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Eddigi hagyományainkat folytatva a februári kirándulásunkat most is disznótoros ebéddel
kapcsoltuk össze. A program kialakításakor az volt a cél, hogy folytassuk ismerkedésünket
olyan helyekkel melyek számunkra tanulságosak. Miután múltév nyarán Madách emlékével
találkoztunk Alsósztregován – Sebők Valéria javaslatára - Csesztve felé fordítottuk
érdeklődésünket.

Madách
Ódon kastély mély magánya rejti
Világ elől méla bánatát,
Komor ősök árnyéka belengi,
Innen csak az őszi parkba lát.
Kísértetek járnak a szívében,
Őszi éjben a nagy égre néz
S a magányban és a csöndességben
Mint a tömjén, ég a szenvedés.
A világa régen összeomlott,
A szerelme följáró halott,
A művészet lombikjába hordott
Minden üdvöt, minden bánatot.
Örök formát ölt itt a mulandó,
Muzsika lesz minden fájdalom,
Mély magányban, ami maradandó,
Föltámad a harmadik napon.
Elpusztulhat gyönyörű világa,
Úr lehet az őszi hervadás,
Gondolatok örök lombikjában
Örök embert alkotott Madách.
Juhász Gyula
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Megismerve a két helység kapcsolatát még inkább kíváncsiak lettünk a csesztvei
Madách Imre Emlékmúzeumra és benne az állandó kiállításra. Ezt az emlékhelyet a
Magyarország – Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Programban (Alsósztregova és
Csesztve) fejlesztésekre közösen nyert pályázat keretében a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezet és a Szlovák Nemzeti Múzeum valósította meg. A Csesztvei Emlékház felújítása
513 ezer euróba került. A teljesen felújított Emlékház ünnepélyes megnyitása 2012.október
15-én volt.
A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai által berendezett kiállítás Madách Imre és Az
ember tragédiája – Az emberiség haladt, ha
az egyén nem vette is észre- címet viseli.
Betekintést ad a tárlat a XIX. század
közepi életbe. Rekonstruált szalon, az író
használati tárgyai, Madách Imre és felesége
Fráter Erzsébet öltözékei láthatók.

A nyolc teremből álló irodalmi
kiállítás gazdag képanyaga Madách
életének minden kis rezdülésébe
betekintést ad. Az első és a második
teremben az életút korai állomásai
láthatók, születéstől a jogi diploma
megszerzéséig. A harmadik teremben
az udvarház szalonját mutatják be és a falakon elhelyezett képekben folytatódik az életút
bemutatása, utalva a kezdődő Nógrád vármegyei karrierre, illetve házasságára.
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Madách Imre 1823.január 21
született, apját korán elvesztette. Az öt
gyermek nevelését az özvegy Majthényi
Anna gondosan irányította. Imre gimnáziumi
vizsgáit, mint magántanuló a váci
piaristáknál
tette
le.
1837-40-ben
bölcsészetet, majd jogot hallgatott 1842-ben
szerzett ügyvédi oklevelet.
Megtanult vívni, úszni, festeni,
zongorázni. Olvasott, beszélt latinul,
szlovákul, görögül, németül, angolul és
franciául.
Színházlátogató
volt,
megismerkedett a kortárs magyar irodalommal, de a külföldi irodalmat is tanulmányozta.
1840-ben
szerelmes
versekkel
jelentkezik, majd drámaírásba kezd. 1842ben Balassagyarmaton tiszteletbeli aljegyző,
1843-ban táblabíró. Szabadelvűként szerepet
vállalt Nógrád közéletében, Csesztvei
udvarháza ellenzéki találkozók színhelye
lesz. 1845-ben megházasodik, felesége
Fráter Erzsébet, Csesztvére költöztek ahol 3
gyermeket neveltek.
A negyedik teremben Madách életútjának megpróbáltatásokkal teli második szakasza
látható. A szabadságharcban vállalt szerepéről, a családi tragédiáról, a börtön hónapjairól, a
házasság összeomlásáról, és a sikert hozó műhöz: Az ember tragédiájához vezető útról,
valamint élete utolsó esztendőiről mesélnek a képek.
