
A törvény 1. §-a kimondja: „A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek he-
lyett új mértékrendszer hozatik be, melynek alapja a méter." A 2. § így szól: „Alapmértékül az 
országos levéltárban őrzött platinapálczán két vonással jelzett távolság szolgál, mely 1870. év-
ben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párisi állami 
levéltárban lévő eredeti méter-pálczával egybehasonlittatván, ahhoz mérve a fagypont felett 
16 Celsius foknyi mérsékletnél 1,00000219 méternek találtatott."11 A műszakilag is szabatos 
szöveg alighanem Kruspér munkája. Arról már aligha ő tehet, hogy területmértékként a 
négyzetméter őse, a négyszögöl hivatalosan még egy évszázadig, nem hivatalosan itt-ott még 
a mai napig tartotta és tartja magát. 

A méter-rendszer magyarországi bevezetésének 100. évfordulójára a Magyar Posta három 
darabból álló bélyegsorozatot adott ki. A sorozat első bélyegén a kinyitott törvénykönyv és a 
méter-etalon, a másodikon Kruspér arcképe és egy vákuum-mérleg, a harmadik bélyegen pe-
dig egy űrbe induló rakéta és egy szabatos hosszmérésre szolgáló interferométer látható. 

Kruspér István munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 1858-ban az Akadémia leve-
lező tagja lett, 1870-ben rendes tag, majd 1899-ben tiszteleti taggá választották.12 1872-ben a 
Francia Tudományos Akadémia is tagjai sorába iktatta. Műszereivel Londonban díszokleve-
let, Bécsben bronzérmet, az 1878. évi párizsi kiállításon ezüstérmet, az 1885. évi brüsszeli kiál-
lításon aranyérmet nyert. Megkapta a Vaskorona-rendet (1885) és a Lipót-rend lovagkeresztjét 
(1894), a szerb Takova-rendet (1884) és a francia Becsületrend tiszti keresztjét (1894). Az ő ne-
vét is viseli egy kitüntetés: a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület 
1956-ban Kruspér István-emlékérmet alapított az egyesület lapjában megjelent, jelentős tudo-
mányos eredményt ismertető cikkek jutalmazására.13 

76 éves volt, amikor visszavonult, és még 11 évet élt. Már az új században - a mából vissza-
tekintve nekünk a régiben 1905. július 2-án hunyt el. A keresztúri temetőben temették el, ám 
1918. október 25-én hamvait a Fiumei úti temetőbe helyezték át, a főváros által adományozott 
díszsírba, és nyughelyét emlékkővel is megjelölték. A város 1907-ben utcát nevezett el róla az 
akkoriban fejlődésnek indult Lágymányos városrészben, ahová aztán rövidesen követte sze-
retett iskolája, a Műegyetem is. Mellszobra az egyetem aulájában áll. 

Noéh Ferenc 

Irodalmi évfordulók, kiemelkedő 
személyiségek a honismeretben 

1. A honismereti mozgalom tevékenységi formáinak egyike már hosszú évtizedek óta a je-
les történelmi és kulturális évfordulókról való megemlékezés.1 Folyóiratunk, a Honismeret év-
ről évre előre közli a következő esztendő évforduló-naptárát, s ezzel mintegy ráirányítja a he-
lyi egyesületek, csoportok figyelmét a számukra időszerű jubileumokra. A média híradásai-
ból tudjuk, hogy más társadalmi és kulturális egyesületek, helyi közösségek ugyancsak fon-
tosnak tartják a jeles személyiségek, históriai események évfordulóinak megünneplését; ezek 
láncolatából valóságos szokás- vagy hagyományrend alakulhat ki. Természetesnek is tekint-
hetjük ezt, hiszen ezek a megemlékezések szerepet játszanak a kapcsolatépítésben, ez pedig -
amint azt Andrásfalvy Bertalan professzor előadásában hallhattuk - alaptényező a helyi iden-
titás erősítésében, a nemzettudat formálásában. 

Elhangzanak azonban időnként kritikus megjegyzések, amelyek az évforduló-központú-
ság egyoldalúságából vagy túlzásaiból fakadnak. A negatívumok között említik az ünneplé-

11 Az 1874-ik évi törvények gyűjteménye; Eggenberger-féle akad könyvkereskedés. Budapest, 1874. 
12 Új Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerkesztő Markó László. Magyar Könyvklub, 2002. 
13 Regőczi Emil: Kruspér István emlékezete; Geodézia és Kartográfia 1968. 20/2. 

1 Elhangzott a XXXIII. Országos Honismereti Akadémián, Pécsett, 2005. június 27-én. 
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sek túlburjánzását, az olykor üres hivatalosságot, s főként azt a hibát, hogy időszerű évfordu-
ló híján megfeledkezünk olyan nagyjainkról, akiknek emlékezetét folyamatosan ébren kelle-
ne tartanunk. Nem feledhetjük Babits Mihály súlyos kritikáját, aki Petőfi Sándor centenáriu-
mán, 1923-ban Petőfi koszorúi című versében keserűen mondta: 

Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak 
szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, 

Mint az olcsó gyertyák. 
És: 

Csak a vak megszokás, a süket Hivatal 
Hozza koszorúit. 

