
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnöksé-
ge minden évben több alkalommal egynapos
kirándulást szervez a tagság részére, hogy
alaposabban megismerhessük hazánk és a
közeli országok kevésbé ismert tájegységeit,
az egykori híres magyar városok, kistelepü-
lések kultúrtörténeti értékeit. A társas prog-
ramok, a közösen szerzett élmények tovább
mélyíthetik, erõsíthetik az együvé tartozást.

Olvasókörünk kis csoportja az idén a Fel-
vidékhez tartozó egykori Gömör-Nógrád
megye nevezetességeit kereste fel.

2010. július 31-én kora reggel, zuhogó
esõben indultunk el Sárospatakról. A bánré-
vei határátkelést követõen csoda történt, kel-
lemes napsütésben sütkérezve érkezhettünk
meg programunk elsõ színhelyére, Rima-
jánosiba.

A magyarok és szlovákok lakta rendezett
kistelepülés központjában kerestük fel a
környék legrégebbi román stílusban épült
templomát. Megtudhattuk, hogy ez a terület
már az õskorban is lakott volt, a feltárt gaz-
dag régészeti leletek ennek bizonyítékai. 
A XII. században bencés szerzetesek tele-
pedtek ide. A hagyomány szerint a monos-
torban élõ barátok másolták le a felbecsül-

hetetlen értékû Pray-kódexet, fontos része-
ként az elsõ magyar szövegemléket, a Halot-
ti Beszédet. A településsel kapcsolatos elsõ
írásos emlék 1276-ból származik. Nevében
a Rima folyó és a monostortemplom védõ-
szentje, Keresztelõ Szent János szerepel. 
A kistelepülést a XVI. és a XVII. században
a törökök többször feldúlták, de mindig új-
raépült. Aztán híres nemesi családok (Török,
Nyári, Sárközi, Varga) választották lakhe-
lyül ezt a vidéket. Az apátsági templomot
1876-ban Trefort Ágoston vallás- és közok-
tatásügyi miniszter támogatásával, „a kör-
nyékbeliek nagylelkû segélyével”, Schulek
Frigyes és Storno Ferenc tervei szerint újí-
tották fel. Az oltárkép Keresztelõ Szent Já-
nost ábrázolja, a csodálatos freskók Stornó
Ferenc keze munkáját dicsérik. A mennye-
zeten az adományozók neve és címere látha-
tó. Az oltár alatt a szendrõi Török-család
hamvai nyugszanak, akik Kazinczy Ferenc
felesége, Török Sophie rokonai voltak. 
A templomot 2005-ben a Világörökség ré-
szének nyilvánították. Pár éve belülrõl gyö-
nyörûen felújították, eredeti szépségében
tündököl. A kívülrõl történõ restaurálása is
indokolt. A szomszédságában álló XIV. szá-
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zadi, gótikus eredetû református templomot
a XIX. században barokk stílusban építették
át. A településen több nemesi kúria is látha-
tó. Sétánk során megnéztük a közeli, felújí-
tásra váró klasszicista udvarházat, roma csa-
ládok laknak benne. 

1798-ban a településen született a kevés-
bé ismert Vályi Klára költõnõ. A XIX. szá-
zad elején alkotó, tehetséges költõ két ver-
seskötetét saját kiadásban jelentette meg. Itt
van végsõ nyughelye Lenkey István száza-
dosnak, az 1848-as szabadságharc egyik ki-
emelkedõ személyiségének. 

Elköszöntünk helyi idegenvezetõnktõl, a
templom gondnokától, és Gömör vármegye
egykori székhelyére, Rimaszombatra indul-
tunk. 

A többségében magyarok lakta hangula-
tos város négyzetes, rendezett fõterén talál-
koztunk B. Kovács István professzorral, a
nálunk is közismert történésszel, számos
helytörténeti kötet szerzõjével, aki igazi lo-
kálpatriótaként mutatta be Rimaszombatot
és nevezetességeit. Nevét a Rima folyóról és
a hetenként tartott szombati vásárokról kap-
ta. Megtudhattuk, hogy a városalapítók az
Árpád-házi királyok által idetelepített német
bányászok voltak. A település 1334-ben ka-
pott városi rangot. Itt kötött békét Mátyás
király a husziták vezetõjével. 1849 júliusá-
ban Görgey is itt folytatott tárgyalásokat az

orosz csapatok vezérével, Rüdigerrel. Rima-
szombat híres iskolaváros. A neves Egyesült
Protestáns Fõgimnáziumban tanult Mik-
száth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa Lajos,
Holló Barnabás, Kiss József. Itt született
Tompa Mihály, Hatvani István természettu-
dós, Ferenczy István szobrászmûvész és
Blaha Lujza, „a nemzet csalogánya”.

