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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör éves mun-
katervében elõadások, könyvbemutatók,
színházlátogatások mellett egynapos kirán-
dulások is szerepelnek. Az idén Rozsnyó és
környéke híres mûemlékeit, különleges ter-
mészeti kincseit fedeztük fel. 

Július végén ismét útra keltünk, hogy
megismerhessük Sáros vármegye kultúrtör-
téneti értékeit. Programunk elsõ színhelye
Eperjes, a „Tarca-parti Athén” volt. A legen-
da szerint a város alapítója, névadója 
II. (Vak) Béla király volt, miközben megkós-
tolta a környék ízletes földieprét. A törté-
netet Tompa Mihály Eperjes címû költemé-
nyében is megénekelte. Késõbb II. Géza 
hozzájárult a flamand telepesek ideköltözé-
séhez. Eperjes 1299-ben városi, 1324-ben
szabad királyi városi rangot kapott, késõbb
tárnoki település lett. Ekkor építették fel a
védelmet szolgáló erõs várfalakat, a bejutás
csak a kapukon volt lehetséges. A település 
a tizenhatodik században élte a fénykorát.
Városi nyomdát is alapítottak. Az 1667-ben
megnyílt evangélikus kollégiumban akadé-
mia, teológia, késõbb líceum is mûködött.
1673-ban a császár eltörölte a városi jogot,
aztán számos hadi esemény, csatározás szín-
helye volt a település. 1687-ben Caraffa, a
hírhedt osztrák tábornok, vagyonszerzés cél-
jából háromszáz gazdag helyi polgárt külö-
nös kegyetlenséggel kínoztatott meg, hu-
szonnégyet a fõtéren kivégeztek.1696-ban
Eperjes visszakapta a városi jogot II. Rákó-
czi Ferenctõl. Késõbb pestisjárvány, tûzvész
okozott nagy veszteséget a lakosság számá-
ban, az anyagi javakban. 

A Felvidék második legnagyobb települé-
se iskolaváros, a mûemlékek városa, a ruszin
kisebbség szellemi központja, és kiemelt
központja a görög katolikus egyháznak is. Itt
született Bercsényi Miklós fia, György fran-
cia tábornagy, Pulszky Ferenc régész, mûvé-
szettörténész, 1848-ban államtitkár, a Nem-
zeti Múzeum igazgatója, az MTA elnöke,
Hamvas Béla író és Kerényi Frigyes költõ.

1845-ben különös irodalmi eseményrõl
számoltak be a krónikák. A fiatal Petõfi gya-
log járta be a környéket. Eperjesen Kerényi
Frigyes költõ látta vendégül, és nála ismerte
meg a városban nevelõként dolgozó Tompa
Mihályt. Nemes költõi versengés színhelye
volt a közeli domb, azt próbálták eldönteni,
melyikük tudja legszebben megénekelni az
ott látható erdei lakot. Az elsõ helyezést
Kerényi Frigyesnek ítélték. A három költõ
alkotása az utókor számára is maradandó él-
mény. A legújabb kutatások szerint az erdei
lak valójában nem is létezett! Petõfi barátai-
val ellátogatott a közeli nagysárosi vár rom-
jaihoz, megható versben idézte Rákóczi em-
lékét.

A kora délelõtti városnézõ sétánk során
megcsodálhattuk a település hangulatos, or-
só alakú központjában a szebbnél szebb, fel-
újított reneszánsz, barokk, szecessziós köz-
épületeket. Felkerestük az 1754-ben gótikus
alapokra emelt Keresztelõ Szent János püs-
pöki székesegyházat, megcsodáltuk a külön-
leges ikonosztázt, láthattuk a mellékoltárok
alatt nyugvó két híres püspök bebalzsamo-
zott testét és a torinói lepel másolatát. Aztán
a tizenhetedik század elején épült, sgraffitó-

✒✒    Halász Magdolna

A Sárospataki Olvasókör Sáros megyei kirándulása

„ … Meghagyta nékünk a letûnt idõ
Öreg regékben sok történetét,
S ki hallgatózik puszta templomok
S forrás vidékein ó romok körül,
Barlangnyílásnál mély vadonban:
Hall sok csodás, hall sok szép 
dolgokat…”

(Tompa M.: Eperjes)



val dúsan díszített, törpeárkádos reneszánsz
épület, a Rákóczi-ház következett, ahol
1633-ban I. Rákóczy György erdélyi fejede-
lem és a császár követei megkötötték az
eperjesi egyezményt. A felújított palotában
jelenleg múzeum mûködik, történelmi, hely-
történeti, néprajzi és népmûvészeti tárlat vár-
ja az érdeklõdõket. 