Vagyis az ünneplésnek tartalmasnak, az ünnepelthez illőnek, szívből jövőnek kell lenni. A 
csupán formális rutinból, lélektelenül, a közösség megszólítása nélkül szervezett megemléke-
zés hatástalan és fölösleges. A megalapozott kritikai megjegyzések ellenére azonban úgy lá-
tom: az évfordulók méltó megünneplése az öntevékeny és tervszerű honismereti munkába szervesen be-
illeszthető, beillesztendő. 

A következőkben a jeles alkotók, az irodalmi évfordulók kapcsán szólok e témáról - össze-
foglalva mások és a magam tapasztalatait. Előbb történeti példákon, elsősorban Kazinczy Fe-
renc utóéletén mutatom be az elődök tiszteletének indítékait és formáit, előadásom második 
egységében József Attila centenáriumának megünnepléséről szólok, végül pedig néhány álta-
lánosabb gondolatot tolmácsolok az évfordulók alkalmainak mozgalmunkban való hasznosí-
tásáról. De előbb hadd emlékeztessek arra, hogy az elődökről való megemlékezés ősi hagyo-
mánya az emberiségnek. 

Példáimmal most csak a reformkorig tekintek vissza; nálunk ugyanis a romantika jegyében 
a XIX. század második negyedének költői érezték kiemelten fontosnak az ősök megidézését, a 
múlthoz való viszonyulás tisztázását. Hatásuk máig nyomon követhető. Vörösmarty Mihály 
a Zalán futása című eposzában méltó módon akarta felidézni „régi dicsőségünk"-et, láttatni „ve-
zérlő párducos Árpádot"; Zrínyiről szólva pedig nem nyugodhatott bele, hogy „nagy példákra 
magyar már naggyá lenni ne tudjon". Kisfaludy Károly a mohácsi tragédiára emlékezve mondta 
ki: „a múlt csak példa legyen most. / S égve honért bizton nézzen előre szemünk." Berzsenyi Dániel 
óvott a történelmi személyiség túlbecsülésétől, s rámutatott a korszellem jelentőségére, hiszen 
azt írta Napoleonhoz: „Nem te valál győző, hanem a kor lelke: szabadság,/Melynek zászlóit hordta di-
cső sereged." Kölcsey Ferenc pedig a múltba menekülés tévútjára figyelmeztetett közismert 
epigrammájában: 

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derüli 

A mára szinte elfeledett Garay János (aki egyébként az 1820-as években itt, Pécsett végezte 
iskolai tanulmányait , s aki Háry János alakját megteremtette) Árpádok című töredékes elbeszé-
lő költeménye „Vezérhang"-jának záró szakaszában írta jeligeszerűen: 

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket; 

A lelkes eljár ősei sírlakához, 
S gyújt régi fénynél új szövétneket. 

Shaa jelennek halványul sugára: 
A régi fény ragyogjon fel honára! 

E szinte találomra kiválasztott idézetek tanúsítják, hogy a múlt tetteinek és személyiségei-
nek megidézése ösztönző erő lehet a jelen számára. És Garay János üzenetét akár mottónkul 
választhatnánk, hiszen az évfordulók arra adnak alkalmat számunkra, hogy „régi fénynél új 
szövétneket" gyújthassunk. 

2. Valóban: irodalmunk történetének kiemelkedő személyiségei gyakran jelentettek erőfor-
rást az utókornak. Engedjék meg, hogy Kazinczy Ferenc kultuszának példáján mutassam be, 
miképp alakult ki kulturális életünkben az évfordulós megemlékezések motívum- és hatás-
rendszere! 
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Tudatos költői meggyőződésre vall Petőfi Sándor szava, aki amikor 1847 nyarán Kazinczy 
Ferenc széphalmi sírját felkereste, ezt írta úti levelébe: „szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott 
van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkű magyarnak életében legalább egy-
szer oda zarándokolnia..." A sír valóban látogatott irodalmi zarándokhely lett, s szinte minden 
magyar író megfogalmazta a nagy elődhöz való viszonyát. „Igaz valál, emléked áldott!/Haló-fól-
ded szent" - írta ódájában Tompa Mihály. Juhász Gyula szerint „A szent előd ő, a fennkölt magyar-
ság/apostola". Vészterhes időkben Radnóti Miklós megvallotta: „egyre jobban értelek, Kazinczy, 
régi mester"; az erdélyi Szemlér Ferenc pedig azt írta: „Példád tanít újból kapni erőre, /nézni előre 
s nem a meglevőre". A felvidéki Ozsvald Árpád így szólt vissza a Mesterhez a XX. századból: 
„te hitted, ... /hogy szavadnak súlya, s amit üzensz, /az példa lesz társaknak, késő unokáknak". Van 
ezzel kapcsolatban Móricz Zsigmondnak is egy szép vallomása; sárospataki diákéveire 
visszaemlékezve mondta el: „A Kazinczy házához kivittek bennünket Széphalomra, s ez egy äetre 
elhatározó befolyást gyakorolt rám. A Tompa Mihály, az Erdélyi János s mindezek fölött a Kossuth Lajos 
lelke égetett és gyújtogatott itt." Az elődök lelkének, tanításának továbbsugárzásában a kultusz-
helyeknek s az évfordulóknak meghatározó szerep juthat. 