Sétánk során felkerestük a XVIII. század
végén empire stílusban épült, kívül-belül
felújított református püspöki templomot, el-
zarándokoltunk Ferenczy István sírhe-
lyéhez, ahol a kedvenc Euridiké-szobra is 
látható. A templom falában helyezték el 
a mûvész mellszobrát is, Vaszary László
munkáját. A szobor feltûnõen szép kezét a
mûvész Stróbl Alajosról mintázta meg. Ez-
után a fõtéren a tizennyolcadik századi 
barokk katolikus plébániatemplom követke-
zett. Megálltunk Blaha Lujza különleges
mellszobránál, alkotója a híres mûvész,
Bory Jenõ volt. Megnéztük a szépen felújí-
tott régi Megyeháza, a Városháza és a Pénz-
ügyi igazgatóság épületét, majd egy kis mel-
lékutcában a copf stílusban épült Helytörté-
neti Múzeumot, amely Petõfi korában ven-
dégszálló volt. A magyar irodalom kiváló 

képviselõje többször vendégeskedett a vá-
rosban. Egyik alkalommal itt szállást kért,
de estére már csak a földön kapott helyet.
Szokatlan élményét versben is megörökítet-
te. A Helytörténeti Múzeum falán márvány-
tábla hirdeti Petõfi emlékét, akit 1845-ben
Gömör vármegye tiszteletbeli táblabírójá-
nak is megválasztottak. Elsétáltunk a város
régi teréhez is. Megcsodáltuk a régi Megye-
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háza felújított épületét, Petõfi Sándor és
Tompa Mihály szép szobrát elõtte, benéz-
tünk a Gömöri Múzeumba, ahol megtekint-
hettük Ferenczy István gyönyörû márvány
mellszobrát, az Aphroditét, az eredeti már-
ványkoporsóját, az emeleti teremben a téren
álló Petõfi-szobor gipsz másolatát.

Megköszöntünk B. Kovács István pro-
fesszor színvonalas, értékes kalauzolását, s a
programunk következõ állomására, Losonc-
ra utaztunk.

A több ezer éve lakott település neve
szláv eredetû: rétet, rétséget jelent. Nógrád
megye hajdani székhelye a történelmi ese-
mények során nagyon sokat szenvedett.
1451-ben a husziták, majd negyven évig a
törökök sarcolták, majd a kurucok dúlták fel.
Késõbb a lakossága a pestisjárvány miatt je-
lentõsen csökkent. 1849-ben a kozákok
gyújtották fel. 1850-ben országos gyûjtés in-
dult a város újjáépítésére. A XIX. században
begyógyultak a sebek, megnõtt a lakosság
száma, élénk gazdasági, kulturális fejlõdés
vette kezdetét. Két gimnázium, jogakadé-
mia, református kollégium nyitotta meg ka-
puit. 1790-ben itt alakult meg az elsõ magyar
színjátszó társaság is. Sétánk során megcso-
dáltuk a belváros szépen felújított barokk,
szecessziós épületeit, felkerestük az 1853-
ban Ybl Miklós tervei alapján készült neogó-
tikus, Zsolnay-kerámiával befedett reformá-
tus templomot. Mindenkit bámulatba ejtett a
torony tetején elhelyezett monumentális,
mozgó érckakas. A mûemléktemplomot
1969-ben újították fel. Zárva tartás miatt be-
lülrõl nem volt alkalmunk megtekinteni. 

Rövid idõre megálltunk Kármán József-
nek (1769–1795) a templom kertjében felál-
lított emlékoszlopa elõtt. A magyar felvilá-
gosodás egyik kiemelkedõ személyisége, a
„magyar esszéirodalom, a nagy jövõjû ma-
gyar novella, színvonalas publicisztika” el-
indítója mindössze huszonhat évet élt. 
A Fanni hagyományai, A nemzet csinosodá-
sa címû híres mûvek szerzõje a Martino-
vics-összeesküvésben való részvétele miatt,
tragikus körülmények között halt meg. Be-
néztünk az 1783-ban épített gótikus eredetû,
barokk katolikus templomba is, amelyet két-
szer építettek újjá. A fõtér egyik dísze az
1810-ben emelt, többször felújított három-
szintes Vigadó, amely híres bálok, estélyek
színhelye volt. Kívülrõl Losonc város, a
Kubinyi-, a Forgách-, a Madách-, a Zichy-
és a Balassi-család címere ékesíti. Tizenkét
felújított (Habsburg, Szecessziós stb.) kü-
löntermében jelenleg is különbözõ rendez-
vényeket tartanak. A hangulatos földszinti
kávézó Lehár Ferenc nevét viseli. A híres
mûvész ifjú katonakarmesterként Losoncon
szolgált. A város központjában egy amerikai
szállodacég által épített modern felhõkarco-
lók látványa, és a Vigadó elõtt álló modern
képzõmûvészeti alkotás alaposan megzavar-
ja a város történelmi hangulatát, arculatát. 
A városban élt és alkotott Szabó Gyula,
Csontváry Kosztka Tivadar, Rudnay Gyula.
1845-ben itt vendégeskedett egy hétig Petõ-
fi Sándor. A temetõben van végsõ nyughelye
Ráday Pálnak, aki a nagy fejedelem kancel-
lárja, diplomatája volt.
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Sajnos nem tudtuk a Lehár kávézóban
megkóstolni a finom süteményeket, mert
kora délutánra füleki barátaink vártak min-
ket. Már messzirõl megcsodáltuk a város
közepén kiemelkedõ hatvanöt méter magas
bazaltsziklára épült, többszintes várat. Az
erõdítmény közelében várt és köszöntött
bennünket Pócsa Denisza, a Nógrádi Turisz-
tikai Információs Központ fiatal, nagyon
kedves szakreferense, majd részletes tájé-
koztatást adott a város történetérõl.

