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„Énnékem Csécse volt
a tündérsziget”
A Móricz emlékkapu avatóünnepsége
Tiszacsécsén

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület egyéves
mûködésének jelentõs állomásához érkezett 2006.
július 7-én. E napon egésznapos rendezvénysoro-
zat keretében avatta fel Tiszacsécsén – a helyi
önkormányzattal együttmûködve – Móricz Zsig-
mond eredeti szülõházának helyén az emlékkaput.

Elõzmények

Egyesületünk Társasági tükör címû elsõ év-
könyvében jelent meg Hamar Péter tanulmánya,
melyben részletesen leírja a legendát és a való-
ságot a Móricz-család csécsei házairól. Az iro-
dalomtörténeti kutatások alapján már régóta nyil-
vánvaló volt a jelenlegi – Móricz-szülõháznak
kikiáltott – ház hamissága. A korábbi politikai
kurzus ideológiája szerint került hamisan a köz-
tudatba az, hogy Tiszacsécsén a ma emléktáblá-
val jelölt épület Móricz Zsigmond szülõháza. Az
eredeti, polgári jellegû épület ugyanis többek
szerint nem illett a paraszti író köré szõtt képbe.
Hamar tanár úr úgy gondolta, hogy eljött az
igazság órája, itt az ideje annak, hogy jelet hagy-
junk az utókornak legalább a valódi szülõház
helyén, miután a régi épületet nem sikerült meg-
mentenünk. Egyesületünk vezetõségében értõ
fülekre talált a tévhit eloszlatásának gondolata, s
elhatároztuk, hogy emlékkapuval jelöljük meg a
nagy író valódi szülõházának a helyét.

Az emlékkapu felavatása

A jeles eseményre az író születési évforduló-
jához közeli idõpontban, július 7-én került sor.
Az ünnepi hangulat megteremtésérõl a tarpai
Bereg Citerazenekar gondoskodott Szabó Lász-

ló vezetésével, színvonalas mûsorral.
Az emléknap nyitányaként Udud István fe-

hérgyarmati költõ, nyugdíjas tanár nagy szug-
gesztivitással, átéléssel szavalta el Ady Endre
Levélféle Móricz Zsigmondhoz címû versét. Ezt
követõen a köszöntõk következtek.

Hopka András tiszacsécsei polgármester kö-
szöntõje elején idézett Móricz 1929. június 30-
án elhangzott csécsei beszédébõl, melyet hetven-
hét évvel ezelõtt, díszpolgárrá avatása alkalmá-
ból mondott. „Milyen boldog vagyok én, hogy
itt születhettem. Hogy én innen vittem magam-
mal a nyelvet, az érzéseket s talán az erõt az
egész magyarság öntudata elé.”

A polgármester záró szavaiban újra az 1929-
es beszéd gondolatait tolmácsolta: „Áldjon meg
az Isten mindnyájatokat, áldja meg ezt a kis
magyar hazát és áldja meg ezt a sok-sok ezer-
éves harcban szenvedett drága emberfajtát bol-
dogabb jövõvel. Isten áldjon meg minden ma-
gyart!” Ezek után köszöntötte a vendégeket:
Kolos Virágot, Móricz Zsigmond unokáját, a
leszármazottait, Móricz Imrét, az író nevelt fiát,
a Móricz Zsigmond Társaság társelnökét, Kiss

Gábort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés alelnökét, Mikó Dánielt, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város alpolgármesterét, a Petõfi
Irodalmi Múzeum képviseletében megjelent Bagi

Ilonát és Hegyi Katalint, a Móricz Zsigmond

Társaság, a Móricz Zsigmond Kulturális Egye-

sület, a Váci Társaság Kulturális Egyesület és a
Bessenyei Társaság képviselõit, a Móricz Zsig-
mond nevét viselõ intézmények képviselõit, a
polgármestereket. Külön tisztelettel köszöntötte
Földi Gyulát, Tiszacsécse testvértelepülése,
Erdõkövesd polgármesterét.

János István, a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület elnöke meghatottan beszélt az esemény
jelentõségérõl, hisz e napon nem egyszerû em-
lékhelyet jelöltünk meg, hanem történelmi és
kulturális tudatunk korrekcióját hajtottuk végre.
A székelykapu alkotójáról, Fehérvári József

túristvándi fafaragó mesterrõl elmondta, hogy
otthon van Móricz világában, érti a paraszti vi-
lág lényegét. Konstatálta, hogy Móricz egyre
idõszerûbbé, aktuálisabbá válik, életmûve meg-
kerülhetetlen olvasmány kell hogy legyen most
és a jövõ nemzedékei számára is.