Kazinczy Ferenc alakjához kapcsolódóan jól kimutatható az évfordulós ünneplések né-
hány jellemzője, ünneprendje. Tudjuk, hogy szinte teljes magányban, a kolerajárvány áldoza-
taként halt meg 1831 augusztusában, özvegye és hét gyermeke igen nehéz anyagi körülmé-
nyek között élt, a széphalmi otthont el kellett hagyniuk. A sír és környezete méltatlan állapot-
ba került, s csak 1859-ben, az író születésének századik évfordulóján történtek sikeres kezde-
ményezések az emlékhely megóvására, emlékcsarnok emelésére. Ennek az évfordulónak a 
megünneplése sok tekintetben mintája lett a következő megemlékezéseknek, ezért érdemes rá 
kitérni. 

Néhány évvel a szabadságharc bukása után, az önkény éveiben „alulról" jövő kezdemé-
nyezéssel nemzeti ügy lett Kazinczy születésnapja. Tüntetés számba ment, akárcsak négy év-
vel korábban Vörösmarty Mihály temetése, egy évvel korábban pedig Kölcsey halála 20. év-
fordulóján a csekei ünneplés. A hazai sajtó beszámolt róla, hogy 1859 őszén az ország minden 
jelesebb pontján - Pozsonytól Pest-Budán át Kolozsvárig, Rimaszombattól Szabadkáig, Ma-
gyaróvártól Máramarosszigetig - Kazinczy-ünnepségeket tartottak; Busa Margit bibliográfiá-
ja harminckét város megmozdulásáról tud a korabeli hírlapok tudósítása nyomán. Az ünnep-
ségek megrendezése szinte azonos sémát követett: a település központi helyén szervezték a 
műsort , az emlékbeszédeken kívül szavalatok, énekszámok hangzottak el, a bevételt jótékony 
célra fordították. Emellett kultuszhelyek jöttek létre, mert utcát neveztek el az íróról, képző-
művészeti alkotásokat (festményt, szobrot, domborművet) készíttettek, s a hatás kiterjesztését 
az ünnepélyek anyagának könyvben, füzetben, albumban való kiadásával próbálták elérni. A 
mintát talán a pesti Nemzeti Múzeumban október 27-én tartott központi ünnepség jelenthet-
te. A tudósítások arról is hírt adtak, hogy sok helyen elénekelték a még tiltott Himnuszt , a Ga-
ribaldi- meg a Kossuth-nótát, nemzeti érzelem fűtötte tehát a résztvevőket. 

A széphalmi sír mellett - belső és külső okok miatt, hiszen hatósági jóváhagyás is kellett -
december végére halasztódott a megemlékezés. Többek között Erdélyi Jánosnak, a sárospata-
ki kollégium tanárának, az ünnepség egyik szervezőjének és szónokának naplójából ismerjük 
a történteket. Szerinte négy-ötezer ember fordulhatott meg aznap Széphalmon, háromszínű 
zászlócskák jelezték a sírhoz vezető utat, „a zene szólott a gyülekezés ideje alatt." Sennyey Pál bá-
ró szólt először röviden, majd Erdélyi következett. Mint írja, ünnepi beszéde ,flzt emelte ki, 
hogy az 1859. évnek legnagyobb dísze s nyereménye az a szép egyetértés s amaz erkölcsi erősödés, mely 
Kazinczy születése öröméből országszerte nyilatkozik. Ezután, leginkább pataki diákok, de nagy részben 
a közönség által is, énekeltetett el a Szózat. Erre Matolay Etele olvasá Szemere Miklós szép költeményét, 
mire énekeltetett a Himnusz." Szóhoz jutott még az idős református pap, aki egykor Kazinczyt 
eltemette, s akit elkísértek hívei „nemzetiszínű csokrokkal ékesítvék kalapjaikat", s elénekelték: „El 
kell veszni a világnak, / Vagy győzni az igazságiwk". Ezután elhelyezték a koszorúkat, elültettek 
négy tölgyfát a sír köré, s gr. Károlyi Ede záróbeszédével ért véget a széphalmi ünnepség, 
amelyen többek között jelen volt gr. Andrássy Gyula és a költő Szemere Miklós, valamint a 
Kazinczy család néhány tagja. A program aztán a zempléni megyeszékhelyen, a szomszédos 
Sátoraljaújhelyen folytatódott, ahol a Széphalom felé vezető főutcát ekkor Kazinczyról nevez-
ték el, a Magyar Korona vendéglőben több mint 300 résztvevővel ünnepi lakomát rendeztek, 
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az áldomások között versek is elhangzottak, majd több százan fáklyás felvonulással emelték a 
megemlékezés fényét. 

