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Baráti Közösségünk 2018 évi programjában szerepeltettünk olyan kultúrtörténeti utazásokat, melyek 
egy-egy neves személyhez kapcsolhatók. Ilyen volt, amikor Madách Imre, Mikszáth Kálmán, vagy Liszt 

Ferenc nyomába eredtünk és a Kárpátok övezte régióban átléptük a jelenlegi politikai határokat, és 
eljutottunk Alsósztregovára, Szklabonyára és Doborjánba. Tervbe vettük, hogy bővítjük ismereteinket 

Balassi Bálinttal, a magyar reneszánsz költészet legkiemelkedőbb 
képviselőjével kapcsolatban is. 

Járjuk be azokat a helyeket, ahol született, élt, alkotott. Hiszen nem csak 
dalnok volt, és nem csak a szép magyar komédia szerzője, de harcos is 
volt, aki a végvári vitézek életéről verselt. A török ellenes harcokban alig 
40 évesen esett el az Esztergomért 
vívott csatában.  

Mielőtt elutaztunk volna, augusztus 28-
án formabontó irodalmi óra keretében 
- dr. Hantiné Gyenes Mária segítségével 
– ismerkedtünk, illetve felelevenítettük 
a rég tanultakat. 

Kirándulásunk előkészítésében és 
annak lebonyolításában nagy segítséget 

kaptunk régi barátunktól – a Rimaszombati patriótától- Sebők 
Valériától (Valikától). 

Körültekintő előkészítés után 2018. szeptember 21-én a 44 fős kiránduló 
társaság elindult Szlovákiába (Felvidékre), hogy felkeresse Kékkő, Zólyom és 
Végles várait, gyönyörködjön a táj szépségében és élvezve az ősz melengető 
napsugarait. Mint eddig mindig a természet őrködő gazdája csodás kiránduló 
időt biztosított számunkra. Indulás előtt Ivády Pál köszöntötte a kiránduló 
társaságot, ezen belül is két születésnapjukat ünneplő társunkat Bagi Józsefné 
Marikát, és Kiss Edithet. Átadta az évfordulós emléklapot és ajándékot. Kiss 
László tiszteletes formát bontott és szerény személyemet is köszöntötte 88. 
születésnapom alkalmával. Jól esett a köszöntés és utastársaim jó kívánsága 
is. Köszönöm! Ez után még lenyeltük a reggeli „üdítőt” és időben indultunk. 

A tervezett időre érkeztünk meg első állomásunkra Kékkő várához. Itt 
találkoztunk a kirándulásunkat 
vezető Sebők Valériával 
(Valikával).  

Kékkő vára azon műemlékek közé tartozik, amelyet sokan 
csak a legutóbbi évtizeden fedeztek fel. Annak, hogy e 
szépséges táj ölelésében megbúvó városka, a fölötte 
magasodó gótikus vár romjai és a rajtuk emelt barokk 
kastély miért merülhetett a feledés homályába több oka 
is lehetett, ennek feltárása legyen a kultúrtörténészek 
feladata. A vár utolsó tulajdonosa Almássy Gabriella 
grófnő a várat 1923-ban eladta a Csehszlovák államnak. 
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Az 1924 évi államosítás után a vár szigorúan zárt területnek számított. Nem maradtak meg eredeti 
berendezési tárgyai, csupán a várkápolna néhány művészi része utal a néhai gazdagságra. A 
berendezések néhány darabja a városka katolikus templomába, a többi pedig a környék és az ország 
számos templomába és múzeumába került. Mai alakját a két pusztító török támadás következtében 
elpusztult alsó vár romjaira emelt barokk kastély építésével 1730-ban nyerte el. 

