
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnök-
sége június végén egynapos kirándulást
szervezett a Felvidékre. A tervezett prog-
ramunkban Bártfa és környéke kultúrtör-
téneti értékeinek megismerése szerepelt. 

Kis csoportunkkal kora reggel indul-
tunk el a Sárospatak–Terebes–Varannó
útvonalon. A Varannóhoz csatolt Cse-
mernyén felkerestük a hagymakupolás
Mária mennybemenetele görög katolikus

templomot, éppen istentiszteletet tartot-
tak. Megcsodáltuk a felújított templom-
belsõt, az ikonosztázt, a szentélyt, és 
indultunk tovább. Az Észak-keleti Kárpá-
tok hegyvonulatának egyik magaslatán
Csicsva várának romjait fedeztük fel.
A XVII. és a XVIII. században a Zemp-
lén megyei közgyûlések színhelye volt
ez. A források szerint, ha a képviselõ be-
számolójában, hozzászólásában nagyot
lódított, be kellett írnia a „csicsvai
könyvbe”. Ez a dokumentum Csittvári
Krónika néven vált ismertté, és a
Barkóczy-család tulajdonába került.
A híres dokumentum Jókai Mór És még-

is mozog a föld címû regényében és
Szirmay Antal irodalmi anekdotákból
összeállított gyûjteményében is szerepel. 

Hamarosan megérkeztünk a Bártfától
délnyugatra fekvõ, rendezett kis hegyi fa-
luba, Hervartóra. Az UNESCO világ-
örökségi listáján szereplõ pici római 
katolikus fatemplom a Felvidék egyik
legrégibb és legértékesebb gótikus mû-
emléke. A magyar nyelvû részletes tájé-
koztatóból megtudhattuk, a XV. század
második felében épült vörösfenyõbõl,
zsindelyes tetõzettel, a szentély, a hajó, a
torony és a sekrestye mellett elõtermet
alakítottak ki az ún. „bûnös” asszonyok-
nak is. A templomot a XVII. században
és az 1970-es években felújították, a kü-
lönleges mûvészeti értékeket restaurál-
ták. Az I. világháború elõtt a fõoltár két
gótikus oltárszárnyát, egy kis szárnyas
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oltárt és a szekrényes típusú szentséghá-
zat a budapesti Nemzeti Múzeumba szál-
lították, a bártfai Sárosi Múzeumban is
letétben õriznek egy kis szárnyas oltárt.
Csodálatos és felbecsülhetetlen érték a
templombelsõ gótikus és reneszánsz or-
namentikája, a bibliai témájú falfestmé-
nyek: a Kálvária, Keresztelõ Szent János,
Szent Pál apostol, Ádám és Éva, az okos
és az ostoba szüzek, Szent György párba-
ja a sárkánnyal. Több száz éves a két gó-
tikus oltár táblaképe, az Utolsó vacsora
és a Kálvária, a Krisztus a kereszten és a
Szent György fametszet, Szent Sebes-
tyén és Fábián fából készült szobra, a ro-
kokó Szentségház és a gyertyatartók is.

Ezután Bártfa következett. A Tapoly-
parti várost a XII. században a lengyel
ciszterci szerzetesek alapították. A tele-
pülés neve elsõ részét a bárd fõnévbõl
eredeztetik, a fa utótagként itt erdõt jelent
(egy ember által egy nap alatt bárddal ki-
vágott erdõrész). A tatárjárás után német
bevándorlók telepedtek ide, és a település
Nagy Lajostól szabad királyi városi ran-
got kapott. Késõbb tárnoki városként
élénk és hatékony kereskedelmi kapcso-
latban álltak a lengyelekkel. A XV. szá-
zadban itt rendezték meg a középkori
misztériumjátékokat, híres volt a nyom-
dájuk és a nyomdatermékeik is. A XVI.
században a polgárság áttért az evangéli-
kus hitre, Bártfa volt az elsõ protestáns
zsinat színhelye. Színvonalas iskolát ala-
pítottak, amely késõbb híres humanista
gimnáziumként mûködött. A bártfai vá-
szonszövetek is keresettek voltak. 