Az évfordulós megemlékezésnek voltak a jövőbe mutató momentumai is. Az egyik az volt, 
hogy Széphalmon elhatározták méltó síremlék, mauzóleum emelését, a másik pedig egy fővá-
rosi kezdeményezés - melynek első aláírói között ott látjuk Deák Ferencet, Eötvös Józsefet, 
Kemény Zsigmondot, Kazinczy Gábort - , hogy közadakozásból létrehozzanak egy Kazinczy-
-alapítványt. Az egyik dokumentum szerint ennek célja, „hogy Kazinczy Ferencz nemzetiségünk 
és irodalmunk emelésére tett érdemeinek emléke maradandó legyen, hogy utódai közül azok, kik sze-
génységgel küszködtek, felsegítessenek, és hogy Széphalom, hol fáradozott és hamvad, idegen kéztói 
megmentve, biztosítassék ezen eset megújulás ellen, s fennálljon mint a nemzet hálájának emléke". 
Amikor 15 évvel később elkészült az Akadémia tulajdonába került telken az Ybl Miklós, illet-
ve Szkalniczky Antal által tervezett emlékcsarnok, valóban ez a felirat került homlokzatára: 
„Kazinczy Ferenc emlékének a hálás utókor". S a XX. század elején úgy emlékeztek e centenárium-
ra, hogy „...a legyőzött, elnyomott Magyarország, midőn 1859-ben, Kazinczy születésének százados 
évfordulóján elzarándokolt Széphalomra, jól érezte, hogy Kazinczy örök bizalmának forrásából még 
mindig erőt meríthetünk a jövő számára." 

Hasonló módon ünnepelték a későbbi évfordulókat is. Születése 150. évfordulóján, 
1909-ben kegytárgyakkal berendezve irodalmi múzeumként várta már a látogatókat az em-
lékcsarnok; a májusban Sátoraljaújhelyen tartott ünnepen Négyessy László professzor tartott 
beszédet. Kazinczy halálának 100. évfordulóján, 1931-ben az Akadémián Berzeviczy Albert és 
Horváth János méltatta az író jelentőségét. A 200. születési évforduló tiszteletére 1959-ben a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Sárospatakon tartotta vándorgyűlését; Kazinczy halálá-
nak 150. évfordulója alkalmából 1981 októberében pedig Sátoraljaújhelyen rendeztek három-
napos tudományos ülésszakot. Csak a nagyobb szabású rendezvényekről szóltam, holott vol-
tak más sikeres megemlékezések is; 1988 májusában például Kassán és Sátoraljaújhelyen em-
lékeztek meg a Kazinczy szerkesztette Magyar Museum megjelenésének 200. évfordulójáról. 

Nem feledkezhetünk meg ezeknek az évfordulóknak irodalmi és tudományos hozadéká-
ról sem! Hiszen Kazinczy műveinek új vagy újabb kiadása, a sok róla szóló tanulmány, vers 
keletkezése irodalmi kultúránk gazdagodását szolgálta. 1859-ben kezdte meg például Kazin-

(Mándli Gyula felvétele) 
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czy Gábor a Kazinczy-levelezés kötetben való közzétételét; születése 120. évfordulója alkal-
mából Abafi Lajos gondozásában öt kötetben adták ki Kazinczy munkáit; a 170. évfordulóra 
készülve Dézsi Lajos gondozta műveinek hat kötetes kiadását; halála 100. évfordulójára 
Alszeghy Zsolt rendezte sajtó alá a Fogságom napló ját; születése 220. évfordulóján Szauder Má-
ria válogatásában két kötet jelent meg a Magyar Remekírók sorozatában; a 230. évfordulón a 
Természet Oeconomiája című kiadatlan m ű juthatott az olvasók kezébe Szilágyi Ferenc jóvoltá-
ból. Monografikus feldolgozásokat is ihlettek az évfordulók, így születtek többek között Toldy 
Ferenc (Kazinczy Ferenc és kora, 1869), Váczy ]ános (Kazinczy Ferenc, 1909), Négyesy László 
(Kazinczy pályája, 1931), Busa Margit (Kazinczy Ferenc bibliográfia, 1981) munkái . Ne feled-
jük azt sem, hogy például a 175. évforduló alkalmából ajándékozta meg irodalmunkat Juhász 
Gyula, Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós a maga Kazinczy-versével (1934). 

Ez az erőteljes kultusztevékenység eredményezte azt, hogy a Mester emlékezete elevenen 
él a művelt köztudatban, hogy - Széchenyi István nagycenki sírboltja mellett - Széphalom a 
leglátogatottabb hazai emlékhely, hogy díjat, művelődési egyesületet, anyanyelvi versenyt, 
iskolákat neveztek el róla, hogy elkezdték egykori lakhelyén „A magyar nyelv múzeuma" fel-
építését, s hogy 2009-et - a születés 250. évfordulóját - már most hivatalosan is Kazinczy Fe-
renc emlékévnek nyilvánították. Az irodalmi évfordulóknak tehát tudatformáló, közművelő-
dési jelentőségükön túl megtermékenyítő, alkotásra serkentő hatásuk is van, ezt illusztráltam 
Kazinczy példájával. Az ő ünneplése ugyanis előképe, mintája lett a következőknek, s alkal-
mat ad majd bizonyos következtetések levonására. Előbb azonban lépjünk napjainkhoz köze-
lebb! 

