, hogy mondom, de én
nyertem meg. Hát, azt a nagy boldog-
ságot! Egyrészt én. Másrészt otthon
anyukám. Ötfelé vágta az almát, és
mindenki kapott belőle egy részt. Szép
nagy, egészséges, jóízű alma volt. Itt
az a lényeg tehát, hogy ő ilyenekkel is
törődött. A kegyetlenség nem állt ön-
magában. Embert csinált belőlünk.

Volt egy Deme Jancsi nevű gyerek
nálunk, elég pajkos gyerek volt, ő bi-
zony sokszor kikapott. Amikor talál-
koztunk vele ezelőtt vagy húsz évvel,
már meglett emberként, egy rossz szót
nem mondott Balázs Jánosra. De sen-
kitől nem hallottam rosszat, hogy azt
mondták volna: kegyetlen volt. Vagy
még vastagabbat. Nem. Ő embert csi-
nált belőlünk.

Balázs tanító úr, de többen is azt
mondták, hogy menjek gimnáziumba.
Igen ám, de nem volt egy krajcárunk
se. Hát hogyan menjek? És a beiratko-
zási pénz borzasztó nagy, hajói emlék-
szem, 40 vagy 45 pengő volt. Csak
viszonyításképpen mondom, hogy a
segédtanár fizetése 120 pengő volt ak-
koriban, de ezt nagyon sokára érték el.
Úgyhogy nem mehettem, mert apukám
sehogyan sem tudta összehozni ezt a
pénzt, szóba se jöhetett. Olyan volt,
mint amikor most egy fiatal párnak 3-4
millióért lakást kell venni, annyira le-
hetetlen volt.

• Ötödik osztályban Józsa György ta-
nított bennünket. Józsa Gyurkának hív-
tuk. Rendes, jóravaló fiatalember volt,
nem is volt annyira kegyetlen, kitűnő
volt. Józsa Gyurka megíratta, mi sze-
retnék lenni. Én meg azt írtam, hogy
tanító szeretnék lenni, s ezt a magam
kis ötödikes módján meg is indokol-
tam. Azt írta oda: "Segítsen meg az
Isten, kedves Pityukám!" Megvan még
a füzet.

Pityunak becéztek otthon. Még
most is, a gyerekek, a tanítványaim,
akik közelebb állnak hozzám, úgy hív-
nak, Pityu tanár úr.

Ötödik osztályban aztán apukám
nagy keservesen felment Janó István

igazgatóhoz. Nagyon rendes ember
volt, de olyan szótlan. Ahogy mifelénk
mondják: „pízir adja a szót". Hát ő
megengedte, hogy a beiratkozási díjat
letörlesszük. Azt nem tudom, hogy a
felét kellett-e kifizetni vagy keveseb-
bet, de arra emlékszem, hogy a mara-
dékot kéthavonta kellett törleszteni,
így kerültem be a gimnáziumba.

A kiflipénz is sok volt: négy pengő.
Ez azt jelentette, hogy harmadik szü-
netben, mielőtt kimentünk, a napos
behozta a kiflit egy kosárban, minden-
ki belenyúlhatott és kivehetett egyet.
Én nem nyúlhattam bele, mert nem
fizettem. Azt megengedték, hogy ne
fizessek, de nem nyúlhattam bele. Ez
nekem mint kisgyereknek igen fájó
volt. Pedig anyukám sütött vajaspere-
cet, emlékszem. Jobb volt, mint a kifli,
mert a gyerekek el is kéregették tőlem.
És mégis fájt.

No, de első gimnáziumban, mindjárt
félévkor, tiszta jeles voltam. Év végére
már ajánlottak egy magántanítványt,
akit aztán éveken át tanítottam havi öt
pengőért. Hogy ez mennyit ért? Mon-
dok egy példát. Akkor kaptam a Vári
Gábor Alapítványtól öt pengőt. Kisúj-
szálláson sok alapítvány volt: nagyobb
gazdák és az egyház tettek alapítvá-
nyokat. Ebből a pénzből vettem egy
pár igen jó szandált nyárára bőrből 3
pengő 40 vagy 60 fillérből, és még
pénzem is maradt. Sokat ért tehát. Ak-
koriban már könnyebb volt a dolgom,
mert mindig volt két-három tanítvá-
nyom, felsős koromban már négy is.
Ezek vagy egy osztályba jártak velem
vagy lejjebb, de inkább lejjebb. Szeret-
tem tanítani.

