
köszönhetjük, hogy minden gyerek aján-
dékban részesült.

Nagyszerû dolognak tartjuk ezt a
fesztivált. Lehetõséget adunk a gyerekek-
nek arra, hogy megmutassák kultú-
rájukat, szokásaikat, tanúbizonyságot 
kapunk arról, hogy vannak közöttük te-
hetséges, ügyes elõadók, rajzolók és
„kis” színészek. Ajánlom a könyvtáros
kollégáknak, hogy próbálják ki települé-
sükön a miénkhez hasonló fesztivál szer-
vezését. Kívánok ehhez jó munkát és sok
sikert! ■
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör egy-
napos kirándulást szervezett a Bódva-
völgybe, hogy közelebbrõl megismer-
hessük, megcsodálhassuk a különleges
természeti és kevésbé ismert kultúrtörté-
neti értékeit. Néhány családtag, külföld-
rõl hazaérkezett magyar rokonok is csat-
lakoztak hozzánk.

Július végén, szakadó esõben indul-
tunk el Sárospatakról. Az odavezetõ
hosszú úton elbûvölt minket a táj szépsé-
ge, észre sem vettük, hogy megérkeztünk
programunk elsõ helyszínére, Marto-
nyiba. A Szalonna-hegység délkeleti ré-
sze már az õskorban lakott volt, az itt fel-
lelhetõ vasércet akkor is hasznosították.
A kistelepülést Szent Mártonról nevezték
el, majd Mátyás királytól bányászati jo-
got kapott. A vasércbányászat csak a hu-
szonegyedik század elsõ éveiben szûnt
meg. A rendezett és tiszta község parko-
sított központjában látható a különleges
formájú római katolikus templom és
elõtte egy harangláb. Az egyház igen ak-
tívan tevékenykedõ kurátora nem kis

büszkeséggel mutatta be a település
egyik híres személyisége, Horváth István
Ybl-díjas építész által megálmodott és
1988-ban átadott építészeti remekmûvet.
A településrõl elszármazottak példaérté-
kû felajánlásaiból, a helyi lakosság ado-
mányaiból megvalósult, kívül-belül 
modern kis templom védõszentje a
Karmel-hegyi Boldogságos Szûz Mária.
A szentélyben megcsodálhattuk a Szûz-
anya és Szent Márton fából készült szob-
rát is. A görög katolikus szertartás szerint

✒✒    Halász Magdolna

Barangolás a Bódva-völgyben



is tartanak itt misét. A lakosság nagy ré-
sze roma származású. Szorgalmasan dol-
goznak, vigyáznak környezetük rendjére,
tisztaságára, rendszeresen bekapcsolód-
nak a templom nagytakarítási munkála-
taiba is.

Ezután Szalonna településre látogat-
tunk el. A Rakaca-patak torkolatánál ala-
pított község nevét egy szláv személy-
névbõl vagy a közeli sós vizû forrás
(slana voda) szláv formájából eredezte-
tik. Az itt áthaladó török hadak kegyetlen
pusztítást végeztek, a lakosság nagy ré-
szét elhurcolták, de a település újjáépült.
A falu közepén felkerestük a környék
egyik legszebb, legértékesebb, torony
nélküli református templomát, ahol az
egyház presbiter asszonya színvonalas, 

értékes és részletes tájékoztatójából meg-
tudhattuk, hogy az eredetileg római kato-
likus templom legrégebbi része a XI. szá-
zadban épült, amelyhez a XIII. és a XV.
században két szentélyt építettek. A törö-
kök felgyújtották, de az itt élõk helyre-
állították. 1589-tõl a református egyház
templomaként mûködik. Ekkor mesze-
léssel tüntették el az értékes kora közép-
kori freskókat, aztán 1922-ben és 1971-
ben feltárták, felújították õket, azóta tel-
jes szépségükben tündökölnek.

