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Bági tanozás lerovására szo>elkeztek három várta könyvtárának
bibliográfusai. Móricz Zsigmond születésének századik évfordulójára
s egyben az 50. jubileumi könyvhét megyei megnyitójára el is készUlf
ez a kis bibliográfia, anely Nóricz Zsigmond Siolnok megyei

NCE véletlen Kisújszállás, Mezőtúr és Stolnofc ötfizerogása- A
világa nagyon közel állolt az iró szivéhez nemcsak fiatalkori
emlékei, kisújszállási <liáfceVei, hanem ő r s i i g járó gyaloglásai. írói
élményt gyüjEŐ úlyai révén i£. Itl» a kisújszállási, karcagi határt jár
va "etíe magába az Alföldet", ail az Alföldet, amely annyiszor viszrí portjaiban, novelláiban és nagy regényeiben i s .
Mezőtúr 5 kdmyéke is mindig viasza-visszahúzta. Aligha
ható, hogy az Uri muri helystine, alakjai - természetesen az i
knió s űjraalkoló fantázián átsiürve és kiegészülTe - itt fogontAk a
túri tájakon. Erdélyi úljárúl Visszatérve mondotta

MezőTűrról szól-

va: "Szerelem ezt a tájai, B városi le is i r u a . Ez a íaros

töriíü-

ke az alföldi városoknak."
Szolnok, a Tisza Szálló és Gyógyfürdő főleg éíeie utolsó éveiben
adott nyúgovásr töródttit Testének, Sziresen pihent meg itt baráli körben,
A bibUográFia lermé&zele&en kitér azokra az adatokra i s , •melyekíarcagon, Jisiberényben, s a megyében másutt leit láiogatásain4kenlékéi őrzik.

A fi I l i n anyagc* háron fejezetbe rendeittlk. Ai elsőbe azokat a
Nóncz irísokat soroltuk, amelyek egészben vagy részben Szolnok
negyéhez, a Begye valaaelyik településéhez küthetűk. A •ásodikbab
a róla siÓló helyi hírek, tudósítások, i*nuuBÍnyok találhatók. A harmadik részben, amely a nagyon is prózai Függelék címet viseli, Móricz Zsigmond kit diákkűri zsengéjái s egy korai novelláját kűiol]Uk. Közlésüket tll. újra közlésüket az indokol}at hogy ezek
meg a Kisűjsiállií és Viáéíe c- újságban.
Ugyancsak a függelékben kapott helyet a Móricz nevét viseld b s i gimnáziun i s siakkóiépiskola könyrtiríban iU. a mezőtúri
Móricz Zsigmond Kiváló Könyvtárban található egyéb dokumentumok
leírása is.
Az egyes címleirísokai a hiialók í s erdekiSdőfc: s^eBponl^li ts tlgfelenbe véve hosszabb—rövidebb annotácidraL láttuk el. A; ismerteiések terjedelmét iUelóen nem fajsúlytéVesztésről van szó, amikor pl.
egy rövid ttidósitásrál sziló tájékoitatis ma)d ugyanannyi helyet foglal el, »int mcndjuk egy nagyobb regényének annotációja. Ennek oka
az anyagok nehezebb vagy könnyebb hoziáíérheTÓtégében reilik.
A hílyismereti jellegen kivUl éppen ez adja meg e bibliográfia létjogosultságát. A feltárt anyag jelentős része ugyanis régi, sok esetben csak oifcroíilaen hozzáférhető újságokban található meg. Alt is
tudjuk, hogy további szorgos kutatással minden bizonnyal bukkannánk
még újabb Szolnok megyei Mórica -adalékra, azonban - már csak az
évfordulóra tekintve is - nem akartunk tovább késlekedni a kiadással.
Az it nyilvánvaló, hogy a feltin adatok egy része - nég ha eddig ne*
ismertekről lenne is szó - nem gazdagítja siimouevöen a MÓricz-inidalmat* Ugy éreztük mégis, hogy még e vülanásszertl jelzések » tel-

-5jtsebbé lehelik a Móricz Zsigmondról kialakítóit képei.
Merjílfc remélni a i t i s , hogy megyénk lelkes m j a r t a n á r j a i , a
permanens nlivel&tés w A gyávái éleibe indiiott diák>ai, s hasinosan
munkálkodó honismereti szakkörei Ls ázlve&en forgat]iic majd e kjMátánfi.
Ennek reményébín s az esetleg később fellárulú további
tusokkal törtínő kiégészitis igényével bocsátjuk lll}ira
termését.

Szúrna; Ernő
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1. KESÉK FEEKÓ. Eegény. 1912= A Pesti Hírlapban 1912-ben folytatás okban jeleni n e s .
- u a - S p . 1913- Atíienaeiim. 377r[jjp- u a . 2. kiad-lBp. 1939-J Athenaeum, fr] 232, [2]p,
-ufl- 3- fcíad.[Bp. 19í2.ju.o.
- ua* Regényei és elbeszélései. Bp. 1962. H. Helikon
l.kiM. 573-720-p.
Ai i r t 1912 nyarán Borosznún iria a Kerek Ttrkó c- regényér.
A t&nenet Kerekegyházán /Klsújszállison é* környékén/ a "legtai•ubb Kunságon" >át»ódik. /Nagy Péter/ A Kunság fülledt és tespedt
légkűrét érzékelteti « regény. Az egész mfl aüBO5zíérá}a szinte érzéfcelhcií fcűrelséete hozza az alföldi parasztvaros megrekedtségéi és
lunye unalmát. A regénfnet a legszebb részterei azok, amelyekben a
•agyar nép életéi ,mesefermű lelkét ctutatja be az inS.

2. KRISZTUS A KEHESZT ALATT. Riport, /1918-/
- Festi Hírlap, 1918, dec. U .
- o*. = Hí riUgoi terentstlnk. GTüjleaénT I9ifl-19-ea i
Bp. 1953. Művelt Nép. 36-3S.p,
Kisújszállás: 37- PAföWoaztáfitsürgeti riportía-

-83. VA5FEJÜ KUNOK KÖZT. ÜL pert. KisújsziUAs, 1918.
= Pesu Hírlap, 1916- dec. 1B.
- ua. - L!j világot le remis Ifik. Gyüjleaény 19lS-19-es Írásaiból.
Bp. 1953, Müvek Uép. U-ib- p~
- i w . - Siolno* megyei Néplap, 1979. ápr. 30.

L. NEP5ZAVAZAS A FÖ.DREFORMHOL. Riport. 1919= Az Eszten4ő,!9l9.jan.
- u*. - U| tilágol teremtsünk. GyUjiemény az 19l8-H^es írásaiból.
Bp. 1953. Müveit Nép. i7-73.p.
Kisújszállási ealili: 60, 62. p.
Ebben B riponbar is a fÖLdoszíás eleng«íhetelleri síüksígesaígéröl siói.

5. PARASZTBANDA. Ripori. 1923.
- Színházi Élei. 1923. aug. 26.
^ u a . Riponok- 2, küí. 1920-1929- Bp. 195B, Szépirod. t .
Egy üszafctini 8 tagú falusi rauzsikusbandiról irta Móricz ezt a riportert. A "banda" lagja^akifc alkalomszerűen járnak muzsikálni, bnludatos emberek. Egyet abban, hogy aindannyiafl remínyfeettaek* fóldhüz jutásban.

fi. HORTOBÁGYI KÖTSZ. Riport 1923- Ai E n p 1923. ftiepl. 30.

-9-üa- ELiponok. 2. tel. 1920-1929- Bp. 195B, Siépirod.
Nagykunság, - Kisúj&záUás: 80, 62-83.p.
Az istállóból kihordott sialmásirágyit vályoggá gyúrják és eltüzelik, ahelyett, hogj a földet javítanák vele, Ez a siokis m.crhtlelLen károkat okoz: lennéketlenné válik A íüld.

7. Í1SGAZDABAL KARCAGON. Karcag, februír J0,
Eiport. 1925.
= Az &S*r 1925. mire. 7.
- n a . Biportok, 2. kCK. Í92D-1929- Bp. 195&, Szépirod. K.
536-539-p.
A karcagi ''Kultúrpalota" Kis gazdába! j&n megjelent Móricz is
át a karcagi lányok béli szokásairól, a bálozó lányok
ét hajviseleléról irta.

