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Erdélyben jártunk...
Könyvtárunkban A nagy könyv országos olva-
sómozgalom keretében 2005. június 6-án alakult
meg a Sárospataki Irodalmi Olvasókör. Az igen
lelkes csoport havonta tartja összejövetelét, prog-
ramjukban irodalmi, történelmi, helytörténeti elõ-
adások, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók,
irodalmi estek is szerepelnek. Mindenki számára
nagy élmény (havonta egy alkalommal) a kassai
magyar mûvészek elõadásának megtekintése a
Thália Színházban, a Márai Studióban. Nemrég
Kassa irodalmi és történelmi emlékhelyeit is
megismerhettük Gyüre Lajos kassai költõ, drá-
maíró kalauzolásában.

A kör megalakulásának kétéves jubileuma
tiszteletére egynapos kirándulást szerveztünk
Erdélybe. 2007. május 3-án kis csoportunkkal
kora reggel indultunk el Sárospatakról, a
Kisvárda–Vásárosnamény útvonalon gyorsan ha-
ladhattunk. Három órai utazás után a csengeri
határátkelõnél rövid okmányellenõrzés után ér-
keztünk meg a volt Szatmár vármegyébe, a pa-
tinás Szatmárnémetibe. A Szamos-parti magyar-
lakta város 1715-ben Szatmár és Németi telepü-
lések egyesülésébõl jött létre. Szatmár nevének
eredetét Salzmarkt (Sóvásár) vagy Salzmarként
magyarázzák. A középkorban az erdélyi sóbá-
nyákból a Szamoson szállították a sót. A XI.
században Gizella királyné királyi vadászokat
telepített ide, akik Németi települést alapították
meg. Az itt élõk nagy számban csatlakoztak a
Rákóczi-szabadságharc idején a nagy fejedelem-
hez. Késõbb a Károlyi-család birtokához tarto-
zott a város. 1715-ben a lakosság nagyarányú
csökkenése miatt a Károlyiak svábokat telepítet-
tek ide is.

A történelmi városközpont rendezett pihenõ-
parkján sétáltunk át, hogy a megyei könyvtár elõtt
találkozhassunk Stier Gyula könyvtárossal. Az
épület a XIX. században épült neoklasszicista
stílusban. Sajnos a könyvtár a tulajdonjogi pe-
reskedés miatt határozatlan ideig zárva tart.
Vendéglátó kollégánktól megtudhattuk, hogy a
könyvtárat 1951. február 1-jén alapították, a
városban több helyen mûködött. 1974-tõl me-

gyei könyvtár, és a dokumentumállománya 320
ezer egység. Jelentõs a magyar nyelvû könyvek
száma, amelyek a Református Gimnáziumból, a
nagykárolyi Piarista Gimnáziumból és a hosszú-
falui Teleki Imre Könyvtárból kerültek ide. A
dokumentumok nyelve magyar, román, francia
és német. Számos könyvritkasággal is rendel-
keznek: Aristophanész vígjátékai, Cicero szónok-
latai, a XVII. századi régi könyvek és kéziratok
tára jelentõs értéket képviselnek.

Ezután erdélyi kollégánk kíséretében a fõtér
különleges épületeivel ismerkedhettünk meg.
Megcsodáltuk a könyvtár szomszédságában lévõ
eklektikus épületet, a Csizmadiaszínt, amely a
XIX. században épült, és a város fejlett céhes
múltjának jelképe. Vele szemben áll a XVIII.
századi, késõbb kívül-belül felújított Fehér-ház.
Ez a város elsõ emeletes épülete. Városnézõ
sétánk során a könyvtártól jobbra haladva a
Vécsey-házhoz érkeztünk, ahol báró Károlyi Sán-
dor és gróf Pálffy János császári ezredes 1711.
április 30-án a Rákóczi-szabadságharcot lezáró
szatmári békét írta alá. A ház udvarán vö-
rösmárvány emléktábla jelöli a szomorú helyet.
Az épületben múzeum mûködik. Az intézmény
igazgatója a nagybányai festõk kiállítását is be-
mutatta, amely lenyûgözõ látvány volt. Sétánk
során elcsodálkoztunk, hogy itt a zebránál az
autóbuszok, a gépkocsik lefékeztek és türelme-
sen megvárták a gyalogosok áthaladását.

Szatmárnémeti 1802-tõl püspöki székhely. A
város egyik dísze a klasszicista Székesegyház,
amelyet a plébániatemplomból 1838-ban Hild
József tervei alapján alakították át.
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A  templom szentélye carrarai márványból
készült, a mennyezetet freskók díszítik. A bejá-
rat elõtt Hám János püspök mellszobra látható,
aki rövid ideig Magyarország hercegprímása is
volt. Felkerestük a klasszicista püspöki palotát,
a hivatal egyik munkatársa kalauzolásával meg-
csodálhattuk az enteriõrt, az aranyozott ajtókat,
a csillárokkal, freskókkal díszített termeket. A
nagyterem zenei és irodalmi rendezvények szín-
helye is.