Kékkő vára nem más, mint a Balassiak ősi sasfészke. Történetét a XII. századtól a XIX. század közepéig 
ennek a családnak tagjai írták. Kékkő erősségét a hatalmas zólyomi királyi erdőispánságot felügyelő 
Zólyomi (később Balassi) nemzetséghez tartozó Péter ispán építtette az 1270-es években. A családon 
belüli háborúskodás után maradt fenn Kékkő első okleveles emléke, amikor is birtokcsere 
következtében „kékkői” Péter mondhatta azt magáénak. A továbbiakban a tőle származó gyarmati 
Balassi család birtokolta. A Felvidék középső részét megszállva tartó husziták 1440-1462 között 
többször megkísérelték elfoglalni Kékkőt, de a Balassi család azt szilárdan megtartotta. a Balassi 
nemzetség Magyarország igen sokat szereplő, nagyhatalmú, tehetséges, de sokszor izgága famíliái közé 
tartoztak. Erősségük a bajvívás, vitézség, de még családon belül is egymással sokat pereskedtek, 
harcoltak vagyonjogi ügyekben.  A vár és a Balassi család történetére még sétánk során visszatérünk.  

Most pedig induljon az ismerkedő séta. Ami feltűnt az a rend, pedig a restauráló és állagmegóvó 
munkák folyamatosak.  

Mielőtt elindultunk volna, elhelyeztük Balassi Bálint 
emléktábláján „névjegyünket”, szalagunkat a következő 
felirattal. „Pestszentlőrinc Pestszentimre 
Szemeretelepiek Baráti Közössége. Tisztelet Balassi 
Bálint emlékének, a dalnoknak és a harcosnak. A hálás 
utókor.” Magyarul beszélő tárlatvezető elöljáróban 
elmondotta hogy a Kékkői vár 1991 óta múzeum, több 
szakosított állandó kiállítás is megtekinthető, de 1994 
óta a bábművészet és a játékok történetére szakosodott. 

Ezenkívül néprajzi és helytörténeti időszakos 
kiállításokat szerveznek. Az első tárlat melyet 
megtekintettünk a bábjátszás múltját és jelenét 
mutatja be. Ez adja a múzeum fő kiállítási 
anyagát. Betekintést ad e jelentős művészeti ág 
fejlődéstörténetébe, a vándor marionett 
színháztól kezdve a családi bábszínházakon, a 
műkedvelő bábcsoporton át a jelenlegi öt 
szlovák bábszínház kialakulásáig. A játékkiállítás 
reprezentálja a XIX. századvégi és a XX. századi 
gazdag tárházat, különösen a hagyományos, 
főleg fa játékok mai reneszánszát. 

A következő szinten elhelyezett tablókon ismertetik a vár és ezzel kapcsolódóan a Balassi család 
történetét. Tárlatvezetőnk mindent megtett, hogy megismerjük a regényes múltat, a vár építését, 
átépítését és a török pusztítás utáni újjáépítést, bemutatva az adott korban melyik Balassi családtag 
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vezetésével történtek a munkálatok. Kár, hogy a tablókon magyar nyelven mind ez nem olvasható. A 
tablókon a Balassi nemzettség tagjai szerepelnek, a magyarázó leírások angol és szlovák nyelvűek 
voltak. Lehet, hogy nincs jogom kritikát mondani, de úgy gondolom az évszázadokat átfogó történelem 
az itt élő két nép történelme. Nem is értem miért nem olvashatom mind ezt magyar nyelven. A vár 
történetéről egy angol nyelvű kiadvány volt elérhető, ezt itthon Scharek Ferenc barátom lefordította 
én pedig igyekezni fogom azt ismertetni.  

1. A középkori Vár. Az 1270-es években épített 
várkastélyt többször építették át. A kastély 
területét egy hatalmas, több mint két méter 
vastag fal védte és az északi oldalon épített 12 
méteres torony, mely egyben a tulajdonosok 
lakhelyéül szolgált. A nagyobbik lakóépület a 
XIV. században épült az erőd jól védhető 
délnyugati részén. A vár erődítményének 
erősítése a késő középkorban az ottomán 
fenyegetettség hatására következezett be. 
Mohács elvesztett csatája után a török 
hadsereg támadást indított a magyar királyság 
északi részén. A kékkői várkastély volt ez egyik 

erőd, amely akadályozta a török térnyerést a gazdag bányavárosok felé. Egy évvel a mohácsi 
csatavesztés után 1527 tavaszán Balassi 
Ferenc a várkastély további megerősítésbe 
kezdett.  

