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Örömmel tudatom a kedves olvasóval, hogy szerkesztőségünk új taggal bővült. 

Toóthné Karcagi Márta elküldte írását, amit eredetileg a brigádnaplóba szánt, 

hozzájárulásával bedolgoztunk a szokásos összegzőnkbe. Boldogkő, Hernádvécse, 

Sárospatak fejezetek az ő tollát dicsérik. 

Baráti Közösségünk éves programjának összeállítása során beterveztünk egy túrát, 

hogy ízelítőt kapjunk az északkeleti régióból, hisz ez a vidék eddig kiesett 

kirándulásaink cél állomásaiból, pedig ez a táj igencsak szép vidék és gazdag 

történelmében is. Tudtuk, hogy ezt egy nap alatt lebonyolítani nem lehet, így 

meghatároztuk a felkeresendő helységeket, másrészt azokat, ahol szállás biztosítható. 

A Terv kidolgozásra került, kapcsolatok is kiépültek, tehát meghirdettük azt. Kissé 

nehezen indult a szervezés. De minden jó, ha jó a vége, ránk köszöntött július 3 és 42 

fős csoportunk útra kelt. Eddig mindig elmondhattuk és most is áll, hogy ismételten 

kegyeibe fogadott a természet őrzője és eső mentes szép két napunk volt. 

Első állomásunk MONOK volt. Ha meghalljuk Monok nevét mindnyájunknak 

Kossuth Lajos jut eszébe, aki 1802 szeptember 19-én itt látta meg a napvilágot. A ház, 

ahol született ma Emlékház és őrzi történelmünk egyik legjelentősebb politikusának 

emlékét, ahova napjainkban is sokan zarándokolnak el. Azonban ezen szép fekvésű 

község még számos egyéb érdekességet is tartogat. Az Árpád vezette magyarság a 

honfoglalás legelején szállta meg e vidéket, írásos emlék 1273 –ból maradt fenn, 

melyet akkor a Bogát-Radvány nemzetség birtokolt és Monakyként vált ismerté. Az 

Anjou királyok idején a család egyes tagjai jelentős országos méltóságokat viseltek.  A 

török időben Monokot sem kímélték meg a hódítók, 1567-ben Hasszán pasa hadjárata 

következtében a település egy időre elnéptelenedet. Míg nem Monaky János 1570 és 

80 között megerősítette birtoka védelmét reneszánsz várkastélyt épített a falu feletti 

magaslaton, amit nemrég felújítottak és szállodát alakítottak ki, azonban az jelenleg 

nem üzemel. A Monaky család fiú ágon 1643-ban kihalt, a község a Thökölyek, majd 

a 18. században az Andrássyak birtoka lett. Andrássy György 1750 - 70 között barokk 

stílusú kastélyt emeltetett, ennek az épületnek jobb szárnyába kápolnát építetett 

Andrássy István. Monok utolsó birtokosa a Széchenyi család volt. 

Közvetetten az Andrássyaknak 

köszönhető, hogy itt született Kossuth 

Lajos. Apja László az uradalom 

ügyvédje volt, és szolgálati lakása lett 

a szülőház, mely 1949 óta Emlékház a 

Kossuth kultusz jelentős központja. 

1960 szeptember 18-án leplezték le itt 

Kossuth egész alakos bronz szobrát, 

melyet Kisfaludy Strobl Zsigmond 

készített. Érdekesség, hogy az 

avatóünnepségen részt vett monoki 

kisdiákként az a Németh Miklós, aki 

1988-1990 között miniszterelnök volt, 
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és Ő volt az, aki 1988-ban Gorbacsovval aláírta az ideiglenesen Hazánkban állomásozó 

Szovjet csapatok kivonásáról és a többpártrendszerre való áttérésre vonatkozó 

megállapodást. 

Érkezésünkkor éppen egy másik csoport kezdte meg látogatását a Kossuth házban, így 

nem akarva növelni a zsúfoltságot a katolikus templom felé vettük az irányt, ahol egy 

igazi unikum várt bennünket I. Orbán pápa teljes ereklyéje.  

Rácz Bertalan plébános úr fogadott és 

tájékoztatott bennünket a templom és az 

ereklye történetéről. Sarlós Boldogasszony 

római katolikus templom 1814-ben épült, 

klasszicizáló, késői barokk stílusban. A 

falak a szájhagyomány szerint néhol olyan 

szélesek, hogy kilenc kislány kört táncolhat 

rajtuk.1923–24-ben gróf Széchényi Aladár 

támogatásával a falakat díszítő elemeket 

meghagyva átfestették a templomot. 1956-

ban ismét felújítottak a klasszicista 

stílusjegyeket hordozó szentegyházat. A gazdagabb mintázatú, szinte az egész 

falfelületet elborító, világosabb 

színekkel festett freskókat Takács 

István mezőkövesdi festőművész 

készítette, a díszeket Körényi József 

tervezte. 

I. Orbán pápa földi maradványai 

több mint hat évszázadon át 

Rómában nyugodtak. A Szent 

Orbán-ereklyét 849-től 1771-ig az 

elzászi szőlővidéken található 

Erstein városka kolostorának 

templomában őrizték. Ekkor terjedt 

el Orbán tisztelete az egész nyugati 

világban. Gróf Andrássy István 1771-ben Rómában járt. A tokaji aszúbort iszogatva 

került szóba, hogy e neves magyar borvidék 

nem minden évben terem aszú készítésére 

alkalmas szőlőt és hogy a tavaszi fagyok 

milyen nagy károkat okoznak. XIV. 

