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község területén, nyolcvannyolc megállóhelyen
várja olvasóit.

A muravidék történetével, néprajzával a gyö-
nyörûen felújított reneszánsz Szapáry-kastélyban
található Muraszombati Területi Múzeum állan-
dó kiállításán ismerkedhettünk meg.

Ebéd után Kapornakon vártak bennünket, ahol
az õrségi táj népmûvészetét bemutató tájházban
nemcsak a szemnek volt sok érdekes látnivaló,
mint például a régi fényképek vagy a pálinkafõ-
zéshez és a borászathoz kapcsolódó tárgyak, de
meg is ízlelhettük a környék borát és mézes
pálinkáját, amelyet helyi vendéglátónk mellett
megyei könyvtárunk igazgatója, Praznovszky

Mihály szolgált fel.
Aztán már egy kicsit elcsigázva értünk

Szalafõre, ahol a finom rétesek és langallók
mentették meg a kirándulókat az éhenhalástól.
A többségnek azért még volt ereje arra is, hogy
az eredeti helyükön megmaradt õsi õrségi lakó-
házakat körbejárja, megcsodálja az ott élt embe-
rek célszerûségre, ugyanakkor harmóniára törek-
võ építkezését, valamikori életét.

Ezúton is köszönjük a lendvai és a muraszom-
bati kollégák segítségét, kalauzolását, szíves
vendéglátását. Jövõ tavasszal várjuk õket Veszp-
rém megyében, s talán éppen áprilisban, mert
már akkor is lehet minden szép zöld.

Pardiné Mórocz Magdolna

az MKE Veszprém Megyei Szervezete titkára

A sárospataki
könyvtárosok dél-szlovákiai

kirándulása

„ Minden dolognak oly sok színe van,
Hogy aki mind azt végigészleli,
Kevesebbet tud, mint elsõ pillanatra,
S határozatra jõni rá nem ér.”

(Madách: Az ember tragédiája)

A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ez
évi kirándulási programjában a dél-szlovákiai
tájék felfedezése, az olvasmányainkból ismert
magyar irodalmi és történelmi emlékhelyek fel-
keresése szerepelt. Egynapos túránk realizálásá-
hoz, a helyi idegenvezetõk felkéréséhez Orosz-

lánné Mészáros Ágnes, a balassagyarmati Ma-
dách Imre Városi Könyvtár igazgatója sok segít-
séget, felvilágosítást, útbaigazítást adott.

Kis csoportunk 2005. július 7-én kora reggel
indult útnak a Miskolc-Gyöngyös-Hatvan-Salgó-
tarján útvonalon. A nemrég átadott autópályán
gyorsan haladtunk, és a somoskõújfalui határát-
kelõnél már megcsodálhattuk a titokzatosan szép
vidéket. Messzirõl kéklett a 336 méter magasan
épült Somoskõ vár romja. A XIII. században
épült erõd egyik  kapitánya Losonczy István volt.
A források szerint irodalmunk kiváló költõje,
Balassi Bálint itt találkozott Losonczy Annával és
gyulladt szerelemre a vár úrnõje iránt. A hozzá írt
szerelmes versek a Júlia-ciklus gyöngyszemei.

Úti célunk elsõ állomása Fülek volt. A he-
gyek ölelésében meghúzódó, többségében ma-
gyarlakta kisváros közepén a bazaltkúpra
épített, szabálytalan formájú füleki vár vörös
romja fantasztikus látványt nyújtott. Az erõd
szomszédságában mûködõ Magyar Közösségi
Házban fogadott minket Farkas László igazgató
úr, aki tájékoztatást adott munkájukról, és be-
mutatta az intézményt. A Magyar Ház 1991 óta
az Illyés Közalapítvány és a helyi CSEMADOK
támogatásával mûködik. A helyi magyar civil
szervezetek, közösségek, csoportok egyik legfon-
tosabb találkozóhelye. Az intézmény számos
rendezvény (bál, társas összejövetel, elõadás,
klubfoglallkozás) színhelye. A kétszintes épület
emeletén kényelmes szálláshelyet tudnak bizto-
sítani az ideérkezõknek. Terveik között az épü-
let mögötti részen az udvar, a parkolóhely kiala-
kítása, a játszótér és a kisszínpad megépítése
szerepel. Itt kaptuk a kétnyelvû Füleki Hírlap

néhány számát is. A város önkormányzata gon-
dozásában havonta megjelenõ kiadvány a tele-
püléssel kapcsolatos tervekrõl, fejlesztésekrõl,
eseményekrõl, rendezvényekrõl ad  tájékoztatást.

