
Honismeret kerékpáron 
A szlovákiai magyar fiatalok kerékpáros országjárását 

a prágai diákok kezdték el 1975-ben és hagyományt terem-
tettek vele. Az idén már a tizedik HKT (Honismereti Ke-
rékpártúra) sikeres lefolyásáról számolhatunk be. Az utób-
bi években a CSEMADOK klubtevékenységi szakbizott-
sága határozatából és megbízásából szervezik ezt a múltat 
idéző, jelent megismerő, jövőbe tekintő, egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő nyári rendezvényt. A helyszínek, 
a műsorok, az előadók megválasztásánál az idén figyelem-
be vették a jelentós évfordulókat: a Szlovák Nemzeti Fel-
kelés 40., a CSEMADOK megalakulása 35., a pozsonyi 
József Attila Ifjúsági Klub fennállása 20. évfordulója je-
gyében zajlott az ugyancsak jubileumi HKT. 

Nógrádi és gömöri tá jakon, a losonci (Lucenec) és a 
rimaszombati (Rimavská Sobota) járások út ja in tűnt fel 
július végén, augusztus elején a mintegy 130 főnyi kerék-
páros csapat (voltak persze autós túrázók is). A törzsgár-
dához, az „őstúrázókhoz" mindig csatlakoztak újak is, söt 
már saját utánpótlásról is beszélhetünk — több régi kere-
kező családostól, kisebb-nagyobb gyerekekkel jelent meg. 
Prágától Kistárkányig (Maié Trakany) sok városból, falu-
ból és Magyarországról is szép számban gyűltek össze a 
Fülek (Filakovo) melletti Püspökiben, az első táborhelyen. 

Már az első túranap élményekben gazdag, változatos volt. 
A világhírű bazaltömlés fölött, Somoskő várában az illetékes műemléki felügyelőség igazgatója 
beszélt a vár múltjáról és a folyamatban lévő helyreállítási munkálatokról. A közeli Abroncsos 
pusztán a túrázók megkoszorúzták a partizánemlékmüvet és előadást hallgattak a 90 éve Füleken 
született partizánparancsnok Nógrádi Sándor csoport jának 1944-es harci tevékenységéről. Csá-
kányházán (Cakanovce) a kiváló folklórcsoport a fonót elevenítette fel. Énektanulás, közös ének-
lés tette emlékezetessé ezt a találkozást. Ugyanott két mesterembert is felkerestek a kerékpáro-
zók, egy hordókészítöt és egy citerást. A szomszéd falu, Ragyolc (Radzovce) fiataljainak egy rög-
tönzött irodalmi összeállítással viszonozták a túrázók a vendéglátást. 

Az Ipoly mentén, Losonc felé vezetett a másnapi út. Persén (Prsa) Bácskái Béla festőművész 
szülőházánál a Nógrádi Galéria igazgatónője ismertette a korán elhunyt művész pályáját . Sír-
jára odakerült a HKT koszorúja. A nagy melegben — amely végigkísérte a túrát — jólesett 
egy kis fürdés a Galsa (Holisa) mellett felduzzasztott Ipolyban. Bolykon (Bol'kovce) Katona 
István emlékoszlopánál megemlékeztek az itt született XVIII. századi történetíróról. Az or-
szághatár melletti Kalondán meglepetés volt a templomban lévő értékes műemlék: Kalondai 
György faragott vörösmárvány sírköve a XVI. század elejéről. Az itteni művelődési otthonban 
a túra alkalmából ú j ra bemutat ták a CSEMADOK losonci járási bizottsága néprajzi kiállí-
tását.' A helyiek vendégszeretetének gulyás formájában való megnyilvánulása zárta a máso-
dik napot. 

