
Az Országos nagyi könyvtári napok kereté-
ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyv-
tárai – Mezõcsát, Mezõkeresztes, Tisza-
újváros, Felsõzsolca, Onga, Ózd – és a 
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár ismeretszerzõ kirándulást szerveztek Fe-
dezzük fel Borsod-Abaúj-Zemplén megye
kulturális értékeit címmel. A 2009-ben elõ-
ször meghirdetett ismeretterjesztõ sétánkon
közel ötven idõs ember vett részt.

A szervezõk nevében elmondhatom, hogy
minden elõzetes várakozásunkat, reményün-
ket felülmúlta az a hatalmas érdeklõdés, me-
lyet az útvonal és a program meghirdetését
követõen tapasztaltunk. A hagyományte-
remtés szándékával elindított ismeretszerzõ
utunk a tíz éve elhunyt Szeleczky Zita ked-
ves „szülõfalujába”, Nekézsenybe vezetett.
Mezõcsáton 2009. október 5. kora reggelén
találkoztunk a helyi és a mezõkeresztesi
résztvevõkkel, majd Tiszaújváros és Mis-
kolc állomásokon újabbak csatlakoztak tár-
saságunkhoz. Az utazás egyhangúságát 
érdekes információk tolmácsolásával oldot-
tuk. Közismert adatokkal felelevenítettük
Szeleczky Zita életét, mûvészetét, de nem
felejtkeztünk el a programunkban részt vevõ
és az útba esõ települések néprajzi, népmû-
vészeti és irodalomtörténeti értékeinek is-
mertetésérõl sem. 

Utunk kezdete a Borsodi Mezõség Tájvé-
delmi Körzet közepén fekvõ Mezõcsát váro-
sa volt. A település nemcsak a magyar népi

fazekasság egykori jelentõs központjaként
ismert, hanem igen gazdag mûvelõdéstörté-
neti hagyományairól is. Sokan tudják, de
nem volt hiábavaló újra megemlékezni arról
az Egressy Béni költõrõl, mûfordítóról és
zeneszerzõrõl, aki Vörösmarty Mihály Szó-
zatának a megzenésítõje volt. A település
kétségtelenül legjelentõsebb irodalmi ha-
gyománya, hogy 1843. november 30-án itt
született Kiss József költõ, a XIX. század
végi magyar líra egyik kiemelkedõ képvise-
lõje, a Hét címû folyóirat megalapítója. 
A rövid ismertetésbõl nem maradhatott ki
Mezõcsát országos jelentõségû tudomány-
történeti emléke sem, hiszen a helyi temetõ-
ben nyugszik Kováts Mihály orvosdoktor, az
elsõ magyar nyelvû kémiakönyv írója. 

Mezõcsáton született Soltész János is, aki
a XIX. század elsõ felében Sárospatakon te-
vékenykedett, s úttörõ jelentõségû egészség-
tani tankönyvet írt. A válogatott kultúrtör-
téneti felsorolásból nem maradhatott ki 
Mészáros Kálmán, a neves orvos-vadász,
aki 1924-tõl 1935-ig Afrikában, az egykori
Abesszíniában (Etiópia) élt. 1954-tõl Árok-
tõ körzeti orvosa volt, s itt dolgozott 1966-
ig. A híres vadász a mezõcsáti temetõben
alussza örök álmát. Az irodalomtörténeti
emlékek felidézése után a református temp-
lom pompás, régi fényében tündöklõ, népies
barokk stílusban festett kazettás templomá-
nak megtekintésére is felhívtuk a csopor-
tunk tagjainak  figyelmét. 

Tiszaújváros felé haladva a Mezõcsátról
elhangzott rövid történelmi és kultúrtörténe-
ti emlékek felsorolása után képzeletben to-
vább kalandoztunk Mezõkeresztes városába.
Tanulmányainkból tudjuk, hogy egy sikerült
portya során itt esett fogságba 1553-ban
Bornemissza Gergely egri várkapitány, majd
1596. október 26-án – két héttel Eger eleste
után – a szövetséges császári-magyar-erdé-
lyi hadsereg súlyos vereséget szenvedett itt
III. Mohamed szultán török hadaitól.  A 15
éves háború legnagyobb csatája volt ez, a
„borsodi Mohács”, és hosszú évekre megha-
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tározta Felsõ-Magyarország népeinek életét.
Az Alföld és a Bükkalja találkozásánál fek-
võ településen valamikor híres szûcsdinasz-
tiák éltek és készítették az igen keresett, fe-
kete selyemmel, gyapjúhímzéssel díszített,
keresztesi bundákat és ujjatlan bekecseket.
A számos tradíció között található az a helyi
hagyomány, mely szerint az 1905-ben ké-
szült Kossuth-szobor az ország ötödik köz-
téri szobra. 