Szerencsém volt abban is, hogy a
gimnáziumban is jó tanáraim voltak.
Állítom, hogy a mai pesti gimnáziu-
mok, a gyakorlókat is figyelembe véve
(mint szakfelügyelő több gimnáziumba
kellett járnom), egy jottányival nem
különbek, mint amilyen akkor a kisúj-
szállási vagy a karcagi gimnázium is
volt. A kisújszállási gimnázium tanára-
inak egyharmada akkor tudós tanár
volt. Ami azt jelentette, hogy doktorál-
tak. Nem azért mondom ezt, mintha a.
doktorálást én olyan rettenetes nagyba
nézném. De nagyba nézem olyan érte-
lemben, hogy azok rendszeresen írtak
is. Kisújon három-négy napi- vagy
hetilap volt akkor, persze nem jelentek
meg olyan nagy számban. Azután ott



volt még a gimnázium közös értesítője
is, nekem megvan mind a nyolc. Ben-
ne Kisújszállás faunája, Szász Károly
írta meg. Aztán Kisújszállás flórája,
hogy még ott volt a nagyerdőnél a
kocsányos tölgy, ami a régi, nem is
tudom, hány évszázaddal ezelőtti mo-
csaras világból maradt. írtak Nagy Im-
re költőről is, utca van róla elnevezve.
Tehát egy csomó tudományos értékű
dolog jelent meg. Az Egyetemes Philo-
logiai Közlönybe a klasszika filológiá-
val foglalkozók írtak. Sok latin szakos
tanár volt akkor még. És tessék elkép-
zelni, hogy két Eötvös-kollégista is
volt közöttük! Egyébként Pallagi Gyu-
la is Eötvös-kollégista volt. Ő Móricz
Zsigmond nagybátyja, aki Sárospatak-
ról (nem Debrecenből!) Kisújszállásra
hozta Móriczot, két és fél évig ott is
járt. Egyébként Pallagi Gyula öngyil-
kos lett. Most is megkoszorúztuk a
sírját.

A tanárok egyharmada tehát tudós
tanár volt. A másik harmad is kiváló
képességű tanár volt, de ezek nem
írogattak, nem lettek doktorok. 2-3 per-
ces késéssel mentek be az órára, de jól
felkészülten.

A harmadik harmad már viszonylag
gyengébb volt, de nem is jó ez a szó rá,
hiszen ők is rendesen megtanítottak
mindent, tisztességesen éltek. Nem
akadt közöttük egy se, aki részeges
vagy tekergő lett volna, vagy nem törő-
dött volna a munkájával.

Akkor még rangot jelentett tanárnak
lenni, nagyon nagy rangot.

Ma már a gimnáziumok tanulóinak
nagyobb hányada lány, a tanárok nagy
hányada is nő. A nők igen fontosak az
elemiben, nem beszélve az óvónőkről.
Óvóbácsi szerintem csak kivételként
lehet valaki nagyon jó. Lehet tehát, de
az kivétel, nem általános. A nők pedig
általánosan nagyon jól beválnak. A
gimnáziumban viszont más a helyzet.
Oda már több férfi kellene. Mert ha
szép a tanárnő, akkor az a baj. „Bele-
szeretnek" a kamaszok. Ha csúnya, az
még nagyobb baj. Ha vénlány marad,
az bizony borzasztó baj. Ha meg szüli a
gyereket, az is nagy baj. Minden baj.
Azonkívül otthon is eleget akar tenni.
És érzelmi lény. Ezek bizony nem
könnyű dolgok.

Egyébként ma is vallom és hiszem,
hogy a nyolcosztályos gimnázium vált
be a legjobban. Magamon tapasz-

taltam. És az akkori tanítási mód is
bevált. A tantárgyak is. Most meg azon
vitatkoznak, hogy itt ennyi osztály,
amott annyi osztály legyen. Minek kell
formaságokkal foglalkozni? Nem ezen
múlik a tudás!

Énnekem nagyon megalapozta az
elemi iskola - hogy a szakmámnál
maradjak - a nyelvtant. Elmondtam
már sokszor, de vén fejjel még többet
gondolok arra, hogy harmadik elemista
koromban — tessék elképzelni -- meg
tudtam különböztetni világosan a be-
szédrészt és a mondatrészt. Akkor így
hívtuk, nem szófajnak, hanem beszéd-
résznek. Persze, emlékszem rá, sokat
gondolkoztam rajta. Mert nem könnyű
kisgyerekfejjel elgondolni azt, hogy ez
most itt főnév, de ott tárgy, amott alany
lesz. És mindezt harmadik osztályban,
erre úgy emlékszem, mintha ma lenne.