Füleken a Koháry István által építtetett ferences rendházban van a kis városi múzeum. Ala-
pítója, a helyi gimnázium nyugdíjas tanára itt fogadta a túrázókat és beszélt nekik a környék 
geológiai érdekességeiről, a vulkánikus kúpokról, várhegyekről. A nagymúltú füleki vár rom-
jai után a kisváros másik dombját mászták meg, s „Vörös Fülek" munkásainak 1936-os nagy 
sztrájkjáról a helyszínen, az emlékmű tövében értesültek. A harmadik túranap a közeli Kur-
tányban ért véget, Mocsáry Lajos egykori kúr iá jának kert jében felidézték a szlovákok jo-
gaiért is kiálló politikus alakját és megemlékeztek barátjáról Reguly Antalról is, aki innen in-
dult palóc néprajzi gyűj tóút jára . 

Kelet felé vezetett tovább az útvonal. Söregen (Surice) a helyi szövetkezet elnöke, a CSKP 
KB póttagja fogadta az érdeklődő fiatalokat és megismertette őket egy modern mezőgazdasági 
üzem munkájával . A falu fölé magasodó „Bagolyvár" egykor várhegy volt, ma védett termé-
szeti jelenség, tetejéről remek kilátás nyílt a környékre. Régi háza „hambitján" (tornác) me-
sélt mozgalmas életéről egy Amerikát is megjár t volt vöröskatona. Sőregtől nincs messze Aj-
nácskő (Hajnácka), Petőfi „gyér romokként" említi egykori várának maradványait . Alatta 
vertek sátrat a kerékpárosok ú jabb két napra. Itt mutatkozott be a „Túraszínpad", a császár új 
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1 A Honismeret 1984. 3. számában ismertettük (Szerk). 
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ruhájának ismert történetét mutatták be lelkesen rögtönözve. A jelenlévő hivatásos és amatőr 
énekesek, versmondók komolyra is fordították a szót. A helyi fiatalok és a falu citerása révén 
sikeresen közös műsor kerekedett a nagyszámú közönség örömére. 

Az almágyi (Gemersky Jablonec) Árpád-kori templom szép, kazettás mennyezetének meg-
tekintése után a Medvesalját járták be a biciklisták. A Pogányvár nevű hegyre fe lmenve meg-
elevenedett előttük Tőzsér Árpád verse: 

Ha Almágyból indulsz, menj egyenesen délnek, 
hogyha el nem tévedsz, mindjárt Bástot éred. 
Óbást s Hidegkút van jobbra, s balra tőle, 
ha meg tovább mégy, hát eljutsz Vecseklőre. 
A magyar határtól egy jó bakaraszra 
Tajtit leled — s kész az egész Medvesalja . . . 

A vidéket általában hagyományőrzőnek tar t ják, főleg Hidegkútra (Studená) érvényes ez, 
ahol lelkes emberek falumúzeumot rendeztek be, valamint folklórcsoportot alakítottak, amely 
a kerékpártúra résztvevőinek is bemutatkozott a legénybíró választással. Almágy szép szabad-
téri színpadán került sor egy népművészeti estre, ahol a hidegkútiakon kívül fellépett a péter-
falai (Petrovce) citerazenekar és Somoskői Agnes, a Tavaszi szél . . . népdalverseny tavalyi 
győztese. 

Rimaszombaton, ezt megelőzően Füleken, később pedig Pelsöcön (Plesivec) a helyi nemzeti 
bizottság képviselőivel együtt megkoszorúzták a szovjet katonák emlékmüvét. A rimaszombati 
Gömöri Múzeum régészének vezetésével nemcsak a múzeum kiállítótermeiben, de Gömör múlt-
jában is végighaladtak a táborozók. A város történelmét, neves szülötteit, azok emlékeit Veres 
János költő idézte fel. Ferenczy István, Tompa Mihály, Blaha Lujza, Pásztory Ditta, Győry 
Dezső, Szombathy Viktor és mások nevei fémjelzik a Rima parti várost. A szépen kiépített 
kurinci (Kurinec) üdülőtelep érintésével Kisgömöribe (Gemercek) kerekezett estére a társaság. 
Tábortűz mellett került sor a tűraszinpad ú j abb fellépésére. Dalok, versek és egy elbeszélés 
művészi tolmácsolása tette maradandó élménnyé a kis falu lakóinak ezt a szép nyári estét. 