8. GYALOGOLNI JÓ, Biport. 19Í7= A mi lapunk, 19Z7. nárc,
- ua. Riportok. 2. tel, 1920-1929- Bp. 1956, SzépLiod.Kiadó
390-393-PZsigmond riportjs liroi onvanomis arrűl, hogy
szerette ai Alföldet, a pusztasigot. "Hatalmas é n á s égisz nap az
í^t Utmi *s * íik földet." '-Egyszer Stsűjsr411Ísról gyalog

-10Karcagra... AH a karcagi utal sose felejtem el, mert u Allüldel akkor etTem magamba.,."
Karcagról meg tovább ment Püspökladányba, igy 62 kilométert gyalogolt. " A J ember boldog, hogy ezeken dl apró lábakon annyi távolság el tud maradni oögűtte."

9. AZ UTAK AZ ORSZÁG EREI. Riport. 1927.
E A2 Est, 1927. jún. 4.
- u a . Biportok. 2. köt. 1920-1929- Bp- 195S, Siepirod. K.
A JBezölüri városháza» postapalota, tUzollo1 laktanya, ménlelep
és a köve^űt épitéaéráL is irta-

10. SEPTÉSTENYÉSZTtS. Pusiiapd, i927. jún. Riport.
= Pesti Napid. 1927. jún. 6.
- ua. ttiponok. 2. köí. 1920-1929, Bp. 195B, Szépirod. K.
455-456.p,
- a mai Kétpó JiŰíség sertestöiTÍSíii5

11, TULIFÁNFA AZ ALFÖLDÖN. Piisztapó /Szolnofc vm/, náj. 30.
Riport. 1927.
*
,
- A Í Est T 1927- jún. 10.
- u a . Ripori. 2. fcöl. 1921X1929. Bp. 1958, Szépira!- K.
. p.

-11Pvsztapá - a mai Kétpó nfvU település halárában járt Mónei Zsig•ood 1927- aijus 30-an. Gróf Andrássy Imre csodálaTosan szép 20
holdas angol parkot varázsolt az ALfold kellős közepére. Ai író látja,
hogy ezüstíenyók, disz bokrok is otthon vonnak ax e&őilen alföldön.
Következtetése: áldozatos munkával paraíJicsomoi lehel lereoleni ezen a füldon is, ahol eddig lombtalanul és ridegen éllek. A pusziatenyői álLomáicm lé Tolt csemete ülteiéi pedig tovább erósin bizakodását
abban, hogy egyszer ezen a tájai is "lombok közt fut a napsugár."

12. MEZÓTUKI CSÖC5ÖS KOR5Ó- Hét pásztonüz ég, 1. Biporl.
1927= Magyarország, 1927. 29- Í Z .
= Kez£túri Újság, 1927. ipr- 3- 2-3.p.
- IU. Riportok. 1. koi. l9?0-I9?9. Bp. 1953. Szépittü.

Kiadó.

361-365.p^
Badar Balázsról és A fazeka* mesterségröl.
A mezőtúri Badar Balázsnál teli 1927-es lálo^ntásánnk emlékéi
ö n i a riport. E]isntn5 szavakkal ir a csöcsös korsó híres mesttréwkalkotd munka )arol. Ebben a riportjában veti fel egyébkénl egy mezőtúri nuizeua ittt&itésének gondolatat is.

. ÜH1 MURI. Segény. 1926[A borilék Potya Tibor müve.] Bp. [l92S.J Atbenaeum. 268. p,
- ua, 2. kiad. Bp- [l930juo.
-ua.[3.

kiadjBp.[l939-Ji«-

-12kiadj
Bp, 1955.
Bp, 1959.
Bp. 1967Bp. 197i.

-Ü*.U.

-M.
-M.
-aa.
- u*,

Bp. [iW9.] no.
Szépirod. K.
TáncíicsSzépiTod- I .
BO.

Móricz Zsigacmd az 1927-es kuntági elíadódtjának Upa*zuUtai
után irta aeg •! Un nuri c. regáyél- A cselekményének színhelye
a Kunság, Mezőtúr és környéke. Négt nap története a regén;, amelynek sorúi Móricz hősei vad tivomvát, szánabaas Uítelelések fogott
és áradé szenvedélyében mutaikozna* meg. Senki sejn mondott olyat
kérlelhetetlen ilíleiel a SzathaÁry Zoltánokról, Rhédey Eszlerckról, Csörgheö Csulikrúl T nini Móric2 ebben a regényében. Minden
illúziótól mentesen ábrázolta. « dzsenmi.

U . AHOL A HUSZÁR TEREM. Karcag, febr. 20. Riport. 1928.
- Az Est, 1938- íebr. 24.
- na- Riportok, 2. köt. 1920-1929. Bp. 1958, SzépirwJ532-535. P .
Karcag város téli vasárnap délelőtt jéről szól. EB Üti Török Vince
református papoi. Gyflrffy latrán néprajztudós! és Horváth Ferenc
gimnáziumi igazgatót'

- KISGAZDÁK KARCAGON. Éleikep.
-Az Est. 2928. márc. I .

16. BAPTISTA [KAMAZBAN. Karcag, mírr. Riport. 1928.
- Pesii Napló, 192&. nárc. U .
- u a . Riportok. 2. köt. I92O-1W9- Bp. 1920-1929- B p . 1956,
5zépirod. K.
Móricz végighallgatta a fele te itt istentiszteletét és műsoros esiéis részt veit. Ax iparos tűr dalárdáját i&

17. ESÖLESÖ TÁRSASÁG. [Elbesiélcs.J 1929.
-Nyugat. 1929. 2, köt. 575-588-p.
^ u a . Bp. 1931- Athenaeum. 2^2, p.
- ua. Regényei és eibesíélései. n . höt. Bp.
-ud. Elbeszélések- 3- Bp. 197i.
Az elbeszélés cBFlehménje a Nagfkunsig *gyik lonyáján
djk. A szerepül borojgaíás közben tréfásan "esöteső
alapítanak, Sok j£ napot, jó estit eltöltenek aton a cimeo, hogy az
e&6i várják a kiszikkadi , hőiéiben

1B. A ROSSZ VIEAGAI. Riport. 1930- Festi Napló, 1930. jan. 19^ua- Riportok. 3. küt. 1930-1935. Bp. 1955. Siépirod. Kiadó.
5-7. p.
Tudósítás a tiszazugi "ariénes asszonyok" peréről.

-uAZ EGÉSZ FALU TUDJA- Riport. 1930.
- Pesti Napló, 1930. jan_ 2 1 .
- u a - Riportok. 3. köt. 1930-1935. Bp- 195&. Stépirod.
S-12. p,
a tiszazugi "ínénetf'asízonjrok" p t r é i í l .

20. A KAGYAR FALU K 5ENR1 SZIGETE. Riport. 1930.
- Pesti Napló, 1930, jan. 22.
- I H . Riportok. 3- 1930-1935- Bp. 195*, Siépircrf. Kiadó13-17. p .
^ ua. Siolnofc megyei NépUpT 1952. oki. 30. 4. p .
-ua- Szob ok megyei Néplap* 1979. ápr- 22. 7.pA tiszazugi "arzénes aasionyoi" peránefc kapcain Ulogalta
Nórici Nagyrévei, - senki szigetét- Az irú a faluban mírii el ellen
t elmaratjotiságof ás tudatlanságot tapasztalt. Eaifiti keriihatalmába a község asszonyait egy haszonleső bába. "Tudást
kell vinni a népnek... ai anyagi é\tt ás a lelki élet terén.., nem szabad tUrni, hogy senklszígetekkcl legyen tele az

21. TISZAZUGI MÉREGKEVERÖX, Riport. 1930.
= Nyugat, 1930. febr, 1.
- u a . Riportok. 3- kW. l?30-l&35- B P . 1958- 5i*pirod.
1&-33-Pa siobiokí lönrínjs^ífci tír-gyttUiokon űisígirökenl

22. F01H A BOB. Regény. 1931.
Bp. 1931, Atíienaeuia. 287 p-fca. 1931- no.
- U a . [ 4 . kiadj Bp, [1940-3 uo. fítd. fc»d.]
- ua. Bp. 1956, Szépírod. K, 590. p. Az 1939-" *t<T. kiad,
alap>£fir amely a Bál c. regényét is
Zsigmond írja regényárál: "Hbbc a kiSíjveaibe
egy íeli fiókja vari beépítve, a diákélet emlékei." - Ét
az
iró kisú)5ZÍUA5Í diákévei aUn rakódott le, a rideg és
kunvatosban, ahova 1396. decemberében kerüli- A Forr a bor nemcsak Önéletrajzi regény, hanem vidirat és leleplezés. "Előkészítő
poshasztó" így bélyegzi meg Móricz a milleniiuci évek iskola-kaszárnyáit. A fiatal generációt oregbuüyász kádasra nevelték, A regény
megjelenése ulin u írót acsarkodó timaűisok érlek- A haladó közvélemény raéltjnyláfisal fogadia, ldézzUk Bálint Gyúrgy szavait: "Soha
iró kíméletlenül nem vágta még az uralkodó réteg arcába annak minden végzetes hibáját, raini Míricz ebben a kemény Írásában."