Kelemen pápa ekkor ajándékozta a magyar 

grófnak Szent Orbán teljes ereklyéjét, 

melyről adománylevél is szól. Elzászból 

átszállították Monokra, ahol Andrássy gróf 

ekkor épült kápolnájában helyezték el. Az 

ajándékozási okirat névre szóló és hiteles.  
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Sokáig méltatlanul elfeledve lakott a templomban az ereklye, de 2013-tól újra eredeti 

funkciójának megfelelően szolgálja a vidéket. Orbán nap, május 25. környékén 

zarándoklat keretében meglátogatja a tokaji borvidék településeit és megszemléli a 

szőlőket. Közreműködése változóan sikeres, de korához képest aktívan segíti a 

borászokat. 

Sorsa kevésbé viharos, mint a szentet ábrázoló szobroké. Ugyanis azokat, ha jó volt a 

termés megvendégelték, ha rossz elverték. 

Elköszöntünk a Plébános úrtól, 

megköszöntük kedvességét és a sok 

információt, amit megosztott velünk. 

Gazdagabbak lettünk egy kellemes 

kapcsolattal. 

Visszatértünk a Kossuth Emlékházhoz 

az Orbán sétányon. ahol már várt 

minket Tóth Viktória tárlatvezető, aki 

a helyhez illő felkészültséggel és 

mondandóját színessé tevő humorral 

vezetett végig bennünket az emlékház 

termein. 

1949. március 19-én nyílt meg a Kossuth Emlékmúzeum kezdetben csak 4 teremben. 

1959-ben szabadult fel az addig szolgálati lakásnak használt másik 2 szoba. 

A mostani kiállítást 1994-ben nyitották meg „Édes szülötte 

földem Zemplén” címmel, Kossuth halálának 100. 

évfordulójának alkalmából. 

1989-től a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi 

Múzeuma működtette, 2008-ig, amikor is Monok Község 

Önkormányzatának fenntartásába került. 

Az öt teremben egy – egy gondolat köré csoportosítva 

láthatók a képek, tablók, bútorok. Az eredeti lakásból semmi 

nem maradt meg. A Kossuth család csak pár évet töltött itt, 

aztán átköltöztek Olaszliszkára. A Nemzeti Múzeum adta át 

a korra jellemző berendezési tárgyakat. Egyedül Kossuth 

íróasztala eredeti. 

1. terem: Születés, származás: 

Ebben az északi szobában született Kossuth Lajos 1802 őszén. 

2. terem: Diákévek: 

Kossuthék 1808-ban Sátoraljaújhelyen telepedtek le, a Barátszeren (mai Móricz 

Zsigmond utca). Itt születtek Lajos húgai. 
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Kossuth 2 évig járt elemi iskolába, szülei utána a sátoraljaújhelyi Piarista 

Gimnáziumba íratták szülei. 

1816- 19 között az eperjesi Evangélikus Kollégium diákja volt. 

Végül, pedig Sárospatakon a Református Kollégiumban tanult. Itt esett meg a legenda 

szerint az alábbi eset. 

"A sárospataki kollégium egyik 

nagyhírű professzora, Kövy 

Sándor egy ízben valami 

pajkoskodás miatt érzékenyen 

megsértette hallgatóit, kik közé 

Kossuth is tartozott. A megsértett 

ifjúság nyomban értekezletet 

tartott, és Kossuth indítványára 

elhatározták, hogy addig nem 

mennek Kövy professzor előadásaira, míg kellő elégtételt nem nyernek. Sok 

hercehurca után az igazgató a dolgot békés úton elintézte valahogy, s midőn a 

diákság ismét megjelent Kövy előadásán, az öreg professzor fölhívta Kossuthot, 

és e szavakat intézte feddésképp hozzá: A dominus Kossuthból, ha meg nem javul, 

még nagy országháborító lesz!" 

Igaza lett a professzor úrnak. 

3. terem: Pályafutásának kezdete: 

• Apja mellett ügyvéd  

• Magánügyvéd 

• Táblabíró 

• 1831-ben kolerabiztosként nagy 

szerepet játszott a járvány további 

terjedésének megakadályozását célzó 

átgondolatlan intézkedések miatt lázadó jobbágyok lecsillapításában és Sátoraljaújhely 

felkelők elleni védelmének megszervezésében.  

• Tűzoltóság szervezése 

Kossuth ügyvédi oklevelének másolata 
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• Zempléni Casino létrehozásakor titkár 

• Vármegyei és városi tanácsok tagja 

4. terem: 1848-49: 

5. terem: Emigráció: 

1849 augusztusában Kossuth elhagyta az országot.  

Emigráció állomásai: 

Vidin, Sumen (Bulgária) 

Kiuthaia (kitaja, Törökország) 

Anglia 

1851 őszétől 7,5 hónapos körút 

Amerikában: pénz és támogatók 

gyűjtése a szabadságharc folytatásához- sajnos nem gyűlt össze 

elég pénz. 