3. Tavaly, a Balassi-évben Balassi Bálint születésének 450. és halálának 410. évfordulóját ün-
nepeltük, s örömmel tapasztalhattuk milyen sokféle formában emlékeztek, emlékeztünk reá 
kalandos életútjának helyszínein: Gyulán, Egerben, Sárospatakon, Tokajban, Szikszón, 
Mezőzomboron, Abaújszántón, Esztergomban, a szlovákiai Zólyomban, Pozsonyban, Liptó-
újvárban, Hibbén, Kékkőn, a romániai Nagyváradon és Gyulafehérváron, a lengyelországi 
Dembnoban, Gdanskban, Krakkóban, a németországi Nürnbergben - de ezeken kívül is bár-
hol, ahol magyarok élnek. És éppen mert ilyen sokféle helyszínen érezhetik őt magukénak, a 
költő ünneplése közvetlenebb, élményszerűbb lehetett. Az ő élete és költészete - több mint 
négy évszázad távolából is - meg tudja fogni a ma emberét. A Balassi-filológia fellendült, ta-
nulmányok jelentek meg róla szinte minden irodalmi orgánumban, versei többféle kiadásban 
elérhetők, kiadták őket műfordításban szlovák, cseh, lengyel, német, francia, angol és olasz 
nyelven is. Mindezek eredményeképpen munkásságát a korábbinál jóval árnyaltabban ítéljük 
meg, jelentőségét, világirodalmi kötődéseit egyre világosabban látjuk. S az sem lehet véletlen, 
hogy a Balassi-kard irodalmi kitüntetéseink egyik legtekintélyesebbje lett. A Balassi-évben 
megemlékezések, kiállítások, konferenciák, koncertek, vetélkedők, irodalmi estek követték 
egymást a legkülönbözőbb helyszíneken; rendeztek emléktúrát, vers-, próza- és énekmondó 
versenyt, szobrot avattak, zeneszerzői pályázatot hirdettek. A költő digitális vándorkiállítását 
látták többek között Esztergomban, Szegeden, Egerben, Sárospatakon, Krosnóban, Krakkó-
ban, Pozsonyban és Prágában. Sikertörténetnek tűnik tehát ez a tavalyi kettős évforduló mind 
a tudomány, mind a nemzeti értéktudat erősödése szempontjából. S ennek legfőbb titka: sike-
rült Balassit közelebb hozni az olvasóhoz, a befogadóhoz. 

2005 több irodalmi évforduló miatt is emlékezetes maradhatna. Hogy csak három kiemel-
kedő példát mondjak: 200 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály, 205 éve született és 150 éve 
halt meg Vörösmarty Mihály, 100 éve született József Attila. Vajon elmondhatjuk-e majd az 
esztendő végén, hogy tartalmasan ünnepeltük meg őket? Reménykedem a pozitív válaszban, 
s három költőnk közül József Attila példáján kívánok szólni az évforduló esélyeiről. 

Hadd kezdjem azzal, hogy József Attila értő befogadásának megvannak a feltételei. Egy-
részt van iránta széles körű érdeklődés, másrészt a szakma, az irodalomtörténet eredménye-
ket tud felmutatni költői világának feltárásában. Az 1905-ben született, mindössze 32 évet 
megélt költőt a helyi kötődés okán többfelé magukénak érezhetik az országban. Nemcsak 
Pesten, ahol született, ahol a legtöbb időt töltötte, ahol haló porában (sajnálatosan többször is 
megbolygatva) nyugszik, hanem Monoron, ahová pár hónapra nevelőszülőkhöz adták; Öcsö-
dön, ahol nevelőszülőknél az elemi iskolát elkezdte; Szabadszálláson, ahol anyai nagyszülei-
nél több vakációt töltött, s ahonnan több verséhez vitt élményt magával; Makón ahol 1920 és 
1923 között tanult, s ahová később is visszalátogatott; Mezőhegyesen, ahol 1921 nyarán 

19 



házitanítóskodott; Kiszomboron, ahol 1922-ban nyári vakációját munkával töltötte; Szegeden, 
ahol első két verseskötete megjelent, ahol egyetemi tanulmányokat folytatott; Hatvanban, 
ahol Hatvany báró vendége volt; Gödön, ahol munkásokkal foglalkozott; Hódmezővásárhe-
lyen, ahol (1929 és 1935 között) nővérei éltek, s ahol több nagy verse született; Lillafüreden, 
ahol az Ódát írta; Balatonszárszón, ahol meghalt, s amelynek temetőjében négy és fél évig pi-
hent. 