Ott van a latin is például. Tényleg
túlzás volt, hogy az első-második osz-
tályban heti hat órában tanultunk latint.
Összehasonlításképpen: a magyar csak
három óra volt. Ötödiktől aztán a latin
is három órára csökkent. Harmadikban
kezdtük tanulni a németet, ötödikben
jött a francia. Három nyelvet tanul-
tunk. A latinnak azonban nagy hasznát
vettük. A nyelvtant is azon erősítettük
meg. Megtanultunk egy csomó olyan
szót, amit ma már sokan használnak,
csakhogy nem helyesen. Originált-at
mondanak például. Bejöttek a latin
szavak az infrastruktúrá-ló\ kezdve a
strukturalizmus-ig; ezt egyrészt a szak-
nyelv táplálja, .másrészt táplálta a
szláv, az orosz, innen vettük mi vissza,
de már latinosán. Például az orosz ag-
ronóm-ot agronómus-nak mondjuk.

A latinban az első a grammatika
volt, mindig összehasonlítottuk a ma-
gyarral. Ott tanultuk meg az igeneve-
ket is. Persze, magyar grammatikát is
tanultunk, de a latinnal erősítettük
meg. Jól szótároztunk, mert mi rend-
szeresen használtunk szótárt az órákon,
persze, azt is ellenőrizték. Olyan jól
megtanultam latinul, hogy amikor a
kandidátusi dolgozatomat írtam a
XVI-XVII. századi magyar nyelv-
tanokból, amelyeknek a háromnegyede
latinul íratott, csak kétszer mentem el a
latin tanszékre megkérdezni valamit.
És abban nem tudtak segíteni. Hozzá
kell tenni azt is, hogy a nyelvtani szö-
veg könnyebb, mint a szabványszöveg,
de van példamondat is. De én nem

voltam latin szakos, s érettségi után
többet nem foglalkoztam a latinnal. De
most is olyan szívesen veszem elő!
Alig kell megnézni egy-két szót.

A magyartanítás is sikeres volt. Na-
gyon jól bevált az akkori módszer,
tudniillik negyedik gimnáziumban
egész évben a Toldit tanultuk. Nem a
Toldi estéjpf meg szerelmét, csak a
Toldit egész évben. A három magyar-
órát nem osztották grammatikára, iro-
dalomra, mégis volt minden: stiliszti-
ka, retorika, poétika, verstan. Mindent
a Toldin tanultunk meg, még elbeszél-
ni is. Nagyon szerettük. Ötödikben,
hatodikban, hetedikben aztán külön ta-
nultunk poétikát, retorikát és iroda-
lomtörténetet; még egyszer mondom:
irodalomtörténetet. A mi tanárunk dr.
Tóth Kálmán, kiváló ember volt, kicsit
költői hajlandóságú, időnként a felle-
gekben járt. Amikor az erdélyi irodal-
mat tanultuk, bejött, s gyönyörű szép
nyelven beszélt Nyírőről, Tamásiról.
(Nyírőt jobban szerettük, mint Tamá-
sit.) Tankönyvünk volt ugyan, de azt
nemigen használtuk. Azt tanultuk, amit
a tanár úr mondott. Nem is mondott,
előadott. De olyan szépen adta elő,
hogy később aztán utánanéztem: hol is
olvashatta? Előkerült Szerb Antal. Hát
szó szerint a Szerb Antalt adta elő.
Dehát hogyan tudta így elmondani?
Nagy lelkesedéssel, szinte mint amikor
a pap megtanul egy prédikációt. De
nem is olyan volt, hanem mintha ő
találta volna ki. Mit ad Isten, érettségin
az erdélyi irodalmat kaptam. Nem is
volt baj!