A szlovák nyelvû színvonalas kalauzolást
Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és Szegedy
Mária borsi olvasóköri barátunk szíves köz-
remûködésével magyar nyelvû tolmácsolás-
ban hallgathattuk meg. A többszintes épület
egyik termében meghatódva néztük meg a
Rákóczi-relikviákat, a nagy fejedelmet ábrá-
zoló egészalakos festményt, egy díszes bõr-
szék támláján Árpád fejedelem, István király,
Széchenyi István, Deák Ferenc és mások mi-
niatûr képmását fedeztük fel. A helytörténeti
kiállítás értékei között a középkori város fá-
ból készült makettje, a régebbi, a legújabb
címerek, Caraffa osztrák generálisnak az
1687-es vérengzésénél használt, félelmetes
pallosa, a híres evangélikus kollégium érté-
kes kiadványai is láthatók. Megcsodáltuk a
néprajzi és a népmûvészeti anyagot, a híres
sárosi varrott csipkéket, a szebbnél szebb
magyar és szlovák népviseleteket, a földmû-
velés eszközeit, az értékes fegyvereket, a
pénzérméket, a Rákóczi-libertást, és meg-

hallgattuk a szlovák fizetõeszköz, a korona
történetét. A fõtér ékessége a híres barokk
Neptun-szökõkút, amely az 1789-ben idete-
lepedõ gazdag kereskedõ, Holländer Márk
adományából épült, azonkívül a tizennegye-
dik századi háromhajós, gótikus Szent Mik-
lós dóm. A többször átalakított székesegyhá-
zat 1903-ban Schulek Frigyes tervei alapján
újították fel. Felbecsülhetetlen érték a szár-
nyas fõoltár, Szent Miklós és Szent László
fából készült szobra, a mellékoltárok, a pa-
dok. A székesegyház legszebb mellékoltára a
fekete Madonna. A város nemzeti kegyhely,
híres Mária-búcsújáróhely. 

Városnézõ sétánk során felkerestük a 
tizenhetedik századi, késõ reneszánsz stílus-
ban épült, majd leégett és helyreállított evan-
gélikus templomot is. 1930-tól itt nyugsza-
nak a Caraffa- áldozatok földi maradványai.
Ellátogattunk a volt evangélikus kollégium
épületéhez, ahol Kossuth Lajos, Thököly Im-
re, Kerényi Frigyes is tanult, Kazinczy Fe-
renc, Eötvös József a joggyakorlatát végezte.
Jelenleg a Tudományos Könyvtár és az Álla-
mi Levéltár mûködési helye. Az épület falán
felfedeztük Comenius emléktábláját. A híres
cseh-morva pedagógus 1654-ben a kollégi-
um vendége volt. A múzeum tárlatvezetõjé-
tõl megtudtuk, hogy 1650-ben Comenius az
eperjesi intézmény meghívása helyett
Lorántffy Zsuzsanna pataki fejedelemasz-
szony kérésének tett eleget. A sarokház elõt-
ti tér a Caraffa-vérengzés színhelye, itt egy
szép Mária-szobor látható, a kerítésen egy
emléktábla, a sarokház falán a kivégzettek
magyar nyelvû névsora olvasható. 

Ezután egy mellékutcában megtaláltuk az
ortodox zsinagóga épületét, ahol különleges
élményben volt részünk. A színvonalas szlo-
vák nyelvû tájékoztatás magyar nyelvû köz-
vetítésébõl megtudhattuk, hogy az ortodox
zsinagóga 1897–98-ban épült, ma is mûködõ
egyházi intézmény. Megcsodáltuk a zsinagó-
ga orientális stílusú, különleges falfestését,
az enteriõrt. A világörökség része kitüntetést
is megérdemelné! Az emeleten lévõ juda-
gyûjtemény Pozsonyból került Eperjesre, és
a helyiek adományaival is bõvült. A felbe-
csülhetetlen értékû relikviák segítségével kö-
zelebbrõl megismerhettük a zsidó vallás tit-
kait, a zsinagóga berendezését, a szertartás
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szent eszközeit, a zsidó ünnepek szokásait, a
születéssel, a temetéssel kapcsolatos elõírá-
sokat. Láthattunk korabeli helyi peri-
odikumokat és különleges dokumentumokat
is. Megtudhattuk, hogy a zsinagógában min-
denkinek fizetett ülõhelye van, amely örö-
kölhetõ vagy megvásárolható. A jótékonyság
kötelezõ, a zsinagóga falába épített perse-
lyekbe dobott pénzösszegek ennek bizonyí-
tékai. A felajánlott összeget a rászorultaknak
juttatják el.