A múltidézés közben társaságunk megér-
kezett Tiszaújvárosba. A Derkovits Kulturá-
lis Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
elõtt újabb résztvevõkkel találkoztunk, majd
folytattuk utunkat Miskolc felé. A várost el-
hagyva, de nem elfelejtve történetét, felidéz-
tük Tiszaújváros múltját. A település „óvá-
rosának”, a már az Árpád-korban fennállt
Tiszaszederkénynek a Perényi-, a Rákóczi-,
a Báthory-, az Erdõdy- és a Fáy-család is a
birtokosai között volt. Az ipartelepítõk által
felfedezett település 1966-ban még Tisza-
szederkény néven kapott városi rangot, de
1970-ben, Lenin születésének századik év-
fordulóján, felvette a Leninváros nevet. 
A rendszerváltáskor pedig Tiszaújváros lett.
Mindenki figyelmébe ajánlottuk a város múlt-
jának és népi kultúrájának emlékeit is gyûjtõ
és bemutató helytörténeti gyûjtemény felkere-
sését. Fontosnak tartottuk megemlíteni azt a
tényt, hogy a városnak a rendszerváltozásig
nem volt temploma. A történelmi egyházak
1989-után sorra megépítették templomaikat.
A városban jelentõs kulturális élet zajlik,
melynek szervezõje és aktív résztvevõje a
Derkovits Mûvelõdési Központ és Hamvas
Béla Városi Könyvtár. 

Tiszaújváros említésekor sokaknak bizo-
nyára a Termál- és Élményfürdõ jut az eszé-
be, majd ezt követi az egyik nagy rendezvé-
nye, a Triatlon Nagyhét. Tiszaújváros törté-
netének ismertetése során itt is csak pillana-
tokat ragadhattunk meg, de a figyelemfel-
keltéshez ennyi is elegendõnek bizonyult. 

A rövid, alig félórás utazás után újabb állo-
máshelyünkre, Miskolcra érkeztünk. A me-
gyei könyvtár elõtt már várták csapatunkat a
felsõzsolcai és az ongai nyugdíjas utastársak,
majd elindultunk Nekézseny településre. 
A Miskolcon csatlakozottakkal immár teljes
csoportot alkottunk. A közérdekû informáci-

ók megosztása után néhány szót ejtettünk az
országos könyvtári napok céljáról, a kulturá-
lis séta ötletének a megszületésérõl és továb-
bi sorsáról. 

A szervezésben részt vállaló könyvtárak te-
lepüléseinek sorában a Felsõzsolcát bemutató
rövid ismertetõ kitért arra a fontos tényre,
hogy az országban másodikként itt emeltek az
1848/49-es szabadságharc tiszteletére emlék-
mûvet. Megtekintésre ajánlottuk a Bárczay-
kastélyt. Ezt a kisnemesi kúriát a Dõryek épít-
tették a XVIII–XIX. században. Az elegánsan
felújított épület a közmûvelõdés központja. Itt
található a könyvtár és a Városi Múzeum is.
Virtuális sétánkat Onga nagyközségben fejez-
tük be. Történetével kapcsolatosan megemlí-
tettük, hogy a település határában a régészek
jelentõs bronzkorszaki leleteket és avar kori
temetõt találtak. Továbbá, hogy a falu nyugati
részén látható az ongai halmok néven emlege-
tett két ovális alakú földkúp, amely a szakiro-
dalom szerint máig feltáratlan újkori földvár
nyomait rejti. 