Az oszmán fenyegetés arra késztette a Balassi 
családot, hogy befejezze az alsó vár 
kiterjesztett védelmét. Ezek a falak a későbbi 
támadások és hóditások során teljesen 
megsemmisültek. 1574-ben megerősítő 
munkálatok kezdődtek a külső várfal és 
három sarok bástya építésével. Azonban 1875 
júliusában több napos ostrom után a török 
ostromlók meghódították a várkastélyt. 
Kékkő eleste, az oszmán fenyegetettség 
komoly problémát jelentett a bányavárosok 
védelmében. Ezért a Kékkő tulajdonosai a Balassi család és a magyarországi katonai parancsnokok 
együttesen megkísérelték visszaszerezni a várat. Ennek érdekében 1588 őszén egy támadást 

indítottak, azonban csak részben jártak sikerrel, 
mert az oszmán helyőrség az egyik kőtoronyban 
tartani tudta magát. A császári csapatok 
parancsnoka Pálffy Miklós megszállta Füleket, ennek 
hatására az oszmán sereg kiürítette a környező 
erődítményeket és felrobbantották a Kékkői várat. 
Hosszan elnyúló háborúskodás után 1610 
januárjában Balassi Zsigmond bejelentette a 
bányavárosok felé, hogy Kékkő és Divény várait 
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visszanyerte a törököktől és kérte a bányavárosokat, hogy adjanak segítséget az újjáépítéshez.  

A Várkastély teljes rekonstrukciója 1625-re új lakó épületekkel megerősített bástyákkal és 
várfalakkal befejeződött. Mai alakját az 1730-ban emelt barokk kastély építésével nyerte el melyet 
Balassi Gábor építtetett. 

Megtekintettük még a Szent Anna kápolnát, mely a barokk kastély legkiemelkedőbb része, amely 1759-
ben épült és egészen 1879-ig a helyi katolikus közösséget szolgálta. Az eredeti berendezésből a Szent 
Dominikot és Szent Klárát ábrázoló mellék oltárkép, továbbá Nepomuki Szent János és Szent Xavér 
mellékoltárt díszitő szobrai, valamint a fából ácsolt és Szent Péter és Pál képeivel díszitett szószék és a 

keresztelő medence maradt meg.  

A Kékkői vártúra számomra csalódást okozott 
a magyar nyelvű tájékoztatók hiánya miatt. 
Talán megérné e tekintetben, ha a múzeum 
vezetése felülvizsgálná merev álláspontját 
hiszen ide magyar csoportok érkeznek és 
bosszantó, ha nem kapnak teljes tájékoztatót. 
Tudom Szlovákia független, szuverén állam, 
elfogadható, ha egy állam vezetése mindent 
elkövet identitása növelése érdekében, de 
kár, hogy alig 40 km-re a magyar határtól már 
nincs magyar nyelvű tájékoztató. Kár a 
történelemből és a kultúrtörténelemből 
erőszakosan törölni a magyar kapcsolatot, 
amikor egy régióhoz tartozunk. 

