
Kazinczy-ünnepség Abonyban 
Abony sok, értékes történelmi, 

irodalmi, munkásmozgalmi ha-
gyománnyal rendelkezik. Lakói 
ismerik ezeket a hagyományokat, 
ápolják és továbbadják a fiata-
labb nemzedéknek. 

Legújabban, Kazinczy Ferenc 

önéletrajza megjelenésének 145. 
évfordulója alkalmából szobrot 
állítottak a mai Járási Szociális 
Otthon parkjában a nagy iroda-
lomszervező író-költőnek, a felvi-
lágosodás, a nyelvújítás, ízlés- és 
stílus-reform vezéralakjának. 

Kazinczy Ferenc által készített „árnyékrajzolat" 

TS 



Az ú j szobor 



A szociális otthon kontyolt te-
tőzetű, copf stílusú épülete 1786-
ban készült, és Kazinczy Miklós 
kúr iá ja volt. Miklós, Kazinczy 
Ferenc legi f jabb testvéröccse mü-
veit, i rodalommal is foglalkozó, 
haladó gondolkozású középbirto-
kos volt, aki a Martinovits-féle 
összeesküvésben való részvétele 
miatt , bá tyjához hasonlóan, bör-
tönbüntetésben szenvedett. 9 hó-
napig kellett raboskodnia. Kas-
télyszerű pompás kis kúr iá j án kí-
vül egy másik épület is őrzi em-
lékét Abonyban: az Országos 
Műemléki Felügyelőség által 
helyreállított, barokk stílusú egy-
kori magtárában kapott helyet a 
fa lumúzeum. (Kazinczy Miklós 
egyébként a Honismereti Híradó 
szerkesztőjének anyai szépapja). 
Kazinczy Ferenc, aki — min t 
tud juk — radikális, a material iz-
mushoz közelálló és a Mart ino-
vitsi-féle összeesküvésben való 
részvétele miat t 7 évet (pontosan 
2387 napot) töltött börtönben, 
szabadulása után többször ellá-
togatott öccséhez Abonyba. La-
kott a kastélyban, sétált a park 
fái alatt . Abony is adott neki né-
hányszor erőt m u n k á j a folytatá-
sához. I t t keletkezett érzései és 
gondolatai benne vannak művei-
ben. 

A Hazafias Népfront Járás i és 
Nagyközségi Bizottsága, Abony 
Nagyközség Tanácsa és az Abo-
nyi Lajos Falumúzeum a Ka-
zinczy-szobor leleplezésének nap-
ját egésznapos ünnepséggé tette. 

Szeptemben 15-én délelőtt 11 
órakor a járás magyar szakos ta-

nárai, iskolavezetők, könyvtáro-
sok gyülekeztek a Petőfi Művelő-
dési Házban. A 80 fős vendégse-
reg a déli órákban az Abonyi 
Lajos Falumúzeumot és Darvas 
József Szakadék c. f i lmjét tekin-
tet te meg, ma jd a Zeneiskolában 
megrendezett író-olvasó találkozó 
következett. Darvas József két-
szeres Kossuth-dí jas író, a Ma-
gyar írók Szövetségének alelnöke 
és a járás pedagógusai között ko-
moly, társadalmi mondanivalót 
megfogalmazó beszélgetés alakult 
ki, főként a pedagógusok hivatá-
sával, közéleti tevékenységével, 
társadalmi helyzetével kapcsolat-
ban. Felvetődött a pedagógus és 
a vidéki értelmiség, a magánélet 
és a közösségért vállalt munka 
sok mindennapi problémája . 

Délután 5 órakor Kazinczy Fe-
renc szobrának leleplezésére 
gyűlt össze a közönség a volt 
Kazinczy-kuria pa rk jában . A szé-
pen felúj í tot t épülethez vezető 
széles u ta t zászlósor díszítette. A 
szobor mögött a Kinizsi Pál Gim-
názium, a Szelei úti és a Gyulai 
Gaál Miklós Általános Iskola 
tanulóinak díszszakaszai helyez-
kedtek el. Az elnökségben helyet 
foglalt Martsa István Munkácsy-
dí jas szobrászművész, a Magyar 
Népköztársaság Érdemes Művé-
sze, Darvas József, Balla János, 
a Járás i Hivatal elnöke, Kányi 
Andrásné, a Járás i Könyvtár ve-
zetője, Szűcs László nagyközségi 
tanácselnök, Jakab Béla, a Járás i 
Művelődési Osztály vezetője, 
Györe Pál vb. t i tkár országgyű-
lési képviselő, Polyák János a 
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Nagyközségi Pártbizottság képvi-
seletében, Horváth Lehel, a nagy-
kőrösi Hazafias Népfront elnöke, 
Szabó Sándor zeneiskolai igazga-
tó, a Hazafias Népfront elnöke, 
ifj. Drávay József műve lődés i 
fe lügyelő , dr . Horinka László a 
Hazafias Népfront t i tkára az ün-
nepséget előkészítő emlékbizott-
ság vezető je , Zsemlye János, a 
Járási Hazafias Népfront t i tkára, 
dr. Medve István és Görcsös Mi-
hály a kassai Batsányi Kör veze-
tői, Vörös Géza, a Megyei Műve-
lődési Osztály csoportvezetője. 

A szoboravató ünnepségen 
Zsemlye János megnyitója után 
Darvas József mondott ünnepi 
beszédet, ma jd leleplezte és át-
adta Kazinczy mellszobrát a? 
abonyi lakosságot képviselő Szűcs 
László tanácselnöknek. 

Méltatta Kazinczy nyelvújí tó 
és irodalomszervező munkássá-
gának egész újabbkori művelő-
désünkre kiható párat lan jelen-
tőségét, s példamutatónak mon-
dotta az abonyiak ügyszeretetét, 
akik dolgos hétköznapjaik között 
sem feledkeztek meg a község-
gel kapcsolatban álló nemzeti 
nagyjaink emlékének méltó ápo-
lásáról. 

A szobor, amely Martsa István 
ihletett alkotása, egyszerűségében 
is kifejező. 

A költő merészen ívelő homlo-
ka töprengést, gondolkodást su-
gároz. Szenvedő, nyugtalan, éle-
sen határozott arcvonásait har -
mónia szépíti. Messzire figyelő 
tekintete mögött mélység és meg-
értés sejlik. Nem korhoz kötött 

alkotás, a mindig élő Kazinczyt 
ábrázolja. 

A szobor átadása után Györe 
Pál vb. t i tkár, országgyűlési kép-
viselő leleplezte az épület falán 
elhelyezett emléktáblát , mely hir-
deti, hogy Abony Nagyközség szí-
vesen emlékezik vissza a Kazin-
czy testvérekre, és emléküket ha -
ladó hagyományai között ápolja 
tovább. Az emléktáblán a követ-
kező szöveg olvasható: 

Az ünnepség után a nagyszámú 
érdeklődő értékes Kazinczy-em-
lékiállítást tekinthetet t meg а г 
épület hal l jában, amelyet a ceg-
lédi Kossuth Lajos Múzeum, a 
ceglédi Városi Könyvtár és a 
Szolnok megyei Verseghy Könyv-
tár anyagából Györe Pál állított 
össze. 
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A nap méltó befejezése volt, a 
Fegyveres Erők Egyesített Hely-
őrségi Zenekarának színvonalas 
szabadtéri hangversenye. A ze-
nekart Róth Béla százados kar-
nagy vezényelte. 

Az ünnepségsorozat élményét, 
hangulatát, tartalmas mondani-
valóját emlékezetükben őrzik az 
abonyiak. 

Fehér Jánosné 
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