23. KENYÉREN ÉS VlZEN. Litogaiás egy falusi iskolában,
falu, 193l> március.
, 1931- " í r t . 29.
- u a . Riportok. 3. kül. 1930-1935. Bp. 1956, Siépírod110-1 U . p .
-nií, Szolnok Begyei NépUp, 1979. £pr, 15' 7- p.
Valúiiinüleg u tg|ik Szolnok •«ST«i telepUl^sról, Örvényes
Irt*.

-1624. ÖMLIK AZ ARANY A KARCAGI PUSZTÁN, Riport. 1932.
= Az Esi, 1932. n á r c . 30- ud. Fülöp János: Vissza lé™ jó! Hórict nyoBÍban.
flp. 1962, Síépirod. K- 130-131. p.
- na- - Szolnok megyei Néplap, 1979. ápr. i . 7- pKarcag-Berekfürdőn az aranynál is becsesebb 37 fokos
meleg vu szabadul! fel A fold mélyéből, - s Üolik a csainrnába- Ugyancsak ou lön Je! a gáz i s t anieJyet a levegőbe ingednek, siín"El 4 magyar fold kincseinek sorsa--. a kezdemény * 2 « i eró hiánya
Eáiik a lélek." E n e l íárja riportját Móricz

25. Ml AZ, HOGY TRŐ? Ank#*t a képviselőház folyosóján és karzatán.
Riport- 1932= Az Est, 1932. i p r . 10.
- u a . Hiportok, 3. Int. 1930-1935. Bp- 195Ű. Siépirod. Kiadó
236-23S- P>
Siolnokoi tmliti, ahol "tévedésbör lelartóiíatták Kassák Lajos
írót, Kisújsiálláson pedig a "Forr a bor" c . regény* miatt szinte
"lorrsdalora" tört b , s •* író támadások lüzébe kerüli.

26. KAMUKÉKÓ.
^ Pesti Napid, 1934- 29i. sz- i u . Elbe5iélés«t. í , köí- Bp. 197i- S^épirod. Kiadó,
150. p-

-17-

Móncz Zsigmond 193£- novemberében Jászberényben járt. F bjlogatás ílményanyaga szülte 4 Xamukéró c, elbeszélést. Iróniával,
sót maró gúnnjsl ír a zsírosparasztból lett fukar polgármesterről,
•Mnek lúljir 02 eszén az ígyszeríi de furfangos

21. FOLD ÉS AZ EMBER.
= Magyarország, 1934, nov. 29.
Ez az írás Is az 1934- nov. 23-24-i jászberényi látogatás tapasztalatait rögzíti cikk fom]ában<

28. VERSENY AZ ISKOLÁBAN. /Cikk./ 1934- Pesti Napló, 193i* dec. 2- u a . Riportok. 3. köt. 1930-1935. Bp, 195B, Siépirod. Kiadó
597-602.p.
A jászberényi tanitófcápz5b«n észlelt ö«zinic, demokratifcu& trellea, az itt talált közvetlen légkor 5sztónö2te a cikk megírására.
Több tanítási órát is meglátogatott* Tigyelemre néllú joíaslata rhogy
a gazdfisági iskolác is kapcsolták be az egységes nevelési rendszerbe, aivel " . . . alt a szempontot kell még erősíteni, hogy az életre
neveljenek."

29. KÉP A SÁRRÉTBŐL. Riport. 1935.
> Petii Napló, 1935. apr. U*
- i u . Ej portok. 3- kút. 1930-193S. Bp. 195^. Siépirod. K
653-663.p.

Xisüjizílllít és Xarcagoí é$ Szolnok; megyei is «süti.

30. MEZŐTÚRI JEGYZETEK, iliporlok.
/LéhUút, Esiíly, Múzeum, Csodák *s 7a te kas műhely ./
-Kelet Népt, 19Í0. júl. IS.
- i » . Riportok, i . kól. 1936-1942, Bp. 19Sfi, Szípirod. Kiadd
3JU336. p.
- na. Júfkumáa, 1978. 3-4. sz- Borilón, /részletek./

, HAHÓM SZEKUNDA. Riport. 1939^ Pesii Napló. 1939- júl. 16.
-U4. Riportok. 4. tót. 1936-1W2. Bp. 1958. Siípirod.
217-223. Pti»ijjsiáIliit említi.

32. URAK ÉS PARASZTOK. Hipon. 1940.
= Híd, l%0. stcpl, 27.
- ua. Riportok, i . köt. 1936-1942- Bp. 195*. Szépirod. Kiadó
J57-362. P.

33.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 'HHisgyep. Valahol az Alíüldiáu"
= Kelet Nép*. 19Í1. dec. 15- 2B. p.

-191941. si«pt. 3-an }ár a nyolc gyerekes szoinoki

34- SZILVESZTERKOR. Riport. 1942A szolnoki kisgyepi látogatás keserű élitény*.

MÓRICZ Z5IGMBH0
* K I VÁLÓ" KG NIVTAR

Feri «nt»l

/Í976/
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HÍREK, CIKKEK, TANU-MÁNYQK
MÓRICZ ZSIGMONDRÓL

35.

Március 15.
= Kisújszállás és Vidék?, 189*. márc. 20. 12. « .
"Móricz Zsigmond VIKö. Tanuld szépen szavalta Endrődi Sán
dor: Hazámról c.

36.

BAELA ]enő: Dr, Palidéi Gyula - 1667 - 1903- frbr. 15- Kisújszállás és Vidék*, 1903-fíbr- 15- 1. p"Négy unokaöccse lanul gyánoLiliisa abII a tasű>siáUá5i
náziumbon."

37,

5ZEREMLEY Barna: Búcsúbeszéd Dr. Pallagi Gyula lemttésén.
= Kisij)52áHs és Vidéke, 1903, febr, 15- 3- P"A koszorúk köz üti: Gyula bátyámnak Zsiga, Fisla, Miklós,
Károly."

38.

Ujdcnság a tanuló ifjúság köriben. - "írjúsági lapok" címer
lapot indilottak.
= Kisújszállás és Vidéki, 1909- j-n. 10. 2. ÍZ- /Irodalom/
Muridnak « munkatársa* k&iütt kitmeUtídő szerep* von.

-2239,

A Nyugai 6. számában megjeleni Móricz Zsigmond: A százkeszkenS c novellája, / H . /
ít Vidéki, 1909- *pr~ l- U- sz.
/Irodalom/

4.0.

A Nyugal 9' szamában megjelent Móricz Zsigmond:
Maróka c . novellája. /H./
>= Ki5új*z411£ii és ViáiYt, 1909. iűn, 13- 24. S Í .
/Irodaion/

A Nyugai 12. számiban megjeleni Móricz ZtlgBortd: A
c. novellája. /H./
- Kisújszállás éa Vidék?, 1909- iúl. t i . 28. SE.

42.

Sz,F,:
- Kisújszállás és Videót, 1912. oki. 27. £3- fiz- 5- PA Sai-i bíró clóarlását "fiyér szimú kázönsíg aLnden nagyobb
nélkül" nézte

Kik i r u k A "Xisúisiállas i s Vidíkíbe?" L
- fciiiijszíllás és VMike, 1913- dec. 21. 5Z. »e- 5- P"KÓTÍCZ ZíignondtóE, i rtfíid ídű alatt orsiágos hirUré
tübb tárcái horoit • Upunh á régebbi iddbeo."

-23kí.

Müvéíteslíly^ / H . /
= Független Lap, 19H- jan. 2 2 . 3 . p.
"Tegnap színházunkban /Szolnokon/ nagy müélYezeiben voli része közönségünknek. ZiUhy Gyula a debreceni színház volt igazgai<5>a barátjával, a magyar Alföld színes Lrójáíal. Móricz Zsigmonddal páratlan énekli és sikerU cstélyt rendezett, A kun
gány "Keret Ferkó" illuszn-is szerzőjének
g á í e . . . soká megmaradnak a jelen voltak hálái

A kunhegjv&i Gazdálkodó Ifjúság Egyesületének
= Nagykunság, 1927. ]an. 8. 3- p.
ítóricz 2sigmcnd: 5ári bíró c. miivel mutatták be.