Nem mehetünk el Kékkőről anélkül, hogy ne 
emlékezzünk meg a Balassi famíliáról. Bevezetőben 
már tettem utalást ezzel kapcsolatban. Mohács 
után az ország nemesei két pártra szakadtak. A 
köznemesség Szapolyai János erdélyi vajdát 
kiáltotta ki királynak. A főurak kisebb tábora a 
Habsburg Ferdinánd osztrák főherceget hívta meg 
a trónra, abban a reményben, hogy a Császárság 
erőforrásaival kiűzi a törököt. A Balassi főnemesi 
família ekkor még ingadozott, azonban amikor a 
török megszállta Budát ez a família is hűséget 
esküdött Ferdinánd királynak. Balassi János várai 
Kékkő, Divény, Gyarmat a török elleni első, míg 
Liptóújvár, Csesztnek, Salgó a második vonalban 
voltak. Vallotta „bátor szív, erős akarat s a jó kard 
két király közt a török ellen”  

Gyarmati Balassi János a bányavárosok és a 
Zólyomi vár főkapitánya, a megye főispánja volt az 
apja Balassi Bálintnak. Anyja Lekcsei Sulyok Anna. 
Apjuk nagy nevet, s ami akkor szintén sokat 
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jelentett nagy vagyont hagyott utódaira. A Balassi család a Sulyok família révén a kor nevezetes 
személyeivel került rokonságba. Sulyok Sára az egri hősnek Dobó Istvánnak volt a felesége. Sulyok 
Krisztina pedig a majdani fejedelemnek Bocskai Istvánnak volt az édesanyja. 

Balassi Bálint 1554. október 20-án Zólyomba született. Apját 1569 őszén Pozsonyban Dobó Istvánnal 
együtt hamis vádak alapján fogságba vetették, azzal, hogy Erdélyhez, János Zsigmondhoz húznak. 
Balassi János 1570 tavaszán megszökött a börtönből és családjával együtt Lengyelországba menekült, 
és ott éltek 1572-ig. Az akkor 18 esztendős Bálint jó neveltetésének birtokában már több nyelven 

beszélt, írói, verselői kedvét nevelőjétől 
a protestáns Bornemissza Péter 
prédikátortól tanulta. Látva szülei 
bánatát vigasztalásukra lefordított egy 
kis német tanulmányt „Betegh léleknek 
való fives kertecske” cím alatt. 

Miután 1571-ben meghalt János 
Zsigmond választott magyar király, 
megváltozott a politikai helyzet. Miután 
Habsburg Miksa király ki akar békülni a 
magyar főurakkal, és a Balassi és Dobó 
elleni vádak elavultak, elvesztették 
kiváltó okaikat 1572 augusztus 11-én 
Bécsben elnyerték az uralkodó 
kegyelmét, visszakapták birtokaikat. Az 
őszi koronázáson már, mint 
főajtónállómester, fia Bálint pedig 

pohárnokmesterként vehetett részt. 

Bálint mély érzékenységét édesanyjától örökölte. Vitézi és katonai nevelést édesapjától, majd a magyar 
ifjak hadi iskolájában Egerben tanulta.  

Itt Egerben kelt életre az a szerelmi líra, mely a magyar költészetben addig nem ismert mívességet és 
őszinte érzelmeket jelzett, miközben egyedi stílust, és formanyelvet alkotott, többek között a róla 
elnevezett Balassi strófát. 

Múzsája az egri kapitány felesége Ugnadné Losonczy Anna, akit Ő verseiben Júliának szólít. Bár a lányt 
gyermekkorától ismerte, mégis az egri találkozásuktól jelenik meg az iránta lobogó, ki nem elégített 
szerelme mely végig kíséri rövid életét. Szerelmi lírájának egyik legszebb éke „Hogy Júliára talála” c. 
verse mely csak 1874 után jelent meg nyomtatásban. 

Balassi Bálintnak a magyar nyelvű költészet mívelőjének élete kalandokkal és szenvedélyekkel volt tele, 
ennek legfőbb okát végtelen érzékeny és szenvedélyes természetében, hirtelen lobbanó és hamar 
változó indulatai mellett korának viszonyaiban kell keresnünk. Az apjától örökölt vagyont részben 
könnyelmű és tékozló életmódjával kalandjaiban felélte, másrészt végtelen perekben elsősorban 
nagybátyjával Andrással, illetve sógorával Dobó Ferenccel szemben elvesztette. 

