TÁRSASÁGI HÍRLEVÉL, 2016. 1. sz.
„Magyar ügyünk, nemzeti politikánk végleges győzelmére is tehát az egyedül döntő kérdés,
egyez-e az az általános szabadsági eszmékkel, vagy ellenségesen áll azokkal szemben.”
Madách Imre: Szabadelvűség és táblabíró-politika, 1862. július 1. Felvidéki Magyar Közlöny. 1. sz.

Hagyományainknak megfelelően Társaságunk ez évben is megemlékezik névadójáról.
169 ÉVE SZÜLETETT MIKSZÁTH KÁLMÁN – 1847. JANUÁR 16.
Megszokott helyszíneken, szülőfalujában Szklabonyán, Balassagyarmaton és Budapesten, ahová életének
fontos időszakai kötötték, illetve Salgótarjánban, ahol létrejött Társaságunk, Pásztón, ahol a legrégebben
nevét viselő középiskola büszke Palócföld írójára és valószínű valamennyi nevét viselő közintézmény is
ünnepli ezekben a napokban.
Programunk az idén úgy alakult, hogy a szintén ez idő tájt született (1823. január 20.) Madách Imrére is
gondolunk megemlékezésünk során. Eddig is részt vettünk a Madáchot ünneplő rendezvényeken, de ez
alkalommal számunkra időszerű oka is van.
Az elmúlt év végén jelent meg „Madách Imre napjai a magyar irodalomban 1861-1864” című könyv, melynek
belső címlapján ez olvasható:
Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Praznovszky Mihály.
A kötet bevezetőjében így ír:
„ Madách Imre 1861-1864 közötti napjairól szól ez a könyv. Forrásgyűjtemény, amelyben olyan
dokumentumok szerepelnek, amelyek e négy esztendő alatt a magyarországi sajtóban és könyvkiadásban
Madáchtól és Madáchról jelentek meg. Nem bibliográfiai tételek, hanem szövegek. Napról napra, az évek
sorrendjében követjük, miként fogadta a magyar olvasóközönség, a kritika, a szaktudomány, a politikai
közélet Madách megjelenését, üstökösszerű feltűnését és elvesztését. A rendkívül gazdag Madách
irodalomban egyedülálló vállalkozás, még ha közelről sem nevezhető teljesnek a gyűjtés. Így is közel 70-féle
napilapból, folyóiratból csaknem hatszáz tétel mutatja be, miként vált egyik napról a másikra Madách
elismert íróvá s a magyar irodalom világirodalmi reménységévé s végül pótolhatatlan veszteségévé.”
A Madách-hagyomány Ápoló Egyesület és a Mikszáth Kálmán Társaság örömmel és szeretettel mutatja be a
könyvet a szerző jelenlétével, melynek premierje már megvolt, Alsósztregován, tavaly októberben.
PROGRAMJAINK
2016. Január 15. péntek
BALASSAGYARMAT - 13 órakor a Civitas Fortissima téren, Herczeg Klára Mikszáth szobránál
Koszorúzással egybekötött megemlékezés
Beszédet mond: dr. Fényes-Bók Szilvia, a Balassi Bálint Gimnázium igazgatója.
Közreműködnek a gimnázium diákjai.
SZKLABONYA - 15 órakor a Mikszáth Kálmán Emlékház udvarán, Gáti Gábor Mikszáth szobránál,
a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szervezésében
Ünnepi beszédet mond:
dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Mikszáth Kálmán Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke

2016. január 16. szombat
BUDAPEST - 14 órakor a Mikszáth-téren, Kocsis András Mikszáth szobránál
A megjelenteket Takács-Bor Éva köszönti, majd „Egy Mikszáthi gondolat - egy szál virág” – a tagtársak
közreműködésével.
2016. Január 18. hétfő
SALGÓTARJÁN
14 órakor id. Szabó István Mikszáth szobránál, a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája előtt
Az iskolai diákjainak ünnepi műsorát követően megemlékezést tart
dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Mikszáth Kálmán Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke
15 órakor a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárában
a Madách-hagyomány Ápoló Egyesülettel közös program:
Dr. Praznovszky Mihály „Madách Imre napjai a magyar irodalomban 1861-1864” című könyvének
bemutatója. A szerzővel beszélget dr. Kovács Anna irodalomtörténész, a Mikszáth Kálmán Társaság elnöke
és dr. Csongrády Béla közíró, a Madách-hagyomány Ápoló Egyesület elnöke.
(A kötet a helyszínen megvásárolható!)

17 órakor Koszorúzási ünnepség a Bolyai János Gimnázium előtt, Varga Imre Madách-szobránál
Emlékbeszédet mond: Shah Gabriella művészettörténész, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója.
Közreműködnek a Madách Imre Gimnázium diákjai.
Köszönjük az oktatási intézmények segítő közreműködését!
ISKOLAI PROGRAM:
Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztó
Mikszáth-napi megemlékezés 2016. január 15-én, pénteken
8.00 órakor koszorúzás a Mikszáth szobornál és táblánál
8.30-tól a Mikszáth szépprózamondó versenyre kerül sor, melynek keretében zsűri elnökként,
Handó Péter író tart előadást.
A versennyel párhuzamosan irodalmi, történelmi vetélkedők és tudományos előadások hangzanak el, többek
között a Semmelweis egyetem professzorai részvételével. Mikszáth művek illusztrációiból kiállítás látható.



KEDVES TAGTÁRSAK!
Információk a 2016-os évre:
Hagyományos programjainkat megtartjuk - május 28-án, Budapest; október 15-én, Horpács. A budapesti, sírkerti
megemlékezést követően a Vigadót látogatjuk meg - reméljük az idén sikerül -, ahol közgyűlésünket is megtartjuk.
A nézsai pikniket is szeretnénk megvalósítani, ui. megígértük. Javaslatot várunk a nyári irodalmi kirándulásunkra,
olyant mely anyagilag nem túlzottan megterhelő!
Pénzügyi nehézségeink miatt a programokra való utazást hozzájárulással és önköltséges alapon tudjuk csak megoldani!
Kérjük megértésüket!
Kéréseink:
Az éves tagdíj befizetése esedékes, összege változatlan: 1500 Ft.
Számlaszámunk: OTP Bank Nyrt - Mikszáth Kálmán Társaság - 11705008-20467087.
Kérjük, segítsék, támogassák az 1%-hoz való jutás lehetőségét, magánszemélyektől, vállalkozóktól!
Adószámunk: 18632477-1-12.
Nézegessék honlapunkat: www.mikszathkalman.hu
Elérhetőségeink:
dr. Praznovszky Mihály,örökös elnök, prazno46@gmail.com
dr. Kovács Anna, elnök, salgoi.anna@gmail.com, 20-353-1939, 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. 5/35.
Pásztor Sándor, alelnök, pasztorsandor@t-online.hu, 30-432-4718
Bagyinszki Istvánné, titkár, bagyikati@vipmail.hu, 20-263-5037, 3100 Salgótarján, Beszterce tér 2.7/41.
Takács Éva, felügyelő bizottsági elnök, Budapest, bor_eva@citromail.hu, 30-610-3025

Eredményekben gazdag, boldog, új esztendőt, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Salgótarján, 2015. január 8.

A Mikszáth Kálmán Társaság vezetősége

