Nemzetközi turistatalálkozó Zemplénben
Brassói Erdélyi Kárpát Egyesületünk baráti kapcsolatot ápol évek óta a
Pestkörnyéki Kárpát Egyesülettel [ PKE ]. Kölcsönösen látogatjuk egymást. Most
anyaországi barátaink hívtak a XIV. PKE Nemzetközi Turistatalálkozóra. Október 20-án,
szombaton reggel 5 órakor pontosan érkezett Sepsiszentgyörgyről Gerendi Attila
autóbusz-vezetőnk öt barátunkkal, így húszan vágtunk neki a hosszú útnak Szász Ági
vezetésével.
Ady és Itóka
Nagykárolyban hosszasan időztünk a sok szép látnivaló miatt. A város
központjában rácsodálkoztunk a tavaly november 18-án felavatott szoborcsoportra. Bíró
Lajos mátészalkai szobrászművész bronzból készült pazar alkotása Ady Endrét
életnagyságban, állva ábrázolja, verseskötetével a kezében. Vele szemben Bölöni
Györgyné, Marchis Ottilia ül, divatos párizsi ruhában, elegáns kalappal. A Bölöni
házaspár Ady legjobb barátai közé tartozott. Ottilia, akit nagy költőnk Itókának becézett,
Anatole France titkárnője volt. Gyönyörű látványt nyújtott a felújított patinás Károlyi
kastély. A várkastély 12 hektáros parkjában elzsibbadt végtagjainknak jól esett a séta az
évszázados platánok alatt.
A határon keveset időztünk, vicces hangulatban találtuk a határőröket. Késő este
érkeztünk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Árpád-kori Bózsva községbe, a Kőbérc
Panzióba. Vendéglátóink, Vámos László elnökkel, a találkozó főrendezőjével az élen,
finom babgulyással vártak.
Másnap, reggelizés után, kilenc órakor indultak a túrák, az időjárás is kedvezett.
Távol a világ zajától az országos kéktúra erdei ösvényein öt kilométert gyalogoltunk,
majd vadregényes utazás következett a pálházi kisvasúttal a Kemence-patak völgyében, a
Zempléni-hegység lélegzetelállító szép tájain. Valamennyien a Kőkapu megállónál
szálltunk le, ahol kisvasutunk sziklába vájt alagúton haladt át, a Károlyi vadászkastély
alatt.
Kerek-kő és Kőkapu
A hosszabb túrát [ 21 km ]Vámos Laci vezette a Kerek-kőhöz, a Zemplén-hegység
egyik legszebb kilátópontjáig, amely bepillantást nyújt a környék természeti szépségeibe.
Látható a hegység legmagasabb csúcsa, a határnál emelkedő Nagy-Milic [895 m].
Rövidebb kirándulásra Pataki János vitt egy kisebb csapatot. A közeli erdei
ösvények bejárása után a társaság a Kőkapuhoz tért vissza. Fejet hajtott a honfoglaló hét
vezért mintázó szoborcsoport előtt, ami azt a pillanatot ábrázolja amikor Álmos, Előd,
Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm megkötik Etelközben a vérszerződést. Egy másik
közeli szoboregyüttesen történelmi nagyjaink láthatóak. Név nélkül is felismerhető Szent
István királyunk, Mátyás király [jellegzetes nagy orráról ], Kossuth Lajos, Széchenyi
István.. A völgy feletti sziklán láthattunk egy másik szép Károlyi kastélyt, a nagykárolyi
után. Itt őrzik azt az íróasztalt amin Károlyi Sándor aláírta a Rákóczi -szabadságharcot
lezáró szatmári békeszerződést a Vécsey kastélyban, 1711.április 30-án,

Vacsora után az itteni híres Tokaji borvidék száraz és félédes boraival kötöttünk
szoros barátságot. Nem csoda, hogy rövidesen nótaszótól volt hangos a terem. Az
UNESCO 2002-ben a Tokaji borvidéket felvette a világörökségi listára. Mint az előző
években, most is kelendő volt Pataki Jani különböző gyümölcspárlata. Vörös Imre saját
készítésű ízletes birsalmasajtjából is mindenkinek jutott.
A füzéri vár
A következő nap mindannyian honismereti túrán vettünk részt. Erdei ösvényeken 5
km gyaloglás után érkeztünk meg a 13. század elején épült Füzér vár lábához. A mohácsi
vész után a Szent Koronát ide menekítették egy évre. Alaposan megizzadtunk amíg a
hegytetőn levő várhoz felkapaszkodtunk. Sziklába vájt lépcsősoron is haladtunk. A füzéri
vár Magyarország egyik legjobb állapotban levő középkori vára a 2014-es évtől
kezdődött felújítási munkáknak köszönhetően.