Balassi Bálint titokban házasságot kötött Sárospatakon özvegy Várady Mihályné Dobó Krisztinával. Ezt 
részben vagyonszerzési célból, részben Dobó Ferenc bosszantásából tette. Azonban a terve rosszul sült 
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el mert a nemesi törvényeket rögzítő Hármaskönyv szerint, ha az ilyen alattomos vagyonszerzés 
bebizonyosodik hűtlenségi per indítható. Ugyancsak a Hármaskönyv rokonok házasságát negyedíziglen 
tiltó passzusa alapján házasságuk vérfertőzési üggyé vált. Ezért házasságát udvari rendeletre 1588-ban 
felbontották. A házasságból 1585-ben született János nevű gyermekét „törökösség” vádjával törvényen 
kívül helyezték. Kiforgatva vagyonából, majd kosarat kapva szerelmétől az időközben megözvegyült 
Losonczi Annától négy évre Lengyelországba megy. Az izgalmak hatására megbetegedett, ez az időszak 
elvezeti Istenes verseihez. 

A török ellen indított hadjáratokban már újra itthon katonáskodik, részt vesz családja várainak 
visszafoglalásában, Nem sokáig örülhetett visszaszerzett birtokainak, mert 1594. május 19-én mind két 
lábát török „szakálas ágyúgolyó roncsolta össze és ennek következtében május 30-án a katonai 
táborban nagy szenvedés után meghalt. A család kegyúri templomában Hibbén helyezték 
öröknyugalomra, ahol szülei és öccse nyugszanak. Emlékét a Tudományos Akadémia és Liptó vármegye 
1884-ben emléktálával jelölte meg „Szerette hazáját, szerette a dalt, éneket. Harcmezőn esett el, 
Hazáért élt, halt” 

       

Illik megemlíteni, hogy Valika kérésére biztosítottak magyar nyelven beszélő vezetőt egy szlovák 
anyanyelvű fiatalember személyében, aki megtanulta nyelvünket. Azt csak én jegyzem meg, hogy a 
néhány oda nem illő megjegyzés ellenére, becsülettel teljesítette feladatát, amit ez úton is köszönök. 
Az oda nem illő megjegyzésekért elnézést kérek. 

Folytattuk utunkat Zólyomba. A táj csodálatos az őszbe hajló természet öltözete sokszínű, mely 
pihentető. Az érintett települések rendezettek, a látott ipari létesítmények Szlovákia fejlődését 
mutatják, de azt is észre kell venni, hogy a termő földek megmunkáltak és nem egy helyen volt látható 
a napkollektorok nagy területen tört telepítése.  
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Közben megérkeztünk Zólyomba  
Kellemes meglepetés volt, hogy 
buszunk a vár közvetlen bejáratánál 
kialakított parkolóban állhatott meg, 
így társaságunk néhány lépés után 
célba ért. Az adminisztratív dolgok 
intézése közben már felhívták 
figyelmünket a vár magyar nyelvű 
kiadványára. A várudvarban tett rövid 
séta keretében alkalom volt rendbe 
tenni magunkat és magyar nyelvű 
tárlatvezetőnk segítségével elindultunk, 
hogy ismerkedjünk a vár történetével, 
mai funkciójával. 

A Zólyomi várkastélyt I. (Anjou) Nagy 
Lajos magyar király építtette a XIV. század utolsó harmadában. Amely ma a Szlovákia területén 
található legmutatósabb gótikus reneszánsz magyar vár. Eredetileg a királyi udvar alkalmi székhelye 
volt. A várkastély azon kevés gótikus várak közé tartozott mely minimális stratégiai vagy védelmi 
jelentőséggel bírt, hiszen keletkezése idején Magyarország biztonságos belső területén feküdt. A vár 
első átépítésére a XV.-XVI. század fordulóján került sor. Ekkor építették fel a külső várfalakat a tornyos 
bejárati kapuval és sarok bástyákkal, ekkor készült el a királyi terem festészeti díszítése is. Az oszmán 