Megérkezésünk után felkerestük a tör-
ténelmi város hangulatos központját,
amely az UNESCO világörökségi listá-
ján is szerepel. Megcsodáltuk a biztos vé-
delmet nyújtó középkori városfalat a kör

alakú bástyákkal, a négyszög alakú fõte-
ret övezõ gótikus, reneszánsz, barokk
egyemeletes polgári házak sorát, szétnéz-
tünk a vásári forgatagban, beültünk egy
hangulatos kávéházba, aztán a környék
legszebb háromhajós gótikus templomá-
nak értékeit csodálhattuk meg. A Szent
Egyed-templom a XV. században épült a
Felvidék híres építésze, Kassai István ve-
zetésével, és az aranymûvesek védõ-
szentjérõl nevezték el. A templom 1878-
ban leégett, 1899-ben Steindl Imre tervei
szerint állították helyre. Különleges a
monumentális, neogótikus fõoltár, meg-
csodáltuk a tíz szárnyas oltár szobrait,
festményeit, amelyek közül az Úr szüle-
tése oltár a legértékesebb. A keresztelõ-
medence gótikus, gyönyörûek a rene-
szánsz padsorok. 2001-ben II. János Pál
pápa a tükörbazilika címet adományozta
a templomnak. 

Sétánk során felkerestük a tér közepén
álló, gótikus régi városháza épületét.
Megcsodáltuk a faragott reneszánsz lép-
csõfeljárót és a díszes tetõzetét. Itt mûkö-
dik a Sárosi Múzeum, ahol megnézhettük
a szabad királyi város emlékeit és az egy-
háztörténeti kiállítás anyagát. A nagyon
gazdag történeti anyag bemutatja a tele-
pülés kézmûveseinek, céheinek tárgyi
eszközeit, a középkori közigazgatással
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városigazgatással, kultúrával, oktatással
kapcsolatos dokumentumokat, a helyi
nyomdában készült páratlan kiadványo-
kat, és egy 1453-ból származó „pecséte-
lõt”. A kazettás tanácsteremben megcso-
dáltuk az aranymûvesek által készített
mûvészi kelyheket, tanulmányoztuk a he-
lyi képviselõk velencei üvegbõl készült
poharakba vésett nevét, a gótikus kis-
plasztikákat. Nagy örömmel fedeztük fel
a II. Rákóczi Ferenc fejedelemrõl készült
különleges olajfestményt, Lengyel-Rei-
fuss Ede kassai mûvésztanár alkotását. 

Rövid séta, vásárlás után indultunk a
közeli Bártfafürdõre. A híres fürdõhely-
lyel kapcsolatos elsõ írásos emlék 1247-
bõl való, ekkor Borkút volt a neve. A XV.
században kezdték el a légúti, keringési,
emésztõrendszeri megbetegedések, a fi-
zikai és a szellemi erõnlét rendszeres
gyógyításához használni. Az „egészség
és pihenés oázisát” híres személyiségek a
gyógyulás reményében vették igénybe.
Megérkezésünk során sétát tettünk a
szállodasoron, ahol emléktáblával jelöl-
ték meg Mária Lujza, Napóleon felesége,
I. Sándor orosz cár, Erzsébet királyné, 
I. Ferenc József felesége és más híres
személyiségek itt tartózkodásának he-
lyét. Felkerestük Erzsébet királyné 
(Sisi) szobrát. Az 1903. augusztus 16-án

ünnepélyes körülmények között felava-
tott, gyönyörû képzõmûvészeti alkotást
Donáth Gyula álmodta meg, ülõ helyzet-
ben ábrázolja a szépségérõl híres császár-
nét, akit néhány hétig gyógykezeltek
Bártfafürdõn. A szobor mögött látható a
szálloda épülete, a bejáratnál szlovák és
magyar nyelvû (néhány helyesírási hibá-
val tarkított) emléktáblával jelölték meg
a császárné szálláshelyét. A fantasztikus
természeti környezetben sétálva benéz-
tünk a felújított, modern kistemplomba, a
források szerint Erzsébet királyné napon-
ta betért ide. Megtaláltuk a különleges
környezetben kialakított, képzõmûvésze-
ti alkotással díszített, modern ivókutat, it-
tunk a három csapból folyó híres gyógy-
vízbõl, majd kora délután indultunk
Zboróra. 

A hangulatos kistelepülés, a Rá-
kócziak egyik kedvenc fészke, közel a
lengyel határhoz, különösen szép kör-
nyezetben, a Kamenica-patak mellett ta-
lálható. Nevét a szláv Zbor személynév-
bõl eredeztetik. A hagyomány szerint IV.
Béla adományozta Makó nevû hívének,
aki a tatárjárás után várat építtetett ide. 
A másik feltételezés szerint az erõdöt
1270 körül építették, Makovica néven
elõször Nagy Lajos királynak az 1347-
ben kelt oklevelében szerepel. A telepü-
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lést Zboró néven az 1355-ben írt okiratá-
ban említi. A történelem során több tulaj-
donosa volt: Ónodi Czudar Péter, a
Rozgonyiak, Tarczayak, Szapolyai János
stb. 1542-ben Serédy Gáspár a háború-
ban nyújtott szolgálatáért, II. Ferdinánd
ajándékaként kapta meg a zborói várat,
majd a településen egy reneszánsz kas-
télyt is épített. 1548-ban olasz mesterek-
kel erõsíttette meg a várat, felépült a re-
neszánsz palota, a lakó- és a gazdasági
épületekkel együtt. 1601-ben az erõdít-
ményt II. Rákóczi György vásárolta meg
tizenhatezer aranyért.

