
Az emlékezés napja – május 30.  
 
A Mikszáth Kálmán Társaság hagyományait megőrizve, az idén május 30-án 
Budapestre, a Fiumei úti Sírkertbe utazott, hogy Mikszáth Kálmán halálának 
105. évfordulójára emlékezzen.   
A Salgótarjánból induló autóbuszon megyénk több településéről gyűltek össze 
az író tisztelői, majd a Sírkertben a budapesti és környéki tagok csatlakoztak a 
megemlékezőkhöz. 
 
Mikszáth Kálmán sírjánál dr. Kovács Anna, a Társaság elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, szép időt, kellemes együttlétet kívánva ismertette a nap 
eseményeit, mely a Társaság tagjai várt. 
Felkérte a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola képviselőit ünnepi megemlékezésük megtartására. A diákok, Mezei 
Patrik és Pásztor Csaba egy Mikszáth Kálmánról írt modern párbeszéddel 
készültek, mely igazi fiatalos, mának szóló üzenet hordozott. 
Lavaj Árpád, az iskola igazgatója áttekintette az író életének különleges 
fordulatait, abból a szempontból kiindulva, melyet Mikszáth így fogalmazott  
„ Minden mit írtam magamról költött dolog.” 
A koszorúk, virágok elhelyezése után elsétáltunk a szécsényi születésű 
Komjáthy Jenő sírjához, aki 120 évvel ezelőtt halt meg, mindössze 37 évesen.  A 
társaság elnöke szólt a költő életéről, tragikus haláláról. A vidéki magányban 
élő tanár – költő kibontakozó költészete, - mely filozófiai eszmékkel viaskodó, a 
lélek szabadságát hirdető, a szerelem mámorában menedéket kereső, - az 
akkori magyar irodalomban nem kapott kellő figyelmet. Halála után 10 évvel a 
Nyugat első nemzedékének költői fedezték fel, mint a romantika és a 
szimbolizmus közötti átmenet különleges személyiségét. Eisemann György írta 
róla: „Komjáthy művészete eredeti és figyelemre méltó történeti jelenség 
marad.” A verseinek részleteivel is megidézett költő sírjánál, elköszönésként 
Básti Istvánné tagtársunk felolvasta „Csak töredék” című versét, melyet 1877-
ben vetett papírra a költő.  
Jókai Mórt, aki 190 éve született, szintén a sírjánál köszöntöttük.  
Sztermen Ildikó tagtársunk tolmácsolásában az 1860-ban keltezett „Legyen úgy, 
mint régen volt” című versét hallgattuk meg.  
Ezt a kultikus helyet azzal a megjegyzéssel úgy hagytuk ott, hogy a Svábhegyen, 
a Jókai-kertben folytatjuk a Jókaival való ismerkedést. 
Piller Mónika, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa először - a még Jókai látta 
juharfa alatt - a területről mesélt, melyet Jókai Mór 1853-ban vásárolt meg a 
rajta álló házzal együtt.  (A kert 1975 óta országos jelentőségű 
természetvédelmi terület, 2007 óta pedig védett történeti kert.) 



Jókai a telket borító sűrű bozót helyébe szőlőt és gyümölcsfákat telepített, a 
ház körül kisebb díszparkot alakított ki. A svábhegyi családi ház kertjében zajló 
szüretek a magyar művészeti élet nagy eseményei voltak, a korabeli szellemi 
élet egyik központja alakult itt ki. 
Az író halála után a kert gazdát cserélt, fokozatos hanyatlásnak indult, s az 
épületet rossz állapota miatt le kellett bontani. 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Jókai szellemében állította helyre, a 
Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettel összefogva Jókai korát és a kert természeti értékeit bemutató 
helyet. Információs táblák, madárodúk és madáritatók kerültek kihelyezésre.  
A kerti sétát követően a volt présházban a 2011-ben kialakított új Emlékszoba 
megtekintése következett. A kiállítás címe: Kertész vagyok, és ez büszkeségem - 
Jókai Mór a Svábhegyen.  
A tárlatvezető kimerítő, érdekes ismertetőjével, Jókai írásaira hivatkozva, a 
kiállításban látható tárgyak segítségével idézte meg azt a kort, azt a helyt, 
melyben, ahol, az írófejedelem élt, s szívének oly kedves volt. 
A látnivalók után a nagy juharfa alatti padokra ülve a Társaság Közgyűlésére 
került sor. A közgyűlés kijelölt ideje előtt újabb irodalmi szemelvények 
következtek. Bagyinszki Istvánné Mikszáthra és Jókaira emlékezve felolvasta 
Mikszáth Kálmán: Jókai Mórok című írását majd Pásztor Sándor Komjáthy Jenő: 
A homályból c. versét mondta el. Az irodalmi összeállítást az igen sokat 
emlegetett dr. Praznovszky Mihály, a Társaság örökös elnöke szerkesztett, aki 
nem tudott részt venni a programon. 
A Mikszáth Kálmán Társaság közgyűlésén, Dr. Kovács Anna, elnök a 2014. évi 
tevékenységi beszámolót, Takács Éva, a felügyelő bizottság elnöke a pénzügyi 
beszámolót ismertette.   A beszámolók megvitatása, elfogadása után a további 
programokról, a jövőbeli tervekről esett szó. 
A Jókai ihlette helytől elköszönve, még a Jókai Általános Iskola előtti szobornál 
egy csoportkép erejéig megállva, egy kellemes, érzelmektől sem mentes nap 
végén a Társaság egyik része indult vissza Nógrádba, ill. otthonába, a másik 
része más programokra igyekezett. 
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