veszélyre tekintettel a XVI. század első felében 
a várkastélyt reneszánsz stílusban átépítették, 
és állandó katonai legénység laktanyája volt, 
élén a zólyomi főispánnal. A megerősített 
várat a törökök soha nem foglalták el. A 
várkastélyban 1554-ben a török veszély idején 
született a bányavárosok főkapitányának és a 
zolyomi főispánnak fia Balassi Bálint. A 
helyiség, ahol született nem tekinthető meg, 
mert a kastély azon szárnyában van, ahol 
jelenleg a restaurátorok dolgoznak. 

A várkastélyt a XVII. század elején barokk 
stílusban átépítették. További átépítésre a 
XVIII. század második felében került sor, akkor 
építették át a kétszintes gótikus kápolnát. Ezt 

követően ideiglenes javítások történtek 1894-ben és 1906-ban. A várkastélyban 1957 és 1969 között 
átfogó felújításra került sor. A felújítás az építmény történelmi és művészeti szempontból 
legjelentősebb szakaszainak megőrzését tartotta szem előtt, amikor a gótikára és a reneszánsz korra 
fektette a hangsúlyt. A gótikus folyosó felújításával a várudvar visszanyerte eredeti monumentalitását. 
A folyosó kövezetén a román kori templom alapjainak kijelölésével a régészeti szemlélet érvényesült. A 
várkastély termei számos más ideiglenes funkciót is szolgálnak, az uralkodók portréival díszített 
kazettás mennyezetű királyi terem egyúttal koncertterem. A koncertterem melletti kisteremben 
őriztette Bethlen Gábor egy éven keresztül a magyar királyi koronázási jelvényeket, ahova csak alulról, 
illetve felülről lehetett bejutni, melyet fegyveres őrök vigyázták. 
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A középkori várkastély jelenleg Szlovákia 
leggazdagabb képtára. Termeiben a látogatók a 
XIII - XXI. századi művészet gazdag 
gyűjteményét tekinthetik meg.  A legrégebbi 
leletek a földszinten találhatóak: polikróm 
szobrok és táblaképek melyek eredetileg a 
gótikus szárnyasoltárok részeit képezték. 
Többségük a középkori Európa különböző 
helyeiről származnak. Ezek közül is kiválnak a 
Lőcsei Pál mester által készített Szent Jakab 
főoltár szobrainak restaurátori példányai, 
illetve a XV. század 60-as éveiből származó 
falfestmények transzferei, melyek egy zólyomi 
városi lakás „zöld szobáját” díszítették. Az 

elsőemeleti tárlat a galéria ikonjait bemutató kamaragyűjtemény. A gyűjtemény a középkori bizánci 
festészet hagyatékát foglalja magába, területünkön leginkább Északkelet és Kelet Szlovákia ortodox és 
görögkatolikus közösségeiből. A legrégebbi a XVI. míg az újabb a XIX. századból származik. A keresztre 
feszítést, a Madonnát vagy a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló festmények az ortodox templomok 
ikonosztáziáinak leggyakoribb témái. A XVI – XIX. század európai festészete. A földrajzi és időrendi 
szempontok szerint az első emeleten Olaszország és Hollandia barokk és klasszicista kori festészetét 
ismerhettük meg. A műfaji jelenetektől kezdve a csendéleten és portrékon keresztül a nagyméretű 
történelmi vagy bibliai ikonográfiáig - itt mindenki megtalálja a magáét. A következő a XIII - XXI: század 
szobrászata.  A kiállított zsáner, klasszikus és modern szobrászat egyedi dialógusára nyújt lehetőséget. 
Amig az egyik oldalon a szakrális szobrászat gótikus és barokk darabjai láthatók, addig a másik oldalon 
a szlovák késői modern „családi ezüst” absztrakt formái találhatóak. 