Olvasni mindig szerettem, mindig
érdekeltek a könyvek, kisiskolás ko-
romban is. Apukám tagja volt az Ipar-
testületnek, sőt, mestervizsgáztató
volt. Az Ipartestületnek volt könyvtára,
megvolt az egész piros Jókai-sorozat
meg a Mikszáth- is. Apukám szeretett
olvasni, s én is hordtam ki egymás után
a Jókai-, Mikszáth-, Gárdonyi-, Mó-
ricz-könyveket. Mire a negyedik gim-
náziumi osztályt elvégeztem, már 18
Jókai-regényt elolvastam. Erre többet
nem jutott volna idő, talán nem is
érdekelt volna, ezt nem tudom. De
nagyon szerettem Jókait. Persze, nyil-
vánvalóan ezt nem csinálta mindenki.
A kötelező olvasmányt mindenki elöl-



vasta, még ha úgy is vettük, mint köte-
lező olvasmányt. Mégis azt gondolom,
hogy mi sokkal többet olvastunk, mint
a mostani gyerekek, .és a versek iránt is
jobban érdeklődtünk, mert ez a Tóth
Kálmán is olyan lelkesen szavalt, mi
pedig mentünk utána, mint csirke a
kotló után.

A szegény gyerekek közül persze
nagyon sokan elkallódtak. Nem is tu-
dom, hogy mi lett volna velem is, ha
akkor Janó igazgató úr nem engedi
meg apámnak a beiratkozási díj tör-
lesztését. Sok embernek pedig biztosan
eszébe sem jutott, hogy odamenjen az
igazgatóhoz, bármilyen tehetséges is
volt a gyereke. Kétségtelenül nagy ne-
gatívuma volt ez annak a kornak. A
Horthy-korszaknak nem az volt a leg-
nagyobb bűne, hogy nem állt át a
szovjet oldalra, mert az bonyolultabb
dolog volt akkor is, később is. Hanem
az, hogy meghagyta a régi feudális
viszonyokat. Borzasztó volt, és ezt
nem lehet letagadni. Az, hogy 7-8
gyerekre nem volt cipő, sokszor enni-
való semmi, ahogy Veres Péterek meg-
írták. Persze azért ebből néhányan sze-
rencse vagy más miatt ki tudtak törni.
És az egyház itt sokat számított.

Nagyon fontos szerepe volt az egy-
háznak. A gimnázium maga is refor-
mátus gimnázium volt, vasárnapon-
ként mentünk a templomba. Az egyház
alapítványt tett, ösztöndíjat adott, fel-
karolta a szegényebbeket.

Hetedikes, nyolcadikos koromban
már legációba is mentem. Mert akkor
jött vissza a Felvidék, később Erdély
is, tehát sok legátus kellett. A debrece-
ni teológia leírt a vallástanárnak, Sajtos
tanár úrnak, hogy a 3-4 legjobb gyere-
ket, akiért ő felelősséget vállal, küldjék
el legációba. Tiszaszőllősre mentem
először. Ez is nagy dolog volt, mert ott
Gáborjáni Szabó Gábor volt a pap,
Szabó Lőrinc első unokatestvére, azt
hiszem, de mindenképpen a közeli ro-
konságába tartozott. Szép, magas, igazi
kálvinista ember. Beállítok oda hetedi-
kesen. Nem voltam nagy növésű, kicsi
se; olyan átlagos. - Na, fiam, hát ki a
kedvenc költőd? - ez volt az első kér-
dése, miután köszöntem. Mondom
hogy: - Tóth Árpád, nagytiszteletű úr!
- Tóth Árpád? Derék dolog. Tudnál-i

verset belőle? - Épp azelőtt tartottam
az önképzőkörben róla előadást, más
társaim mondták a verset, azért is emlí-
tettem őt. Később még elnöke is vol-
tam az önképzőkörnek. így aztán „be-
vágódtam" a nagy tiszteletű úrnál. Mert
tudtam én verset is, persze.

Húsvét vagy pünkösd lehetett, in-
kább húsvét. Jó idő volt már. Menni
kellett a házakhoz, a hívek elvárták ám,
rangot jelentett, hogy hozzájuk elmegy
a legátus. No, akkor azok odanyomtak
a markunkba egy pengőt vagy ötven
fillért, de olyan is volt, hogy két pen-
gőt. Nagy pénz volt az akkor! És akkor
a végén azt mondta a nagytiszteletű úr:
- Na, fiam, mostanában - már nem
tudom a pontos számot - 82 pengőnél
többet nem kerestek. Te 92 pengőt
kerestél. Később aztán minden évben
elmentem legációba. Sok helyen vol-
tam. Talpraesettnek kellett ám ott len-
ni!