Anglia 

1860-tól: Turin/Torino (Olaszország). Lánya tüdőbetegségén próbáltak volna javítani 

a klímaváltozással. Sajnos Vilma 1862-ben meghalt. Az elvesztésébe belebetegedett 

édesanyja, aki 3 évvel később halt meg. Leveleit ezután Kossuth fekete gyászkeretes 

papírokra írta. 

Sok - sok oldalt lehetne írni tárlatvezetőnk érdekes 

mondan-dójának 

felhasználásával, de talán 

felesleges, hiszen Kossuth 

Lajos élete mindenkinek 

ismerős, akinek mégsem, azt 

ajánlom keresse fel az Emlékházat. 

Elbúcsúztunk Tóth Viktóriától és folytattuk utunkat Boldogkőváralja irányába. 

Köszönjük Viktóriának, hogy elküldte nekünk a tárlatvezetéshez készített sorvezetőjét. 

  

Kossuth Ferenc által festett kép 
apjáról 

Az idős Kossuth 
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Boldogkő vára, ahol egy középkori ruhába öltözött fiatalember fogadta és kalauzolta 

„az nemes gyülekezetet” és mesélte-regélte el „az vár történetét”. 

A vár legrégebbi részei valószínűleg már 1280-ban is álltak, a 

Tomaj nemzetség valamelyik tagja, egyes feltevések szerint 

maga Tyba építtette a tatárjárás utáni kővárépítések időszakában. 

Azonban az sem zárható ki, hogy az Aba nemzetség egy tagja, 

közülük is elsősorban az abaúji területeken a 13. század végén és 

a 14. század elején nagy befolyással rendelkező Aba Amadé 

építhette. 

A vár keletkezésével 

kapcsolatos monda 

szerint a muhi csata 

után a tatárok elől 

menekülő IV. Béla 

király betért Aszaló községbe, ahol csak egy Bodó nevű öreg aszalómestert talált. Ő 

megígérte a királynak, hogy megmenti: jobbágyruhát adott rá és elbújtatta egy 

pincében. Két nap múlva meg is érkeztek a tatárok, de azok faggatása közepette Bodó 

süketnek tettette magát és félrebeszélt. Amikor a tatárok ráuntak és otthagyták az 

öreget, Béla megköszönte a segítséget és továbbállt. Amikor végül a tatár levonult és 

a király visszatért a trónra, Bodó hét szekéren, hét lányával Budára indult. Ott a korábbi 

segítség fejében a királytól 

birtokadományt kapott azzal a 

feltétellel, hogy védelmére várat 

épít. Budán Bodó lányai mind 

férjet találtak, akik egy-egy éven 

át építették a várat, amely így hét 

év alatt fel is épült. IV. Béla így 

szólt az esküvő után: „E vár 

ezután Boldogkőnek 

neveztessék, mivel a hét szép 

leány, a hét tündér itt volt a 

legboldogabb!”  

A vár palotarésze kétszintes, 

vasbeton födémes, lapos tetős 

építmény. Kedvezőbb használhatósága és állagának megóvása érdekében az 
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épületrészre magas tető épült. Ilyen formában létrejött 

egy nagy és impozáns terem. Itt kapott helyet a több 

ezer elemből álló, a magyar történelem fontosabb 

eseményeit, csatáit ábrázoló ólomkatona kiállítás, 

amely egy igényes kivitelű, aprólékosan és határozott 

koncepció szerint kidolgozott bemutató. A 

csatajelenetek alkalmasak kihelyezett iskolai 

történelemórák megtartására. E kiállítás Közép-

Európa legnagyobb ilyen látványossága. 

A szégyenketrec, aminek talán 

még ma is lenne létjogosultsága. 

A várbeli túra, vezetőnknek 

hála, információban gazdag, 

szórakoztató, de korunkból 

adódóan elég fárasztó volt. Jól 

esett beülni a buszba és 

elindulni következő 

állomásunkra Vizsolyba.  
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Az előkészítés során jó kapcsolatba kerültük a vizsolyi gyülekezet lelkészével és 

megállapodtunk vele egy szeretet vendéglátásban. Sajnos a lelkész úr és családja 

lebetegedett, így nem tudott eleget tenni ígéretének. Munkatársai a szokásos rutin 

szerint kezeltek bennünket, ami nem mindig szolgálta a maradandó emlékek gyűjtését. 

Lehet túl sok a látogató egy ilyen kis helyen, hasonlóan személytelen gépies vezetésben 

volt részünk a sárospataki várban is, bár a Vörös toronyban ellentétben a Rákóczi 

múzeummal igazán kellemes volt a túra. 

VIZSOLY. Zempléni kirándulásunk egyik fontos állomása volt Vizsoly, ez az Abaúj-

i kis település, ami a középkorban virágzó kisváros és a magyarországi reformáció 

egyik bölcsője volt. Ismeretünk szerit a magyar nyelvre fordított és kinyomtatott Biblia 

történelmi helye. Protestáns főurak, és fejedelmi Rákócziak vetélkedtek birtoklásáért, 

hiszen a gazdag természeti adottsága, 

elhelyezkedése, festői szépsége a 

magyar reformáció és 

biblianyomdászat művelődéstörténeti 

értékeivel párosult. Vizsoly 

Árpádkori erődtemploma 1215-ből 

származik, első írásos említése 

Egyházasvizsoly névvel utalva a 

templom jelentőségére. Valószínű II. 