1848-49-ben megyei főbiztosként rá hárult a helyi nemzetőrség ellátása, betegsége
gátolta meg abban, hogy fegyverrel is harcoljon. A szabadságharc leverése után Kossuth
titkárát bújtatta, ezért 1852-ben letartóztatták, 1853-ban hazatérhetett Csesztvére. Feleségével
megromlott a kapcsolata. Három gyermekével átköltözött Sztregovára és 1854-ben elváltak.
Irodalommal foglalkozott.
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1859. február 17. és 1860. március 26. között született meg a nagy mű Az ember
tragédiája. Első bírálója korrektora és a mű korszakos jelentőségének felismerője Arany
János, kivel ott Csesztvén találkozott1861-ben.1861-ben megírta második legismertebb
művét, a Mózes című drámáját. 1862-ben a Kisfaludi Társaság, 1863-ban a Magyar
Tudományos Akadémia vette fel tagjai sorába. 1861-ben megyéje országgyűlési képviselőnek
választotta. 1864. október 5-én 41 éves korában Sztregován halt meg.
Az ötödik és hatodik terem bemutatja az örökbecsű főművet, Az ember tragédiáját,
annak megírásától az elismertségig. A nemzet
színészeinek
részvételét
a
mű
megformálásában. Ebben a teremben kívánják
megismertetni a látogatóval, hogy Az ember
tragédiája milyen mértékben és formában
épült be a magyar és európai kultúrába. A
nemzetközi fogadtatás egyik fokmérője az
idegen nyelvű fordítás nagy száma. Az ember
tragédiája révén Petőfi Sándor mellett
leginkább Madách tett szert európai
ismertségre. A Tragédia a magyar irodalom
egyik legtöbbet értelmezett és vitatott
alkotása: ma már az alapműveltség szerves
része. Legyen a mottó: „MONDOTTAM
EMBER KŰZDJ ÉS BÍZVA BIZZÁL.”
A hetedik és nyolcadik teremben találhatók
azok az interaktív lehetőségek, amikor a
látogató bekapcsolódhat a mű játékába.
Miután nagy hó borította a parkot, csak
arra volt lehetőségünk, hogy elhelyezzük névjegyünket Madách Imre szobrán. Megköszönjük
a tárlatvezetést, buszra szálljunk és folytassuk utunkat Szécsénybe.
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Utazás közben volt idő hogy nézzük a hóval borított tájat, és megállapítottuk, hogy a
Természet Ura ez alkalommal is kegyes volt hozzánk. Az előző napok „nem szeretem”
időjárása megszűnt, száraz úton haladtunk és a meghatározott időre értünk célba. Közben egy
új technikával is megismerkedtünk. Ivády Pali olyan kis vevő készletet osztott ki melynek
segítségével kapcsolatban lehettünk a tárlat
illetve a túravezetővel, akinek nem kellett
hangosan ismertetni a látottakat, de arra is jó
volt, hogy kapcsolat maradjon a hallgató és
az előadó között.
Rövid utazás után máris Szécsényben
voltunk ahol várt bennünket túravezetőnk
Majcher Tamás történész és régész, a várost
jól ismerő lokálpatrióta. Mindjárt sétára is
invitált bennünket. Rövid várostörténeti
ismertetésbe kezdett. Mit is tudtunk
általában Szécsényről? A Fejedelem városa.