Ellátogattunk a Városi Könyvtárba is. Az
intézmény a Városi Mûvelõdési Központ
aligazgatási egységeként mûködik, és a megye
fennhatósága alatt áll. A félévszázados jubileu-
mát ünneplõ közkönyvtár belsõ tere esztétikus,
kényelmes olvasótermek várják az érdeklõdõket.
A nyilvántartásba vett dokumentumok száma
csaknem 40 ezer. Ezek magyar és szlovák nyel-
vû könyvek, folyóiratok és van néhány audiovi-
zuális dokumentum is. Az éves beszerzési keret-
összegük kicsi, több magyar nyelvû felnõtt és
ifjúsági könyvre lenne szükségük. Az informati-
kai fejlesztés, az internetelérés régóta megfogal-
mazott olvasói igény, s a könyvtárosok szakmai
munkáját (tájékoztatás, kapcsolattartás stb.) is
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hatékonyan segítené. A regisztrált olvasók kö-
zött számottevõen nagy a felnõtt korosztályhoz
tartozók száma, a 14 éven aluliaké jóval kisebb.
A gyermekek olvasóvá nevelése, az olvasás
megszerettetése érdekében néhány lelkes peda-
gógus rendszeresen tart könyvtári órát, gyermek-
foglalkozást. A könyvtári feladatokat, munkafo-
lyamatokat (szerzeményezés, olvasószolgálat,
feldolgozás, rendezvények szervezése, kapcso-
lattartás stb.) két(!) fõhivatású könyvtáros  vég-
zi. (A harmadik kolléganõ, kedves ismerõsünk,
Varga Zsuzsa, nemrég nyugdíjba ment. A fenn-
tartó az üres álláshelyre nem alkalmazott sen-
kit.) A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyv-
tár közös pályázatokkal, módszertani együttmû-
ködéssel rendszeresen segíti munkájukat. A rö-
vid szakmai tapasztalatcsere, baráti beszélgetés
során magyar nyelvû kiadványok eljuttatásához
ajánlottuk fel segítségünket.

Elköszöntünk az új barátainktól, kollégáink-
tól, majd rövid városnézés után a várat kerestük
fel. Kalauzunk egy szimpatikus hölgy volt, aki
részletes tájékoztatást adott a város és a vár tör-
ténetérõl. Megtudhattuk, hogy Fülek nevének
eredetét a források kétféleképpen magyarázzák.
Az egyik szerint a város területén legeltetõ pász-
tor Füles nevû kutyájáról kapta. A másik fel-
jegyzés egy Fulkó nevû garázda lovagot említ,
akitõl IV. Béla 1246-ban szerezte meg a várat.
A bevehetetlen erõdöt még a török sem tudta
elfoglalni. A nem sokkal késõbb betelepült füleki
bég negyven évig uralta a várost és sarcolta a
környéket. A XVII. században Pest, Nógrád és
Heves megye itt tartotta megyegyûléseit. 1682-
ben itt választották meg Thököly Imrét fejede-
lemnek. A várat késõbb Thököly utasítására rob-
bantották fel. A szabálytalan formájú, többszin-
tes erõd felújítása pályázati támogatásokból fo-
lyamatosan történik. Az idén harmadik alkalom-
mal rendezik meg a várszépítõ tábort, ahová
Magyarországról is várnak fiatalokat. Az egye-
temisták bekapcsolódnak az erõd állagmegõrzõ
munkálataiba, és a városi értékkataszter összeál-
lításához nyújtanak segítséget. A helyreállított
kaputoronyban reprezentatív helytörténeti kiállí-
tás várja az érdeklõdõket.