Máncz Ziigmond maíjftí. /H./
= lász-Nagy-kun-Szolnobnegyei Lapok, 1927- jan. 23. 3
1927. íebr, ?-4n. M.2i. és Stmonyi Mária Szolnokra
a Szolnoki Újság meghívására.

17.

MOVÍCE Zsigmond esiély= Hei&túr és Vidéke, 1927-

,. 23. 2. p-

BOHOS5 Utrán: Móricz Zsigmond.
-Hezótűri Ujsáa- 19?7- jan. 23- 1-2

-2Lí9.

Móricz Zsigmond elóadúi est}* - M. Sinmyi Hárii tözremtl• H«ótúri Újság. 1937. í*n. 23. 3 . p.

50.

^1 rodalnii7déklönót tart Mírici Zsigaand és neje Simcnyi
Mária .JH.J
= ]Í5i-N*gyfcuíi-Siülnofcmegyei Lapok, 1927. Ion. ??. 2. p*

MŰrici Zsip^oíHÍ M«őtűron.
= Mezölúr és Vidéfce, 39^7. jan. 30. 2. p.

52-

kóricz Zsigmond felolsasó «l>e.
= Mezőtúr és Vidéke. 1927. febr. 6. i.. p.

53-

kóncz ZsigBMid elcadÓ estélye.
= MíEŐnin Ujsáe, 1927. íebr, 6, 3, p.
Az iráí arról tudósít, hogy ez iró 120 iínyi lelke* közönség
tHkl magyar sortprribléinákrúl beszélt, majd "Kái nemes álUt"
c. novtllá)át olvntia [el. Sitooiiyi Mária pedig Móricz Zsigmond:
"A gyernefc hazaoegy" c . drámai költemény ét adta el£-

51 ~ BALÁZS László: Btczélgviés Móricz Z
"Mezőtúri Ujsig, 1927. febr. 6. 2. p.

-25Moncz erdélyi űija uián Mezőtúrra Látogatva nyilatkozik a városhoz füxödó meleg kapcsolatairól, ai alföldi városok homogenitásáról.

BOROS5 István: A jubiláló Móricz
^Mezőtúri Újság. 1927. mi)* 22. 1-2. p.
Háricz Z5 " e s írói pályádra emlékezik a cikkíró. Regényeit,
elbeszéléseit míUaija, a emelkedeit szavakkal sjól Hóncz
tődéíéröl a Nagykunsághoz. Befejerő soraL idézésre érdemeneset
"Ez volí az a kincses bánya, aneíyn*k mélyérGl aknázta ki
é\ó A.lak}ail s akikre kemény ^zog«s ostoréval annyiszor le í«
sújtott, de • liidakoak sa]gasa alá" is éreittifc magyarságáe>t
szivének dobogását."

56-

GAJDA Béla: PaLlagi Gyula dr*
= Kisújszállás ts Vidéke, 1928. febr. 4.
"A legnagyobb 4^6 Irönk egjike MŰncz Zsigraood: a Légy )ö mindc. regénye Géu bácsi al«kjdt az 6 vonásaiból

57-

Szinhiz. /H,/
- Nagykunság, 1929- "áj* i . 3- P"Április Z9-én az Uri m i i c. vig>áték volc müsoror. Nem érdemli a

-2656,

Magyar köny"héí Szolnokau PtkJ
= Jász-Nagy kun-SzDlnokuegyei Lapok, 1323. máj. 23. 1. p.
"A kűjony mialt 1-2 Mórici kötet íogjotf el csupán."

59.

AfcADl-SZABÓ István: Kagyar nyel* - magyar dak
íág, 1929. jűl- 6. 1- PZsigmondot 50- születésnapján
ravá fogadu.

60.

A kisújszállási Öreg Diákok Szövetsége.
- Kisújszállás « Vidéke, 1929. tűi. 7. 3- p .
Míncí Zsigmond tiszteletbeli i*g^

61.

Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszá nélkül- c,
ka bemut di ójáról- ]ási-Kag_vtain-5iolnokrfiegyei Upok, 1929- no*. 21. 3. p .

62,

A fJvugai siípiroda^ml és kritikai folyóirat ir<xUb»i e«(je./H./
= Siolnűkés Vidéke, 1930- mire. 27. 2. p.
ELái#tes hír: kórici Zsigmondot Ls várják Szolnokra.

63.

Nyugat est, /Szolnok./
- Mai-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1930, márc. 30. 3. p.

-271930- mire. 28-án lartoiták d Városi Színházban.
Az esten megjelent: Mónci Zsigmond, Kosrtolány/i Dezsé.
Sthöpfbn Aladár. Simaiyi MárU, Geller! Oszkár, Nagy Endre
és Babiu Mihály.

A Nyugat irodalmi estje*
- Szalnűkís Vidéke, 1930. márt. 30.
Kóricz Zsigmord egy novellájával szerepeli.

sz6 a vármegyei tönényhacósigi biiotiság
i\ei - Wóncz Zsigmond inj ügyében,
= Jász-Nagybin-Szolnokoieü^'tápok, 1931. •*}. 21- 2. p.
"íemplén megye ílitatában hazafiatlarmafc i^éVte Hóricz Zsig•ondót. A szolnoki hírlapíró gárúa kéri, hogy tekinlsekaz

66,

A vármegj* rendkívüli közgyűlése 1931- mi]. 31,
- Jisi-Nagyhun-Siolnokmegyei Lapok, 1931. maj. 2 Í . 2
Hórici Zsigmoná huzttiái ünerieiet sérti eljárásit

67-

Néhány perces beszélgetés Móricz
Nyilatkozik a Nyugtiban megjcltnt cikkéről.
•S. 1931. ma). 23. Z, p.

-2868.

Különös beszélgetés.. = Nagykunság, 1931- auft- &• 2- PArany [áno*. Nagy Imre és Móricz
íüzódő ka pcsola tárol.

69-

Móricz Zsigmond új vig}áiéka,
= Nagykunság, 1931- szept. 12. 2.
A Kerek Ferkó c.

70.

S.K4Arany ]ános és Mónci
• Nagykunság, 1931- jan- 30. 3. p.
Dóc^y ]«nő levelére válaszolva írja a cikk
M
A nagy Móricz... és Arany ígyüti... foglalnak helyet a parnasszus ormán, i mini Kisűjsrillis kát vándora, lantosa a
kél kimagasló reprtienlánsd a világ szemében is ha
érték gyanánt fünntk fel."

71-

Nyilt-Tér.
> Nagykunság. 1932- febr. 20. 2. p"Aklkben most HUSI helyeit "Forr a bor" - oiait forr az epe.
Jelentkezzenek nálam, hogy észrevételeikéi a sipreplők vágj
ak pedig panaszaikat jegyzőkönyvbe vehes&em
helyre való loTábbithatás végett." "KUfc Faii, heccster."

-2972. ÍSÁVÁ5 Sándotf C S . S . Móricz-lizí
= Nagykunság, 1932. febr. 27. 1* p.
A Forr a bor c. regényéről.
"Mórica Zsigmondot gyűlölni KÍE új* z állásnak nem illő, mert
büszkének kell lenni, hogy végre már Kisújszállás is szerepel
a magyar regényirodalomban és egy olyan avaloll kéz munkája,
nini a kisújszállási szUrke diák."

73.

Szerkeszíói és kiadóhivatal! üzenet.
- Nigjt-nság, 1932- Tebr. 27. 3- p.
Kisújszállás;. -. "hofjy Móricz Zsigmond "Forr a bor" c . regényében hamisan álhianá be a városi és a gimnáziumi nevelési.
Sajnos Móricénak ebben is igaza van, s egyetlen hibába, hogy
az igazai meg is neri nandam: Ha itt csak lalpnyalás kell, ügy
ne olvassanak Múnczot."

7í.

Móricz Zsigmond Karcagon.
= Nagykunság* 1932. márc. 26. L. p.
= Nagykunság* 1932. m^rc- 28. L. p - '
= Nagykunság, 1932. *pr. 2. 3- PMóncz láiogatása ^erekíürdiq/ A gázkútníl.

75-

"Kél könyv."
és Vidéke, 1932. ni}; 29. 3/Iroda lom/

-30Elitélő, elmarasztaló kritika a Sirarany £& B Forr a bor c,
Mórici

76.

