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Félszázadik emlékplakett
Megyénk kulturális életének egyik szép, felelősségteljes küldetése a Madách- 

kultusz ápolása. Ennek jegyében kerül sor minden esztendőben — a filozopter-költő 
halálának évfordulója táján — a róla elnevezett emlékplakettek kiosztására. Az idén 
október 11-én, a Karancs Szálló mozaiktermében — hagyományosan meghitt hangu
latú emlékest keretében — dr. Boros Sándor, a Nógrád megyei Tancás elnökhelyet
tese adta át az 1971. évi Madách-emlékérmeket.

Farkas András festőművész, balassagyarmati rajzpedagógus a megye szellemi 
arculatának formálásában évtizedek óta betöltött szerepe elismeréseként részesült e 
kitüntetésben. Ormos Tibor személyében a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igaz
gatója kapott emlékplakettet, kinek jelentős érdemei vannak abban, hogy Nógrád 
megye — és kiváltképp székhelye — az elmúlt évtizedekben sok, rangos képzőmű
vészeti alkotással gazdagodott, és hogy 1945. után Magyarországon Salgótarján ka
pott először Madách-szobrot. Paku Imre irodalomtörténész, a Látóhatár olvasószer
kesztője elsősorban Madách-tanulmányai, valamint a Palócföldhöz fűződő munkássá
ga révén érdemesült az emlékéremre. Pétervári István mint színházigazgató részesült 
elismerésben, egy olyan színházé, amely fő részese az „egyéb Madách-drámák” rene
szánszának s elosztatni törekszik azt a tévhitet, hogy a Tragédia költője „egyműves” 
drámaíró. (A Veszprémi Petőfi Színház a közelmúltban mutatta be Madách Csak 
tréfa című vígjátékát s Pétervári István éppen a premier előkészületei miatt nem 
vehette át személyesen a kitűntetést.)

A Madách-emlékplakettet — mint kultúrális, művészeti díjat — 1964-ben ala
pította a Nógrád megyei Tanács. Azok jogosultak az elnyerésére, akik átlagon felül 
tesznek a Madách-hagyomány ápolásáért, az életmű népszerűsítéséért illetve a megye 
szellemi felemelkedéséért. Első ízben — tekintettel a centenáriumi ünnepségekre — 
huszan kapták meg. Azóta — az ideit is beleértve — hét alkalommal harminc pla
kett került kiosztásra, tehát eleddig összesen ötvenen mondhatják magukénak ifj. 
Szabó István szobrászművész alkotását és a velejáró diplomát, amelyet Czinke Ferenc 
festőművész Madách-portréja díszít. A félszázból tizenhatan élnek a megyében s 
művészeti, tudományos, közművelődési munkásságuk elismerése e díj. Nyolc külföldi 
Madách-fordító valamint irodalomtudós birtokában van emlékplakett. Az ötven ki
tüntetett író vagy költő, tizenegy irodalomtörténész, nyolc képzőművész, hat szín
házi szakember (rendező, dramaturg, színművész) tizenketten pedig a kulturális élet 
egyéb területein fejtenek ki — e plakettel is — elismert tevékenységet.

A hagyománytisztelet e megnyilvánulása — bízvást remélhetjük — serkentő, 
ösztönző erejű s a jövőben is kellemes gond lesz odaítélni a Madách-emlékérmet az 
arra érdemesek számára.
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