Az emlékkapu felállításához nyújtott anyagi
támogatást megköszönve Bihari Albertné, a Mó-
ricz Zsigmond Kulturális Egyesület titkára emlék-
lapokat nyújtott át a támogató intézmények, önkor-
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mányzatok képviselõinek, valamint magánszemé-
lyeknek.

A kaput Kiss Gábor, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke avatta fel.
Beszédében elmondta, hogy mi, büszke magya-
rok idõrõl idõre átigazítjuk a történelmet, átiga-
zítjuk az ország történelmét. Mítoszokat gyár-
tunk, igazítunk Petõfin, Adyn, József Attilán.
Ezek a gondolatok azért jutottak eszébe, mivel
ez az alkalom egy mítosz helyreigazításának al-
kalma: hogy a milotai végen volt-e a szülõház
vagy a kóródi faluvégen, és hogy illik-e a ma
nem létezõ szülõház ahhoz a Móricz-mítoszhoz,
amelyet egy idõben Móriczról, a parasztíróról,
mindenképpen állítani szerettek volna.

Tiszteletét és köszönetét fejezte ki a Móricz
Zsigmond Kulturális Egyesületnek és Hamar
Péternek, hogy egy több évtizedes legendával
szembeszegültek. Hamar Péter tanulmánya filo-
lógiai pontossággal kimutatta – telekkönyvi ada-
tok alapján – hogy hol lehetett és hol semmikép-
pen nem lehetett Móricz szülõháza. Van ugyan-

akkor a tanulmánynak egy bizonytalan eleme,
mert a szülõház lerombolását megakadályozó egy-
kori közösség és közvélekedés motívumait nem
tudja ugyanolyan adatszerûséggel igazolni, mint azt,
hogy hol voltak a Móricz-család házai és telkei.

Az emlékkapunak hármas szerepe van: egy-
felõl emlékjel, hogy itt állott valamikor Móricz
szülõháza, másfelõl lelkiismeret-ébresztés: nem
mentettük meg, harmadszor az újfajta mítoszte-
remtéssel szemben is egyfajta figyelmeztetés: ne
gyártsunk felesleges mítoszokat, próbáljunk meg
racionálisan gondolkodni, és akkor egymáshoz
is közelebb kerülünk, mert az ellenkezõ míto-
szok talaján a lelki közösség aligha állhat elõ, a
racionális kritika alapján azonban valószínûleg
könnyebb megteremteni.

Végezetül megköszönte az ötletadóknak és a
kivitelezõknek az áldozatkézségét, a gondolko-
dásnak e nemes irányvonalát és Móricz szavai-
val kérte „Isten áldását mind a szûkebb és a tá-
gabb közösségre, a szatmári népre és a magyar-
ságra”. Ezt követõen Kiss Gábor, Hamar Péter,
János István és Hopka András átvágta a szalagot
és átadta az emlékkaput a közösségnek.

Az ünnepi alkalom folytatásaként Tiba Zsolt,
Tiszacsécse református lelkésze áldását adta a
székelykapura. Elmondta, hogy Móricz életútját
ismerve tudja, Istennel együtt élt ebben a kis
faluban, Isten szeretete és kegyelme jelen van az
írásaiban, melyekkel maradandót alkotott.

Az emlékkapunál tartott ünnepséget Udud
István Móricz Zsigmond Életem regénye címû
mûvébõl mondott részlete, majd a Beregi Cite-

razenekar hangulatos mûsora zárta.

Emlékezés a Móricz-háznál

Az emlékkapu ünnepélyes felavatását köve-
tõen a nagyszámú érdeklõdõ közönség átvonult
a vélt szülõház udvarán lévõ Móricz-szoborhoz.
Itt Kolos Virág, az író unokája mondott beszé-
det. Szólt nagyapja szülõfalujához való kötõdé-
sérõl, felidézte Csécséhez kötõdõ élményeit, a
vélt szülõház 1952-es avatásának hátterét, ese-
ményeit, hangulatát. A csécseieket arra buzdí-
totta, hogy legyenek büszkék falujukra – s nem-
csak azért, mert a nagyapja ott született.

