
É V F O R D U L Ó I N K 

Berzsenyi emiékünnepségek Vas megyében 

Nekünk, késői utódoknak az a fel-
adat jutott, hogy Berzsenyi Dániel szel-
lemi hagyatékát méltó módon megőriz-
zük, emberi, művészi egyéniségét mi-
nél jobban megismerjük. Ezt a nemes 
feladatot vállalta Vas és Somogy megye 
Tanácsa, amikor közös kiadásban meg-
jelentette a Berzsenyi Emlékkönyvet, 
s ünnepségeken, rendezvényeken emlé-
keztek meg a költőről. 

Berzsenyi Dániel születésének 200., 
halálának 140. évfordulója méltó kere-
tek között zajlott le Vas megyében. Az 
ünnepségsorozatot má jus 7-én, a költő 
szülőfalujában, Egyházashetyén rende-
zett emlékünnepség vezette be, ahol 
képviseltette magát a megye egész tár-

sadalma. Az emlékbeszédben Bertha 
Bulcsu, József Attila-díjas író vázolta 
Berzsenyi korát, az akkori társadalmi 
viszonyokat. 

Berzsenyi elismertetése, költészetének 
megfelelő rangra emeltetése nem most 
kezdődött el Vas megyében. A Petőfi 
Irodalmi Múzeum szakmai segítségével 
az egyházashetyei Berzsenyi házban 
már 1956 nyarán megnyitották a nagy-
közönség számára a Berzsenyi emlék-
szobát. A költő életére, munkásságára 
vonatkozó ismereteinket jelentős mér-
tékben gyarapították dr. Merényi Osz-
kár — korábban a kaposvári gimná-
zium tanára, ma jd egyetemi t aná r — 
kutatásai. 

1965-ben a celldömölki járás Berzse-
nyi napok-kai kezdte el a Kemenesal-
jái Napok sorozatát. Ennek a rendez-
vénynek az volt a célja, hogy Berzse-
nyi Dániel legalább járási szinten kap-
ja meg azt a megbecsülést, amely való-
jában megilleti. A következő évek meg-
emlékezései is ezt a nemes célt szolgál-
ták. Az 1970. évi egyházashetyei szo-
boravatás és a vele összekapcsolt tudo-
mányos tanácskozás közelebb hozta ko-
runkhoz a nagy költő szellemét. Az 
iskolaigazgatók Celldömölkön tar tot t ér-
tekezletén elhatározták, hogy a járás 
általános iskoláiban tanítani fogják 
Berzsenyi életét, költészetét. így való-
sították meg a honismereti mozgalom 
egyik fő célkitűzését, a múlt nagyjai-
nak példaképül állítását az i f j ú nem-
zedékünk elé. 

Az 1976-os Berzsenyi ünnepsége-
ken „A mezei szorgalom némely 
akadályairól" í r t Berzsenyi tanulmány 
ismertetése u tán — amelyet dr. Nóvák 
József tartott — Kerék Lajos, az Egy-
házashetyei Berzsenyi Dániel MgTSz 
elnöke szólalt fel. Egyebek mellett a 
következőket mondta: „Csak most is-
mertem meg igazán, hogy termelőszö-
vetkezetünk névadója milyen korán 
meglátta a közös gazdálkodás fontossá-
gát és hasznosságát. Igen boldogok és 
büszkék vagyunk, hogy az ő nevét vá-
lasztottuk." 
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Űttörők énekkara az egyházashetyei ünnepségen 

Nagy volt az érdeklődés a Somogy és 
Vas megye Tanácsai á l ta l közösen meg-
hirdetet t Berzsenyi Dániel vers- és 
prózamondó verseny iránt. Az alsó kor-
határ 16 év volt s Vas megyéből 87-en 
jelentkeztek a versenyre, közöttük pe-
dagógusok, diákok, üzemi munkások. A 
legnagyobb eredménye az volt, hogy 
mindannyian kitűnően megtanulták a 
választott Berzsenyi műveket. Az elő-
döntőkből 25-en jutot tak be a megyei 
döntőbe, ahol Hárs György irodalom-
történész elnökölt. A két megye meg-
egyezése szerint megyénként 10—10 
versenyző juthatott tovább, azonban a 
megyei döntő magas színvonala miatt 
Vas megyéből 11 vers- és prózamondót 
javasoltak a Ni klán tar tot t közös dön-
tőbe. Ennek időpontjául a költő szüle-

tésnapját, m á j u s 7-ét jelölték ki, s Bé-
csi Tamás irodalomtörténész lát ta el a 
zsűrielnöki tisztet. A verseny első he-
lyezettje Nagy Gábor, a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskola hallgatója lett, A 
Pesti Magyar Társasághoz című episz-
tolával. 