    

Élmény volt a várkastély gazdagságával, történetével ismerkedni. Ebben a várban egy teljes napot 
eltölteni csak azért érdemes lenne, hogy behatóan ismerkedjünk meg a festményekel. Köszönet 
idegenvezetőnknek, aki felkészültségével, ügybuzgalmával ismertette e nagy múltú vár történetét, 
annak múltját, jelenét és jövőbeni feladatát. Sajnálom, hogy nem jegyeztem meg a nevét.  
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Mielőtt elhagytuk volna a Zólyomi várat a Balassi Bálint emléktáblánál elhelyeztük „névjegyünket” 
elénekeltük a Szózatot és folytattuk utunkat Végles várába. 

. Maga a vár több királyunknak így Nagy Lajosnak, 
Luxemburgi Zsigmondnak és Mátyásnak kedvelt 
vadászkastélya volt. Zsigmond itt hozta létre a 

Sárkány Rendet melynek 
később a Balassiak is 
tagjai lettek. 
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Előzőleg Valika tájékoztatott bennünket, hogy itt csak rövid programunk lesz, mert más rendezvényre 
került sor, és nem lesz mód megtekinteni a vár belső termeit és a kiállított műkincseket. A vár a II. 
világégésben 1945 februárjában a német csapatok teljesen lerombolták, azonban egy vállalkozó 
csoport megvásárolta és eredeti formájában újjáépíttette és négycsillagos szállodává alakíttatta, 
igyekeztek korhűen felépíteni gótikus termeit. Csoportunk megkezdte ismerkedését a vár udvarával, az 
ott bemutatott régi fegyverekkel, kalodával (Volt, aki még ki is próbálta azt, erről nem egy fénykép 
tanúskodik.)  

Közben úgy látszik, hogy a tulajdonos munkatársa 
felfigyelt csoportunkra és Valikával tárgyalásba 
kezdett. Először a belépődíj feléért vállalta, hogy van 
lehetőség két termet megnézni, de rövid 
gondolkodás után ajánlatot tett, hogy mindent 
megtekinthetünk vezetésével, ha Valika vállalja a 
tolmács szerepét 1.50 euró belépési díj ellenében. 
Az üzlet megköttetett és így módunkba állt ezzel a 
várral is megismerkedni. Nem zavartuk az ott 
ülésező konferencia résztvevőit. 

 A vár újjáépítése nem kevés összegbe kerülhetett. A 
várudvarba lépve a falak önmaguk is beszélnek. A 

vár ősi falai Nagy Lajost, a következő falszakasz Zsigmondot, míg a harmadik Mátyást idézik. A 
továbbiak pedig az alaposan felkészült újjáépítők munkáját dicsérik, például a gótikus lovagtermek, 
vagy a Sárkány rend lovagjainak terme, az asztalon elhelyezett kupákkal.  

   

Hallgatva tárlatvezetőnket, azért néhány intim „pletykát” is megismertünk. Például Zsigmond halála 
után özvegye itt élt a várban, bővérű asszony lévén több szeretőt is „elemésztett”. Ez a némber miután 
megunta szeretőjét a vár falában kialakított cellába záratta, egy darabig még élelmezte, de ezt 
megunva egyszerűen befalaztatta. Az ezzel összefüggő „monda” szerint a későbbi várfal rekonstrukciók 
során több csontvázat találtak. Járva a termeket látszott, hogy a tulajdonos sok korhű berendezést 
beszerzett és hozzáértő szakemberek mindent a helyükre tettek. Igazán korhű környezetben járhatóak 
a vár termei. Az hogy a vár belső területén és a legfelső emeleten már modern szállodai szobákat 
alakítottak ki, és ennek megfelelően az ablaknyílások modernek, véleményem szerint nem rontja a 
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teljesen romjaiból újjászületett vár összhatását. Környéke pedig az itt pihenni vágyóknak nagy 
nyugalommal szolgál, hiszen ma egy négy csillagos szállodát rejtenek ezek a falak.  