Elmentem egyszer Szatmárcsekére
is. Kömörő-Penyigén leszálltam a vo-
natról. Na most hogy menjek? Hát csak
gyalog. Gyalogszerrel elindultam Cse-
ke felé. Gyönyörű szép vidék, Köl-
csey... S akkor jön egy egy lovas szekér
messziről, én meg a papundekli kufer-
rel, szegényesen. Akkor megállítja a
szekeret: - Jó napot kívánok! - Jó
napot kívánok! - Hová megyén ? - Hát
- mondom -, megyek Csekére. - Hát
oszt mi járatba? - Hát én vagyok a
legátus. - Hát üljék fel! - A szódás
volt, a szódavizet vitte, úgy vonultam
ki Szatmárcsekébe a szekérrel, mégis
nem gyalog. Nehéz dolog volt ám az!
Szónokolni kellett, amikor elhallgatott
az orgona, meg kellett szólalni.

A könyvtáramat is így alapoztam
meg. Akkor már anyukámék egy kicsit
jobb módban voltak. Közeledett a há-
ború, s az hozott egy kis mozgást. Haza
már nem kellett adni, nem szorultak rá,
nem volt rá szükség. Az öcsémet ellát-
tam, még később is ruhával, amikor
már Debrecenben voltam az egyetem
elvégzése után. Úgyhogy könyveket
vettem. Mostmár nem is muszáj
könyvtárba mennem, csak ha éppen
úgy adódik.

Kisújszállás olyan volt, amilyen ál-
talában a kisvárosok. Kétségtelen, az
osztálytagozódás megvolt, s bizony
szigorú határokkal. Volt például a vá-
rosban vagy hat kaszinó. A legszegé-
nyebbeknek is, a zselléreknek is, és így

tovább. Volt a kisgazdáknak, külön a
nagygazdáknak, és volt az Úri Kaszi-
nó. Na, annak a tájára sem mehetett a
többi, nem is ment! Az úri kaszinóba a
földbirtokos, a polgármester, a főjegy-
ző, a tanárok és az orvosok jártak. Ott
ettek, ittak, beszélgettek, szépen el volt
látva. Mifelénk, a Kígyó utcában volt a
48-as Kaszinó. Ezt is megírtam már.
Ide nem a legszegényebbek jártak, ha-
nem az utánuk következők. Nem vol-
tak koldusok, de gazdagok sem, egy
kicsit sem, volt egy házacskájuk, mi-
egyéb. Imre István bátyám odaállt min-
den hétfőn Kossuth apánk képe alá, és
elmondta a kun Miatyánkot. Hát itt a
kun öntudat!

Egyébként a múlt évi Nagykun ka-
lendáriumban dr. Ducza Lajos polgár-
mester (szerencsére most is megvá-
lasztották) megjelentette a kun Mi-
atyánk XVIII. századi változatát, így
tehát megmarad az örökkévalóságnak.
Hallatlan érdekes! Beszéltem annak
idején a karcagi Mándoky Kongur Ist-
vánnal. Mennyit rimánkodtam neki,
hogy írják össze a Kisújszállás környé-
ki határrészneveket! Én nem foglalko-
zom az ilyesmivel, dehát ordít róluk a
kun jelleg: Szejkő, Gyalpár, Igarió.

Jól ismerem ezeket a neveket, mert
a szomszédban volt cséplőgép, kettő
vagy három, s azzal gyerekkoromban
bejártam a határt. Engem ott nagyon
szerettek mint kisgyereket. Na, ki is
toltak velem! Nyáron bebújtattak a
lajtba, míniumfestékkel ki kellett feste-
ni belül. - Eridj, Pityu, fesd ki! -
Hétágra sütött a nap! De nem is a
meleg, mert azt kibírtam, ki is festet-
tem. Hanem a ruhám! Anyukám akkor
adta rám, szegény, a maga által csinált
trikófélét. Csupa festék lett. Azt már ki
se lehetett venni belőle. A lényeg az,
hogy még most is emlékszem a határ-
nevekre. A maiak már elfelejtik, hiszen
a téeszesitessel egybeszakadt az egész
határ. Beszéltem Duczával, a polgár-
mesterrel, azt mondta, ő támogatja a
határnevek gyűjtését. Igen fontos len-
ne, mert jász részről már elkészült a
gyűjtés, ki is adtak két kötetet. A kisúj-
szállási gyűjtés pedig éppen a kunok
miatt lenne fontos. Ott van például
Turgony. Ott is falu volt, de ezek mind
elpusztultak a tatár betörések miatt.
Nem a XIII. században; a Rákóczi
György-féle tatár népség perzselte,
pusztította végig. Úgyhogy 28 kilómé-



térre van a fegyverneki határ, tessék
elgondolni! Főleg dunántúli szemmel,
ahol minden kilométerre falu van!