II. Rákóczi Ferenc 1705-ben itt hívta össze a
mezei
országgyűlés
t. Ezzel ki is
merült
ismeretem a
városról,
pedig
túravezetőnk
séta közben
elmondotta hogy Szécsény nevét 1219-ben említették először
abban az oklevélben mely szerint részben a Kocsics
nemzetség birtoka, részben pedig a nógrádi várszerkezethez
tartozik. Egy későbbi 1229-es oklevél szerint a Kocsics
nemzettségtől birtokait elveszik, mert részt vettek IV. Béla
anyjának Gertrúdnak meggyilkolásában, és azt a Szák
nemzetséghez tartozó Pósának adományozták, aki majd
különböző cserék folytán Szécsénynek azt a részét is
megvette, mely a nógrádi várhoz tartozott. Fia Tamás vajda,
innen nevezte magát Szécsényinek. 1333-ban Szécsényi
Tamás vajda és testvére Péter voltak Szécsény birtokosai. 1334-ben Károly Róbert Szécsényt
ugyanolyan kiváltságokkal ruházta fel, mint amilyeneket Buda polgárai birtokoltak. Tamás
vajda ebben az oklevélben engedélyt kapott, hogy a várost fallal vegye körül, tornyokkal,
bástyákkal és védövezetekkel is erősítse. Erről fellelhető adatok vannak. 1453-ban a
vármegye itt tartotta közgyűléseit. A török terjeszkedésének hatására az 1546 évi
országgyűlés határozata alapján a vár birtokosa és kapitánya Losonczi István palánkkal és
sáncokkal is megerősítette Szécsényt. 1544-ben törökök támadást intéztek a város ellen, de
ezt Losonczi István katonáival visszaverte. Az újabb támadás 1550-ben érte a várost. Ezután
1552-ben Ali pasa serege elfoglalta, ezután a török rabságot sokáig sínylette a város, csak
1593-ban Pálffy és Tiefenbach seregei szabadították fel. Ezután a császáriaktól szenvedett a
város. 1600 márciusában kinyitották a városkaput és a lakosokat, nőket, gyerekeket
lemészárolták. A város 1605-ben meghódolt Bocskai Istvánnak, aki a Ferencesek templomát a
reformátusoknak adta, és csak 5 év múlva Forgách Zsigmond gróf adta vissza a
katolikusoknak. 1647-ben III. Ferdinánd Koháry Istvánt nevezte ki várkapitánynak, majd
Liptay Istvánt alkapitánynak, azzal a céllal, hogy legyenek rémei a budai és szolnoki
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törököknek, azonban Koháry 1663-ban a várat felgyújtotta és a romokat az ellenségnek
átengedte. 1683-ban Thököly Imre Gyürke Pált nevezte ki várkapitánnyá, akitől és a töröktől
Sobieski János kozákjai foglalták el. 1705-ben II. Rákóczi Ferenc e térségben országgyűlést
tartott, itt választották meg vezérlő fejedelemmé, kimondták Erdély unióját az anyaországgal.
A császári hadak vezére Heister 1709-ben a várost közelében a kurucok erejét megtörte s azok
vezéreit végleg szétkergette. A régi várból később csak egy kerek torony és bástyafal maradt
meg.
A XIX. században a gróf Forgách,
gróf Berényi, Losonczy, Szemere, és
Vattay családok, majd Pulszkyak, a XX.
század elején Velics Antal, Vancsó Béla,
Krivács Antal és Gross Jenő voltak
földbirtokosok.
Mialatt
hallgattuk
vezetőnk
várostörténeti ismertetőjét megérkeztünk
a Kubinyi Ferenc Múzeumhoz, ami a
Forgách család egykori rezidenciája volt,
melyet 1753- 65 között építettek, utolsó tulajdonosa báró Lipthay Béla volt, aki jelképes
összegért adta el a magyar államnak. A tulajdonosi jogokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
gyakorolja.
Kiemelt műemlék. Altalaja
és környezete régészeti védést is
kapott. Parkja természetvédelmi
terület. 1973-tól Közgyűjteményi
funkciót lát el. A XIX. századi
neves
politikus,
régész
és
természettudós Kubinyi Ferenc
nevét viselő múzeum Nógrád
Megye régészeti és történelmi
emlékeit gyűjti. Múzeumi sétánk
során
megismerkedtünk
a
tárgyakba zárt múlttal Nógrád
megye újkőkorából. Az őskori
kiállítás első része az újkőkoriak
mindennapi életét mutatja be, a
Nógrád
Megyében
feltárt
lakóhelyek eredményei alapján. Az
élet velejárója az elmúlás is, így
egy
rekonstruált
sír
is
megtekinthető. A második részben
a mindennapok és rituálék a
bronzkorban. A hagyományos,
vitrines bemutatóban láthatók a bronz megmunkálás eszközei, rituális célú és tartalmú
tárgyak, különféle amulettek. Nógrád megye jelenlegi területe igen gazdag középkori
várakban, várhelyekben. E maradványok egy része a XIII. századtól épülő kővárak ma
látványos romok. A tizenegy műemlékvár mellett közel ötven jelenleg földvárként vagy
várhelyként meghatározott várról van információ. Az ispánvárak mellett láthatóak az erődített
templomos helyek, a halom várak és a korai kővárak. A XIII-XIV századi várépítési hullám
látványos példája a hollókői vár. A kiállítás második termében a törökkori várháborúk nógrádi
végvárait mutatja be. A végvári vonalak nem csak hadászati ütköző zónát hoztak létre, hanem
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a várépítészet török kori fejlődését, valamint az egykori szécsényi mezőváros török kori
emlékeit szemléltetik.