Kritika egy kritikáról.
= Nagykunság, 1932. jün. 11. 3-4. p .
AfcriTikaénekeli a Lég; jó mindhalatig, a Sárarany és a Forr
a b o r c , regényeket.

TI.

70.

Móricz Zsigmond az oroszlánbartangban.
= Karcagi Napló, 1933. dec. l i . í . p.
1931-ben a vinnegyci kozgyUléi eliLélie, "Múricz azonban n«n
haragsiík Síűlookra . . - ahova megérliezen... a szolnoki újságírók körülvették, afcitaiefc elmondoiia, Siobíokon kél napi pihenésre látogatott el."

MegjeienT a Színházi Élet Szent István albuma, vezető cikkét
Móner Zsigranid irla a Gy«igyösbokréta címmel. /H./
= Nagykunsig, 1933- aug- 19- 3- p-

79.

A Síinháil Élei legutóbbi számiban MéHcz Zs^scnd
ja. /HV
- Nagykunság, 1935- jut- 22. 3. p.

-3180.

Nem élhetek muzsikaszó nélküli
= Jász-Nagykun-Szolnoknicgyei Lapok. 1936. márc. 12. 3Móricz Zsigmond ¥igjáíéka filmen.

3K

Légy jd mindhalálig.
= jász-Kagykun-Síolnokmegyei Lapok, 1936. maj. 14- 4- p,
sorok Móricz Zsigmond regényének filmváltozatáról.

82.

A idtiőtúri Badar-napok lá]ékoEuló)a.
= Meiőtür és vidéke. 1940. jún. 29. I . p.
Móricz Zsigaood a meghivottak fcozötl.

03.

/d.d./ Badar-napok.
= Meiőnír fo Vidéke, 1940. jifil* 6.
Értékelés * kuliurélis-estálynSl, amelyen Móricz is szerepelt,

64.

N.J. Magyar irák az első haT-cvonalbán.
= Httótúr és Vidéke, 1940, oki. 26.
Műrici Zsigmond "Kelet Népe" c. lapiávat a sielleoi i
közön.

85.

Olvassa cl Műricz ZsigiocMid: Ktlei S?pe c. müvét. /H./
- KiaújszaUá^ és Vidéke, 1940. dct. fi. 2. p .
Felhívás a KeleT Képe c. folyóirat e!5fizítélére,

-32-

86*

B.A.: Az irodalmi est margódra- Kisújszállás és Vidéke, 1941, márc. 2. 2. p.
Móricz Zsigmond nevel említi.

87*

Móricz Zsigmond a magyar sors problémáiról beszélt A szolnoki csata évfordulóján rendezeti ünnepségen.
- Szolnokéi Vidéke, 1941, márc- 5- 1-2. p.
Az Ünnepség a milleniumi Kultúrház /ma: Járműjavító/ mozi
helységében volt.

66.

A műhelyi KANSZ ünnepélyt a szolnoki c^aia évfordulóján.
• Nemieü Jbvönk, 1941, márc. ?• 1* PUnnepeliék Móricz Zsigmcnd ir6t, aki munkadélután keretében
máslál órás előadási la nőtt. Majd Kiss Gábor ánraszéki Ubűknél több órán ál ha Ugatta ai árvaszéki iá rgy alá sokai és a panaszosokat.

89-

Móricz Zsigmcnd Siolnokan.
- Szolnok és Vidéke, 1942. júl. í.
A Tisfa Szállóban piheni leánya, Móricz Erzsiké társaságiban
**• *S? jó hétig'
Az úíságirónak a küvetkez5ket múndta Múrici: "Az árvíz idején
a rékdsi halárig kocstztam és riéíten a pusztulást. Most pihenni
lonem ide. Szeretem A várost és a Tiszái. Nagyon fáradt vagyok,
sokat dolgoztam az uíöbbi idóoen... egy jó hitig maradok még a
városban, 1 "

-33-

90,

Móricz Zsigmond Szolnok™ nyaral leányával, /Riport./
= Nemzeti Jösónk, 1942. jül. 7. 2. p.
Móricz aiegismerle és megszerette Szolnokot. Őszinte elism
rés hangján beszélt városunkról, a Tisza Szálló
környezetéről.

91.

/d-d./: Búcsú Móricz Zsigmondtól. /Vérereik*/.
= Mezílűr és Vidék*. 1942. szepl. 13. 1. p.
Méltatja a nagy iro életoUvének j
Nekrológ.

92.

NÉMETH László: Morici Zsigmond.
= Magjar Élei, 1%2. nor. i .
Halála alkalmából roViden nélia[>a az író éleiét és munkásságán
/Résrlet a készülő

93.

HERPA1 Bándor: Nép és kultúrji,
= Kisiijszillis és Vidéke, 19^3- mire. 21. 1-2. pMárici Zsigmond mUTeinek olvasására hivja fel a fígyebaet.

9Í.

Mórici Zsipiond íbresztáse. EnlíUtŰQyr. Szer*, és bev.
Darvas Jóisef. B P , 1945, Sarló. 29L p.
Bíbliogr. 243-291. p.
: 20 t 34, 40, 86, 106- p.

-2Í95-

DÉNES Síilárd: Móricz Zsigmond és a Magyar
= Magyar

96.

DÉNE5 Siilárd: Belül van B tarkája /Emlékek Kisújszállásról és Móric2 Zsigmondról-/
= Kagyar NyeWör, 1952. 3ÖÖ-369- pElt A siólísl Risújszálliscn hailoTla

97,

BAHLA Siabó ]en6: Hórici Zsi
, 1952. 21, S Í .

95.

A műit és jelen közötti éles elemélel illkrözi ai "Vrí
• Szolnok megyei Néplap, 1953. )flr. 2B. 5. p.
Csuli régi birtokán Tsz

99.

1ÍX).

BOFÓK Imre: Kóricr Zsigmond
- 1. fii. 13-lB. p.

BABLA SZABÓ jenű: Móncz Zaigi»ond érettségi viisgá>a a
kisúiszillási gimniiiümb^n.
• Szolnok megyei Néplap, 1954- jon. 24*

-35-

101. BAfcl_A SZABÓ Jenő: Emlékek Móricz Zsigmpfidrót.
= HUvtít Nép, 1954- JÚD. 27- 3. p.

102. TÓTH István: Móricz Zsigmond kUújszállási diák a nép
- Szolnok megyei Néplap, J95Í. oki. 20.

103. VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond írásbeli dolgozata magyar
irodalomból.
« Irodalomtörténet, 1955* 33Í-336. p.

106. GYOMAI György: Móricz Zsignjond Szolnokra. / l - 3 . /
- Szolnok megyei Néplap, 1955, máj. 29. 4. p .
n
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M
-ua.
1955. )ún. 15. £. pEnlékeTÖ írások az író szolnoki fogadUtisiról, az
L, 4 tiszuugi mérgezési per idegén i n

riportjairól.

1CS. SISFA1UDI Sándor: Egy megmenteit Móricz ¥er».
= Jisikunsáa. 1955- 6. s í . l6.p.
A "Mese, mese mállia..." fceiiietu verselj anetyet egy- « papírgyár zúzdájából megmentett könyvben Talált meg a szerző,
1931. máius 5-en a könyvnapoh i n a MdHcz Zsigmond.

-36106. C5ÁSZTVA1

lsitin:

Móricz Zsigmond és « Jászság.

- Jisikunsáe, 1955- 5. sz. 33-37.pMóricz Zsigaondnak Blénei&y Jánosiéi Lrt kél levelével.
1934. dec. 10.. dec. 2 1 .

107.

Még egyszer a megmentet! Móricz versről.
- Jászkunság, 1956. 2. sz. 69. p.
A vers születésének kűrülményttról nyilalkorik Bohuniczkj

tOÖ. KISS Tamás: Kél kisújszállási témájú Húricz regény keleik?
körülményei,
ág, 3956. 3. « . 99-101. p.
A Forr a bor és a Bál.

1O9-[TÓTH István}T.I.: A Mórici-szobor.
• SjEolnck negyei Néplap, 1956- jun- 17- L- p.
Medgyeasy Ferenc

110. KAPOSVÁRI Gyula: Móricz Zsigmond Szolnokon.
- Já&Ekun*ag, 1956. 5-6. sz. 210-212. p .
Látogatások../
Gáborhoz irt kel levelivel / I 9 t l . a i r c . ,
. jlki./
is három fényképpel.

-37111. DÉfíES SiilinJ: Móricz Zsigmond kisúj&EáÜási diákemléktt
írói alkotásaiban.
Kö* le ménnek, 1956. 4* s í . 447-457* p .

