
Mikszáth Kálmán halálának századik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete borsodi és nógrádi szervezete,
valamint a salgótarjáni Balassi Bálint Me-
gyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet
emléktúrát szervezett a történelmi Nógrád
megye Mikszáth-emlékhelyeire. Az irodal-
mi zarándoklat résztvevõi szeptember 24-én
Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a
Mikszáth Kálmán Társaság örökös elnöke
kalauzolásával járták végig a „nagy palóc”
életének, pályájának „görbeországi” állomá-
sait. 

A Borsod Megyei Szervezet tagjaival
együtt – váratlan technikai problémák miatt
– a tervezett idõpontnál nagyjából egy órával
késõbb érkeztünk meg Balassagyarmatra, 
a Madách Imre Városi Könyvtárba. Emiatt a
balassagyarmati könyvtár tevékenységét,
eredményeit bemutató elõadást sajnos nem
hallgathattuk meg, hiszen az idõ sürgetett
bennünket. A kedves fogadtatást és megér-
tést megköszöntük, majd Praznovszky Mi-
hály vezetésével elindultunk Szklabonyára,
Mikszáth Kálmán szülõhelyére. A ma Szlo-
vákiához tartozó településen már csak egy
emlékkõ mutatja, hol volt az író szülõháza,
az épületet 1968-ban lebontották. Az emlé-
kezés koszorújának elhelyezése után elsétál-

tunk a falu temetõjébe. A feltételezések sze-
rint itt nyugszanak az író szülei és testvére,
a fiatalon elhunyt Mikszáth Mariska. Ezt kö-
vetõen felkerestük a Mikszáth Kálmán Em-
lékházat. Az irodalomtörténeti emlékmúze-
umban megtekintettük az Itt élte át címû 
állandó kiállítást. A tárlat is jól mutatja, mit
jelentett Mikszáthnak a szülõföld, a nógrádi
táj, a nógrádi emberek. Az író itt töltötte éle-
tének legfogékonyabb idõszakát, itt gyûjtöt-
te össze azt a rengeteg élményt, amely ké-
sõbb mûveinek kiapadhatatlan forrása lett.
A termek berendezése, a képek, korabeli bú-
torok azt is érzékeltetik, milyen lehetett az
egykori családi miliõ. A szklabonyai emlék-
házat a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeu-
ma gondozza. 

A Balassagyarmaton (ahogy Mikszáth
nevezte: Palócország fõvárosában) elköltött
ebéd után az író – akkor még joggyakornok
– egykori munkahelyén, a klasszicista stí-
lusban épült vármegyeháza impozáns, a régi
korok hangulatát megõrzõ épületében ba-
rangoltunk. A város egyik legszebb épülete
1832 és 1835 között épült. A régi vármegye-
háza nemcsak arra emlékeztet bennünket,
hogy a város 1790-tõl 1950-ig megyeszék-
hely volt, hanem a magyar irodalom két óri-
ására, Mikszáth Kálmán mellett Madách
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Imrére is, aki szintén itt dolgozott egykor
joggyakornokként. A díszteremben a felújí-
tási munkák miatt sokáig nem idõzhettünk,
de Praznovszky Mihály érdekfeszítõ elõadá-
sának köszönhetõen ízelítõt kaptunk abból
is, hogy milyen lehetett itt egykor az élet. 

Mikszáth Kálmán életének meghatározó
állomása volt Mohora is. A falu közepén álló
kis evangélikus templomban kötött másod-
szor házasságot Mikszáth Kálmán és Mauks
Ilona. Megcsodálhattuk azt az oltárterítõt is,
amelyet Ilonka saját kezûleg hímzett az 
esküvõi szertartásra. A templom anyaköny-
vében elolvashattuk a házasságkötést bizo-
nyító adatokat. 

A templommal átellenben, az utca túlol-
dalán lévõ egykori Mauks-ház udvarán Mik-
száth Kálmán és Mauks Ilona portrészobra
fogadott bennünket. Az épületben berende-
zett kis emlékkiállításnak köszönhetõen
megismertük Mauks Ilona életútját, a család
mohorai kötõdését. Késõ délutánra járt már
az idõ, amikor úti célunk utolsó állomására,
Horpácsra érkeztünk. A település nevezetes
látnivalója a Mikszáth-ház, ahol az író életé-
nek utolsó szakaszát töltötte. Az ifjú Mik-
száth Kálmán tervei alapján 1906-ban épült
kúriában ma irodalomtörténeti kiállítás vár-
ja a látogatókat. Az épület elõtti lócán úgy ül
Mikszáth szoboralakja, mintha maga is vár-
ná a vendégeket. Számtalan fotó bizonyítja,
hogy a kollégák szívesen örökítették meg
egymást az íróval. 

A Mikszáth-emléktúrához kapcsolódóan
másnap Salgótarjánban a borsodi kollégák-
kal a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közmûvelõdési Intézetbe látogattunk. A ba-
rátkozás, az ismerkedés után Ludasi Tünde,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád
Megyei Szervezetének elnöke köszöntött
bennünket, majd Molnár Éva igazgató mu-
tatta be a könyvtárat, ismertette az itt folyó
munkát. A könyvtár megtekintése után a
Nógrádi Történeti Múzeum kiállítását, majd
pedig a bányamúzeumot néztük meg. Az
1938 és 1951 között mûködött akna vágat-
rendszerében kialakított múzeum áttekintést
nyújtott a bányáról, berendezéseirõl, a bá-
nyászok mindennapjairól. ■
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