Különleges élmény volt a felbecsül-
hetetlen értékû freskók, faliképek, az
1801-ben készült festett szószék, a hang-
vetõ megtekintése közelebbrõl. Megta-
lálták a korabeli oltár egy darabját is,
amelyet kiegészítve az Úr asztalaként
használnak. Nagyon érdekes látvány a
templom kertjében, a fenyõfák között ál-
ló, 1765-ben fából készült harangláb is.
Aztán felkerestük az 1800-as években
épült Bónis-Gedeon kastélyt, is ahol je-
lenleg teleház és könyvtár mûködik. 
A kúria falán emléktábla jelzi, hogy itt
élt és alkotott Kalász László, a Radnóti-,
József Attila-, és Szabó Lõrinc-díjas köl-
tõ. Kortárs irodalmunk jeles képviselõje
1933-ban Perkupán született, a sárospa-
taki fõiskolán szerzett pedagógus diplo-
mát. Ezután a hajdúszovátai, majd a sza-
lonnai iskola kiváló tanára volt. 1984-tõl
könyvtárosként is tevékenykedett. Irodal-
mi közéleti tevékenysége mellett a tele-
pülés szépségeit több rajzban és fest-
ményben is megörökítette. Hatvanhat
évesen távozott az élõk sorából, végsõ
nyughelye szülõfalujában, Perkupán van.
Az utókor számára a költõ tíz versesköte-
te maradt hátra. Kis csoportunk az Úgy,
hogy mindenki hallja címû versével tisz-
telgett a költõ emléke elõtt.
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„…Gyermekkorom óta járom ezt a területet,
de még mindig sok újat találok rajta,napról

napra mindig szebbnek, elragadóbbnak látom.
Lehet, hogy a szülõföld mélyebb szeretete
okozza, a fülemben még ma is duruzsoló

bölcsõdal, vagy talán az omladozó várfalak, 
a fehéren ragyogó tornyok,a tiszta paraszt-

házak… A táj lakóival elválaszthatatlanul
egynek érzem magam...”

(Szabó Béla: Bódva-völgyi képeskönyv)



Bódva-völgyi barangolásunk során
közelrõl megcsodálhattuk az 1961-ben
létesített, hatalmas rakacai mesterséges
tavat, amelyben ötmillió köbméter(!) vi-
zet tárolnak. A tó és környéke aktív pihe-
nésre, kikapcsolódásra, horgászásra kivá-
lóan alkalmas, reméljük, hogy a korszerû
vendégváráshoz szükséges feltételek is
folyamatosan megvalósulnak.

Ezután Szendrõ következett. A rende-
zett kisváros központjában a Mûvelõdési
Központ és Könyvtár egyik kedves mun-
katársa fogadott minket. Megtudhattuk,
hogy az Árpád-kori település az Anjouk
idején vásártartási joggal is rendelkezett,
a XVI. században mezõváros, késõbb
vármegyei székhely lett, majd a szendrõi
járás székhelyeként mûködött. 1996-ban
kapta vissza újból a városi rangját. Egyik
nevezetessége a Bebek család által a 
XV. században építtetett Alsó-vár és 
a XVI. századi, olaszbástyás Felsõ-vár.
Az erõd ura volt Bocskai István, I. Rákó-
czi György és Bethlen Gábor is. 1707-
ben II. Rákóczi Ferenc parancsára rob-
bantották fel. A Felsõ-várban jelenleg
felújítási munkálatok folynak. Az Alsó-
vár falmaradványaiból a református
templom tornyát építették fel, és fagaléri-
ával egészítették ki. Ezt sajnos a sokszí-
nû programunk miatt csak kívülrõl néz-
hettük meg. Ezután a gróf Csáki István

országbíró tervei alapján, 1694-ben
épült, szépen felújított barokk kastélyt
kerestük fel, amelyben a város közmûve-
lõdési intézményei mûködnek. Megcso-
dálhattuk a kastély épületét, a nagyter-
mét, a mûvészi kovácsoltvas kapukat. Itt
látogatható a különleges Oktatástörténeti
Gyûjtemény, amely Demjén István jeles
mûvésztanár, volt pataki diák több évti-
zedes gyûjtõmunkájának köszönhetõen a
régmúlt csereháti iskolák értékeit mutatja
be. Mindannyiunk számára kellemes em-
lékidézést jelentett a régi általános isko-
lai tanterem berendezése, a padok, a táb-
lák, az egyes tantárgyak szemléltetõ 
eszközei, a korabeli tanszerek, füzetek
megtekintése és a magyar diák tíz paran-
csolatának tanulmányozása. Ezután a hí-
res Kékfestõházat kerestük fel. A forrá-
sok szerint a XVII. században alakították
ki a vár tornyából a népies barokk stílu-
sú, többszintes épületet. Megtudhattuk,
hogy a XIX. században kékfestõ meste-
rek tevékenykedtek itt. A különleges kel-
méknek sokáig nagy sikerük volt a hazai
és a külföldi piacokon. Ezután a kékfes-
tés technológiájába avattak be bennün-
ket. Megnézhettük a különbözõ eszközö-
ket, megismerhettük a mûhelytitkokat,
majd a kelme sokféle felhasználását egy
kiállításon tekinthettük meg. Mindannyi-
unk nevében hálásan köszönjük a szíves
fogadtatást,a szakszerû, részletes és érde-
kes tájékoztatást!