A cséplőgépnek, a gőzgépnek min-
den csínját-bínját tudtam. Úgyhogy ak-
kor gépészmérnök akartam lenni. A
mérnökért hintóval kellett az állomásra
menni. Pestről vagy Szolnokról érke-
zett, nem tudom. Feszmérővel meg-
vizsgálták a gépet, hogy bírja-e a nyo-
mást, vagy olyan állapotban van, hogy
nem mehet, mert esetleg felrobban. -
Ejnye - mondom -, hát én ezt már mind
tudom, hát milyen jó lesz, majd gépész-
mérnök leszek. Mondta is Török bácsi:
- Na, Pityukám, majd jössz, oszt akkor
teérted megyünk a hintóval!

Ennek megmaradt a nyoma, mert
amikor '44 áprilisában (egy vagy más-
fél hónappal hamarabb a háború miatt)
leérettségiztünk, akkor mérnökire je-
lentkeztem Pestre, gépészmérnöknek.
Azt is meg kell mondanom, hogy ka-
tonamérnökire, mert azok kitaníttattak
volna. De közben beadtam a jelentke-
zésemet Debrecenbe számtan-fizika
szakra is. A front már nagyon közel
volt, és anyukám így szólt: - Fiam, hát
már a Tiszán nem lehet átmenni, a
hidat felrobbantották Szolnokon, Deb-
recenből pedig még gyalog is haza
tudsz jönni. - Ebben igaza is volt. Na,
szeptemberben azt mondja Borok Im-
re, aki akkor volt Debrecenben
harmadéves: - Pityu, gyere, menjünk
be Debrecenbe - mert akkor már ágyú-
dörgés hallatszott Várad felől -, mert
nem ismerik el a félévet, neked se,
pedig te most kezded! - És akkor el-
mentünk Borok Imrével Debrecenbe.

Jaj, az is érdekes volt! Elmentünk a
német katonai parancsnokságra, hogy
német katonaautóval hadd menjünk be
Debrecenbe. Vonat nem ment már,
mindenki menekült. Egy olyan kis
idétlen német százados volt ott, a front-
ra nem való, azért tették meg oda
parancsnoknak. Hát az majd kirúgott
bennünket: - Hogy képzelitek, nem
mentek innen? — Kipiszkolt bennünket
Imrével. De azért csak német katona-
autóval mentünk be Debrecenbe.

Megérkeztünk a kollégiumba, ter-
mészetesen ott aludtunk, megetettek,
megitattak bennünket, jó szobát kap-
tunk, ahogy azt illik. Én pedig éjszaka
kigondoltam, hogy nem iratkozok én
be számtan-fizikára, hanem magyar-
franciára. Tessék elgondolni! Nyilván

érlelődött bennem, de mégis azon az
éjszakán döntöttem el. Ez teljesen le-
gális volt: ahova felvették az embert,
oda ment, aztán ha nem azon a szakon
kezdett, ahová jelentkezett, abból sem
lett semmi baj. így volt ez akkor, nem
volt tervszám, mint ma. Párizsban is
így van. Tandíj volt, nem is kevés.
Úgyhogy aztán magyar-franciára irat-
koztam be, a németet nem sokkal ké-
sőbb vettem hozzá harmadik szaknak,
így magyar-francia-német szakon vé-
geztem.

Májusban hazajöttem Kisújra. Azt
mondja apukám: - Jött a műegyetemről
neked valami írás, nézd meg csak\ -
Hát az volt, hogy felvettek, ingyen
adnak kollégiumot, mindent ingyen
adnak, csak menjek. Hát én a tájára
sem mentem a műegyetemnek.

Negyvenötben otthon maradtam,
úgynevezett polgárőr is voltam néhány
hónapig. Ez azt jelentette, hogy feltet-
tem a nemzeti színű karszalagot, fog-
tam a görbebotot és az orosz patrullyal
jártuk a várost. Rendet kellett volna
tartani. Nem tudtunk rendet tartani. Az
orosz sem tudott, mi meg még kevésbé.
Akkor megtanultam oroszul is egy ki-
csit. Később aztán - mivel előírták -
megszereztem az orosz szaktanári dip-
lomát is.