Május 13-án Celldömölkön, a Keme-
nesaljái Művelődési Központban „Ber-
zsenyi Emlékműsor"-ral adóztak a me-
gye nagy szülöttjének. Az ünnepi meg-
emlékezést Vargha Balázs irodalomtör-
ténész tar tot ta . A mű&or keretében a 
közönség hal lhat ta a vers- és próza-
mondó verseny Vas megyei legjobb-
jait, akik emberi közelségbe hozták 
Berzsenyi a lakjá t és költészetét. Az 
Ungeresca Táncegyüttes színvonala-
san muta t t a be Pesovár Ernő nép-

Vas megye párt- és tanácsi vezetői megkoszorúzzák Berzsenyi szobrát Egyházas-
netyén 
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"tánc-kutató Berzsenyi: Búcsúzás Keme-
nesaljától című versére készített tánc-
kompozícióját. 

Szombathelyen a Berzsenyi Könyv-
tárban egyedülálló gyűjteményt tekint-
hettek meg az érdeklődők. Rózsa Béla, 
a megyei könyvtár tudományos mun-
katársa fáradtságot nem ismerő, lelkes 
munkával összegyűjtötte a Berzsenyi-
ről készített arcmásokat: metszeteket, 
litográfiákat, festményeket, dombormű-
veket, érmeket. Ezzel egyidőben Cell-
dömölkön a most élő, vagy a közelmúlt-
ban elhunyt művészek Berzsenyit áb-
rázoló kisgrafikáiból rendeztek kiállí-
tást . A két bemutató anyaga igen alkal-
mas arra, hogy a későbbiek során meg-
születhessék a Berzsenyi ikonográfia. 
Tiszteletadás Berzsenyinek címmel a 
költőről elnevezett Megyei Könyvtár 17 
ma élő poéta Berzsenyihez írott versét 
jelentette meg a szerzők kézírásának 
hasonmásával. 

Vas megye Tanácsa a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályával és a Magyar 
Irodalomtörténeti Társasággal június 
4—6-án vándorgyűlést hívott össze 
Szombathelyre. Ez a rendezvény kiváló 
a lkalmat nyújtot t arra, hogy Berzsenyi 
életművét elemezve további ösztönzést 
kap junk irodalmi hagyományaink ápo-
lásához. 

Forr a világ címmel a 200. évfordu-
lóra jelent meg az a breviárium, amely 
Berzsenyi Dániel verses és prózai m ű -
veinek válogatását tartalmazza. Ez a 
kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy a 
költő életművét az i f júság jobban meg-
szeresse. Az idézeteket Szilágyi Ferenc 
válogatta, a kötetet Papp János szer-
kesztette és ami örvendetes: a gyűjtés 
munká jában a Szombathelyi Tanárkép-
ző Főiskola 10 hallgatója is részt vett . 

A. bevezető tanulmányt Orosz László 
írta. 

A lelkes munka közben néhány el-
mulasztott lehetőség is akadt, melyek 
azonban még pótolhatók. A Berzsenyi 
Emlékszoba két helyiségében lévő fel-
iraton a költő halólának időpontja kö-
zött 10 napos eltérés van. Jó lett vol-
na, ha az évforduló alkalmából egy 
újabb emléktáblát helyeznek el a szü-
lőház falán. (A jelenlegi a költő szü-
letésének 100. évfordulóján került az 
épületre!) 

Néhány, m á r nem pótolható mulasz-
tásról is szót kell e j tenünk. Kemenes-
sömj énben a költő egykori lakóházából 
később pa j t a lett. Törölték a műemlék-
jellegű épületek sorából, hogy lebont-
hassák. Kár érte! A kemenessömjéni he-
gyen elpusztult Berzsenyi Dániel egy-
kori pincéje. A járási úttörőelnökség 
1966-ban még igen komolyan foglalko-
zott azzal a gondolattal, hogy a járás 
úttörőcsapatai számára úttörőházzá ala-
kítja. A tervek megmaradtak, a pince 
az enyészeté lett. A hagyomány szerint 
a pince nyugati oldalán állott egy szép 
cseresznyefa, amely alat t számos vers 
született. Állítólag itt ír ta A közelítő 
tél című elégiáját is. 

Csak a legjelentősebb eseményeket, 
megemlékezéseket soroltuk fel, amelye-
ket az évforduló alkalmából rendeztek 
Vas megyében. Büszkén mondhatjuk, 
hogy ezek a rendezvények nagy közön-
ségsikert arattak. Vas megye honisme-
reti mozgalma eddig is megtalálta a2 
utat, s megragadott minden olyan al-
kalmat, amely a szülőföldhöz, a hazá-
hoz való kötődést erősítette. 1970-ben, 
a Sághegyen készült Honismereti Em-
lékfal márványtáblá jának felirata ta-
lálóan idézi a vasi t á j költőjét : 
Int a dicső táj, járd zengő ajakkal! 

Szabó József 
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