Túravezetőnk már sétánk során behatóan ismertette II. Rákóczi Ferenc és Szécsény
kapcsolatát. A kiállítás fókuszában a Rákóczi Szabadságharc két fontos Nógrád megyében
zajló eseménye áll. Az egyik az 1705-ben itt megtartott országgyűlés, amikor is Rákóczit
vezértő fejedelemmé és Erdély fejedelmévé választották. Térképen látható az a nagy
külpolitikai kapcsolat mely jellemezte Rákóczi európai elismertségét. A másik az 1710
januárjában romhányi ütközetként lezajlott sorsdöntő csata. A kiállítás első terme Gács várát
idézi ahol is a fejedelemhez való csatlakozás eszméje megfogalmazódott. Három személyiség
-Ráday Pál a a vármegye egykori jegyzője, jegyese Kajali Klára és apja Kajali Pál alakja
látható.
A másodi terem a
szécsényi
országgyűlés
eseményeit
jeleníti,
középpontjában
az
országgyűlés sátortáborának
makettjével, míg a kiállítást a
romhányi csata emlékére
felállított terem zárja.
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A következő termek a Forgách kastély egykori hangulatát idézik.

A kastélynak a sorozatos tulajdonváltás miatt leginkább rekonstruálható XIX. század
végi álapotát mutatja, amikor is Pulszky Ágoston és neje volt a kastély birtokosa. A három
teremben egy női szalon vagy budoár, dolgozószoba, és hálószoba látható. A nőies hangulatot
árasztó szalonnak lényeges célja az
elkápráztatás, itt kapnak helyet az
ülőgarnitúrák, asztalok, zongora és az
elengedhetetlen vitrin a különböző
dísztárgyakkal, mely a gazdagságot és
pompát
szimbolizálja.
Családi
arcképek, és tájképek díszítik a szalon
falát. A folyosók falán gazdag
vadásztrófeák láthatók. A nagyterem
falát Nógrád megye kiemelkedő
személyiségeinek
fényképei
és
ismertetői díszítik. A múzeummal való
ismerkedés
után
elhelyeztük
„névjegyünket” II. Rákóczi Ferenc
emléktáblájánál.
Fáradhatatlan
túravezetőnk
Majcher Tamás egy kis sétára invitált
bennünket a régi városközpontba.
Átsétáltunk
a
két
városkapun,
megtekintettük az ásatások során feltárt
templom romjait, a rekonstruált várfal
egyes szakaszait, a kőrbástyát és az
ágyútornyot. Közben lassan városfelfedező sétánk végéhez értünk. Még megálltunk a híres
tűztorony mellett, hiszen ez önmagában is egy látványosság, mert megdőlt egyrészt az
utólagos ráépítés, másrészt a talajviszonyok miatt. Megtudtuk, hogy ettől a dőléstől a pisai
torony még további 2 fokkal jobban dőlt meg. Közben elérkeztünk a Gesztenyés kert
vendéglőhöz. Megköszöntük túravezetőnk nívós ismertetőjét úgy a városi séta, mint a
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múzeumi tárlatvezetés során. Bővült ismeretünk. Egy
újabb város történetével gazdagodtunk. De nem csak a
városéval, de Nógrád Megyéével is.
Miután a jól sikerült múzeumi és városi sétán a
társaság elfáradt, már mindenki meg is éhezett,
örömmel tértünk be a Gesztenyés Kert vendéglőbe.
Nem csalódtunk.
Kellemes
a
környezet,
alighogy mindenki
rendbe tette magát
és máris hozták a
megrendelt
ételeket. Itt igazán
minőségileg és mennyiségileg jól tartottak bennünket.