_ DÉMES SííUrd; Kii beszélnek Hóricz Zwgmond
az iskolai értesiiökortr*ík?
- Iroda lom ibriánei, 19S7. 354-359- p .
i éveiről i l .

113.[K1HER
sigú szobrai.

HŰricz Zsigmond élem agy-

= Tisiaíid*k> 1957. ay 8 . 13- 4. p.
Somogyi Árpid ultoti&át KUű
élűit álÜloitát fel.

, h városi

' VÉGSŐ Zoltán: A Móricz szobránál - Leleplezése alkalmából.
= Ttszavidéü, 1957. aug. l ö .

•115-

Móricz
Verseny Güaná= TuiiásUveg, /Díikújsáe - TtiaA. a
ziuo 6nkípz6küre./ 195&. má},
A Horicr Zsigmond nyomában c. cikk az ú-onak
út^ái emiili. KI$5 Bolcözsáréknál gyakran mrgszáUt Móricz, A
d a l i d d a l éleit végéig Eariotia a kapcsolatot.

-36116. KISS TAMÁS: A. Nagykunság világa Móricz Zsigmond művészeiében.
- Jászkunság, 1959- 1. sz. 7-10. p .

117- KISFALUD! Sándor: Móric; Miklós: Móricz Zsigmond indulása
- ]ásEkunság, 1959- 2. sz. 66. p .
/Könyv szénit,/

. ORDAS Iván: Móricz Zsigmond nyooában Kéipó termelószöyet
kezeli községben.
es, 1959- II- sz, 22. p .

KISS Tamás: Móricz Zsigmond ki5iljszállási évei. Klny. A
Kossuth Gyakorló Gimnázium ÉvJiönyvéből. 1959/19&O.
Debrecen, 1960, Tankönyvkiadó. £0 p.

120- Z.J, Hagyomány és reform.
- Szoboí: megyei Néplap, t960. ofa. 9. 7, p
Kori ci kis új szállási éveiről.

121- FtltÖP János: Visszatérni jó! Móricz Zsiganid riportjai ny
mában. Bp. 1962, SzépiTul.K. 305. p. Eisujszálláá: 60,
92. p.

Kunság: 209. p.

Kircag-Beretílirdó: 127t 139- p-

-39122. NAGY Péter: Móncz Zsigmcnd. 2. á(d. Kiad. Bp. 1962,
Szépirod. Kiadó. 5 l 6 p . Kisújszállás: 22-25- p.
Kunság: 10Ü-105, 151, 250, 277. p. Tiszazug: 317. 469.

123.

Móricz Zsigraond terv* megvalósult Mezőrúrca.
= Esti HirUp, 1962. szepl. 7.
Múzeumi kiállítás.

124- C5ALOG Zsolt: Múzeumi KíáUitás
= Múzeumi LeveleJt,[l962^ €. sz. 19-20. p.
Í927-te*n irt riportjai idézi.

125. CSALOG ZioU: Húzeurai kiállitáf Mezótúrcoi.
= Szolnok megyei Néplap, 1962. szepl. 3.
KóriczK eraütí.

126-

Hőricz Zsigmond emlékünnepély a TIT és a megyei könynár
rendezésiben. Elóado: Mii^ocsy József. / H . /
i Háplap, 1962. olct. S. Szolnok,

127- MÓBTCZ Viráa: Apám regénye. 3- taad. Bp. 1963, Szépirod.
" I . 657 p. Kisújszállás; 17-19, 24,27, 37,30, 1Ö3. 340,440,
ÍSZ, 510. p. 3zolnofc 401, 403, 603-604, p.

128. KISS István: Móricz Zsigmond Szolnok megyében.
- 5zolnok mcgyti Népkap, 19*3- JÜl. 2- 3 . p .
A KísújsiíllAson eltöltüti esztendő* döntó szerepéiől.

129. MÁTYÁS FerencT Költik és parasztok* Utinaplo". Bp, 1%Í,
Maerctó. 323 p.
Móricz Zsigmondról: Forr a bar Móricz dükvára&áDAn. ?75Kisújszállás.

— 1 3 0 . MÓRICZ Virág: KünyrhMi
Mórici Virág Zagyvarékason raegláiogapa a Kiís családot,
ahol éd*sápja, í5 ávvíl ez?lört Többször víndégeskedeit. Hegaj.í a fatanapéi, "ahol jó\ aludt Móricr miközben
neta a Zagyvában fogoti polykál,"

131. MÓRICZ Virág: Móricz Zsigmond tzerkcsztó úr,
Bp. 1967. Siépirod. Rudó £91 pKisű]siálUs: 93-9*. 96, 114, 169. 338, 3*0-341. p.
: 96. p.

133. VARGHA Válnftn: Möriti Ztígműftd alkniáui é& vallomásai
tUkrébtn. Bp. 1967. Sfépirod. KUdú 2t>9 p.

-il-

133- B.A.Slíienei a régi iskolának. Híres emberek müvei a
szállási gLanizitun jubileumi kiállításán,
= Síolnoh EHCB" Néplap. 1967- sztfjt. 30, 5- pEaliti Móricz Zsigmond ftlréleü éa taodiimöHességi

Í3i- KAPOSVÁRI GyuU: Kórfez Zsigmond szerkesítii
sifi, 19^S. 2. EZ. 9Í-96, p.
i 5zabó Sándorhoi 1930. Api\ i, 11, lö, 29,

135, KOMÁBOMY József: Móricz Zíigmcnd Jisiberényben.
- lászliunság, 1969. 3- sz. 126-135. p1934. űowenber 23-2i-ín j í n

136- ÁGOTÁI Liszlá: Mórica Zsigacm! Kisújízíllásra érkezése,
= Jászkunság, 1969- 4- ar- l62-l6i. p-

Zsigmond. 2. toad, Bp. 1970, Gondo137. CZ1KE
l*t. 1B9. p. 12 1/Nagy magyar írók./
: 16-ZD. p.

-a130. ARI Kálmán: A túri korsó.
- Képes Ujsig, 1971, nov. 13-

139. KRESZ Mária: A Nagykunság fazekassága.
= Jászkunság, 1971, &. sz. lífl-157- p.
Idézi Móricz Zsigmondnak a mezőiúri Bidir Balázs milhelyébeu leli

Névadójukra emLékeinek. Móricz hagyományok KisújszállásonStolnok megyei Néplapf 1972. oki. it. 5. p.

Emlékkiátlilát Móricz Zsigmond halálának 30.
őszit Létére*
- Szolnok megyei Néplap, 1972-okt. 20. 5- P-

. SZUEHAY Ernő: A meiötúri Móncz-saotor ayaiására
= Egyiiii, 1976. 1-2 S Í . 63-^8. p.
- úa. = Szolnok megyei NÉplap, 1976. jűl. 1. 1. p .
ünnepi konyvhéi Síolnok megyében. Fényképpel.

U3- BAKÓTI Szabolcs: Móricz ZsigBcná nyomában--= Lobogo, 1977- srepl. 22.

-ijU4. [TÁL Gizella) T.G.: Kire marad a kisködműn? /Badar Júliáról
Balázs unoka járói-/
= Szolnok megyei Néplap, 1977- nov. 20. 7. p,
A mezőtúri Badar Balázs fazekas mühelyében gya^an megfordult Móricz Zsigmond. Ezeket a aorokac ina a mesterről:
"... észrevette az évezredek előtti Eazekjg művészei vonaUH
és megpróbáLia ugranazt csinálni, amit a görög, római edények
és oás torot művészetében feliedeieu , . . "

US. SZILAGYI Ferenc: A 600 érés Heiötúr irodalmi
= Magyar Nemzei, 197Ö- dec. 29Móricz Zsigmond "Uri mun' h c. műiének íorrísa

146, VÁRKQtJYI Endre: Lílioej-és fogaskerék. H^zőiúri vállazások.
- MagyarorstÁg, 1978. ápr- 30. 25- p.
Móricz Zsigmond "Uri muri" c. regényéi említi.

U7- TISZAI Lajos: Móricz Zsigmcnd nyomában - KŰiÖttUnk éli,
nálunk járí. 1-5- r= Szolnot megyei Néplap, 1979- márí. 18. 8. p.
Kisújszálláfi, Jászberény, Szolnok.
- M . = Szolnok megyei Né"plap> 1979- ápr. í . 7- PKarcag-Berekfürdő, Ömlik az arany a karcagi pusztán
c, riporttal- u a . = Szolnok megyei Néplap, 1979 - ápr . 15. 7- p-

-44-

- UB,

-ua.