Rövid idõ múlva elbúcsúztunk füleki baráta-
inktól, és Alsósztregovára indultunk. A világtól
elzárt, vadregényes környezetben egy rendezett,
tiszta szlovák településre érkeztünk. Az ott élõk
segítségével találtuk meg az evangélikus temp-

lom mellett az „új” Madách-kastélyt, amelyet a
XVIII. században Madách Sándor, a költõ nagy-
apja építtetett a kétszer leégett kúria helyén. A
többhektáros õsparkban a szépen felújított E-ala-
kú, tornyos nemesi kastély bejáratánál magyar
és szlovák nyelvû emléktábla jelzi, hogy: „1823.
I. 21-én itt született, 1864. X. 5-én itt halt meg,
1859 és 1861 között itt írta Madách Imre Az
ember tragédiája c. halhatatlan mûvét”.

Madách Imre, a legnagyobb magyar dráma-
író, költõ és író tehát Alsósztregován született. A
bölcseletet és jogot végzett költõ már az 1840-es
években szép karriert futott be. Nógrád megye
táblabírájaként, megyei fõbiztosaként tevékeny-
kedett. Az 1848-as szabadságharc bukása után
egy év börtönbüntetésre ítélték, mert Kossuth
Lajos személyi titkárának, Rákóczy Jánosnak
menedéket nyújtott. Magánéletében nyolcévi
boldog házasság után szomorú esemény történt.
34 évesen elvált feleségétõl, Fráter Erzsébettõl,
és három gyermekével (Jolán, Aladár és Ára)
hazaköltözött édesanyjához Sztregovára.

Az eredeti formájában helyreállított rokokó-
klasszicista kastély termeiben Veszelovszka Dana

tárlatvezetõ a kiállított relikviák alapján idézte a
költõ életútját, munkásságát. Fényképekrõl és
festményekrõl megismerhettük a család Brazíli-
ában élõ leszármazottait és a 94 éves dédunokát.
Nem kis meghatottsággal léptünk be az emlék-
szobába, az oroszlánbarlangba, ahol Madách
1859–1860-ban a tragédiát írta. Megcsodálhat-
tuk a dolgozószoba néhány eredeti berendezési
tárgyát és benézhettünk a mellette lévõ kis háló-
fülkébe is. Az egyik tárlóban felfedeztük a költõ
személyes tárgyait: az okulárét, a pennát, a ka-
lamárist és a cilindert. Fõhajtással tisztelegtünk
a nagy író emléke elõtt. A tragédia Arany János
gondozásában 1861-ben jelent meg, a drámát
1883-ban Paulay Ede vitte elõször színre a Nem-
zeti Színházban.  Azóta húsz nyelvre fordították
le, és több mint ezerszer mutatták be hazai és
külföldi színházakban. A kastély további szobá-
iban Kass János: Az ember tragédiája, Zichy
Mihály: Illusztrációk Az ember tragédiájához,
Nagy Zoltán: Hommage a Madách és A tragédia
Szlovákia színpadán címû állandó kiállítás anya-
gát néztük meg.

Madách Imre 41 éves korában, 1864-ben halt
meg Alsósztregován, és a község katolikus te-
metõjében temették el. A hamvakat 1936-ban a
kastély parkjába vitték át, és azóta két fiával itt
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alussza örök álmát. Elza-
rándokoltunk a sírhoz is.
Megcsodáltuk Rigele Ala-
jos pozsonyi szobrászmû-
vész bronzból készült
nagyhatású síremlékét, a
szárnyaló Ádámot.

Ezután Nógrád megye
székvárosa, Losonc követ-
kezett. A város fõterén a
neves helytörténész, tudo-
mányos kutató, Böszörmé-

nyi István tanár úr (édes-
apja pataki diák volt) várt
minket, majd a közeli neo-
gótikus református temp-

lomban szemléletes elõadásban mutatta be a
város történetét, értékeit és jeles személyiségeit.
Mondanivalóját különleges képeslapok bemuta-
tásával is illusztrálta. Losonc már az Árpád-kor-
ban lakott település volt. A város neve szláv
eredetû: rétet, rétséget jelent. Neves fõúrai a
Losonczyak, a losonci Bánffyak voltak, Losonczy
Anna második házassága révén pedig a Forgách
család uralta a vidéket. A különleges hangulatú
város egykor Felsõ-Magyarország sokat szenve-
dett települése volt. 1451-ben a husziták Giskra
vezényletével itt gyõzték le Hunyadi János sere-
gét, és nagy kárt okoztak a városnak. A reformá-
tus templomot erõddé alakították át. 1547 és 1597
között a törökök, késõbb pedig a kurucok sar-
colták a települést. A Rákóczi-szabadságharc ide-
jén a vezérlõ fejedelem egyik postavonalának fõ-