Sok baj volt '45-ben Kisújon: nem
volt mit osztani. Tudniillik földet, mert
nem volt nagybirtok. Mondtam már:
Kiss Endre úrnak volt vagy két-három-
száz holdja, az semmi. így nálunk ke-
gyetlenebbül zajlott a földosztás. Ké-
sőbb meg vagy beléptek a téeszbe vagy
elpusztultak a városból. Hát nagyon
sokan elpusztultak onnan. Vagy há-
romszáz ember el is költözött Zsám-
békra a kitelepített németek helyére.
Most is ott vannak, szoktam őket látni,
a beszédjüket is megtartották. Jöttek
föl Pestre, a kuláknak nevezettek, meg
máshova is. Szegény apukám is, annak
ellenére, hogy szabó volt, neki is be
kellett lépni. Pedig a kezére vigyázni
kellett volna. Be is ment, ő is téesztag
lett. Zsákot foltozott, építkezésnél dol-
gozott, nem a földművelők között volt.

Persze, mi nem vittünk be a téeszbe
semmit, mert semmink se volt. Nem
éreztük azt a fájdalmat, mint aki a jó
lovát, szekerét bevitte, és tönkrement
mindene. De az érdekes az, hogy '56-
ra annyira megerősödtek ezek a szö-
vetkezetek, hogy amikor Pestről lejöt-

tek többen, hogy szétzüllesszék a té-
eszt, akkor már nem engedték szétzül-
leszteni. Nem Sztálin miatt, nem a párt
miatt. Hanem mert láttak benne fantá-
ziát. Gyümölcsöst telepítettek, sok jó
dolgot csináltak akkoriban. Az csak
később kezdődött, hogy a vezetők el-
tették a pénzt, meg hogy nem dolgoz-
tak rendesen Azt, hogy Kisújon ké-
sőbb így volt-e, nem tudom, de általá-
ban így volt.

Az alföldi ember, a kun ember való-
jában nem kedves. Nem fogadja be az
idegent. Megtanulták, hogy az idegen-
től semmi jó nem jöhet. Tizenöt évig
vezettem az egyetemi nyelvjárásgyűj-
tést, évi kétszeri kiszállással. Én hatá-
roztam meg, hogy hova menjünk, s
mindig oda utaztunk, ahol még nem
voltam. Egész Magyarországot bejár-
tam, s később, amikor már lehetett, a
Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, a
Délvidékre is elvittem a gyerekeket.
Kisújra sose vittem őket. Egyszerűen
nem mertem. De még a környékre
sem! Mert mi lett volna? Meglátja az
ember meg az asszony, hogy jön egy
csapat. - Na, eridj, anyja! - aztán az
ember elmegy hátra. - Na, eridj anyja!
Nízd meg már, mit akarnak! - Akkor
az asszony kijött volna kéztördelve a
kapuba, hogy: - Jó napot kívánok! - Jó
napot kedves! - Hát mi járatban van-
nak? ... Jaaaj, nem írünk mink rá! Sok
dogunk van nekünk! - így, ugye? De
azt nem mondja, hogy kerüljenek bel-
jebb] Na de én nemhogy nem bántom,
megértem őket. Megtanulták, hogy így
kell tenni. - A legkedvesebbek külön-
ben a palócok, aztán a Szeged környé-
kiek, az erdélyiek, aztán jönnek a nyu-
gat-dunántúliak, és mondom, a mieink
a legridegebbek.

A mai nép már más, mint a régebbi-
ek. Sokat megyek haza, sokat vagyok
otthon, sokat is ismerek, de a mai város
kihalt, maguknak élővé váltak az em-
berek. Régen fontosabbak voltak az
emberi kapcsolatok. Ott voltak a kaszi-
nók, ahol meg tudtak beszélni mindent.
Borzasztó volt, hogy eltörölték. Most
sem állt helyre. Igaz, akkor még nem
volt televízió, rádiójuk csak az urak-
nak volt. Na de a beszélgetés! Úgy
mondtuk: tanyába menni. - Harmadik
elemista koromban valami oknál fog-



va nem tudtam aludni. Egy héten egy-
szer átmentünk Vitálisakhoz a szom-
széd utcába. Hogy én milyen boldog
voltam! Anyukámék kártyáztak, fil-
kóztak; csak úgy puffra, mert pénz
nem volt. Mi meg, gyerekek ott játsza-
doztunk körülöttük, aztán csak kilenc,
fél tíz tájban mentünk haza. Az bor-
zasztó későn volt már, mert villany
sem volt, a petróleumlámpát sem éget-
ték, csak a tűz duruzsolt a kályhában.