Az ünnepi vacsorát táncmulatság követte. Horváth Péter szintetizátoron játszott,
népszerű slágereket énekelt, remek hangulatot teremtett.
A turistatalálkozón összesen 59-en vettünk részt. A határon túlról csapatunk
mellett Csíkszeredáról és Zilahról érkezett 2 – 2 turista.
Kassa, Európa egyik kulturális fővárosa
Október 23-án, kedden, befejeződött a találkozó, megtörtént a búcsúzás. Mi
azonban egy napra átmentünk a közeli Szlovákiába, a Felvidéken levő Kassára. Kassa
2013-ban Európa kulturális fővárosa volt. A város a 17. században hosszabb ideig az
Erdélyi Fejedelemséghez tartozott. Bethlen Gábor itt tartotta esküvőjét Brandenburgi
Katalinnal, II. Rákóczi Ferenc 1703-ban vonult be a városba.
Rodostói Rákóczi-ház
Első utunk a Rodostói házhoz vezetett. Az első bécsi döntés után 1938-ban
építették fel, az eredeti Rodostói Rákóczi-ház másolataként, ahol a nagy fejedelem 1720
és 1735 között száműzetésben töltötte életét. Burák Jolán és Mátyás Erika élményszerű
előadását hallgatva haladtunk át a termeken. Láthattuk az eredeti darabokból felújított
ebédlőt, a fejedelem által faragott díszes széket, a filmet az 1906-ban történt kassai
újratemetésről. Az udvaron megkoszorúztuk a 2006-ban avatott Rákóczi-szobrot,
elénekeltük Nemzeti imánkat és a Székely himnuszt.
Márai Sándor-emlékház
Megkerestük és megkoszorúztuk a 20. századi magyar irodalom egyik legismertebb
írójának, a kassai születésű Márai Sándornak, a 2004 októberében felavatott szobrát,
mely dialógust, párbeszédet jelképez. A széken ülő Márai Sándorral szemben egy üres
szék található. Kihasználtuk ezt a jó fényképezési lehetőséget, többen is leültek az üres
székbe. Szerencsénk volt, közben kinyitották a Márai-emlékházat, bemehettünk.
Megtudtuk, az emlékház felújítás alatt áll, decemberben lesz a megnyitója. Márai már a
harmincas években népszerű író volt Európában. Thomas Mannt ő kísérte 1935-ben
budapesti látogatása során a budai Várban. Miután 1948-ban külföldre távozott, művei
tiltó listára kerültek. Az 1980-as években már kinyomtatták volna munkáit, de nem

hagyta jóvá. Megfogadta, amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem
lesz demokratikus választás, addig nem engedélyezi műveinek kiadását, színházi
előadását. Műveit negyven nyelvre fordították le, kínaira is. Hamvait, kérésére, úgy mint
a feleségéét is, a Csendes-óceán habjaiba szórták 1989-ben.
Zenélő szökőkút és harangjáték
Rövid időre megpihentünk a zenélő szökőkút és a harangjáték parkjában, mely
Kassa egyik nagy látványossága. A zene ritmusával összhangban lövellnek ki a
vízsugarak, különböző magasságokba. Kivártuk amíg megszólalt egy lombos fát mintázó
szerkezetre helyezett 22 harang. Kellemes harangjátékot hallhattunk.
Szent Erzsébet főszékesegyház és a Rákóczi-kripta
Városnéző körutunkat a Szent Erzsébet főszékesegyházban fejeztük be, Szlovákia
legnagyobb templomában. A gyönyörű gótikus templom Kassa város szimbóluma,
Európa legszebb székesegyházai sorába tartozik. Legértékesebb műkincse, a gazdagon
díszített főoltára, 1474-77 között készült. Gigantikus méretű, több mint 11 m magas.
Középen Szűz Mária áll, karján a kis Jézussal. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy a
főszékesegyház altemplomában, II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársainak hamvainál,
kegyelettel adózhattunk, elénekeltük Nemzeti imánkat és a Székely himnuszt. Kassa a
kuruc mozgalom egyik központja, Rákóczi kedvenc városa volt, hamvait ezért hozták ide
Konstantinápolyból, 1906. október 29-én. Kőkoporsóban nyugszik, édesanyja Zrinyi
Ilona és József fia hamvaival együtt. Benedek Zelma és Gödri Ilona meredek
csigalépcsőkön kapaszkodott a magas toronyba, gyönyörű kilátás lett jutalmuk.
Másnap, a hosszú úton vidáman nótázva, a sok szép élménnyel gazdagodva,
megelégedetten érkeztünk haza.
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