De a fővárosban is több kerület a magáénak tekintheti, hiszen a IX. kerületi Gát u. 3-ban 
született, s tíz év alatt e kerület további lalenc lakásában élt gyerekként. A VI. kerületi Lovag 
utcában (3. sz.) Jolán nővérénél lakott (1919/20-ben), 1928-31-ben pedig az Andrássy út 6. sz. 
alatt volt lakása. A VIII. kerületi Homok utcai polgári iskolában (2. sz., 1920) vizsgázott; az I. 
kerületi Attila úton lévő a Werbőczy Gimnáziumban tett érettségi vizsgát (1923. decemberé-
ben). A XIII. kerületi Hollán utcában (9. sz.) lakott a 30-as évek elején József Jolán, akinél Attila 
gyakran megfordult; a Váci út 4. sz. alatt pedig 1936 tavaszán a Szép Szó szerkesztőjeként élt a 
költő. A XIV. kerületi Korong utcában (6. sz.) volt Szántó Judittal közös otthonuk 1930 és 1937 
között (megszakításokkal); élete utolsó esztendejében pedig a II. kerületi Káplár utcában (5. 
sz.) lakott. 

A felsorolt helyek nagy részén ma már emléktábla őrzi József Attila ott-tartózkodásának té-
nyét, s ezekhez kultuszcselekmények - koszorúzás, megemlékezés - kapcsolódnak. Több he-
lyen (például a Gát utcában, Makón, Szárszón) emlékszobát is nyitottak a család, a költő tár-
gyaival. Mindez széles alapokat teremt ahhoz, hogy a honismereti munka keretében is meg-
emlékezzünk a száz éve született költőről, munkásságáról, valamint helyi kapcsolatairól. 
Több helyen nyomtatásban is közzétették a József Attila-emlékeket, kortársi visszaemlékezé-
sek, dokumentumok jelentek meg. Szép példaként említhetem meg ezek közül Péter László 
professzornak „József Attila Szegeden" című könyvét, amelyet a centenárium alkalmából 
most újra kiadtak. 

2005 hivatalosan is József Attila emlékév, s ez rendezvények hosszú sorának előkészítését, 
megszervezését, támogatását jelenti. Hosszasan sorolhatjuk a már az első félévben megvaló-
sult és az ezután sorra kerülő eseményeket. A teljesség igénye nélkül, csupán a megemlékezé-
sek gazdagságát jelezve említek néhányat. Irodalomtörténeti konferenciák méltatják a költő 
munkásságát Budapesten (az Akadémián és a Kossuth Klubban), Zentán, Egerben; Balassa-
gyarmaton, Kolozsváron, Székesfehérvárott, Pozsonyban, Triesztben, Aachenben, a szlováki-
ai Komáromban. A költő tanításának kérdéseiről Szekszárdon tartanak tapasztalatcserét; 
könyvbemutatók sora szerepel a programban; tanúi lehetünk József Attila verseire írt kórus-
művek bemutatásának; szavalóversenyeknek, a fővárosban versfesztivál szolgálja irodal-
munk és az ünnepelt népszerűsítését, ö kerül a középpontba a X. Kárpát-medencei Költőta-
lálkozón; digitális vándorkiállítását bemutatják Debrecenben, Aradon, Székelyudvarhelyen, 
Székesfehérvárott, Bécsben, Berlinben, Szegeden, Egerben. Az idei Tokaji írótáborban reá em-
lékeznek; iskolások számára Balatonalmádiban szerveznek József Attila-tábort; ő lesz az 
egyik „sztár" az idei Sziget-fesztiválon. Vers- és rajzpályázatot hirdettek, s se szeri se száma a 
zenés, verses esteknek. A József Attila Társaság az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz-
ponttal, a Ferencvárosi Művelődési Központtal, a Magyartanárok Egyesületével, valamint a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatával közösen 12 kategóriában (tanulmány-
írás, szavalás, zene, képzőművészet) hirdetett versenyt általános és középiskolás diákok szá-
mára József Attila születésének centenáriuma alkalmából. Határainkon kívül is gondolnak rá: 
Moszkvában és Nagyváradon szobrot avattak már. Ismereteim szerint itt, Pécsett a Országos 
Színházi Találkozón is jelen volt a költő emlékezete, a Baranya Megyei Könyvtár József Attila 
és az avantgárd mozgalmak címmel szervez konferenciát, előadások lesznek a Pécsi Művé-
szetek Házában, valamint az egyetemen. Biztosak lehetünk benne, hogy e nagyobb szabású 
rendezvények mellett a helyi közösségek és intézmények sem feledkeznek meg az emlékezés-
ről. 

Hozzájárulhatnak az évforduló méltó megünnepléséhez a József Attila-kutatás újabb ered-
ményei. 1998-ban megjelent a Szabolcsi Miklós által alkotott, minden eddiginél gazdagabb és 
teljesebb monográfia-sorozat zárókötete is, így a teljes pályakép előttünk van. A rendszervál-
tozás után eddig kevéssé kutatott részletkérdésekre is nagyobb figyelem irányult; többen fog-
lalkoztak például a költő betegségével, vizsgálták a folklórral való kapcsolatát; közzétettek 
több levélgyűjteményt, emlékezést, kiemelten elemezték kései költészetét, vizsgálták kultu-
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szának születését. A centenáriumi év tavaszán folyóirataink kellő elmélyültséggel foglalkoz-
tak vele, több tudományos konferencia témája lett József Attila emberi-költői világa. Alapos-
nak mondható az a figyelem, amely a közszolgálati televízióban és rádióban a költőre irányul, 
így feltételezhetően újabb olvasókhoz jut el a szava. 