Petőfi barátainak, Kubinyi Rudolfnak, A d o r j á n Boldizsárnak szűkebb pátriáján, Várgedén 
(Hodejov) és Gortvakisfaludon (Gortva) át vezetett az út Serkébe (Sirkovce). A körfolyosós 
tornyú református templom megtekintése után Rimajánosiban (Rimavské Janovce) további 
építészeti érdekességek sorakoztak egymás mellett: XII. századi bencés templom, gótikus 
alapú református templom, klasszicista kúriák, vakolatdíszes, hosszú parasztházak. Rimaszécs-
től (Rimavská Sec) nem messze volt az utolsó táborhely. Csízban (Ciz) a csendes kis gyógy-
fürdő határában a hajnalig égő tábortűznél már értékelhető volt az idei HKT. Ne gondoljunk 
itt valami hivatalos értékelésre, de a baráti beszélgetés alapján egyértelműen sikeresnek 
mondhatjuk a csehszlovákiai magyar fiatalok önművelésének ezt a formáját. A régi és újabb 
kori történelem, az irodalom, a néprajz, a művészettörténet, a geológia és a korszerű mező-
gazdaság témaköréből egyaránt láttak, hallottak, tapasztaltak, tanultak. Kialakult egy össze-
tartó, jó közösség, barátságok erősödtek, illetve születtek. J ó tapasztalatokat szereztek a túrá-
zók az emberekkel való kapcsolat terén is. A falvak népe, az útbaigazító bácsik, a gyümölcs-
csel kínáló nénik, a segítőkész helyi szervek és szervezetek mind hozzájárultak a HKT sike-
réhez. 

A „lóíejü" emlékoszlop 
Gombaszögön. Hanva — Tompa Mihály sírjánál 

(Böszörményi I. felvételei) 
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A kerékpártúra tulajdonképpen csak másnap, Gombaszögön ért véget. Az oda vezető útnak 
volt még két megállója: a gólyafészkes hanvai (Chanava) parókiával szemben, Tompa Mihály 
sírjánál tisztelegtek a túrázók. Innen Sajógömörig (Gemer) ,.tekertek", hogy az urakat megdol-
goztató Mátyás király szobra tövében, egy érdekes helytörténeti előadást hallgatva gyűjtsenek 
erőt az utolsó útszakaszhoz. 

Pelsöctöl a Szlovák Televízió kamerái is elkísérték a kerékpárosokat Gombaszögig, ahol az-
tán csatlakoztak az akkor kezdődő Nyári Művelődési Táborhoz. 

Böszörményi István 

Egy láda Kossuth-bankó 
Különleges küldemény érkezett a közelmúltban a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények 

igazgatójának címére. A feladó egy Chicagóban élő magyar vendéglős volt, aki az 1930-as 
években a pataki kollégiumban diákoskodott , s a háború viharai közben kikerülve az Egyesült 
Államokba, ott nagy tekintélynek számít manapság a vendéglősi szakmában. A gasztronómiát 
nemcsak a konyhában, hanem elméletben is gyakorolja: szakkönyveket ír. Emellett nagy érté-
kű könyvtára és gyűj teménye is van, s elsősorban a magyar vonatkozású könyveket, emléke-
ket gyűjti , vásárolja. 