Géza király alapította, mint királynéi 

ispáni birtokot. A reformáció korára 

(1575-ben) 

Mágóchy 

Gáspár református földesúr tulajdonába került - és miután az 

erődtemplom a 16.század elején a református egyház tulajdona 

volt –aki igehírdetőként a Wittenbergben tanult bibliatudós 

lelkipásztort Czeglédi Jánost állította a vizsolyi prédikálószék 

szolgálatába. Ettől kezdve a templom az evangélium igehirdető 

helyszíne. A viharos évszázadok alatt a templom állaga romlott, 

különösen az 1697-ben Vizsolyban zajló templomi csata során 

szenvedett nagyarányú sérülést. A templom műemléki, gótikus 

jellegű renoválására 1905-ben Stéhló Ottó tett először 

javaslatot, majd a rendkívül rossz állapot miatt 1940-től, majd 

1952-től 1986-igtöbb fázisban az állami 

műemlékvédelem égisze alatt Ágostházi 

László vezetésével végezték. Kiemelkedő 

értéke a templomnak a feltárt és renovált 

freskó leletegyüttes. Sehol Magyarországon 

nem látható ennyi feltárt és helyreállított 

freskókép mint a vizsolyi templomban. 2014-

ben Kiemelt Nemzeti értékké nyilvánították, a 

kijelölt GÓTIKUS ÚT nemzetközi útvonal 

magyarországi szakaszának kezdőállomásává 

is kijelölték, illetve 2017-ben Történelmi 
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Emlékhellyé avatták. Templomi sétánk során megcsodáltuk ezeket a freskókat, 

meghallgattuk a velük kapcsolatos előadást. 

A vizsolyi 16. századi 

nyomda. A nyomda alapítója 

1573-ban a neves reformátor 

és író Bornemissza Péter, 

amelyet később Mantskovit 

Bálint vezetett, eleinte 

Bornemissza alkalmazottja 

majd társa lett, ő volt a 

nyomdász szakember. 

Bornemissza halála után a 

nyomda a tulajdonába került. 

Többször költözött a nyomda 

hiszen annak működése 

mindig a patrónustól függött.  

Végül a Biblia nyomtatására 

Vizsoly tűnt biztonságosabbnak és alkalmasabbnak, mivel Rákóczi Zsigmond Vizsoly 

földesura segített a biblianyomtatás nagy gondját megszervezni. Pénzt, és az ott lévő 

ingatlanjait e munka szolgálatába állította. A főrangú családok pártfogásával 

Mantskovit itt nekikezdhetett a nagy vállalkozásnak, annak ellenére, hogy a nyomda 

nem rendelkezett engedélyekkel, a korabeli királyi cenzúra nem engedélyezte a Biblia 

magyar nyelven történő kinyomtatását. 

A Vizsolyi Biblia a kor legnagyobb nyomdai teljesítménye, nem volt több olyan 

magyarországi nyomda, amely ilyen nagyarányú munkára alkalmas lett volna. 

Mantskovitnak legalább négy, 

de inkább több 

nyomdászlegényre volt 

szüksége a folyamatos és 

gyors munkához. A Biblia 

nyomtatása azonban tetemes 

pénzt emésztett fel. Korábban 

4000 aranyra becsülték a 

kinyomtatás költségét, 

azonban Rákóczi Zsigmond 

csupán 200 arannyal tudta ezt 

támogatni. A hiányzó összeg 

sajnos nagyon nagy volt, 

amelyhez nagyon elszánt emberek áldozathozatalára volt szükség. Károlyi Gáspár, aki 

felesége(Garay Anna) révén nagyon jelentős szőlőbirtokossá vált Tokaj-Hegyalján, 

borszállításai és befolyásos főúri kapcsolatai segítségével nagyjelentőségű és 

nagyvagyonú reformátor, aki gyakran átutazott  és megfordult a korabeli Vizsolyban- 

hiszen a templom előtt kanyargott az ősi „borút”, ami a legfontosabb kereskedelmi 

útvonala volt a kiváló magyar borok lengyel és orosz piacra juttatásának – lehetővé 
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tette hogy a kereskedők segítségével Lengyelországból ládákban, vagy bőrbe csavart 

csomagokban  nyomdakész papírost szállítsanak Vizsolyba, meghozva a Biblia 

nyomtatásához szükséges 

nagymennyiségű papír készletet. Azonban 

ez az erőfeszítés még mindig kevés volt, 

csak nagy közösségi összefogással lehetett 

a Biblia kiadását megsegíteni. Ennek 

érdekében Károlyi Gáspár Göncre hívta a 

vidék prédikátorait és gyülekezeteit, hogy 

„nyilvános könyörgés” keretében a többi 

egyházi részekre is kiterjessze a Biblia 

kiadásának nagy gondját. Ugyanakkor 

sajnos saját feleségének gyermekeinek 

halálával (pestis járványban haltak meg) 

élete fordulópontra jutott. Felhagyott a 

szőlőbirtokok, a borkereskedés révén a 

vagyon gyarapítással és saját vagyonát is 

valószínűleg a Biblia kiadására fordította. 

