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Barangolás Nógrád megyében
A Magyar Kodály Társaság Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei 

Tagcsoportjának kirándulása 
2010 Szent Jakab havának 27-28-29. napján

Kedves, nemzeti szalaggal átkötött füzetecskét tartok kezemben. Belela-
pozok, dúdolgatom a nógrádi népdalokat és nagyon-nagyon szívesen 
emlékszem vissza a júliusi utazásra.

Már benne vagyunk az őszben, Kisasszony havát is magunk mögött 
hagytuk. Azon tűnődöm, mit csinálnak most a palócföldi új és régi isme-
rősök – ott is megkezdődött az iskola, itt vannak a szüreti tennivalók és 
mulatságok.

Úgy gondolom mindennapjaikat is ugyanolyan kedves őszinteséggel, 
szorgalommal, bölcs vidámsággal élik, mint ahogy bennünket fogadtak.

A nyíregyházi illetve megyei Kodály Társasági tagok nyári kirándulá-
sai már hagyományosak. Eleinte Tarcai Zoltán tanár úr vezetésével jutot-
tunk el Szlovákiába, Lengyelországba, majd kiegészülve állandó útitárs-
ként Kóka Rozáliával – többször is Erdélybe. Rozika most is velünk tartott 
– magával hozva jókedvét, meséit, dalait. 

Utunk idén Palócföldre vezetett. Tanár úr már sajnos csak lélekben
lehetett velünk, de társaságunk új, választott elnöke Dr. Joób Árpád – aki 
kiváló népzenei szakember, nyugalmazott főiskolai tanár – az ő szellemé-
ben készítette elő gazdag és kedves zenei élményt is jelentő nógrádi utun-
kat. Feleségével, Máriával nem csak a bevezetőben említett nógrádi nép-
dalfüzetet készítette el, de egy nappal a kirándulás előtt bejárták és elő-
készítették a csoport számára a terepet.

Először a gyöngyöspatai plébániatemplomot kerestük fel, megcsodáltuk 
művészi értékeit: a 8 m magas hársfából készült Jessze-fa oltárt, a szépen 
helyreállított pasztofóriumot, a Mária születését ábrázoló freskót, stb. Lé-
lekben feltöltődve érkeztünk Hollókőre, ahol nem csak a múzeummá ala-
kult ó-falu hangulatos házaiba kukkanthattunk be, hanem a falusi séta 
után a helyi gasztronómiai értékekkel is megismerkedhettünk.

Innen Ipolytarnócra vezetett az utunk, ahol a természetvédelmi terüle-
ten tett séta, az ősmaradványokat bemutató program maradandó élményt 
jelentett. A társaság tagjai már út közben is dalolgattak az ajándékba ka-
pott dalos füzetből, amit aztán Szé csénybe érve 
a szállásunkon elfogyasztott vacso ra utáni han-
gulatos közös énekléssel koronáztunk meg.

Második napon a szülőváros neves festőjé-
nek sírjához zarándokoltunk Dolányba, azaz 
Benczúr falvára, ami közel esik Szécsényhez, s 
itt megkoszorúztuk Benczúr Gyula síremlékét. 
Szécsényben meglátogattuk a Ferences-kolostor 
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gyönyörű, még restaurálás alatt álló templomát és a Rákóczi emlékszobát. 
Ezután irodalmi nagyjaink nyomába eredtünk.

Csesztvén és Mohorán – miután a Madách Emlékmúzeumot és csodá-
latos parkját bejártuk, elhelyeztük itt is emlékezésünk virágait. A mo ho-
raiak megható hagyományápolásának köszönhetően a kis templomot is 
megtekinthettük, ahol Mikszáth és Mauks Ilona házasságot kötöttek, majd 
átmehettünk a Tolnay Klári gyermekségét idéző és utolsó nagy szerepei-
nek relikviáit őrző hangulatosan berendezett kúriába.

A nap fénypontja azonban tagadhatatlanul 
Rimóc volt, ahová Tereskén keresztül érkeztünk. 
Ez utóbbi kisfalu arról nevezetes, hogy itt lakik 
Pál István, a híres nevezetes 91 éves dudás – aki 
nem csak útitársunkká szegődött, de útközben, 
s aztán az esti műsoron is – dalolt, mesélt ne-
künk, s megosztotta velünk nevelési életfilozó-
fiáját is, ami körülbelül így summázható: „Más-
képp élnek már a mai fiatalok, nadrágot horda-
nak a lányok szoknya helyett, diszkóba járnak 
táncolni. No, bár legalább utána elénekelnének 
mindig egy-egy magyar népdalt, hogy átmos-
sák a lelküket!” No, ezt jó lenne megfogadni, 
úgy hiszem…

Minden esetre a rimóci asszonyok, Holecz Istvánné és hagyományőrző 
együttese, ahol kicsik és nagyok vidáman együtt énekeltek, bizonyították, 
hogy a közös éneklés, vendéglátó ünneplés milyen őszinte örömöt szerez 
ma is. Az általuk készített finom vacsora után felvették a híres cserháti 
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népviseletes ruhájukat és a rimóci tán-
cokból, dalokból is ízelítőt adtak nekünk. 
A zeneszó végigkísérte kirándulásunkat. 
Reggelente minden nap autentikus nép-
zenére ébredtünk, ugyanis elnökünk du-
daszóval kívánt jó reggelt mindenkinek.

A szécsényi Major Hoteltől búcsút vé-
ve reggeli után Horpácson töltöttünk né-
hány órát, ahol a kedves helybéli pedagó-
gusnő olyan közvetlenséggel beszélt a 
„Nagy – Palóc”-ról, mintha csak közeli 
rokonáról lenne szó. S valóban a Mik-
száth-kúria kertje is olyan kedvesen hí-
vogató volt, hogy sokunknak kedve tá-
madt a szoborként a padon üldögélő 

nagy mesélő mellé telepedni egy-két emlékfotó erejéig.
Barangolásunk harmadnapján Palócföld központjába, Balassagyarmat-

ra vezetett utunk, ahol a Palóc Múzeum szépen rendezett, gazdag, az 
országban egyedülálló gyűjteményével ismerkedtünk meg. Kirándulásunk 
befejezéseképpen Drégelypalánk nemzeti emlékhelyén, Drégely várának 
romjainál tisztelegtünk.

A hazafelé vezető úton most már természetesen kívülről fújtuk a régi 
Nógrád megyei gyűjtésekből származó népdalokat. Ez a kirándulás újfent 
hozzájárult az egymás és nemzeti értékeink iránt érzett meleg barátság 
és tisztelet ápolásához.

Már várjuk a következő magyarországi barangolást!
Ági Anikó

„Tündérkert Erdélyben”

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar (Szováta) és két lelkes vezetője 
Nagy Éva Vera Nővér és Czakó Gabriella Nővér kezdeményezésére láto-
gatott el az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Kórusa Erdélybe 
ez év őszén. Ez a gyermekkar 2008-ban alakult a magyarországi szárma-
zású iskolanővérek zenés missziója részeként. A kórus tagjai Szovátáról 
és a Felső – Nyárádmente hét falujából valók: Jobbágytelkéről, Székely-
hodosról, Ehedről, Deményházáról, Mikházáról, Nyárádkösz vényesről és 
Nyárádremetéről. A karnagyokat az a szándék vezette a kis falvakba, hogy 
a muzsika és a kóruséneklés segítségével éltető és élni segítő közösségeket 
hozzanak létre, lehetőségeket teremtsenek az énekesek számára kórusta-
lálkozókon, fesztiválokon vagy egyéb hangversenyeken más közösségek-