Vannak, akik ma József Attilában a félreértett költőt látják. Ha arra gondolunk, hogy a dog-
matizmus kártétele, egyoldalúsága akár két nemzedékre is hathatott, hogy a belemagyarázás 
vagy az elhallgatás által e költői világ egyes elemeire nem jutott kellő figyelem, akkor el kell 
ismernünk, hogy sokak József Attila-képén korrekcióra, kiegészítésre van szükség. Mára 
azonban a kutatás ismertté tette a teljes életművet, nincs tehát akadálya annak, hogy a maga 
sokszínűségében lássuk ezt a lírát, s a költő elnyerje az őt megillető helyet klasszikusaink kö-
zött és az olvasók széles táborának szívében. Igaz, vannak olykor az elemzők körében túlzá-
sok ma is, például fölfedezhető olykor némi öncélúság a hatáskutatásban vagy túlértékelés a 
mélylélektan szerepe kapcsán. És várnak nagyobb feladatok még az irodalomtudományra; 
hiszen jó lenne József Attila költői szótárát összeállítani, újabb bibliográfiáját meg kritikai ki-
adását összeállítani. Mára megszűnt azonban az az egyoldalúság, amely József Attilában csak 
a proletárköltőt látta, s egyre határozottabban kirajzolódik a közvéleményben is, hogy a ma-
gyarság és az emberiség klasszikusaként kell reá tekintenünk. A centenáris évforduló megün-
neplése akkor tekinthető sikeresnek, ha ezt képes bemutatni, s ha megértetjük verseinek szép-
ségét, tartalmi mélységét. 

4. Mit vonhatunk le tanulságul az évfordulók ünneplésének múltbeli és jelen példáiból? 

Először is azt, hogy az egyénekben és a közösségben él az igény az emlékezésre, a nagyja-
ink iránti viszony értékelésére. Az irodalmi évfordulók megünneplése, a kiemelkedő alkotó 
személyiségek méltatása ugyanis összefügg a befogadói mentalitással, az emberek kultikus 
hajlamával. Vagyis nem az a kérdés, hogy helyes-e az évfordulókhoz kötődő, s ezáltal öt-tíz-
éves ismétlődéssel sorra kerülő ünneplés. Ezt ugyanis természetes emberi igénynek tekinthet-
jük. A kérdés inkább az, hogy helyesen, okosan, illően emlékezünk-e. 

Az irodalomhoz, az irodalmi évfordulókhoz való viszonnyal foglalkozva rá kell mutat-
nunk, hogy fölfedezhető benne mind a negatív, mind a pozitív hatás lehetősége. Az előbbi va-
lamiféle torzításban testesülhet meg, az utóbbi viszont ezeknek az alkalmaknak a mozgósító, 
közösségteremtő erejében rejlik. Arra kell törekednünk, hogy elkerüljük, az eltúlzott ünnep-
lésből, az egyoldalúságból, a vulgarizálásból, a túlértékelésből, a magamutogatásból fakadó 
veszélyeket, s hatni tudjunk a nagy alkotók emberi-szellemi teljesítményéből megismerhető 
tartalmak gazdagító sugárzásával. 

Nézetem szerint a honismereti kutatók és közösségek érdeklődési körébe - a nemzeti, iro-
dalmi évfordulók méltó, közösségi ünneplésén túl - az irodalom helyi hagyományainak feltá-
rása tartozik elsősorban. E mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy aki szülőföldje, la-
kó- vagy munkahelye irodalmi emlékeit felkutatja, az emlékhelyek jelentőségét mások szá-
mára is világossá teszi, olyan élményforrásokat tár fel, amelyek kedvező értelemben hatnak a 
személyiségre, s erősítik a helyi kötődés szálait. Az emlékhely - a szülőház, a lakóépület, a sír 
- gondozása rendszeresen visszatérő feladatokat ad a közösségnek, tartalmat a helyi honis-
mereti munkának. Goethe mondta, hogy ha a költőt meg akarjuk ismerni, fel kell keresnünk 
szülőföldjét. Ezzel is összefügg a honismereti tevékenységnek az az ága, amely megbízható 
adatfeltárással segíti a tudományt, az alkotások, illetve az irodalomtörténeti folyamat megér-
tését. 

Az irodalmi emlékházak, emlékkiállítások, muzeális gyűjtemények többnyire helyi kezde-
ményezésre születtek, hiszen egy-egy település, közösség a maga szellemi rangját ezzel nö-
velni tudja, a nemes értelemben vett büszkeséggel összefüggő helyi tudat ezzel fontos tartal-
mat kap. S ha ezekhez az emlékhelyek kultusza, ünneprendje kapcsolódik, akkor nemzedéke-
ken át, s tágabb körre kiterjedően is érvényesül egy olyan hatás, amely nélkülözhetetlen nem-
zettudatunk egészséges fejlődésében. 