Ezt követõen a családtagok, a leszármazot-
tak, az önkormányzatok, a Móricz nevét viselõ
intézmények, iskolák, egyesületek, szervezetek
képviselõi helyezték el az emlékezés koszorúit a
nagy szülött szobránál.

A Kossuth út 93. sz. alatt felavatott faragott, zsin-

dellyel fedett emlékkapun a következõ felirat talál-

ható: E telken állt 1970-ig Móricz Zsigmond szülõ-

háza. Az író a családi hagyomány szerint 1879. jú-

nius 29-én, az anyakönyvi bejegyzés szerint július 2-

án született.
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Kedves színfoltja volt az emléknapnak a
tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium diákjainak a
mûsora. A Gazdag Istvánné Magdolna által össze-
állított és betanított irodalmi elõadás során életké-
peket láthatott a közönség Móricz tollából Fõhaj-

tás a „Csoda embereket és eseményeket termõ táj”
elõtt címmel. A meghitt hangulatú mûsorban a nagy
író szülõföldjérõl írt gondolatait szuggesztíven, mély
empátiával tolmácsolta Körei László, István Mari-

anna, Bozó Anita és Gáll Enikõ.
Délután tudományos emléküléssel folytatódott

az emléknap programja, melynek témái között
szerepelt a prügyi levelezés, Móricz újságírói
ténykedése, a népköltészeti gyûjtések hatása az
író mûveire, „Csibe” életútjának feltáratlan for-
rásai, az író Szegény emberek címû novellájá-
nak és Szerelmes levél címû mûvének értelme-
zése. Az emlékülést Móricz Imre, az író foga-
dott fia, a Móricz Társaság társelnöke nyitotta
meg, János István, a Nyíregyházi Fõiskola iro-
dalom tanszékének vezetõje, a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület elnöke vezette le. (A tudomá-
nyos emlékülés elõadásainak szerkesztett változata
a közeljövõben jelenik meg a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület második kiadványában).

Az emléknap kísérõ rendezvényeként – a
Petõfi Irodalmi Múzeum anyagából összeállított
– Móricz életét és munkásságát bemutató repre-
zentatív kiállítást tekinthettek meg a résztvevõk.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
büszke arra, hogy – mûködése második évében
– egyik kezdeményezõje és kivitelezõje lehetett
a tévhit- és irodalomtörténeti korrekciónak szánt
Móricz-kapu felállításának, s ezáltal egy újabb
Móricz-emlékhely létrehozásának. Természetesen
a tévesen Móricz-szülõháznak tulajdonított kis pa-
rasztházról – amelyben emlékkiállítás található –
lekerül majd az épület történetét ismertetõ tábla.

A közeljövõ tervei között szerepel, hogy eltá-
volítjuk a helyi református templom faláról azt a
bronz dombormûvet, amely szintén tévesen azt
állítja, hogy ott keresztelték meg egykor Móricz
Zsigmondot. Az írót szülõházában tartották egy-
kor a keresztvíz alá, s ha az egyházi anyakönyv-
be a valós helyszín kerül be annak idején, talán
nem egy másik épületet jelölnek meg és állíta-
nak helyre Móricz Zsigmond szülõházaként
Tiszacsécsén.

Bihari Albertné

A Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesületének
õszi könyvtári
továbbképzése

Lassan hagyománnyá válik a Területi Mûvelõ-
dési Intézmények Egyesülete alá tartozó könyv-
tárak életében, hogy az õsz továbbképzéssel és
szakmai konferenciával köszönt be. Természete-
sen a kapcsolattartásra év közben is szükség van,
de idõnként felettébb hasznosnak bizonyul, ha a
beszélgetéseknek szervezett keretet is biztosítunk.
Az ilyen alkalmakon az egymás sikereibõl, ku-
darcaiból való tanulás és a felhalmozódó problé-
mákra való válaszkeresés mellett az aktuális
szervezõk neves szakembereket, elõadókat kér-
nek fel ismereteink bõvítésére, látókörünk széle-
sítésére. Tavalyelõtt a Szombathelyi Siker
Könyvtár szervezett szakmai konferenciát a
Helyüket keresõ könyvtárak – közkönyvtári sze-

repkörben címmel, melyrõl Nedelkovics László

a Könyvtári Levelezõ/Lap 2005. novemberi szá-
mában írt beszámolót. A cikk alapos részletes-
séggel körbejárja a Területi Mûvelõdési Intéz-
mények Egyesülete alá tartozó könyvtárak sajá-