A háromfogásos ebéd után még pihentünk is keveset,
hiszen az ebédet le kellett öblíteni. Rendeztük
fogyasztásunkat, megköszöntük a gyors és figyelmes
kiszolgálást. A vendéglő vezetője – mikor elköszöntmegjegyezte: Tudja, uram köszönjük, hogy minket
választottak, mert egy 46 fős csoportot nagyon meg kell
becsülni. Hát igen, ezt a vendéglátói egységet bátran
ajánlhatom bárki számára.
Ezek után buszra szálltunk, kissé ellazultunk és Sándor barátunk biztos kézzel hozott haza
bennünket, köszönet neki hogy vigyázott ránk és a kellemes utazásért.
Megint tartalmas és emlékezetes kirándulásunk volt, remélem, mindenki osztja ezt az
összegzőt. Köszönöm, hogy együtt lehettem veletek.
A kirándulás tapasztalatait összegezte Varga István.
Szemeretelep. 2018.február.28.
A képeket köszönjük Horváth Jánosnak, Ivádi Pálnak, Kürti Ferencnek, Kurdi
Gyulának.
Az összegzőt szerkesztette: Scharek Ferenc
Utóirat: Amíg hallgattam túravezetőnk városismertetőjét, felkeltette érdeklődésemet
az amikor a kastély utolsó tulajdonosáról beszélt. báró Lipthay Béla főnemesi család sarja, aki
1892. május 8-án született Lovinba (Torontál vármegyében) itt volt családi birtokuk. Mint
általában a főnemesi családok gyermekei, nem járt elemi iskolába, nevelőnők, házitanítók
oktatták Lipthay Bélát is. Német, francia és magyar nevelőnője volt. Gimnáziumot részben
Bécsben, részben magántanulóként az utolsó két évet Budapesten végezte. Gyermekkora óta
vonzották a természettudományok, főleg a növény és állattan, gazdálkodónak készült. Szülői
nyomásra mégis a Műszaki Egyetemen kezdett tanulni. Mivel azonban a gépek nem vonzották
tervezte, hogy átiratkozik a Természettudományi Karra, azonban ezt az első világháború
kitörése meghiúsította. Végigharcolta a világháborút. Budapesti leszerelése után hazatért
családi birtokára és gazdálkodásba kezdett. Lovrin előbb szerb majd román megszállás alá
került. Birtokukat megkurtították. Vállalkozásai mellett folytatta rovartani munkásságát. Már
12 éves korában alapító tagja volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 320 korona
alapítványi tőkével. Első gyűjtései cincérek voltak. Később gyűjtött lepkéket és egyéb
rovarokat. Elsősorban lepkész volt, csak magyarországi fajokkal foglalkozott, először
szülőföldjén, majd 1944 után Nógrád megyében. Élete végén gyűjteménye már a 60.000
darabot is elérte. Az általa gyűjtött rovarok néhány példánya megtalálható hazai és külföldi
múzeumokban. Külföldön a londoni British Múzeumban és a marosvásárhelyi Székely
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Múzeumban. A 60.000 darabos gyűjteményét a Természettudományi Múzeumra
hagyományozta és az a múzeum állattárában található.
De talán visszatérnék az életútjához. 1918-ban megházasodott, felesége Odescalshi
Eugénie hercegnő. Három gyermekük született.