   

Talán még egy megjegyzés. A Szlovák kormány az ősi épitményeket megbecsüli, helyreállítja és a 
csodálatos felvidéki tájjal fűszerezve az idegenforgalom fellendítésére fordítja, ezzel sok embernek 
biztosít megélhetést, kitűnően hasznosítja az állatállomány adta termékeket, melyet a mi utazótársaink 
is vásároltak, és nem beszélve a kitűnő ételekről és a nagyon finom sörről. Ez így együtt nem 
lebecsülendő eredményes idegenforgalmi politika. 

Hosszú séta után úgy félnégy tájban befejeztük a várak 
túráját, és jól elfáradva indultunk Zólyomszalatnára hogy 
éhségünket csillapítsuk.  

 

Étkezés előtt, de közben is többen elmentek a szomszédba 
vásárolni juhtúrót, sajtot és más finomságokat. Ebéd közben 
Pali barátunk megköszönte Valikának fáradozását és átadta 
ajándékunkat azzal, hogy azt majd otthon bontsa ki.  

Ezután már 
más nem 
maradt, 
minthogy 
lenyeljük az 
oda készített 
Beherovkát, 
elfogyasszuk a 
megrendelt 
finom ebédet 
és leöblítsük 
egy jó korsó 
sörrel. Közben elrepült a pihenésre szánt idő. Elbúcsúztattuk 
Valikát, kinek indult az autóbusza Rimaszombatba. Lassan mi 

is szedelődzködtünk és 17,45-kor Sándor a gázra lépett és elindultunk haza. Közben, amíg még világos 
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volt nézegettük a tájat, a messzeségben látható hegyeket, majd besötétedett. Sándor barátunk 
figyelmes vezetésével 21.15-kor visszaérkeztünk a református parókia elé. Köszönet neki. Hazaértünk. 

Úgy gondolom megint egy hasznos, kellemes kirándulásunk volt. Toleránsak voltunk egymás iránt és 
főleg jól éreztük magunk.  Köszönöm barátaim, hogy Veletek lehettem.   

Gondolatait tapasztalatait írásba foglalta   

         Varga István. 

PS. Pista bácsi nekem, mint szerkesztőnek megengedte, hogy igazítsak a szövegén, ha szükséges. 
Ezidáig csak a gördülékenység okán éltem ezzel az engedéllyel. Most egy bekezdésnyi saját gondolatot 
teszek hozzá. 

Többeknek csalódást okozott, hogy viszonylag keveset láthattunk Balassi Bálintról. Korábbi útjainkon 
azt tapasztaltuk, hogy a felkeresett múzeumban minden Mikszáth Kálmánról, Madách Imréről, Liszt 
Ferencről szólt. Igen ám, de azok családiház méretű épületek voltak és a híresség a közelmúltban élt 
ott. Ezzel szemben Balassi Bálint otthonai hatalmas várak, melyeket többször megviselt a történelem 
vihara, felújításuk és fenntartásuk hatalmas költség. Mint megfigyelhettük, szlovák szomszédaink arra 
törekednek, hogy az EU segítségével újjáépített létesítmények funkciót kapjanak és hozzájáruljanak a 
működési költségekhez. (Amúgy ezt láttuk Ausztriában is a Liszt Múzeumban) Ezért aztán szélesebb 
érdeklődésre számot tartó programokat telepítenek beléjük. Balassi Bálinttól a versein kívül egyetlen 
őt ábrázoló festmény maradt. Ezzel nem lehet megtölteni egy múzeumot. Amúgy a Zólyomban talált 
szlovák nyelvű prospektus azt sugallja, hogy Madáchot és Mikszáthot a magukénak érzik, ennek 
megfelelően becsülik. Balassi esetében nagyobb jelentőséggel bír számukra a főúri származás, mint a 
költészet. Szlovák idegenvezetőnk sokat tudott a Balassiak történetéről, de egyszer sem említette, 
hogy volt köztük egy költő is. (Szerk.) 
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