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József Attila
és kora

„Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel, s nemcsak a naptárnak van piros betûs
napja.” Márai Sándor szerint „az élet elhoz
másféle ünnepeket is”.

Ilyen ünnep volt számunkra 2005, József At-

tila emlékéve. A költõ születésének századik
évfordulóját számtalan megemlékezéssel, válto-
zatos módon ünnepelték országszerte. Salgótar-

jánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cente-
náriumi rendezvényének az évfordulóra szerve-
zett eseményen túl az volt a célja, hogy ösztön-
zõje és segítõje legyen a költõ életmûve iránti
érdeklõdés elmélyítésének, a történeti igazság
szerinti értékelés kialakításának.

A jeles évforduló alkalmából József Attila és

kora címmel mûveltségi versenyt szerveztünk
Nógrád megye középiskolás tanulói részére. A
program megrendezésével az is szándékunk volt,
hogy segítsük a diákokat az iskolai tananyagon
túlmutató, az átlagosnál gazdagabb József Atti-
la-kép kialakításában. A vetélkedõvel, a hozzá
kapcsolódó felkészüléssel a költõ igazi megérté-
séhez, árnyaltabb, hitelesebb megítéléséhez sze-
rettünk volna hozzájárulni, a tanulók minél szé-
lesebb körében megismertetni örökségét, közel
hozni a fiatalokhoz költészetét.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlé-
se, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma támogatását elnyerve a költõ szüle-

tésnapján hirdettük meg a versenyt. Felhívásunkra
azonnal jelentkeztek a középiskolák a megyé-
bõl, egy-egy iskola képviseletében háromfõs
csapatokkal.

Felkészülésünk elsõ szakaszában áttekintettük
a József Attila életrajzával és munkásságával
foglalkozó, rendkívül gazdag szakirodalmat, az
életmû értékelésének, elemzésének legújabb ered-

ményeit. A feldolgozandó for-
rások jegyzékének összeállítá-
sában az életmû új megközelí-
tése volt a szempont. A József
Attila sorsáról kialakított véle-
mények ugyanis az utóbbi évek-
ben több ponton megváltoztak,
új adatok, összefüggések kerül-
tek napvilágra, melyek újragon-
dolásra késztetnek egy sor kér-
désben. Éppen ezért úgy gon-
doltuk, hogy a diákoknak na-
gyon hasznos lesz megismerni
a kortársak, kutatók mai véle-
ményét, álláspontját, annál is
inkább, mert ítéletüket számos
új szempontú megközelítés is
kiegészíti. Az általunk megadott

szakirodalom alapján tavasztól készültek, kutat-
tak, olvastak a diákok folyamatos könyvtárosi,
tanári irányítással. Felkészülésük része volt a
Nógrádi Történeti Múzeum májusban megnyi-
tott Költõnk és kora címû emlékkiállítása, mely
József Attila életét és korát megrázó erejû kora-
beli mûtárgyak és a költõ saját kéziratai segítsé-
gével idézte fel. A könyvtárban a költõ életútját,
munkásságát bemutató kiállítás szintén segítsé-
gükre volt.

Idõközben összeállítottuk a feladatokat, elké-
szítettük a vetélkedõ forgatókönyvét. A mûvelt-
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ségi versenyen, október 27-én délelõtt hét kö-
zépiskola huszonegy diákját és kísérõit fogadtuk
a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. A részt
vevõ csapatok: Salgótarjánból a Bolyai János
Gimnázium, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola, a Ma-
dách Imre Gimnázium, a Stromfeld Aurél Gépi-
pari és Építõipari Szakközépiskola, a Táncsics
Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola, Szécsénybõl a Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola és Bátony-
terenyérõl a Váci Mihály Gimnázium.

A vetélkedõ középpontjában természetesen
József Attila életútja, életmûve állt, de belehe-
lyezve egy tágabb összefüggésrendszerbe: a XX.
század eleji irodalmi megújulásnak, az 1920-as,

1930-as évek korának, történel-
mének vizsgálatába, beleértve a
kor mûvészetét is. A vetélkedõ
során a csapatok remek teljesít-
ményt nyújtottak, valamennyi
résztvevõ igen magas fokú fel-
készültségrõl tett tanúbizonysá-
got. A zsûri (Kovács Anna, Bódi

Györgyné és Tolnai Gáborné) el-
ismerõen állapította meg, hogy a
verseny magas színvonalú volt,
a helyezések sorsát minimális kü-
lönbség döntötte el. Ezért is volt
jó érzés, hogy a zsûri elnöke min-
den versenyzõnek értékes díjakat
adhatott át. Minden versenyzõ és
felkészítõ tanár könyvjutalmat és
emléklapot kapott.

A program méltó zárásaként
a füleki APROPÓ Diákszínpad
verses-zenés József Attila-ösz-
szeállítását kapták ajándékul a
vendégek, és megtekinthették
Schnelczer Zoltán füleki mû-
vésznek az emlékév tiszteleté-
re készült fotóit.

Rendkívül tanulságos volt
számunkra az, hogy a tanórákon
kívüli élményeknek mennyire
meghatározó szerepük van ab-
ban, hogy a fiatal olvasók mi-
ként vélekednek egy alkotóról,
hogy lesz-e kedvük kézbevenni
mûveit, olvasói lesznek-e. Külö-
nösen igaz ez olyan bonyolult lel-

kiségû költõ esetében, mint József Attila, akinek
versei mindannyiunkat mélyen érintenek és el-
gondolkodtatnak. S a költészetet nemcsak a köl-
temények teszik. A verseken kívül talán még sok-
kal inkább hozzátartozik az ember, aki a versek
mögött áll, és a sors, amelyet hordoz. Egy költõ
életmûvének sorsa megszületése idején elsõsor-
ban a felnõtt olvasókon múlik, az utókorban a
fiatalok a legfontosabbak.

József Attila eljutott-e hozzájuk, vajon mit
látnak benne ma? Hogy magukénak érzik, arra
egyértelmû választ kaptunk a program során. És
arra is, hogy olvassák és szeretik.

József Attila csak erre vágyott.
Gecse Zsuzsanna

a program szervezõje