A boldog időket beárnyékolták a politikai viszonyok, a román hatóságokkal
összetűzésbe került, feleségével együtt vizsgálati fogságban is voltak, ahonnan román
jószágigazgatójának és barátaiknak segítségével egy hét után kiengedték őket. A politikai
viszonyok és anyagi nehézségeik miatt 1927-ben Kanadába távozott, hogy tájékozódjon
kivándorlás lehetőségéről. Három év után hazatért, úgy döntött, hogy maradnak az ősi
birtokon. Különféle nehézségek után sikerült eladnia konzevgyárát és az ősi kastélyt valamint
birtokát elcserélni. Birtokuk lett Szarvas környékén, de lakhelyük nem, ezért vásárolták meg
az akkor eladó szécsényi kastélyt. 1944 húsvét táján érkeztek. Ingóságaik között már ott volt a
40.000 darabos lepkegyűjtemény is. Alig rendeződött helyzetük máris elérte a térséget a
háború vihara. A helyiek és a menekültek tömegesen kérték segítségüket. Mindenkit, több
mint 300 embert fogadtak be és élelmeztek. Túravezetőnk itt mondta el, hogy a befogadottak
között volt egy szovjet hírszerző is. A visszavonuló németek fel akarták robbantani a malmot
teljes készletével, amit Lipthay Béla akadályozott meg. A megszálló szovjet csapatok
elismerték a háború alatt tanúsított erőfeszítéseit, többször elkobzott vagyontárgyaikat
visszaszállították, és kivonulásuk után pedig néhány tiszt jó ideig védelmezte őket az
esetleges visszaélésektől. A háború után a szécsényi, kis, 80 holdas birtokán intenzív
kertészetbe kezdett megmaradt pár lovával, de az államosítás után ez lehetetlenné vált. A
kastély adójaként óriás összegeket fizettettek velük, amit egy ideig a szarvasi kastély
eladásából megmaradt pénzből fedeztek majd értéktárgyaikat eladták, a kastély pincéjében
gombatermesztésbe kezdtek. Később már a külföldi rokonok által küldött csomagokból
tartották el magukat. Később 1949-ben Lipthay Béla részmunkaidős állást kapott a Palóc
Múzeumban, havi 200-Ft-os fizetéssel. Rövid idő múlva már főállású Nógrád megyei
természettudománnyal foglalkozó muzeológus lett, mely állás fizetése, ha szűkösen is
biztosította a család fennmaradását. Életük nem volt könnyű, többször kerültek a
kitelepítendők listájára, de a helyi
hatóságok a lakósság szimpátiája miatt, azt
soha sem merték végrehajtani. A nyomás a
Rákosi korszakban fokozódott, a legkisebb
gyermeket nem vették fel a gimnáziumba,
csak levelező úton tudott diplomát
szerezni. 1965 márciusában a házaspár
Hollandiába indult rokonlátogatásra, nem
csak rokonokkal, barátokkal találkoztak,
de a Brüsszeli Természettudományi
Múzeumban
3.000
belga
frankos
állásajánlatot kapott (ez abban az időben
30.000-Ft-nak felelt meg) (hazai fizetése
2.200-Ft volt.) De Ő az ajánlatot
visszautasította, mert Hazáját nem akarta
elhagyni. Nyugdíjas éveiben is dolgozott a
balassagyarmati múzeumban, de a sok
különmunka
fárasztotta,
megviselte
egészségét. 1972-ben a szécsényi kastély
felújítása megkezdődött egy műemlék
bizottság – annak ellenére, hogy lakhatási
engedélyt kaptak - kiköltöztette őket a
Kossuth utcába egy társasházi kétszobás
lakásába. Nem sokkal ezután kórházba
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került, innen már az új otthonába tért meg. 1973 novemberében rosszul lett, 1974. március 8án hazatért, és március 16-án életének 82. évében elhunyt. Örök álmát a szécsényi temetőben
alussza.
A város nem felejtette el Lipthay Bélát. 1996. szeptember 1-óta a Mezőgazdasági
Szakiskola és Kollégium viseli a nevét, mivel természettudósi tevékenysége kapcsolható az
intézményben folyó oktatáshoz.
Azért, hogy teljes legyen a kép néhány szót feleségéről
Odescalchi Eugénieről, aki „Egy hercegnő emlékezik” címmel
örökítette meg kalandos életét egy memoárban, mely 1986-ban jelent
meg. Meglepően érdekes olvasmány, pedig nem olyan ember írta, aki
részt vett volna korának nagy történelmi eseményeiben. Ő csak
szemlélő, aki élte saját életét, miközben zajlottak a világháborúk,
forradalmak és azt írta le milyen hatással voltak ezek a saját kis
világukra. A hercegnő 1898-ban Szolcsányban született és 1982-ben
Szécsényben halt meg. Örök álmát Ő is a szécsényi temetőben alussza.
Vitray Tamásnak volt egy műsora a televízióban „csak ülök és
beszélek”. Ennek keretében szólaltatta meg a hercegnőt 1981-ben.
A szécsényi kastélyt 2005-ben teljesen felújították, ma a
Kubinyi Ferenc Múzeum működik benne. Elérte tehát a célját Lipthay
Béla, kastélya ma is a tudományt szolgálja.
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