Erre utal, hogy halála után 

végrendeletében még számos eladatlan 

Vizsolyi Biblia példányt hagyományozott 

örököseire. 

Talán nem érdektelen körülmény, hogy 

Károlyi szülei a Délvidékről menekültek 

el északi területre a török betörések miatt. A származási helyéből és a Radicsics (ami 

Radics fiát jelenti) névből adódóan valószínűleg szerb családról van szó, amely felvette 

a protestáns vallást. Később a szülővárosáról Carolinak avagy Caroliusnak nevezte 

magát. Református lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület esperese 

A Vizsolyi Biblia nyomtatását 

1589 február 18-án kezdték- és 

1590 július 20-án jelent meg 800 

példányban, egy példánya 2412 

lapból állt, betűjének száma 

oldalanként 1850, a mű teljes 

mennyisége megközelítőleg 4 és 

fél millió betű, súlya 6 kg. 

Egyházi, irodalmi, és történelmi 

szempontból is felbecsülhetetlen 

értékű nyelvemlék. Szép 

reneszánsz betűjével, a Bibliához 

méltó díszítésével kiemelkedik a korabeli hazai könyvek körül. Az 1590-ben 

kinyomtatott Vizsolyi Biblia az évszázadok során számos kiadást ért meg. 

Köszönjük a Nyomdát bemutató hölgynek a remek kalauzolásért és hangulatos 

tájékoztatóért. 

Károlyi Gáspár szobra 
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A vizsolyi ismerkedés tapasztalata alapján egy következtetés levonható. Egy nemes cél 

érdekében az áldozat vállalás és az összefogás ereje, minden nehézséget legyőz és 

diadalmaskodik. Ezt tették évszázadokkal ezelőtt elődeink és hagyták ránk örök 

emlékűl amikor magyar nyelven megjelentették a könyvek könyvét a Szent Bibliát. 

A Vizsolyi Biblia egy példánya ki van állítva a templomban. Egy hasonmás kiadás 

kézbe vehető, lapozható. A környékbeli bírtokosok ismét összefogtak és egy újabb 

hasonmás kiadás költségét összeadva járultak hozzá a Vizsolyi Református Gyülekezet 

további életéhez. Közösségünk is rendelt az új kiadásból, sőt még további háromat 

tagjaink kívánnak megvenni. Az ősszel talán elkészül, elmegyünk értük. 

A vizsolyi Látogató Központ magába foglal még egy kiállítást a környék borászatáról 

és a helyiek hagyományaiból. 

            

 

Lélekemelő élményünk után már elég 

fáradtan indultunk tovább és délután 4 

óra körül értünk a nap utolsó 

állomására a hernádvécsei Vécsecity-

be, ahol a szállásunk volt. 

Hernádvécse települést II. András 

uralkodásának idejében német 

telepesek lakták „a királyné németjei”, 

akik Beatrix királyné, a király 

harmadik felesége, alattvalói voltak. 

Az 1235-ös első írásos feljegyzésre, 

melyben „Weytha” néven említik a 

települést, a helység címere is utal, mely a legújabb kor művészeti terméke. Takács 

Tibor a kastélyhotel megálmodója megrendelésére Józsa Sándor debreceni művész 

készítette. 

1491-ben a falu Kassa város tulajdonába került, majd II. Lajos király 1517-ben több 

településsel együtt Szőllősi Balázsnak adományozta, aki a Vécsey család első ismert 

őse. Ezen időszaktól kezdődően a Vécsey család egészen az 1800-as évek közepéig 

birtokolta a falut. 
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A történelem nem kímélte ezt a vidéket sem. Az 1640-es 

években a portyázó török hadak betörtek az Abaúji 

térségbe és feldúlták a környező falvakat is. Hernádvécse 

közel egy évszázadra elnéptelenedett olyannyira, hogy 

1696-ban az evangélikus temploma is elpusztult. 

A falut 1730-ban magyar és ukrán telepesek népesítették 

be. A település újjáépítése lendületes volt, gyors 

gazdasági és közigazgatási fejlődés kezdődött, így már 

1735-ben törvényszékkel rendelkezett és 1735-1760 

között több nagyobb épület is felépült és kialakult a 

dombok közé ékelődött településszerkezet. 

A műemléki védelem alatt álló Vécsey-Sardagna kastély 

1790-ben épült késő-barokk stílusban, amire copf típusú 

kapukeretei is utalnak. Ekkor még a Vécsey család zsindelytetős kúriája. 1811-ből már 

átépítéséről szólnak adatok. A kastélyt és a birtokot az 1850-es években a Vécseyek 

eladták Dorner Ferenc kassai ügyvédnek, akinek leánya 

1860-ban hozzáment Sardagna Jánoshoz. Hozomány 

gyanánt az egykori Vécsey birtok lakói a Sardagnák 

lettek, egészen 1949 decemberéig, amikor elvették a 

kastélyt a családtól. A család utolsó itt született sarja báró 

Sardagna János 2008-ban Baselben hunyt el. Az 

államosítást követően a kastélyban mezőgazdasági 

szakiskola létesült, majd gyógypedagiógiai iskola 

költözött az épületbe. 1998-ig 

gyermekotthonként működött, 

azóta kihasználatlanul, üresen 

állt, állaga évről-évre romlott. A 

kastélyt ebben a szomorú 

állapotban vásárolta meg 2007-ben a teljes felújítást, bővítést, 

igazából az életre keltést felvállaló debreceni tulajdonos: 

Takács Tibor. 

