
Emlékezés
a "Nagy Palócra"

Az, hogy itt állunk és tisztelgünk, egyrészt annak a tehetségnek szól, amelyet
Mikszáth birtokolt - hangsúlyozta Shah Gabriella -

Tegnap- megemlékezést tartottak a Mártirok úti Mikszáth Kálmán-emlék-
szebornál. a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája előtt.
Az eseményt a nagy Irö, Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulója al-
kalmából rendezték meg, amelyen a Kodály iskola növendékei egy kedves
müsorral, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója, Shah Gabriella pedig ünnepi
köszöntőjével tisztelgett a halhatatlan "Nagy Palóc" emléke elő.tt. Az ün-
nepség végén a résztvevők elhelyezték koszorúi kat a magyar irót ábrázoló
mellszobor lábánál. (Folytatás a 2. oldalon.)



Emlékezés a'~,NagyPalócra"
I;,t 1t ~1(Folytatás az 1. oldalról.)

SALGÓTARJÁN. Mikszáth Kálmán neve
senkinek sem csenghet ismeretLenül.
Számos nagy regényíróink egyike, aki al-o
kotásaivaLméLtó módon nyomot hagyott
magyar irodalmunkban. A "Nagy PaLóc"
becenévveL is feLruházott Mikszáth KáL-
mán munkásságával beemeLte a, nógrá-
diakat. vaLamint a palócokat is a magyar
irodaLmi köztudatba,

EirodaLmi újítás nem a véLetLennekkö-
szönhető, hiszen az újságírásban is jártas
.rnester" számos vonatkozásával kötödik
szűkebb hazánkhoz. 'Nógrád megyéhez,
Az eLső,és taLánLegfontosabb: 170 évveL.
ezelőtt a Nógrád megyei SzkLabonyán
Láttameg a napvilágot. s később sem tá-
voLodott eLszeretett szülőföldjétől - Leg-
aLábbislélekben biztosan nem. Bár éLete
jeLentős részét Szegeden, illetve Buda-
'pesten töLtötte, kezdetben dolgozott es-
küdtként Mauks Mátyás szoLgabírónáL
Mohorán, majd ügyvédgyakornokként,
vaLamint újságíróként is kipróbáLta ma-
gát Balassagyarmaton, a paLócság fővá-
rosában. LéLekben mindig hű maradt, és
szeretetteL gondoLt szülőföLdjének népé-
re, ameLyre fennmaradt írásai, vaLamint
éLete végéig megőrzött paLócoskiejtése
is bizonyságuLszoLgáLnak.

A Kodály Zoltán Tagiskola diákjai méltó módon idézték meg az ünnepély elején'
színes müsorukket Mikszáth I{álmán szellemét

Az eLmúLtnapokban a 19. századi ma-
gyar irodaLom egyik Legmeghatározóbb
regényírójáróL megemLékeztek már Bu-

dapesten és SzkLabonyá,n,
vaLamint megyénkben, Ba-
Lassagyarmaton és Pásztón
is. A regényíró tiszteLeté-
re rendezett ünnepségek
záró eseményét pedig teg-

rövidke bemutatásávaL idézték meg Pa-
LócföLdünk meghatározó aLakját, majd
Shah GabrieLLa,a Dornyay BéLaMúzeum
igazgatója Lépett a rnikrofonhoz.'
. -Az, hogy itt állunk és tiszteLgünk,egy-
részt annak a tehetségnek szól, ameLyet
Mikszáth birtokolt, másrészt annak a kö-
zösségnek köszönhető, al$i éLteti, vaLa-
mint ápolja az író szeLLemihagyatékát.

Mikszáth számomra a magyar irodaLom
egyik Legnagyobbalakja, mert útmutatást
ad azéLethez.FéLtem:tudok-e vaLamiújat
mondani róla? Ugyanis, ha az ember tisz-
teLvaLamit:megbénuLa szája,s a keze is-
hangsúLyoztaalázattal az igazgató.

Shah GabrieLLaszavai után Bagyinsz-
ki Istvánné, a Mikszáth KáLmánTársaság
titkára is' köszönetet mondott a résztve-
vőknek. -Immár tízedik aLkaLommaLren-
deztük meg SaLgótarjánban ezen iskola
eLőtt az ünnepséget, s minden alkalom-
maLrengeteg segítséget kaptunk a kodá-
Lyospedagógusok és tanulök részérőL is
- mondta a titkár.

A megemlékezést Bagyinszki Istvánné
Baranyi Ferenc .Rirneimböl - Mikszáth
KáLmánjeLes mondataira" című versének
idézéséveLzárta,majd megkérte a BaLassi
Bálint Megyei Könyvtár, a KodáLyZoLtán
tagiskola. a Dornyay BéLaMúzeum, illet-
ve a Mikszáth KáLmánTársaságképvise-
Lőit:helyezzék eLvirágaikat Mikszáth KáL-
mán meLLszobránál.

Mikszáth Kálmán írásaival kétségte-
. Lenül Lábnyomot hagyott a magyar íro-
daLom hasábjain, s amikor nevét haLL-
juk biztosan eszünkben jut egy-egy
elbeszélése, regénye vagy írása. Tehet-
sége végül céLba taLáLt,hiszen ahogy ő
is mondta: "Egy írót kitüntetni nem Le-
het sem diadalkapuvel. sem koszorúkkal
úgy, mint azzaL,ha őt műveiben megös-
merik: ez a Legnagyobb jutaLma..." A re-
gényíró pedig megkapta e haLhatatLanés
örökérvényű jutaLmat. Palcnuber Kinga
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nap megye92ékheLyünkön,
a SaLgótarjáni ÁLtaLános Is-
kola KodáLy ZoLtán Tagis-
kolája eLőtti kis téren tar-
tották meg.

Az iskola diákjai méLtó
módon idezték meg az ün-
nepéLy eLején színes rnű-
sorukkal Mikszáth KáLmán
szeLLemét, az írót ábrázoLó
szobornáí, - Nevét hallva
egy zömök testű, nagy hasú,
fekete bajszot viselő öreg
jut eszünkbe, kedvenc bőr-
foteLjében, keresztbe tett
lábakkal üLve, pipáját kezé-
ben ta rtva ...=kezdték az ün-
nepi műsor feLvezetőjében
a növendékek. E mondat-
taL is bizonyítják: Mikszáth
Kálmán neve kicsiknek és
nagyoknak egyaránt jelent
valamit. Ezt követően a ne-
bulók énekükkel és Mik-
száth Kálmán irodalmának A jelenlévök elhelyezték a megemlékezés virágait az iró mellszobránál