Örményes és környéke. Kenyéren és vüen. Látoga
tás így ínlusi iskolában c. riporttal,
S zolnofc megyei Néplap, 1979. ápr. 22. 7- pNagyfív - TiszanjgA nagyu- falu fi senkísiigete c . riporttal.
Szolnok megyei Néplap. 1979, ápr. 30. B. pVasíejU kunok küiött. c. ripcrttnl, amely
rol

US. TÓTH Ildikó: Otbr«:efiF Sárospatak, Klsújszállii,
HÁrcm csikóFal mentein el innen.
= Lobogd, 1979. ápr. 19, &-9. PHóriCT Zsigmond íjiákáveíi mutál>a be - Kiss Tanís
lörténési nji^nkúfalái idézi; Két kí|> a kjsúj&íálláíi
umról-

U9- BARÓT1 Siabolca: TalAneíután.
= Lobogó, 1979^ i p r . 19. 12-13. PA tenteniríumi ünnepségekre Talí fetkéaiUléa során a budai és
a klsűjsiállasi Móficz Zsigmond gimjkáziuoi diákjáról ad hírt.

150. SZATHHARYNÉ BÉKÁST lWitó: í t k olvasnak
-E<yUtt, 197S. 3. sz.
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FÜGGELÉK

DOKUMENTUMOK A KISÚJSZÁLLÁSI
MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUMBAN, ÉS A UE£ÓT(JRI
KÖNYVTÁRBAN

151.

A kisújszAllási . . . főgimnázium értesitájt az 1896-1899.
tanévről. Küzzé"te5zi Pallagi Gyula. Kisújszállás, Szekere* nj,
1896-1S97. ÜUIÍV. lBg?. Móritz Zsigmondról 9t. p ,
1897-1Ö98. Tanév. 1&9S. Móricz ZsLgjaondról 10j r 116. p.
ie&e-l899. » n é ' JÖ99- Mdrici Zsigmondról 94, 117- P-

152.

NpghivÓ a taíáj^iálMsi.,, föpiünÍEium ifjű^Sgi segiifi egyesület 199S, dec. 3-án hangversennyel egybekötött lánceslélyére.
A tnUsorban szerepel Móricz Zsigrnaid.
Jókai Mór: A lengjelek rehér asszcnya c. müvét sza*al}a.
/Eredeti,/

153.

Móricz Zsigmond íreu&ígi irísbeli dolgoiatai: 1999.
göróg nyelvből, magyar irodalomból, náraet nyelvből és neaynyiségtanbóU

.

Csoportkép a i értltségizá osztályról.
LS99- jú

155 -

A ki &új szállási gimnázium tanári kara 1B99. június.
Móricz tanurairót./

156.

KöWieiTány /1Ö99. június 26. ai ártuségi 10 évfordulóján
való részeiéireAláírások közüli Móricz

157.

Az lfjűsísi Sflfcétyegytet pöiiiárkiMivve. 1599- júl, 6/Eredttí./
Ai egylet Ifjúsági elnöke Móricz Zsigmond, a tanár elnöke:
Barla Stabó

.

Jenő »oU.

Móricz Zsigmond leteli Túri Varga Sándorhoz 1936. Eebr. 24.
Fcny képna soUi É

159-

A kÍ5ÚjszínA5| Móricz Zatgmmd Gianázium cs S ;Bltfcöz*piskola }ubileiiEi Éíkonyvc 1966-1967. Az iskola tt*
250. *víorduló]á rfl . Szcrk. Ari SAndür.
Mórici Zsigmond: 52^3- p.
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MÓlflCZ ZSIGMOND ÍRÁSAI A KI SUJSZALLÁS
ÉS VIDÉKE C . LAPBAN

160.

Margittá, /Tisza-Roff./
= Kisújszállás és Vidéke, 1900. jan, 7.
/Csarnok roratV
képpel }ár-kelT tipeg-topog
Ilyen nehéz munka nem is négy ám könnyen.
No de üteg \s rudjuk mi a mUg titka,
tűri fejéi lám a kis Margit Ka.
Meg Tan valahára, híl" Istennek
Oda toppan sebtea mamája elébe.
Szétnei, mmi a gyózles Ali Drágei váron:
"Tudom mennyi mir nagy!" "Ugyan mennyi?"
"Három"! - •
Móricz

l6l-

A bicska.

és Vidéke, 1900, íebr, 16.

/Tárca rovat./

-48A bicska
- Az ördög győzi ezekéi a gyerekeket bicskával. Ezt nea én
mondom« hanem édes anyán mondta, mikor hetenkéni bél bicskái
szitettem eL Mégis nea jól mondom, nem hetenként vesztettem el hetei, ámbár nem rajtam múlt, hanem hét héten.
Ugyani; átlag minden héten kap la ni egyet ás az átlag minden hél
első napján el is veszeti. 5 ha már az is volt a célja, okosan is letté,
hogy mindig mindjárt az első" nap megteltei mert igy hal napom maradt,
a melyi**n könyöröghessek egy új bicskáért és fogadtozhassom, hogy
soha lobbé el nem veszítem.
- Az ördög gyón magái bicskával!
Ezt már nem édes anyám mondta, hanem én, mikor legutóbb elveszett
a zsebkésem.
Még most is megvan az 4 régi jd szokásom - most ugyan n i r nen
hetenként veszítem el őket, hanem úgy havonként négyei. Mégis nem
négyei, meri annyi) négy hónapba ha elpusztiiafc*
Késeimnek *s megvan a régi jó szokisa, hagy rendesen eltűnnek
mindján az elsá héten- S ha mar úgyis azt akarják totni.okosan teszik, hogy igy teszik, mert így három hét Ionja, keserve végre rakényszerit, hogy a következei hónap elején, mikor pénzem akad, rögtön új kést szerezzek.
Ezek a nagrérdekü gondolatok onnan támadnak bennem, bogy ma
legnap űjrs elveszeti a késem. Elveszett és ezzel a lettévtl szúrt
n a szivembe. Nagyon érzékenyen vétlen, hogy a kapuf&fátol
veti búcsút. Okmen kél mond 2 pengői adtam érte.

-19Hicsoda siép kés volt! Hózatka is megbámulta. Rózsi ka az éh
házi kisassEonyani, sietek megjegyezni, hogy kilenc éves lesz mosl
február 23-án- Ez indokolja,hogy mién érdeklődön olyan nagyon a
peneczilusom irint: meri ha nem is egy számjeggyel kellene leírni az
évei számai, hanem például kettővel./már akár eleibe, akár utána teszünk a 9-esnek egy számot/, alig hiszem, hogy ezzel dicsekedhetnék:
Rózsika, a házi kisasszonyom is megbámulta.
- És hány krajezár volt ez. a bicska bácsi ka?
- Két Trtocska Bózsika,
- K i t i n ! Juj, az sok pénz.
- Két frt! jujuj! Egy bicskaI Ez( már a urnája monda, a házi- Két Irt. - I>e nem akarom én elsorolni, hogy kik és mik kiáltottak így fel, hiszen elismerem, csakugyan relleneles két frf-ot adni egy késért, még ha egyenesen, egyenesen iiébe készítenék is.
Ugy vetteo észre, figyelmesen kezdenek vizsgálni, nem litszike az arezomon 4 századvégi de generáliónak valami nyoma. Természetesen a múlt szádad véginek, o e n hiszen már a jövő században élünk.
Én is csak most vettem magam észre, hogy ismert nagyzolásom
rossz következményeket vonhat maga Lián- A háziúr, még inkább a
háziasszony igen iziresen emlékezlek egyszerre valami attélére.hogjf
jó volna., ha a lakásbért táRzttném.
Nem mondom egy kissé megszeppentem s elkezdtem nentógondolatokat keresni a piafond díszes, festett virágainak szirmain és czipom orrán felvállva.
- Igen, de hát, izé akarom mondani ügy kaptam én azt,
-» Aba! - Általános