Az új tulajdonosnak sikerült, amit felvállalt. Ma újra 

csodálatos hely lett az egykori kastély. Lépten-nyomon új 

csodákkal találkozhatunk úgy az épületekben, mint a parkban. 

Mindenhol érezhető, hogy Takács Tibor –illetve most már felesége és örököse – 

rengeteg szeretettel építette, építi, szépíti a szállodát. 

 

 

Sárospatak 

Korán keltünk, ami a kellemes wellnesses este után nem is volt nehéz, hogy időben 

odaérjünk következő állomásunkra, utazásunk fő céljához Sárospatakra. Indulás elött 

magunkhoz vettük a szálloda dolgozói által készített uticsomagot. 



15 
 

A megbeszélt helyen várt minket Egyed Katalin az 

idegenvezetőnk. Nagy I-vel kellene írni részint, mert az 

előkészítés során egy sor dolgot elvégzett helyettünk, 

részint mivel a társaság teherbíróképeségét és a 

rendelkezésünkre álló időt messzemenőkig figyelembe 

véve mutatta be nekünk szülővárosát. 

Először a református kollégiumot látogattuk meg. 

A 

Sárospataki 

Református Kollégium az ország egyik 

legrégebben fennálló oktatási intézménye, 

1531-ben a reformáció szellemében 

alapította Perényi Péter. Az évszázadok 

során hazánk számos nagy alakja töltötte itt 

diákéveit, az ország legnevesebb iskolái 

között számon tartott Sárospataki 

Kollégiumban. 

A Kollégium épületei az 1700-ás években épültek, de 

ezek közül ma már csak az 1773-ban svájci 

adományból emelt Berna-sor áll, falai között 

egyháztörténeti múzeum működik. Az eredeti 

épületegyüttes nagy részét a XIX. század második 

felében bontották le. A mai főépület, a Nagykollégium, 

Vay József kezdeményezésére 1806-ban épült 

klasszicista stílusban, amely egy gimnáziumnak, 

diákotthonnak, levéltárnak és könyvtárnak is otthont 

ad. 

Mivel a folyamatosan fejlődő Könyvtár kinőte a régi 

helyét ,új épületre volt szükség. 1982-ben kezdte meg 

Makovecz Imre a Kollégiumi Nagykönyvtár 

Repozitóriumának tervezését. Az épület szerkesztése a 

Kollégium épületeihez alkalmazkodva nyugodt, 

klasszikus. A földszinti kiállítóterem nagy homlokzati 

nyílásokat, az emeleti könyvraktárak zárt határoló 

falakat kívántak. A főbejáratnál a homlokzatot 

magasan felnyitotta a tervező, és a tetősíkot 

megemelve egy termetes tölgyfát állított eléje, amelynek a beemeléskor, sajnos, igen 
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sok karját, ágát levagdosták. Ezt a motívumot kísérik 

a falból kinővő hántolt fatörzsek, elágazó karok, 

amelyek a tetőt ékelik ki, s egyben tagolják a nagy 

homlokzati felületeket. 1987-ben adták át a 

Repozitóriumot, 

ahol 2005-ben 

egy Makovecz 

Imrével egyez-

tetett átalakítás 

történt: a föld-

szinti kiállító-

terem és folyo-

sószakasz össze-

nyitásával egy új 

olvasóterem lé-

tesült. 

A könyvtár 

nagyterme a 

kicsit túlzottan 

perspektívikusra festett kupolával. 

 

Egy kis „könnyű” olvasmány: a jobb 

sarokban levő Biblia súlya csupán 24 

kg. 

 

Ezen az asztalon II. Rákóczi Ferenc aludt egy 

alkalommal, de az asztal végén a mélyedések 

nem az ő sarkantyújától keletkeztek. Való-jában akkoriban a sót nagyobb tömb-ökben 

lehetett kapni, és ezeket zúzták össze az asztal végében. 

 

A kollégiumból kilépve rövid sétát tettünk a városban.  
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Sárospatak belvárosa elég egységes képet mutat, hiszen nagyrészt Makovecz Imre által 

megálmodott épületek uralják ez a részt. A legnagyobb tere ma az ő nevét viseli. Itt áll 

a Művelődés Háza, amit éppen most újítanak fel, így mi főleg a plakáton láttuk, hogy 

milyen lesz ez a 

gyönyörű épület, ha 

visszanyeri régi fényét.  

Ilyen volt, és ilyen lesz 

újra. 

A középső homlokzati 

rész szemeket formáz, 

míg a két oldalsó szárny 

ölelő karokat jelképez. 

A szélesen ölelő 

tömegforma hatalmas városi térré növekvő előudvart alkot, a Lechner Jenő tervezte 

tanítóképző beépítését, udvarát tükrözve. Egyik szárnya magába foglalja a régi mozi 

épületét. Az előudvar két 

fogadó oszlopa, Péterfy 

László szobra: a 

Csodaszarvas legendája és a 

Prométheusz (1986) 

kapuként működik, a court 

d’honneur-nek a barokkban 

meghatározott két pontján 

állították fel.  