Miskolcot elhagyva képzeletbeli kalando-
zásunkat a valóságos váltotta fel. Sajószent-
péteren áthaladva útitársaink figyelmébe
ajánlottuk a gótikus stílusban épült reformá-
tus templomot. A valószínûleg 1555-ben bir-
tokba vett templom építészeti stílusa a XVI.
századot idézi, de reneszánsz és XVII–
XVIII. századi barokk részletek is megfi-
gyelhetõk rajta. Belsõ terében a mennye-
zeten összesen 173, 1753–55-ben készült,
festett medaliondíszítésû kazettában gyö-
nyörködhet a látogató. A város jelentõs iro-
dalomtörténeti személyisége Lévay József
(1825–1928), a településen született költõ és
mûfordító, Borsod vármegye egykori fõ-
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jegyzõje, majd alispánja. A rövid ismeretter-
jesztõ gondolatokat szinte éppen befejezve
az autóbusz már a Kazincbarcika város ipa-
ri negyedén átvezetõ országúton járt. A vá-
rosról csak címszavakban, felsorolásszerûen
tettünk említést. Története 1947-ben Beren-
te, Sajókazinc és Barcika egyesítésével kez-
dõdött. A vidék lakossága elsõsorban a me-
zõgazdaságból élt, egészen addig, míg a XX.
század második felében megindult a szénbá-
nyászat, majd idetelepült és meghatározóvá
vált a vegyipar. Barcikát szokás a szobrok vá-
rosaként emlegetni. Közterületein közel negy-
ven szobor található. A város meghatározó
közmûvelõdési intézménye az Egressy Béni
Könyvtár és Mûvelõdési Központ. 

Kazincbarcikát elhagyva utunkat Vadna
felé elkanyarodva Nagybarca és Bánhorváti
irányában folytattuk. Bánhorváti után a
Bükki Nemzeti Park kezelésében lévõ Láz-
bérci Tájvédelmi Körzet területére léptünk
be. A tájvédelmi körzet rangot elsõsorban a
víztározónak köszönheti, amely 1967 és
1969 között épült Bánhorváti, Uppony,
Dédestapolcsány háromszögében a Bán-pa-
tak völgyének elzárásával, melyet autóbu-
szunk ablakából csodálhattuk meg. A falut
elhagyva lassan megérkeztünk úticélunk-
hoz, Nekézsenybe. 

Az Ózdi kistérséghez tartozó település a
Bükk nyugati lábánál, csodálatos természeti
környezetben, a Lázbérci Tájvédelmi Kör-
zetben fekszik. Lakosainak száma 867 fõ. 
A kora délelõtti órában megérkezõ társasá-
got a helyi Mûvelõdési Házban Varga Béla
polgármester köszöntötte. Az informatív el-
beszélésbõl megtudhattuk, hogy Nekézseny
létrejötte az Árpád-korra tehetõ. Neve való-

színûleg szláv eredetû. Abban az idõben a
Rátold nemzettség birtoka volt. A késõbbi
évszázadokban a Báriusok, a Bolykiak és a
Szirmaiak is szereztek birtokrészt. A török
idõkben hódoltsági terület volt. 

Egy 1668-as feljegyzés szerint elpusztult
faluként jegyezték. A község határában a vas-
mûvességnek már a középkortól vannak nyo-
mai. Bányáit már a XII. században mûvelték.
Napjainkban, mint minden kis falut, az elöre-
gedés fenyegeti. A fiatalok elvándorlását az
általános munkanélküliség jelentõsen befo-
lyásolja. A mindennapi gondok ellenére a fa-
lu fejlõdik. A gázhálózat kiépítése 95%-os, a
szennyvízcsatorna teljesen kiépült. 

Érdekesség, hogy a szélessávú internet
mindenki számára hozzáférhetõ. A polgár-
mester beszámolt a fontos kulturális intéz-
ményekrõl és a látnivalókról is. A természe-
ti szépségekben bõvelkedõ településen
2006-ban adták át a Települési Könyvtári In-
formációs Pontot és a Balogh Béni Irodalmi
Emlékhelyet.  Balog Béninek, a község szü-
löttének, számos bükki mondát feldolgozó
jeles ifjúsági írónak állít méltó emléket az
irodalmi emlékhely. Varga Béla köszöntõjét
követõen Bánfalvi Lászlóné, az Ózdi Mûve-
lõdési Intézmények Városi Könyvtárának
vezetõje meleg és kedves szavakkal üdvö-
zölte a kirándulás résztvevõit, majd elindul-
tunk a nekézsenyi program elsõ állomására,
a Szeleczky Zita Emlékházhoz. 

A házban a mûvésznõ személyes tárgyait,
ruháit, a mindennapokban használt tárgyait
tekinthettük meg. A magyarságát kényszerû
eltávozása után is büszkén vállaló mûvésznõ
életébe nyert bepillantás mindannyiunk szí-
vében emlékezetes marad. 

Szeleczky Zita 
Emlékház
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