A püspöki palota egy különleges kincset is
õriz. Meghatódva néztük meg az erdõdi kastély
várkápolnájának eredeti berendezését, a pici ol-
tárt, ahol 1847. szeptember 8-án Petõfi Sándor
és Szendrey Júlia esküdött örök hûséget egymás-
nak.

A székesegyháztól jobbra haladva megcsodál-
hattuk a szecessziós Dacia (volt Pannónia) szál-
lót, amely 1902-ben épült Lechner Ödön tervei
alapján. Makettje az 1903-as bécsi építészeti
világkiállításon második díjat nyert.

A mögötte lévõ Philharmónia hangverseny-
terme a szecesszió egyik gyöngyszeme.

A szálloda mögötti téren kimagaslik az 1924-
ben épült, negyven méter magas Tûzoltó torony.
Felújítását 2005-ben fejezték be. Szatmárnéme-

tiben a XX. századi épületek (Közigazgatási
Palota, Mûvelõdési Ház) a város új központjá-
ban láthatók. Felkerestük Szatmár megye elsõ
református templomát. A kerítése láncokból van
összerakva, ezért láncos templomként is emle-
getik. Klasszicista stílusban épült, a berendezése
tölgyfából készült. A bejáratához  közel Kölcsey
Ferenc szobra látható.

Szatmárnémeti iskolaváros. Református gim-

náziuma négyszázötven éves. Falai közt tanult
Kölcsey Ferenc, Szilágyi Domokos, Páskándi
Géza. A katolikus gimnáziumot 1636-ban ala-
pították, már a XIV. században a minoriták-
nak és a domokosrendi szerzeteseknek is volt
iskolájuk. Szatmárnémetiben járt iskolába
Kaffka Margit és Krúdy Gyula is. Itt született
Bánhidi László színmûvész, Dsida Jenõ költõ,
Darvas Gábor zeneszerzõ. A magyar színház-
ban Jászai Mari és Fedák Sári is fellépett.
Kölcsey Ferenc megyei jegyzõként itt is dol-
gozott. 1846 és 1848 között Petõfi Sándor
többször is megfordult a városban, számos
verse Szatmárnémetiben született. Itt élt Popp
Aurél híres festõmûvész is.
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A sok látnivalótól kissé
elfáradva folytattuk utun-
kat. Programunk követke-
zõ állomása Nagymajtény

volt. Mikrobuszunkkal las-
san haladtunk a
nagymajtényi síkság mel-
lett, ahol 1711. május 1-jén
a kuruc csapatok – mintegy
12 ezer fõ – báró Károlyi
Sándor vezetésével letették
a zászlót gróf Pálffy János és Karl Loche van
Lindenheim királyi megbízottak elõtt. A fegy-
verletétel a Rákóczi-szabadságharc bukását je-
lentette. A kismajtényi vasútállomás melletti
parkban lévõ emlékmûnél (amely hibásan jelöli
a fegyverletétel idõpontját) a Himnusz eléneklé-
sével tisztelegtünk II. Rákóczi Ferenc és a kuru-
cok emléke elõtt.

Kora délután
érkeztünk meg a
Károlyiak váro-
sába: Nagyká-

rolyba. A város
alapítói a honfog-
laló Kaplony
n e m z e t s é g b õ l
származó Ká-
rolyiak voltak.

A település
1264-tõl a Kár-
olyi-család birtok-
központja volt. A XV. században a város különbö-
zõ jogokkal (vásárok tartása, pallosjog stb.) rendel-
kezett. A XVIII. században a különbözõ csatározá-
sok, a természeti csapások miatt a lakosság száma
nagymértékben csökkent, ezért 1715-ben a Ká-
rolyiak svábokat, ruszinokat, szlovákokat és galiciai
zsidókat telepítettek birtokukra. Nagykároly iparo-
sítása a XIX. század végétõl kezdõdött el. 1926-ig
vármegyeszékhely is volt.

Megérkezésünk után nagy érdeklõdéssel ke-
restük fel a város közepén lévõ tizenkét hektáros
természetvédelmi parkban található neogótikus-
neobarokk, héttornyos lovagvárat, a Károlyi-kas-

télyt. A bejáratnál lévõ márványtáblán a vár rö-
vid történetével ismerkedhettünk meg. Örömmel
láttuk, hogy  felújítják. A vár elõterében a Ká-
rolyi-családdal kapcsolatos kiállítás látható. Be-
néztünk a földszinten lévõ konferenciaterembe,
és megcsodálhattuk a gyönyõrû faragott bútoro-

kat. Ezután az emeleten mûködõ Városi Könyv-

tár munkatársaival ismerkedtünk meg. Láthat-
tuk, hogy a könyvtárban belsõ felújítási munká-
latok folynak. A dokumentumállományuk 80 ezer
egység, ebbõl alacsony példányszámú és elhasz-
nálódott a magyar nyelvû anyag. A különlege-
sen szép környezetben lévõ terasz felújítását
pályázati támogatásból fogják megoldani, azu-
tán könyvtári célokra, gyermekfoglalkozások és
rendezvények tartására tervezik igénybevenni. Az
épületen belül mûködik a városi múzeum, a