A helyiek szerint egy kicsit 

hamar került olyan 

állapotba, hogy csak egy 

alapos felújítás tudja 

megmenteni. Igaz ők a több 

száz éve épített és azóta is 

álló 

épületekhez vannak szokva. SF 

Szemben a Tanítóképző épülete. 

A téren áll a pataki diák szobra. 

 

 

 

Az 

egész 

városban sok a virág. 
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1976-ban a VÁTI-ban készült (1950-ben alapított, ma is működő Városépítési 

Tervező Iroda SF) Sárospatak rendezési terve, és Makovecz Imre segített 

megtervezni egy leendő szálloda valamint lakóépületek telepítési vázlatát a 

Rákóczi utca, Eötvös, 

Comenius és Erdélyi 

utcák közötti 

tömbben, tönkrement 

épületek és üres telkek 

helyét beépítve, 

szerencsésen kisváro-

siassá emelve a 

városközpont léptékét. 

Ez alapján a városi 

vezetők Makovecz 

Imrét bízták meg 

azzal, hogy a jelenlegi 

Hild tér utcafronti két 

épületét (a lottózó és a papírbolt) önkormányzati bérlakások céljából 

megtervezze, majd az OTP-től megkapta a többi lakóépület tervezési megbízását 

is. 

 

Vártemplom (Szent Erzsébet templom) 

Sárospatak legkorábbi temploma. Az Árpádházi királyok óta templom áll itt. I. 

Endre uralkodása alatt egy kis kápolna készült 

az udvartartás számára, kb. 60 személy 

befogadására volt alkalmas. Kis terjedelme 

miatt, a következő században egy jóval 

nagyobb román stílusú templom épült mellette. 

(Alapfalai 1965-ben ásatások alkalmával 

kerültek a felszínre.) A XIV. században már egy 

bazilikás felépítésű gótikus templomot 

építettek, mely később leégett. A XV. század 

végére átépítették egy háromhajós 

csarnoktemplommá. 

A templom története évszázadokon át 

összeforrott a vár történetével. Az 1526-os 

mohácsi csata után a várat védfallal vették 

körül. A védőfal egyik szakasza lett a templom 

északi fala. 3,2 méterre vastagították meg, ágyú kilövőket, lőréseket építettek 

bele. A templom ettől kezdve a vár védőbástyája lett. A törvény értelmében a 

jobbágyoknak azt a vallást kellett követniük, amit a vár ura képviselt. Ezért a 

templom hol katolikus, hol református istentiszteleteket szolgált. A Wesselényi 
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összeesküvés bukása után a vár német 

zsoldosok kezébe került. A megszálló 

sereg tábornoka Sthárenberg volt, aki a 

templom északi és déli falán átjárót 

töretett. Az északi kapura rávésette a 

kétfejű sasos címert, a déli kapura az 

évszámot, 1671-et. Ez időben a 

templomot raktárként és istállóként 

használták. 

A kriptarendszerét összetörték és 

kirabolták. A megszállásnak 1681-ben Thököly Imre vetett véget. 1685-től a 

jezsuitáké lett a templom. 1707-1710 között Rákóczi száműzte őket, a templom 

végérvényesen a római katolikusoké lett. 1737 márciusában nagy tűzvész 

pusztított Sárospatakon. A templom felmérhetetlen kárt szenvedett. A tetőzet 

megsemmisült, a berendezésekkel 

együtt. A harangok elolvadva 

hullottak le. 1787-ben újjáépítették. 

Provinciális, később barokk 

stílusban. A nyugati homlokzat fölé 

nyolcszögletű gótizált tornyot 

építettek. Az 1964-1970-ig tartó 

ásatások alkalmával feltárták a 

templom 22 kriptáját, közel 200 

koporsóval. 

Ide temetkeztek a vár gazdái: 

Pálóczyak, Perényiek, Lorántffyak, Dobók és Rákócziak. A feltárt csontokat egy 

közös sírba temették el. Síremlékük az északi falban lett elhelyezve. A főoltár a 

XVIII. századból való barokk oltár. A budai karmelita szerzetesei készítették. 

Tiszta fa oltár, márványt utánzó festéssel, és 4,5 kg arany füstlemezzel díszítve. 

Az oltárkép a bécsi Maulbercs munkája, amely a szeplőtelen fogantatást 

ábrázolja. Az egyetlen diófatörzsből készült miséző asztal II. Rákóczi Ferenc 

tárgyaló asztala volt. A két 

mellékoltár a trinitárius kolostorból 

került a templomba. Az egyik a 

Lorettoi fekete madonna kép 

másolata. A szemben levő Szent 

Annát ábrázolja, ölében a kis Szűz 

Máriával. Az északi fal 

bemélyedésében egy hársfából 

készült dombormú látható. Mezei 

Tamás fafaragó munkája, a 

karácsony misztériumát ábrázolja. 

Az orgonát kassai mester 

készítette. 
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A templomot más néven Szent Erzsébet 

templomnak is hívják. Szent Erzsébetről 

nevezték el, aki 1207-ben Sárospatakon született. 