Mikszáth Kálmán a Magyarország lo-
vagvárai címû kötetében elmeséli, mi-
lyen furfanggal ajánlotta Serédy Gáspár
Rákóczi fejedelemnek a valójában nem
eladásra szánt Makovica várát. 1666.
március 1-jén a vár kápolnájában magas
rangú vendégek jelenlétében tartották
meg I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona es-
küvõi szertartását. Az ifjú párt Szelep-

csényi György esztergomi érsek adta
össze. A lakoma után Munkácsra utaztak,
hogy I. Rákóczi Ferenc bemutathassa a
feleségét az édesanyjának, Báthori Zsófiá-
nak, ugyanis a nagyasszony nem vett
részt az esküvõn. 1684-ben Zrínyi Ilona
hõsiesen védte ezt a várat is, de a császá-
riak elfoglalták, majd lerombolták. 

Sétánk során jól láthattuk, de nem ke-
restük fel a település melletti négyszázöt-
ven méter magas hegyen az erõdítmény
romjait. A magyar nyelvû tájékoztatóból
megtudtuk, hol volt a Rákóczi Pál tervei
alapján, 1625-ben épült reneszánsz, két-
tornyú kastély. A vár lerombolása után a
Rákóczi-birtok központjaként is mûkö-
dött. Itt tartózkodott II. Rákóczi György,
Báthori Zsófia és a család többi tagja is.
Késõbb Rákóczi Julianna hozománya-
ként az Aspremont-család tulajdonába
került. Az 1800-as évek végén a kastély-
ban nagy kárt okozott a tûzvész, 1914-
ben a háború ágyútüzei tovább rombolták
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az állagát, és 1950-ben teljesen lebontot-
ták. A kúria környékét száz hársfa ékesí-
tette, ezt II. Rákóczy György levelezésé-
ben is megörökítette: „Datum Zboroviae
sub centum tiliis”, azaz kelt Zborón, a
száz hárs alatt.

A kastély mellett álló reneszánsz, há-
romhajós, kéttornyú Szent Zsófia-temp-
lomot 1640-ben Báthori Zsófia építtette.
Az északi oldalon egy folyosó kötötte
össze az udvarházzal. A templomnak
drága berendezése volt. Az egyik tornyán
toronyóra és két harang volt, az 1630-ból
származó egyik harangot a vár kápolná-
jából hozták ide. A templom kriptájában
Rákóczi Julianna férje, Aspremont gróf
hozzátartozói nyugszanak. A kastélyhoz
hasonlóan többször megsérült, jelenleg
restaurálási munkálatok folynak az épü-
leten. Építészetileg hasonlít a kassai je-
zsuita-premontrei templomhoz, hiszen az
adományozó Báthori Zsófia volt. I. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem 1676-ban fiata-

lon meghalt Zborón, és a végsõ nyughe-
lye édesanyjával, Báthori Zsófiával
együtt a kassai templom kriptája. 

Sétánk során a kis falu parkjában fel-
fedeztünk néhány új telepítésû hársfát.
Felkerestük a Serédy-kastély helyét is.
A magyar nyelvû tájékoztatás szerint az
udvarház késõbb az Erdõdy, majd a
Cleary-Aldringer család tulajdonába ke-
rült. 1907-ben az erdõgazdaságé lett, az-
tán leégett. A kastély megmaradt részé-
ben folyamatban van a helyreállítás. Az
elõtte lévõ gondozott park bejáratánál
Rákóczi László és leánya, a költõ Rákó-
czi Erzsébet fából faragott szobra látható.
Zboró szülöttei: Rákóczi Erzsébet költõ
(Rákóczi László leánya), Wagner Károly
jezsuita szerzetestanár, történész, mûfor-
dító, egyetemi tanár, Rabbi Jesaje
Steiner, a késõbbi bodrogkeresztúri cso-
darabbi és Hegyi Barnabás operatõr.

A kora esti órákban élményekben gaz-
dagon, kissé fáradtan érkeztünk haza. ■
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