Programunk következõ színhelye az
Aggteleki Nemzeti Park egyik különle-
ges látnivalója, az Aggteleki Cseppkõ-
barlang volt. Csoportunk a Baradla-bar-
lang aggteleki szakaszát egy rövid túra
keretében (nagyjából másfél óra alatt) is-
merhette meg. Félszáz méter magas, ha-
talmas sziklafalnál mentünk be a bar-
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langba. A bejáratnál, a magaslaton, több
emléktáblát láttunk. Az egyiken Kossuth
Lajos, megyénk szülötte 1828-as látoga-
tását jelzik. Arrébb a világörökség címet
megörökítõ márványtábla, aztán a nagy
költõnk, Petõfi Sándor 1845. évi látoga-
tását, majd a Vass Imre munkásságát
megörökítõ emlékjel látható. Elõször a
túra vezetõje ismertette a barlang történe-
tét, nevének többféle magyarázatát, és
azt, hogy az Aggteleki- és a Szlovák-
karszt barlangjait 1995-ben az UNESCO
Világörökség Bizottsága a világörökség
részévé nyilvánította. Ezután az õsember
által használt termeken átsétálva nézhet-
tük meg a különleges formájú, titokzatos
cseppköveket. A Csont-teremben a tatár-
járás és a törökök elõl menekült emberek
maradványait találták meg. A Teknõsbé-
ka-teremben teknõsbéka, fácán, sas for-
májú cseppkõ-képzõdményekben gyö-
nyörködhettünk, de érdekes látvány volt
a szószék formájú vagy az anyósnyelv-
nek elnevezett cseppkõ is. A Fekete-te-
remben kormos cseppkövek bizonyítják,
hogy itt volt az õsember kedvelt lakhe-
lye. Itt olvasható a barlangot látogató hí-
res emberek neve (Andrássy György,
Andrássy Manó, Csokonai Vitéz Mihály,
Eötvös József, Lehár Ferenc, Székely
Bertalan, Markó Károly stb.). A Tigris-
teremben lenyûgözõ látvány az oszlopok
csarnoka. Különleges környezetben ala-
kították ki a barlang hangversenytermét,
a kiváló akusztika miatt számos zenei
esemény színhelye ez. A rövid túra a
fényjáték élményével és kellemes zene-
hallgatással zárult. 

Rövid pihenés után indultunk Szin-
petribe. Az egyutcás kis falu határában
magasló, zöldellõ dombon egy hatalmas,
barna foltos szalamandrát pillantottunk

meg, amelyet apró fehér kövekbõl és bar-
na földbõl készítettek el, a világ legna-
gyobb könyve reklámjaként. A település
szélén, modern környezetben, egy hatal-
mas szobában helyezték el a Világ Leg-
nagyobb Könyvét, amelyet Varga 
Béla és papíripari mérnök fia, Gábor 
készített el, huszonhat segéderõ közre-
mûködésével. A dokumentum 1420 kg,
346 oldal, a lapok 4 méter hosszúak és
3,6 méter szélesek. A borítója bõrbõl ké-
szült, és a foltos szalamandra ékesíti. 

A könyv címe: Örökségünk. A Gömör-
Tornai karszt természeti és kultúrtörténe-
ti értékei. Színes képek díszítik a kötetet,
és a Guiness-világrekordok közé is beke-
rült. Az épületben megnéztük a Gu-
tenberg életével, munkálkodásával kap-
csolatos reprezentatív kiállítást, majd
kellemes, rövid sétát tettünk a kis tóhoz,
ahol láttuk a mûködésben lévõ vízikere-
ket is.

Hazafelé, csak tisztes távolságból
nézhettük meg Edelényben, Kelet-Ma-
gyarország Fertõdjében, az 1727 és1730
között épült L’Huillier-Cobourg barokk
kastélyt, amelyet több milliós támogatás-
ból folyamatosan újítanak fel, szépíte-
nek. A kastélyparkot 2013-ban nyitják
meg az érdeklõdõk elõtt.

Élményekben gazdagon érkeztünk
haza, és a következõ kiránduláson foly-
tatjuk a Bódva-völgyi barangolást. ■
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