A félnapos eperjesi városnézés a helyi sü-
temények, fagylaltkülönlegességek kóstolá-
sával zárult.

Programunk következõ állomása Frics
volt. A Szinye-patak partján, a tizenharma-
dik században, különleges természeti kör-
nyezetben alapított kistelepülésen élõk tuta-
jozással, fazsindely készítésével és mezõgaz-
dasági munkával foglalkoztak, késõbb 
Kassára jártak dolgozni. A település ékessé-
ge egy gyönyörû kastély, amelyet a tizenhe-
tedik század elsõ felében Bertóthy Bálint
földbirtokos építtetett. Többször felújították,
erõdfal és vizesárok övezte. A Felvidék leg-
szebb reneszánsz kastélya egyemeletes, két
saroktornya van, a pártázatok alatt díszes
sgrafittók, a vakárkádos fülkékben a római
mitológia allegorikus alakjai és a magyar
történelem nagyjai láthatók. A kastélyban
szálloda és étterem mûködik. Az épületben
hangulatos környezet várja a vendégeket.
Mindenkinek jólesett a kellemes séta a kas-
tély körüli természetvédelmi parkban, aztán
elsétáltunk a közeli római katolikus templom
új épületéhez. Az 1994-ben a Kassai Vérta-
núk emlékére felavatott építészeti csodát
technikai problémák miatt csak kívülrõl tud-
tuk megnézni.

Ezután a Szinye-patak mentén alapított
Jernyére utaztunk. A mezõgazdasági jellegû
kistelepülés a tizenharmadik század óta a
Szinyei Merse-család birtoka volt. Itt élt, ha-
láláig itt alkotott a magyar festészet egyik ki-
emelkedõ képviselõje, Szinyei Merse Pál, a
magyar plain-air festészet megteremtõje, 
a Szerelmespár, A lilaruhás nõ, a Majális, a
Pacsirta címû híres festmények megálmodó-
ja. A községben jelentõs a cigány lakosok
száma. A település közepén látható Szent
Antal templom felújítása folyamatos, az ol-

tár mellett megtaláltuk a Szinyei-család em-
lékét idézõ kétnyelvû márványtáblát. A fia-
tal, szolgálatkész szlovák plébános a mûvész
egyetlen oltárképe pontos hollétérõl nem tu-
dott biztos tájékoztatást adni. Megmutatott
egy szlovák nyelvû, képekkel illusztrált
könyvet, amely bemutatja a Szinyei Merse-
családot, a magas tisztséget betöltõ, kiemel-
kedõ személyiségeket, köztük Szinyei Merse
Pál életét, tevékenységét is. A templom mel-
lett áll a mûvész neoklasszikus stílusban
épült saját kastélya. A hosszú ideig ott mû-
ködött községháza kiköltözött a szomszédos
új, modern épületbe, a kastély jelenleg 
üresen áll, illetõleg egy virágbolt üzemel a
hátsó traktusban.

Ezután a Tarca folyó bal partján a tizen-
kettedik században alapított kisvárost,
Kisszebent kerestük fel. Nevét a Tarkõ várá-
ban élt fõúr Szabina nevû lányáról kapta, aki
fiatalon meghalt, és II. András felesége lett
volna. A tizenharmadik században betelepült
flamandok nagyban befolyásolták a város
fejlõdését. III. András uralkodó Eperjeshez
hasonlóan számos privilégiumot adott
Kisszebennek. 1406-ban Zsigmond király
további kiváltságokat, szabad királyi városi
rangot adományozott a településnek. Ekkor
erõs bástyákat, kõfalat építettek a település
köré. Késõbb Kisszeben is tagja lett a felvi-
déki városok szövetségének, a Pentapo-
lisnak. A gyümölcstermesztés és a kézmû-
vesség egyik jelentõs központja vallási 
villongások, késõbb a kuruc harcok színtere,
és a pestisjárványnak is sok áldozata volt. 
A település határában a nagy fejedelem
1704-ben gyõztes csatát vívott a császáriak 
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ellen. Az 1848-as szabadságharcban az itt
élõ fiatalok példaértékû helytállásáért Kos-
suth Lajos kormányzó a Hû Szeben megtisz-
telõ címet adományozta a városnak. Az
1849-ben kiadott papírpénzre is rákerült ez a
különleges elismerés. 