állomása volt Losonc. 1719-ben pestisjárvány-
ban a lakosság nagy része elpusztult. 1849-ben
az orosz csapatok teljesen felgyújtották Loson-
cot. 1850-ben országos gyûjtés kezdõdött a tele-
pülés megsegítésére. A millennium évében újra
feléledt a város, lakóinak száma folyamatosan
növekedett. 1790-ben itt alakult meg az elsõ
magyar színjátszó társaság. A XIX. században
két gimnázium és a híres református kollégium
mûködött Losoncon. Az intézmény neves diákja
volt Darvas János (Darvas Iván édesapja). A ma-
gyarok lakta városban jelenleg magyar nyelvû
alap- és középiskola is mûködik.

A fõtéri református templom, amelyet 1969-
ben újítottak fel, 1853-ban épült Ybl Miklós
tervei alapján. A neogótikus templom hosszú

ideig idõszaki kiállítások
színhelye is volt. Az al-
templomában végzett ré-
gészeti feltárások során
három egymásra épült
templom maradványait
találták meg. A sírok
egyikében valószínûleg
Losonczy István leánya,
Anna földi maradványai-
ra bukkantak. Az itt ta-
lált, felbecsülhetetlen ér-
téket képviselõ arany és
ezüst ékszereket a buda-
pesti Nemzeti Múzeum-
ban õrzik. A templom
alapjai, a kripta maradvá-
nyai a Nógrádi Múzeum-

ba kerültek. A templomtorony dísze a hatalmas
forgó érckakas. A templom kertjében a város
szülötte, Kármán József (a felvilágosodás kiemel-
kedõ alakja, a Fanni hagyományai és A nemzet
csinosodása címû mûvek írója) tiszteletére emelt
márvány emlékoszlop látható. Az igen hangula-
tos, négyszögletû fõtér, amelyet Kubinyi Ferenc
jeles természettudósról, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum igazgatójáról nevezték el, jelenlegi formá-
ját az újjáépítés során kapta. Városnézõ sétánk
során megálltunk a tér másik dísze, a katolikus
templom elõtt, amelyet 1783-ban Szûz Mária
látogatása tiszteletére szenteltek fel. Kétszer épí-
tették újjá. A templomot 1912-ben Ferdinánd
Coburg bolgár cár is meglátogatta. A fõtér érde-
kes épülete a háromszintes Vigadó, amelyet a
források szerint 1810-ben Kubinyi Ferenc fele-
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sége, Gyûrky Franciska javaslatára építettek, s
amelyben kisdedóvó is mûködött. 1856-ban épí-
tették újra. A Vigadó falát a város címere mel-
lett a Madách-, a Forgách-, a Kubinyi-, a Zichy-
és a Balassi-család címerei díszitik. Egy ameri-
kai szállodacég felhõkarcolót is épített ide. A tér
közepén felállított modern képzõmûvészeti al-
kotás kicsit zavarja a történelmi városkép arcu-
latát és hangulatát. Itt nyugszik a temetõben
Ráday Pál, a nagy fejedelem kancellárja, diplo-
matája. Losoncon élt és halt meg Szabó Gyula
festõmûvész. A városban élt és alkotott Csontváry
Kosztka Tivadar és Rudnay Gyula is. Loson-
con szolgált katonai karmester korában Lehár
Ferenc. Innen indult európai, amerikai útjára
Serly Lajos operett- és dalkomponista is. 1845-
ben Petõfi Sándor egy hetet töltött a városban
barátjánál, Stelle Antalnál. A város egyik la-
kótelepén különleges látvány nyújt az 1923 és
1925 között megépült zsinagóga. A bizánci és
orientalista stílusú építészeti csoda állaga nem
a legjobb, ezért 1996-ban alapítványt hoztak
létre a megmentése érdekében.