A város élte a maga életét, mozi
volt, oda jártunk, színház is jött évente
egyszer-kétszer.

Szóval sokat változott a város, de
országosan is így van ez. Az egyházat
teljesen elnyomták. Éppen hogy csak
temetés volt, esküvő is alig, keresztelő
is alig. Most sincs, ez nem vált gyor-
san! Ahhoz idő kell. A kisúji gimnázi-
umról is megszavazták, hogy ne le-
gyen egyházi.

A gimnáziummal tartom a kapcso-
latot, hívtak a könyvtárat megnyitni,
más előadásra is, az Anyanyelvápolók
Szövetségébe. A múltkor a nyelvmű-
velésről tartottam előadást, Lőrincze
tanár úrról is megemlékeztem, most
meg Finnországról beszélek majd. Hí-

res volt a kisújszállási gimnázium,
messziről is jártak oda. Amikor vissza-
jött Észak-Erdély, Mezőtelegdről,
majdnem Váradon túlról is jöttek a
gyerekek az internátusba. Református
pap-gyerekek voltak főleg, mert az in-
ternátusban sokat kellett fizetni, párna
is kellett, ruha; szóval oda szegény
gyerek nemigen jutott be, ezt is hozzá
kell tennem, mert ez az igazság. Jöttek
Biharból, a Hajdúságból; messziről jöt-
tek, igen jó gimnázium volt. Aztán
bejártak Kenderesről, Kunhegyesről,
Abádszalókról, Pusztataskonyból, Dé-
vaványáról, Ecsegpusztáról. Keviből
meg ott laktak, mert Keviben nem volt
gimnázium, úgyhogy onnan csak a
jobb módúak tudtak jönni.

Sok új ház épült Kisújszálláson. Az
utakat aszfaltozták, tehát jó néhány
dologban messze előbbre léptek. Egy
dolog azért nagyon fáj: itt kivágják a
fát, ott elfűrészelik, de nem ültetnek
másikat. Hát miért van ez? Csak pusz-
títani tud, ültetni meg egy darabot se?
Az ilyen nagyon bosszant. A másik, a
közösségek széthullása. Nincsen kö-
zösségi élet. A szerencse mégis az,
hogy sokan próbálkoznak. A polgár-
mester meg Brankovics László ének-
kart szerveztek. Tavaly vagy tavalye-
lőtt tartottam egy előadást Szenczi

Molnár Albertről a szószékben, s ez a
kórus gyönyörű szépen énekelte a gen-
fi zsoltárokat. Ezek nagyon fontos és jó
dolgok. Az önkormányzat kapcsolatot
tart osztrák önkormányzatokkal. Ép-
pen akkor, amikor a Pro Űrbe Kisúj-
szállás-díjat megkaptam, ott szerepel-
tek az osztrákok nagy trombitákkal,
zenekarral. Megvendégelték őket, jól
érezték magukat. - Fontosak lennének
tehát a kapcsolatok, a közösségek.

Nekem hazamenni mindig Kisúj-
szállásra van. De a két lányomnak is az
volt mindig (örök bánatunkra a kiseb-
bik 24 éves korában hirtelen itt hagyott
bennünket, születésétől meglévő, de
addig nem jelentkező betegség követ-
keztében), s Gábor unokámnak is az.
Tessék elképzelni, kamasz, nagy lan-
galéta, már én is felnézek rá, és jön
velem Kisújra! Nyáron kimentünk a
régi temetőbe, a kistemetőbe, hogy
megkeressük Szathmári nagyapámék
sírját. Nagyon meleg volt. Gábor akkor
vette fel az új cipőjét. Én már azt
mondtam: - Gáborkám, én már nem
keresem, adjuk fel! - '41-ben temettük
nagyapámat, régi temető, nehéz megta-
lálni ott bárkit a bokrok között. - Nem
adjuk fel - azt mondja az unokám -,
nem adjuk fel, Pista! - így mondta. És
megtaláltuk.

Szathmári István professzor 1995. február 28-án Karcagon,
a gimnáziumban a Szabó Pál Irodalmi Önképzőkör vendégeként

előadását tartja Weöres Sándor költészetéről. Mellette Rideg István
tanár, lapunk munkatársa ül. (Fotó: Katona Mihály)