Anyja Gertrudisz királyné, s apja pedig II. Endre 

király volt. 4 éves korában Thüringiába került, 

majd IV. Lajos őrgróf felesége lett. 3 gyermeke 

volt. 20 évesen özvegyen maradt, s 24 éves 

korában meghalt. A talpazaton egy szépen 

ötvözött szekrényben őrizzük Szent Erzsébet 

ereklyéjét: Tenyérnyi nagyságú selyembrokát, 

bizánci eredetű ruhadarabját, és egy picike 

koponyacsont darabját. (Talán nem 

kegyeletsértés, ha megemlítem, hogy 

Brüsszelben van egy templom, ahol őrzek szent 

Erzsébet koponyáját. SF) A templom elött levő lovasszobor-csoportban Szent 

Erzsébetet és a férjét búcsúzás közben örökítette meg Varga Imre. (Forrás: 

Sárospatak.hu) 

 

Sárospatak Rákóczi vár 

A sárospataki váregyüttes hazánk 

legjelentősebb késő reneszánsz 

emléke.  

A mai várkastélyt és a 

hozzákapcsolódó város erődítéseit 

eredeti alakjukban 1534 és 1542 

között Perényi Péter építtette. A 

mohácsi csata után ugyanis az ő 

birtokába került a város és a 15. századi Pálóczi-várkastély, mely a város északi 

végén helyezkedett el. Ez utóbbi a pártharcok során, 1528 után romba dőlt. 

Perényi a középkori 

városközpontot bástyás 

várfalövvel vétette körül, és e 

külső vár délkeleti 

szegletében alakította ki új 

rezidenciáját, a „belső várat”, 

rombusz alaprajzú 

várudvarból megközelíthető 

reneszánsz lakótoronnyal. 

1540–1542 között a várudvar 

keleti oldalán földszintes 

palotaszárny építésébe 

fogtak. A félbemaradt 

munkát Perényi Gábor 
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országbíró fejezte be 1563-ban, s 

talán ő építtette a tornyot kívülről 

körülölelő ötszög elővédbástyát, a 

„párkányt” is. 

Halála után Patak a Szepesi kamara 

kezelésébe került 1567-ben. 1573-

ban zálogbirtokként a Dobó család 

kapta, majd 1602-ben Dobó Ferenc 

halála után az örököseié lett. 1605-

ben Bocskai hatalmába került, majd 

1608-ban Lorántffy Mihály lányai 

vették örökségükként birtokukba 

az uradalmat. 1616-ban Lorántffy 

Zsuzsanna hozományaként lett 

Patak Rákóczi-birtok. Férjével, I. 

Rákóczi Györggyel együtt 

jelentős építkezésbe kezdett: 

1617–18-ban a várkastély keleti 

szárnyára emeletet húztak, 1628-

ban elkészült az új-bástya, s 

megerősítették a templom északi 

falát is. 1642-től a kastély déli 

szárnyára is emeletet építettek, 

1647-ben pedig elkészült a 

Lorántffy-loggia. 1656-ban a Vörös-toronyra 

ágyúállással új szintet emeltek magas gúlatetővel, 

sarkain négy őrtornyocskával. Az új tető 

vörösfenyőből készült, innen a torony neve. 

1670-ben Patakon robbant ki a Wesselényi-

összeesküvés felkelése, melynek leverése után 

császári katonaság szállta meg a várat. 1683-ban 

Thököly kurucai felszabadították a várost, de 1685-

ben a császáriak ostrommal ismét elfoglalták. 1694-

ben II. Rákóczi 

Ferenc feleségével ide költözött, majd 1697-

ben rövid időre Tokaji Ferenc felkelőinek 

kezére került az erősség. 1702-ben a 

császáriak a külső várat felrobbantották és a 

Vörös-torony egyes részeit megrongálták. 

1703-ban foglalták el Patakot Rákóczi 

kurucai, és ekkor leégett a fényes várkastély. 

A vezérlő fejedelem 1708-ban ide hívatta 

össze az országgyűlést. A Rákóczi-

szabadságharc leverése után osztrák-német eredetű birtokosok – 1700-tól a 
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Trautsohn, 1808-tól a Bretzenheim, és 

1875-től a Windisch-grätz családok 

tulajdona lett, akik a várkastélyt a 18–

19. században erősen átépítették. 

Sírjuk a Vártemplom falában látható. 

 

Sárospataktól egy nagyon finom és jó 

hangulatú ebéddel búcsúztunk, melyet 

az V.András étteremben költhettünk el, és 

zamatos Tokaji Hárslevelűvel öblíthettünk 

le. IV. András és Bálint unokája igazi 

házigazdaként fogadott és látott el 

bennünket. Kívánjuk, hogy a család, benne 

a hamarosan megszülető VI. Andrással 

még sokáig üzemeltesse sikerrel az 

éttermet. 

Hála Farkas Sándor barátunknak, aki 

mindvégig biztos kézzel igazgatta a 

buszunkat biztonsággal, és Kiss László 

tiszteletes úrnak, aki éneklésre bírt bennünket jó kedvvel érkeztünk vissza 

kiinduló helyünkre. 

A szöveget írta Toóthné Karcagi Márta és Varga István.  

Szerkesztette Scharek Ferenc 

A képek a honlapunkra feltettek közül kerültek válogatásra, aki kíváncsi a többire 

az nézze meg ott. 