Következõ úticélunk Rimaszombat volt. A
Rima partján alapított Gömör megyei városban
B. Kovács István, a Gömori Múzeum igazgatója
volt az idegenvezetõnk. Rimaszombat a honfog-
lalás idején is lakott terület volt. A XII. század-
ban az Árpád-házi királyok német bányászokat
telepítettek ide. Nevét a hetenként megtartott
szombati vásárokról és a Rima folyóról kapta.
Városi rangját az Anjouk biztosították. A város
számos történelmi esemény színhelye volt. Má-
tyás király itt kötött békét a husziták vezérével,
Jiskrával. 1849-ben Rimaszombaton tárgyalt
Görgey az orosz csapatok vezérével, Rüdigerrel.
A tárgyalás végeredménye a világosi fegyverle-
tétel volt. A város nagyhírû gimnáziumában ta-
nult Mikszáth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa Lajos
és Holló Barnabás. Itt született Hatvani István,
Ferenczy István, Tompa Mihály, Blaha Lujza.
1845 májusában itt választották meg Gömör
vármegye tiszteletbeli táblabírájának Petõfi Sán-
dort. A tágas terek, a szépen felújított mûemlé-
kek között nagy élmény volt sétálni. A négy-
szögletû fõtéren található mûemléképületek a
város ékességei. A XVIII. század végén épült
empire stílusú református püspöki templomot
belsõ felújítás miatt csak kívülrõl nézhettük meg.
Ennek a kriptájában alussza örök álmát Ferenczy
István, a híres szobrászmûvész. A református

templom külsõ falában helyezték el a mûvészt
ábrázoló mellszobrot, amely Vaszary László al-
kotása. Felkerestük a téren lévõ barokkos kato-
likus plébániatemplomot, és mellette Blaha Luj-
za szép szobrát, az 1798-ban épített, empire
stilusú régi Megyeházát, majd a fõtér északi
sarkában a Városháza szép épületét. Túloldalt a
szellemi és kulturális élet központját, a Fekete
Sas vendéglõt, amely megyebálok és színvona-
las rendezvények színhelye is volt.

A város régi tere is gon-
dozott. Az eklektikus Me-
gyeháza, a volt Törvény-
szék épülete elõtt Petõfi
Sándor és Tompa Mihály
szobra áll. A tervek szerint
Arany Jánosé is hamarosan
idekerül. A tér érdekes épü-
lete a volt tüzérkaszárnya,
majd leányiskola és posta,
jelenleg a Gömöri Múzeum

értékeit õrzik benne. A fõtér melletti kis utcában
található egy copf stilusú kis ház. Petõfi Sándor
egy alkalommal ebben a házban szállt meg. Sok
volt a szállóvendég, és neki már csak a földön
jutott hely. Különös élményét egyik versében is
meg is énekelte. B. Kovács István igazi lokál-
patrióta, aki nagy szeretettel, féltéssel és nem
kis büszkességgel mutatta be Rimaszombat kul-
túrtörténeti értékeit, s a város szépítésével, fej-
lesztésével kapcsolatos teendõket, a jövõbeli ter-
veket is megosztotta velünk. A város építészeté-
rõl, a jeles személyiségekrõl lebilincselõ elõadást,
szobrairól pedig különleges mûvészettörténeti
elemzést kaptunk.

Útban hazafelé a Szádelõ völgyébe is „benéz-
tünk”. Fantasztikus élményben volt részünk. A
hegyek  fehér sziklái között a hangos patakcso-
bogás, a tiszta levegõ, az egészséges, szép kör-
nyezet kikapcsolódásra, hosszabb tartózkodásra
invitálja az odaérkezõket. Ezután már csak Sá-
rospatakon ébredtünk fel.

Nagy tisztelettel köszönjük meg Oroszlánné
Mászáros Ágnes könyvtárigazgatónak az önzet-
len segítségnyújtást, Farkas László igazgató úr-
nak, Böszörményi István és B. Kovács István
tanár uraknak a barátságos fogadtatást, a színvo-
nalas idegenvezetést. Emlékezetes és felejthetet-
len élményben volt részünk Dél-Szlovákiában.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató, Sárospatak