A kajszibarack termesztésérõl híres törté-
nelmi város hangulatos fõterén rövid sétát
tettünk. A rendezett, gótikus és reneszánsz
alapokra épült, felújított házak között megta-
láltuk Csontváry Kosztka Tivadar, „a század-
elõ legegyénibb hangú” mûvésze szülõházát
(jelenleg bolt mûködik benne), ahol egy két-
nyelvû emléktábla, a másikon a mûvész
idõskori képe és aláírása látható. A kereske-
dõsegéd, az okleveles gyógyszerész, a „nap-
út festõje” nagyon sokat utazott, hogy sajá-
tos mûvészete kiteljesedjen. A Magányos
cédrus, a Mária kútja, A Taorminai színház
romjai, a Baalbek, A tengerparti sétalovag-
lás címû munkái ennek bizonyítékai. Hat-
vanhat évesen távozott az élõk sorából, 
Óbudán temették el, a nyughely megvál-
tása hiányában a hamvai egy tömegsírba ke-
rültek. 

Sétánk során megcsodáltuk a tizenötödik
században épült gótikus templom egyedülál-
ló értékeit, a lunettás kaput, a reneszánsz
szárnyas oltárt, a szószék mellvédjét. Az
épületet 1890-ben Schulek Frigyes tervei
alapján újították fel, ekkor az eredeti képe-
ket, a szárnyas oltárt a Szépmûvészeti Múze-
umba vitték el. A templomban csak a máso-
latuk látható. A harangtorony is reneszánsz
stílusban épült. A templom mellett áll a volt
piarista rendház barokk épülete, késõbb
evangélikus líceumként mûködött. A falán
elhelyezett emléktábla jelzi, hogy Comenius,
a híres pedagógus itt is vendégeskedett, miu-
tán elhagyta Patakot. 

Az egész napos programunk Sáros vár-
megye egykori székhelye, Nagysáros felke-
resésével zárult. A források szerint a várme-
gye és a település neve nem a sárhoz, hanem
a sárga színû aranyhoz kapcsolódik. A tizen-
harmadik században az ideérkezõ szászok a
Tarca folyó mindkét oldalán letelepedtek. Az
573 magas dombon lévõ vár vigyázta az erre
haladó kereskedelmet. II. (Vak) Béla idejé-
ben a település királyi város volt, és egyik le-
ánya végsõ nyughelye a vár kápolnája lett.

IV Béla, majd Zsigmond és III. András kü-
lönbözõ jogokat biztosított az itt élõknek. 
A tizenhatodik században a vármegye legna-
gyobb települése volt, késõbb a Rákócziak
tulajdonába került. II. Rákóczi Ferenc házas-
ságkötése után itt telepedett le. Szívesen va-
dászott a környéken, itt ismerkedett meg
Bercsényi Miklóssal, akivel életre szóló ba-
rátságot kötött. A gazdag földbirtokos azután
a fejedelem hadvezéreként is jeleskedett. 
A fiatal Rákóczi Sáros vármegye fõispánja-
ként titkos levelezést folytatott a francia ki-
rállyal. Az összeesküvés leleplezése után le-
tartóztatták, a bécsújhelyi börtönbe zárták,
ahonnan álruhában szökött meg, majd Len-
gyelországba menekült. Az ifjú Rákóczi õri-
zetbe vételét Benczúr Gyula nagyhatású
festménye is megörökítette. A várat 1687-
ben felgyújtották, csak a romjai láthatók. 
A kastély tûzvész áldozata lett, a helyén
sportpálya létesült. 

Kis csoportunk technikai problémák mi-
att nem tudott feljutni a dombon lévõ várhoz,
ezért a háromszög formájú városközpontban
néztünk szét. Ellátogattunk a tizenharmadik
században gótikus stílusban épült, majd a ti-
zenhetedik században barokk stílusban át-
épített Szent Jakab plébániatemplomba,
majd kissé fáradtan indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásan köszön-
jük Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és
Szegedy Mária borsi kolléganõk, kedves ba-
rátaink példaértékû fordítói tevékenységét, a
program sikeres lebonyolításához nyújtott
önzetlen segítségüket. 

Tervezett túráink nagy népszerûségnek
örvendenek, mert a közösen szerzett élmé-
nyek egymás megismerését segíthetik, az
összetartozás érzését erõsíthetik. ■
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