-5Ű- A nagybátyám veite, adta újévi ajándékul, hogy ebben a
szitáé Lzéjét, első jelét lássam.
Oh bár úgy volna. De fájdalom, nincs olyan nagybátyán a ta anOicziójának tartsa, hogy kél pengős késekkel ajándékozzon meg. No,
ha 6 is úgy kapná és volna neki egy hárem frtos, akkor nem mondón.
Sióval itt bakot télien a bicskával, vagy ha úgy tetszik metszel
tem a metszá késsel.
Els*iéi vettem a kést, akkor este történi ez az eset, ma tán negyedike is már nincs kés .
Igen termeszeiéi, hogy iszonyú dühbe bonillán, mikor ezt észrevetlem. Elhatároztam. hogy többel, nem veszek kést, mert hát:
- Az Ördög, győzi magái bicskával! |
Ahabicska! Ez lesz a megmentóa! Eszembe jutottak a gyermek
kon kedves emlékek /azok is amelyeket az imént nem soroliam f?l. a
pálezák, nem amely etet elfaragiácn hajdani bicskámmal, hanem
kei rám raktak hajdani bicskáimért, és amiatt./
Aha mondok, bicska! Ezt veszek. Legalább a hizigazdáák
is helyre lesz áLliiva a becsületem, magyarul repotLom: 2 kros bicskái
Siettem a bókba, i l l ran a negyedik házban egy: Báthori András1.
- Kérek egy bicskái! A boltos, talpig magyar ember, talpig magyar ruhában, talpig magyar csudálko?ásba esett.
- Mit mit*
- Egy bicskái!
Bálhori uram összehúzza a szeméi, végig mustril, megpödri a bajuszát, íel mg valami bögrét és u i mondja, hogy
- H a l l j a ! Mit képzel! Csaknen tartok tán bicskát!
Valami szégyerérzet féle fogott el. Báthori úrnál bicskát! A reslelkedés olyan erős volt. hogy még íüt se mertem kérni, egy

-51pedig azt is akartam v«ini. Egy kr! Kég is ha egy fél kilóra leit volna szükség.
Búsan odoogtem tovább a buliból kilániolyogva. Félörs múlva beártem a piacára. Megállók váleilenül a magyar ritkaság Kereskedés
előtt 5 ine a kirakatban valami bicskafélét pillantok meg.
Fégi kedvem újra visszatér s fumigálva minden Toldi bajt, rontok be.
Fényes, káprázatos terem. Ol-iial segéd roíiBn, mi tetszik?
Hegreitenve Bonúom:
- Bicska.
-Bicska! Bicskái Öt-hat segéd úr rohan rikohva s mihamar elibem raknak egy rakás ékszeres dobozt, melyeö-en selyem párnákon
bicskák alusznak.
- Parancsol nagvsigos urán.
A másik jelenlőségietjesen hunyoril rá s szóiii
- Méftíiíatik aíHóságcí uram !
Egészen megrökönyödtem. Vagy cze* az urak vannak önkívületi
állapotban - vagy ők bolondultak meg. S olt kínálták nekem a bicskákat.
- Micsoda finom aczél...
- De a kidolgozás.-.
- Műremek...
- A legftntKnabb munka...
Igazán szépek voltak, azért kérdem szerényen.
- S az ára?
- Bah semmi - é s micsoda kidolgozás --ez csak lOTflPiros vérem hőmérséklete - 10 C°-fokra tuDtfUi.
- Csak - nyögi* hangtalanul.

-5Í-

-Oh kérem, Fan íit lükeletesebb ía r u pl. 25 frt. ez 30, ez £ 5 . . Kezdtem felfogni a helyiéi humorát.
- Ke Folytassa kérem, maradjunk..,
- A h , melyik tetszik?
Erőméi és bátorságomat lassan visszanyeren. Cynikus kegyetlenség szállott meg.
-Ah, kérem - nem elég magyaros •..
- De...
- De - folytatám - megengedem, hogy Síép, sőt művészi kinlelt,
talin fl;t is hogy történeti alapon *an kidolgozva, - de én nem talákM
a magyarságot meg átoknak a tulipános srürökber eléggé, a Legmodernebb nézei ál egyettUl helyed - amit A magyar ember magyar lélekkel
készít, lehetetlen, hogy magyaros is ne legyen. Igazán sajnálom,hogy
ar ónok hcsíleie csak a régi elavult formákat tükrözlek visszaAz egésr bolt meg voli lepve. Egy bozontos úr, a ki éppen egy
czifra Hllangra kostökben gyönyörkbddit, mogorván figyelt eztán olyan tüzesen lámadt mintha párviadalra kelne egy kopja szállal.
- Uram! Igazán alivalösás. nogy kaphai lábra egj ilyen nyomorult, nemzetpusztitó elv. Nem szégyenlik az urak hazafiatlansigukai
igT nyilian hirdetni. Uram amit ön mond a legnagyobb ménekben árulás - hazaárulás! Ezek a bicskák] Igenis uram ezek a bicskák a bicska síü légióké kiesebb, legoUTészebb példányai. És Un erre mondja,
hogy silány, ön. Ön nem akarok személyeskedni - de ezzel a szetállal!
Uram,on vagy ösi sasok hitvány nyúlfla, 'agy, vagy - zsidó!
A nagy hazafi hörgó hangon bombölt s vérbeborull szemekkel
Qtogette a pudlit, hogy a legmüvészibb bicstik művészi táncra keseredtek.

-53- Uram, sajnálom, hogy nincs nálam a névjegy, -nevén gróf
Botlüy,
Udvariasan, hidegen meghaltam magam s eltávoz ék.
9téá bolyongtam egy magamban, }árván az uttzák vadonát. Azon
löprenkedtenj, hogy miért fordult fel így a világ. íme, gyermekkoromban a legszebb boltban áruitik a bicskái, egész közönyösen, ma - ott
szégyenük, pedig a legfényesebb üzletek legfényesebb műtárgyává
emeíkedeit.
Megállapod tan abban, hogy ennek igy kell lenni. Midőn így lelkileg megállapodik, jónak talümm lesüleg is ugyanéit Lenni, libáimra nézvést.
Egj kis putri volt elcttem, benne bolt.
Belépek. Egy veres polgártárs ugrik elő- Mit aéltózialik parancs...
- térek egy - kési,
—
- tűt, rendkívül sajnálom , igazán sajna IDE, de tttal
gálhatok. De egy bicskával, h a . . .

-* -

ne& szol-

- Bicska 17
5 nőst én vagyok a legboldogabb halandó egy 2 kros bicska
birtokában.

-5416?.

A rügy Fakad.
= Kisújszállás éi Vidéke, 1901. ápr. 7-

Ki a szobiból! Fojt! utcáraí
5 óh itt gyötör a lárma
Fejem nehéz kábull maradi
- S egy csímye bokron látom
A HJgy fakad.
Alig hasit szél a burkot.
De zöld levél mosolyé n t | r
Hosolyáiól végi?, siakadt
Szivem Fölött a jég, hisz
A rügy fakad.
5 ki voltam szútlan bús mogorva.
Hogy átváltoztam arra!
Sc*ia ilyet a nap alalt.
Hogy fülvitht csöpp levél,
A rtigr fakad.
Elmúlt a léi? Óh kis levélke,
Megv jliúdmá levél te
SE ivem öriSűtól sr él SÍ akad
Alig tudom elhinni, bogy
A rUgy fakad.

-55HUzen nem varian, eltsüggediem,
S A télnek végit értem!
Óh, szép világ Uss boldogot, .
En az vagyak, elmúlt a léi.
A rtfij fakad.
Minden tavasz fakaszt rUgyel, ha.)
A szív leiéből is tavasz haji?
Vagy s? ivem ián nem é n e fagy?
Vagy rnosi magam ámítom, hogy
A rtigy fakad.
Ej, mit töprengik, szép az élet!
Tavasz szellői rUgy éled;
Én lelkem hajts virágokat,
Elnúlt a tél, itt a
A riigy
Zsigmond/ H
olvasat/

163.

A kottos.
= Kisújszállás és Vidéke, l%l, náj. 28. 2. p.
. p n . H, 2-3. P-

NÉV-, FÖLDRAJZI NÉVMUTATÓ
/A sfenÓJ nevektől aláhúzással különitetiük el a;okai a léieleket, amelyek az adót! személyekről szólnak./
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Németh László 92
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Pallagi Gyula 36, 37, 56,
151
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Sí mony i Mária £6. £9, 50
Somogyi Árpád 113
Standai Szabó Sándor 134
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Bamn 37

Szilágyi ferenc K5
Szolnok 21, 25, 33. 3 i . ü .
46, 5B, 62, 63. Gi, 65,
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Szolnok megy? 128
Sfurmay Ernő 142
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áld.
t.

H.
I.

fam.

- aidolgozoit
= cím, című
= hírek
- Kiadó
= Külön lenyomat

H.Zs.

= hotel
= Móricz Zsigac

p*

= paginü /lap/
= szám
• ugyanaz
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