A Fülekkel kapcsolatos elsõ írásos emlék
a XII. század elsõ felébõl való. A vár kör-
nyékén letelepedett lakosság sokat szenve-
dett a tatárok pusztításától, majd a várat 
elfoglaló, Fulkó nevû garázda lovagtól.
1246-ban IV. Béla megszerezte az erõdít-
ményt, késõbb Csák Máté, majd a hírhedt
Bebek Ferenc volt a vár ura. 1554-tõl 1593-
ig a füleki bég, majd a törökök sarcolták a
várost és a környékét. A településen a XVII.
században kezdõdött el a fejlõdés. Pest,
Nógrád és Heves megye itt tartotta megye-
gyûléseit. Bosnyák Ferenc, Wesselényi Fe-
renc és II. Koháry István fõurak példaértékû
tevékenységükkel irányították a település
gazdasági, szellemi életét. 1682-ben a vár
falai között választották meg Thököly Imrét
Magyarország fejedelemének. Késõbb az õ
parancsára rombolták le az erõdítményt. 
A romos vár fokozatos felújítása csak az
1980-as években kezdõdött el, jelenleg is
folytatódik. 

Fülek barokk város. Sétánk során felke-
restük a volt ferences templomot. 1735-ben
II. Koháry István anyagi támogatásával ba-
rokk stílusban építették át. Megcsodáltuk
különleges, gazdagon díszített belsõ beren-
dezését. A vár közelében látható a település
legszebb barokk épülete, a Herold-kastély.
A Berthold Antal tervezte kúriát 1830-ban
késõbarokkossá alakították át. A földszinti
folyosón megcsodálhattuk az eredeti enteri-
õrt. A felújított kastélyban magyar gimnázi-
um mûködik, a fõbejáraton magyar nyelvû
felirat is olvasható. Kellemes sétát tettünk a
gimnázium épülete mögött lévõ héthektáros
természetvédelmi parkban. Különleges, ér-
tékes fák és növények között pihenhet, 
kikapcsolódhat az oda látogató. A mini ál-
latkertben számos érdekes látnivaló van. 

Ezután a vár udvarán a kiváló idegenvezetõ,
Palkovics Antal képes beszámolót tartott a
füleki várról, a felújítási tervekrõl, majd 
a séta során részletesen bemutatta a Bebek-
toronyban lévõ kiállításokat is. Az Alsó-
várból sziklába vájt és falépcsõkön lehet fel-
jutni a Felsõ-várba, ahonnan nagyon szép
kilátás nyílik a városra és környékére. Ide-
genvezetõnk rokonszenves fiatalember, aki a
várral, a településsel kapcsolatos ismereteit
hosszadalmasan, hatásosan osztotta meg ve-
lünk. Felkerestük a vár mellett mûködõ Ma-
gyar Közösségi Házat, amely 1991 óta az itt
élõ magyarok legfontosabb találkozóhelye.
A kétszintes épület felsõ részében szállást is
biztosítanak a külföldrõl érkezõ magyar tu-
ristáknak. Könyvtári állományukban a sá-
rospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár aján-
dékkönyvei is fellelhetõk.

Megköszöntük Palkovics úr vendégsze-
retetét, színvonalas idegenvezetését, és foly-
tattuk utunkat Ajnácskõre. 