mûvelõdési ház és a mozi is. A múzeum régésze
nagyon alapos és részletes tájékoztatást adott a
kastély történetérõl is. Megtudhattuk, hogy 1526-
ban innen indult el a Károlyiak bandériuma a
mohácsi csatába. 1615-ben II. Mátyás és Beth-
len Gábor követei itt tanácskoztak. 1622-ben II.
Ferdinánd és Bethlen Gábor itt tárgyalt a
nikolsburgi béke megkötése ügyében. 1703-ban
II. Rákóczi Ferenc hosszabb ideig tartózkodott
itt. 1711-ben Károlyi Sándor és Pálffy János itt
is tárgyalt a   szatmári béke  megkötésérõl.

A  kastély parkjában egy kétszázhatvan éves
platánfa és egy romantikus stílusú víztorony is
látható.
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Nagykároly a  templomok városa.
Csoportunkkal csak a barokk volt pia-
rista templomot néztük meg, amelyet
Ybl Miklós tervei alapján építettek újra.
Gyönyörû a neoreneszánsz templom-
belsõ is. Felkerestük a közelben lévõ
volt piraista rendházat és fõgimnáziu-
mot, ahol Ady Endre, Vasvári Pál és
Ligeti Antal tanult. Megcsodáltuk a volt
Vármegyeháza szecessziós épületét,
ahol vármegyei fõjegyzõként dolgozott
Kölcsey Ferenc. Az 1846-os megyebá-
lon itt ismerkedett meg Petõfi Sándor
Szendrey Júliával. A település kiemel-
kedõ személyiségei: Károli Gáspár, „az
istenes vénember”, aki Göncön (1577
és 1580 között) az elsõ teljes magyar nyelvû Bib-
liát lefordította, gróf nagykárolyi Károlyi Sán-
dor kuruc generális (a Károlyi-család egyik ága
a füzérradványi kastély tulajdonosa volt), Gaál
József író, Ligeti Antal festõmûvész, Adorján
Jenõ hegedûmûvész, zeneszerzõ, Kaffka Margit
író, költõ, aki a miskolci polgári leányiskola
tanára is volt, Jászi Alice, a magyar balettmûvé-
szet úttörõje, Ruha István hegedûmûvész.

Elbúcsúztunk ismerõseinktõl és indultunk
Érmindszentre. „A hepehupás vén Szilágyba”
közepes minõségû úton jutottunk el. Gyönyör-
ködtünk a táj szépségében, és az Adyfalva fel-
irat is jelezte, hogy megérkeztünk Ady Endre
születésének színhelyére. A település központ-
jában kerestük fel az emlékhelyet. Két kedves
idegenvezetõ kalauzolt minket. Elõször a zsúp-
fedeles, alacsony, pici ablakos, ajtós házba
mentünk be, a mestergerenda a homlokunkat
érintette. A tiszta szoba eredeti berendezése
között elérzékenyülve hajtottunk fejet a jobb-

oldalon lévõ ágynál, ahol 1877. november 24-
én megszületett a magyar irodalom jeles kép-
viselõje, Ady Endre.

Az elõtérben kiállítási tárlókban elhelyezett
dokumentumok a költõ életútját idézik. Ezután a
rendezett parkon átsétálva a magyarországi pá-
lyázatból felújított téglaépület egyik szobájába
mehettünk be, ahol Ady Endre, a másikban test-
vére, Lajos lakott és alkotott. A tárlókban elhe-
lyezett fényképek, levéltári anyagok, kéziratok,
személyes relikviák idõrendi sorrendben jelení-
tik meg a költõ életútját, költészetét, munkássá-
gát. Láthattuk Ady Endre szabadkõmûves táská-
ját és a halotti maszkját is. Mindkét házon em-
léktábla van, a parkban szép szobor hirdeti em-
lékét.

Az életmû-kiállítás anyaga Gyurkovics Tibor
különlegesen szép gondolataival zárul:

„Ady magyar volt, mint akárki más,
seb volt, óriási véraláfutás.
Dicsõíthették és ostorozhatták,
a teste alatt feküdt Magyarország.”
Hazafelé jövet nagy élmény volt számunkra

az aranyosmeggyesi kastély romjainak megtekin-
tése. A vár a XIV. században a Meggyesy-csa-
lád tulajdona volt, 1626-tól Lónyay Zsigmondé.
Az õ nevéhez fûzõdik a négyszögletes reneszánsz
várkastély felépítése, ahol sógora, Kemény Já-
nos többször is megfordult. Késõbb a Wesselé-
nyi-családé lett. Hatvan év óta romos állapotá-
ban is különleges látványt nyújt.

Maradandó élménnyel érkeztünk haza. Au-
gusztus végén újabb kirándulást szervezünk
Máramaros megyébe.

Halász Magdolna