Előadásom vége felé a helyi kezdeményezések, tevékenységi formák fontosságát kell 
hangsúlyoznom. Azért, mert ez összefügg a honismereti szemlélet lényegével, s azért, mert 
így könnyebbé válik az egyének és a kisebb közösségek számára egy-egy évforduló lényegé-
nek megértése. Irodalmunk nagvjaira akkor emlékezünk méltóképpen, ha ebben a megemlé-
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kezésben valamiképp tevékenyen veszünk részt, s nem puszta és gépies befogadói vagyunk a 
mások által létrehozott produkcióknak. 

Aligha kell itt, Akadémiánkon aprópénzre váltott tanácsokkal, irányelvekkel szolgálnom, 
hiszen a jelenlévőknek megvannak saját tapasztalataik. Amit az irodalmi évfordulók, a jeles 
személyiségek kapcsán elmondottam, mégis sugalmaznak a további gyakorlat számára olyan 
tanulságokat, amelyek erősíthetik kinek-kinek a személyes meggyőződését, további munkál-
kodását. Az évfordulós megemlékezéseket sohase tekintsük külső késztetésből vállalt kam-
pányfeladatnak! A megfelelő előkészítés érdekében már egy-két esztendővel előbb át kell 
gondolnunk az ünneplés tartalmi és formai elemeit, szellemi és anyagi erőforrásainkat. Ezek 
mérlegelése alapján készülhetnek a tervek, kereshetjük meg a pályázati támogatások lehető-
ségét, kérhetjük fel a tudományos megalapozásban, a technikai kivitelezésben, az ismeretter-
jesztésben és közösségformálásban közreműködő személyeket, intézményeket. Csak gondos 
helyzetfelmérés alapján dönthető el, milyen kört vonunk be az ünneplésbe, képesek va-
gyunk-e emlékjel (tábla, szobor) állítására, alkalmi kiadvány megjelentetésére. 

Irodalomról lévén szó, az a helyes, ha a műveké a fő szerep. A művekhez pedig sokfelől és 
sokféle célzattal közelíthetünk a tudományos búvárlattól, a mikrofilológiától kezdve, az újra-
közlésen, könyvkiadáson át a tolmácsolásig, a népszerűsítésig. Sőt - mint a József Attila év 
idei programja jelzi - célravezetők lehetnek a játékos formák is. Keressük meg, hogy a ma-
gunk helyén és körében mivel tudunk erőltetés nélkül hozzájárulni a méltó megemlékezés-
hez, hogy sajátos megközelítéssel, helyi színekkel érdeklődést kelthessünk, s ne vesszen el 
igyekezetünk az ünneplés tengerében! Azt sem feledhetjük azonban, hogy minden alkotás ré-
sze az életműnek, azon túl pedig nemzeti kultúránk kincsestárának, tehát hasznos feladatra 
vállalkozunk, ha az ünnepelt alakját tágabb környezetbe helyezzük. A helyi kötődés feltárása, 
közkinccsé tétele mindehhez valami többletet ad azzal, hogy személyesebbé, átélhetőbbé te-
szi a viszonyt az alkotó és a befogadó, a múlt idők és a jelenkor között. Aki pedig képes erre a 
beleélésre, megértésre, az igazán részesévé válik irodalmi és nyelvi kultúránknak, ezáltal pe-
dig nemzeti közösségünknek. 

A hazai irodalmi évfordulók, jeles személyiségeink méltó ünnepléséből kivirágzó érték te-
hát abból fakad, hogy a koncentrált és tartalmas megemlékezés által közelebb kerülhetünk 
egy életműhöz, egy életpéldához, ez pedig mind személyiségünkben, mind a nemzeti közös-
séghez fűző kapcsolatainkban gyarapító erővé válhat. S ha ez így van, épp azon mérhetjük le 
egy évforduló cselekményeinek hasznosságát, hogy milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, 
hogy jobb emberré, jobb magyarrá lehessünk. Nem véletlen, hogy a százéves József Attila is 
így könyörgött egykor hazájának: 

.. .adj emberséget az embernek. 
Adj magyarságot a magyarnak... 

Ezt kérjük és kívánjuk ma is, ezt segíthetik elő évfordulóink, s ezt szolgáljuk valamennyien 
a honismereti mozgalomban. 

Kováts Dániel 

Tizenöt éves a Honismereti Szövetség 
Előadásom elején szükségesnek tartom, hogy leszögezzem: nem a honismereti mozgalom, 

még kevésbé a honismereti érdeklődés, a honismereti gondolat az, aminek másfél évtizedére 
emlékezem, hanem a Honismereti Szövetség, pontosabban a „megyei honismereti egyesüle-
tek szövetségének" tizenöt esztendejéről kívánok szólni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a 
honismereti mozgalom a korszerű nemzettudat kialakulásával, a felvilágosodás időszakában 
bontakozott ki, a reformkorban lett a nemzeti gondolat alapozója, a szabadságharcban ková-
csolódott, az önkényuralom idején vált a nemzeti ellenállás egyik eszközévé, a millennium 
korában lett az ünneplő nemzeti emlékezet fontos tényezője, majd a világháborút követően az 
országvesztés okait kereső befelé forduláskor a nemzet sorsán töprengők a hon jobb megis-
merésében, az „ország felfedezésében", az elveszett államiság helyett a megtalált népiségben 
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