Küldeményét ér thető érdeklődéssel bontotta ki Sárospatakon az igazgató, majd jegyzékbe 
vette annak tartalmát: néhány blokk Philadelphiában nyomtatott Kossuth-bankót. A kísérő 
levélből aztán minden kiderült, nevezetesen az, hogy Philadelphiában a város régi negyedét 
kezdték lebontani, és az omlatag épületek egyikéből ott felejtett ládák kerültek elő. A ládák 
tele voltak az 1850-es években készített különféle papírpénzekkel. Az épületben ugyanis a múlt 
század derekán olyan nyomda működött, amely a latin-amerikai országok papírpénzeit állította 
elő, s ezek között — hogy, hogy nem — egy ládányi Kossuth-bankót is találtak. 

Amint erről az Amerikában élő volt pataki diák értesült, gyűjtő szenvedélyének nem tudván 
ellenállni, azonnal jelentkezett és a Kossuth-bankókat a ládával együtt megvásárolta. Soha 
forgalomba nem került, magyar szövegű Kossuth-bankókról van szó, de természetesen nem 
olyanokról, amilyeneket az 1848/49-es szabadságharc idején idehaza készítettek, hanem amely-
hez hasonlót a szabadságharc bukása után külföldön állítottak elő és próbáltak forgalomba 
hozni. 

Eddig úgy tudtuk, hogy Kossuth az emigrációban, annak első éveiben kétféle papírpénzt 
bocsátott ki saját aláírásával az esetleg megújuló szabadságharc anyagi alapjainak megterem-
tésére. Először észak-amerikai útja során New York-ban nyomtatott angol szöveggel 1, 5, 10, 
50 és 100 dollárosokat. Másodszor 1860-ban Londban készítettek magyar nyelvű szöveggel 1, 2 
és 5 forintosokat. Ezek a ,,Day Vilmos és fiai" nyomdából kerültek ki, de az osztrák kormány 
hamarosan tudomást szerzett a dologról, s megkeresésére eljárást indítottak Kossuth ellen, ami 
némi pénzbüntetéssel járt . A forintosokat az angol hatóságok lefoglalták, és az Angol Nemzeti 
Bank hamvasztó kemencéjében megsemmisítették. 

A New York-i dollárok árusítására Aradon már 1852-ben bizottság alakult, és tagjainak 72 
ezer forint értékűt sikerült is eladni belőle, amikor árulás folytán a rendőrség tudomást szer-
zett a ti tkos szervezkedésről. A „dollárárusok" közül sokat letartóztattak, s 22 szervezőt 8—16 
évi börtönre ítéltek. Büntetésük letöltéséig Teresienstadtban és Josefstadtban kellett rabos-
kodniok. 

Amint a most előkerült láda tartalma bizonyítja, az Egyesült Államokban nemcsak angol 
szövegű dollárokat, hanem Philadelphiában magyar nyelvű Kossuth-bankókat is nyomtattak, 
éspedig egy és öt forint névértékben. Ezeket azon módon, ahogy a nyomdában elkészültek, 
ládába csomagolták, de forgalomba nem kerülhettek. Kinek a megrendelésére készültek, és 
miért maradtak érintetlenül a hajdani nyomdaépület mostani lebontásáig, egyelőre nem tudjuk. 
Talán ezeket is Kossuth amerikai látogatásakor nyomtatták, és a hirtelen történt visszautazás 
miatt nem kerülhetett sor a felhasználásukra. 

Bárhogyan történt is, most lett ismeretes az emigrációban készült harmadikféle Kossuth-ban-
kó. Az egy- és ötforintos címletű pénzből négyet-négyet tartalmaz mindegyik blokk. Nagyon 
finom papírból készültek, olyanból, mint általában az amerikai dollárok. Az egyforintos köze-
pén stilizált, sisakos, pajzsos női alak látható, kezében kardot tart, s legyőzve hever előtte a 
zsarnok. Oldalt címeres zászlókból csokor, alul ágyúk, ágyúgolyók. A keret körirata: „Istenért, 
Hazáért, Szabadságért". A pénz magyar nyelvű szövege igy hangzik: „Ezen pénzjegy minden 
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