A Gortva-patak mentén mesebeli termé-
szeti környezetben, 1255-ben alapították a
kistelepülést, a tatárjárás után épült vár tar-
tozéka volt. Az itt élõk földmûveléssel és
pásztorkodással foglalkoztak. A neve török
eredetû keresztnév, jelentése: kacér nõ. Az
egyik rege szerint a honfoglaló Huba vezér
Hajnácska lánya volt a névadó, aki édesap-
jától ajándékba kapta a várat. A patkó alakú
Alsó- és Felsõ-vár nehezen megközelíthetõ
volt. 1344-tõl 1424-ig a Szécsényi-család,
késõbb a Pálóczyak, Bebek Ferenc, Balassa
Menyhért és más fõurak voltak a tulajdono-
sai. 1543-tól negyven évig a török uralma
alá került és Fülek várához tartozott. 1649-
ben Fekete György végvári vitéz foglalta 
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vissza, az ellenség ekkor robbantotta fel a
védõmûveket. Ezután Vécsey Sándor kapta
meg adományként az erõdöt. 1703-ban ha-
talmas tûzvész martaléka lett. 1709-ben
Bercsényi Miklós itt végeztette ki az áruló
Szegedi Ignácot. Utoljára a Vay-lányok lak-
tak az erõdben a XVIII. század közepén,
mint örökösök. A vár köré telepedett lakos-
ság földmûveléssel, pásztorkodással foglal-
kozott, késõbb a település nemesi családok
tulajdonába került. A török idõkben elnépte-
lenedett, de újra benépesült. 

Ajnácskõ rendezett magyar kistelepülés.
A központjában lévõ magaslaton áll a rom-
jaiban is érdekes vár. Vele szemben álmodta
meg Novák István Ybl-díjas szegedi fõépí-
tész a helyi adományokból épült, kívül-belül
különleges római katolikus templomot. Az
1995-ben készült modern építészeti remek-
mû bejárati ajtóin a rézbõl készült dombor-
mûvek Jézus életét jelenítik meg. A különle-
ges templombelsõ természetes anyagokból
készült, és középkori hangulatot áraszt.

Kissé fáradtan, de élményekben gazda-
gon indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásán megkö-
szönjük a rimaszombati B. Kovács István
professzornak, a református Lelkészi Hiva-
tal munkatársainak, a füleki Farkas László,
Pócsa Denisza, Palkovics Antal kedves ba-
rátunknak a színvonalas kalauzolást, a szer-
vezõmunkában való segítségnyújtást és a
kedves vendégszeretetet.

Szeretettel hívjuk, várjuk mindnyájukat
Sárospatakra! ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szekciójának
tagjai elõszeretettel kirándulnak Erdélybe.
De miért is? Az egyik el nem hanyagolható
oka ennek a közelség. Két óra alatt már a ha-
táron vagyunk busszal is. A másik ok pedig
kétségkívül az, hogy van egy nyugdíjas kol-
légánk, Nagy Gábor, aki Erdélyország sze-
relmese, és ráadásul nagyon szeret és tud
utakat szervezni nagyobb, akár busznyi tár-
saságok számára is. 

2010 nyarán tehát ismét elindultunk Er-
délybe, az eddigi négy nap helyett most hat
napot szántunk a szép, magyarok által lakott
vidékek felfedezésére. Nem a városokat ke-
restük, inkább a falvakra voltunk kíváncsiak.
A Kallós Zoltán Alapítvány által gondozott
Kallós Zoltán Múzeum és Népmûvészeti
Központ volt elsõ említésre méltó célpon-
tunk Válaszúton, Mezõség közepén. Nagy
örömünkre maga Kallós Zoltán, aki már
nyolcvanas éveit tapossa, vezetett végig az
általa összegyûjtött népi tárgyak (csodála-
tos, kézi munkával elõállított ruhadarabok,
párnák, terítõk stb.) gyûjteményén. Fényké-
pezni nem volt szabad, csak vásárolni nép-
zenei cédéket, könyveket. 

Az elsõ éjszakánkat a tavaly már kipró-
bált és igen jól vizsgázott, Marosvásárhely
közelében található, gernyeszegi Grand
Lion panzióban töltöttük, késõbb Árkoson,
Csíkrákoson, Torockón éjszakáztunk.

A második napon Szászkézden álltunk
meg elõször. Bár az erõdtemplomba bemen-
ni nem lehetett, de az épület kívülrõl is mo-
numentális, megér egy sétát, különösen,
hogy felette a hegyen egy gyönyörû vár lát-
ható. Árkosra, a Sepsiszentgyörgy melletti
községbe kora délután érkeztünk, és utunk a
valamikori Szentkereszty-kastélyba – most
mûvelõdési központ – vezetett. De a kastély
kiszolgálta már Ceausescut is, saját vadász-
házának és vendégváró helyének rendezte
be annak idején fényûzõ bútorokkal, szõ-

Borsodi könyvtárosok ismét
Erdélyben 
2010. július 1–6.
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