
Sulyok Vincére emlékezünk
Sulyok Vince tör-
ténész, könyvtáros, 
költő és műfordító 
(1932-2009) 20 
évvel ezelőtt  ve-
hette át az oslói 
Magyar Nagykö-
vetség épületében 
Hargita Árpád 
akkori nagykövet-
től a Pro Cultura 
Hungarica emlék-
érmet. 
Az Ághegy, a 
Skandináviai Ma-
gyar Irodalmi és 
Művészeti Lapfo-

lyam IX. kötetének bemutatóján, a kötetben szereplők megszólaltatása után, kép- és 
hangfelvételen emlékeztünk meg a díjátadásról. A Vincével készült videóriportot Kun-
szenti Ágnes és Kovács Ferenc készítette, és a Duna TV is műsorára tűzte. Az alábbiak-
ban olvasható az az ismertető, amit erre az alkalomra, Vince felesége, Sulyok Éva írt: 
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Vince a könyvtárát és levelezését 2002-ben, 70. születésnapjának  ünneplésével kapcso-
latban a Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Művelődési Központra hagyományozta. 
Könyvtára közel 4500 kötetből állt, a legtöbb magyar és norvég cím, de volt néhany 
tucat angol, német és francia nyelvű is. Ezen kívül több ládányi folyóirat, és újság volt 
az állományban. Az 1956-os évektől nyugaton megjelent lapok többségéhez Magyaror-
szágon nem lehetett hozzájutni. 
Vince még életében Magyarországra küldött két szállítmányt, kb. 2000 könyvet.  A töb-
bit én küldtem el 2010 folyamán. Vince levelezése kb. 40 dossziéba volt befűzve. Ezen 
kívül, szortírozatlanul, két nagy kartondobozban álltak a Vincéhez 1957 és 1960 között 
írt levelek (főként külföldön élő íróktól, költőktől, Szabad Európa Rádiótól, stb.). Vince 
arra nem gondolt, hogy válaszainak másolata, ami történelmi tényeket is tartalmazott, 
fontos lehet majd az utókor számara. A levelezést 2014 decemberben küldtem el a Mű-
velődési Központnak, ők ezt a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével fogják 
majd feldolgozni. 

A Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Művelődési Központ Sulyok Vince Emlékhelyet 
rendezett be a Bezerédj Kastélyban, amit 2011. június 3-án Pomogáts Béla irodalomtör-
ténész nyitott meg. Itt található még Galgóczi Erzsébet emlékszobája is (az írónő Vince 
unokatestvére volt). 
A 2013-ban Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központra átkeresztelt intézmény aktív 
irodalmi és kulturális munkát végez a térségben. Különböző programjairól a honlapju-
kon (www.bezeredj-kastely.hu ) olvashatunk. 
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Az Emlékszobában más irókkal kapcsolatban is tartanak irodalmi esteket, összejövetele-
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ket, ilyenkor sokan megfordulnak ott, és látva a gyűjteményt, érdeklődnek Vince mun-
kássága után, és vásárolják a könyveit. Az Emlékhelyet rendszeresen látogatják iskolai 
csoportok. Előzetes megbeszélés alapján bárki megtekintheti. 
Bende Ildikó, és Takács László győri színészházaspár (utóbbi itt, az oslói Nagykövetsé-
gen olvasta fel Vince néhány versét a 2010 novemberi emlékesten) Rendhagyó 
irodalmorákat tart a megye általános- és középiskoláiban, különböző rendezvényeken, 
ahol Vince verseit szavalják, valamint írói és műfordítói munkásságát ismertetik. A 
Hangraforgó zenekar Vince több versét megzenésítette, s azokat különböző rendezvé-
nyeken játssza. 
Vince születésének 80. évfordulóján, 2012 október 18-19-én, kétnapos program kereté-
ben emlékeztek meg róla a Művelődési Központban. Ekkor avatták fel a Bezerédj Kas-
télyban elhelyezett Sulyok Vince Emléktáblát.   
Jelenleg a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói és magyartanárai készül-
nek 2015. március 27-ére, a Sulyok Vince emlékére szentelt szavalóverseny megrende-
zésére. 
Vince verskötetei és fordításai az interneten is olvashatók: http://www.federatio.org/
mikes_bibl.html 

Sulyok Éva 
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