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A sárospataki vár műemléki 
helyreállításának eredményei

Az UNESCO Világörökség Bizottságának 
2002. június 23-29. között Budapesten 
tartott ülése kiemelkedő esemény volt, 
hiszen számunkra fontos döntés szüle
tett: Világörökségi Listára került a „Tokaji 
borvidék kultúrtáj”, amely
nek, mint pufferzóna, ré
sze az Ungvár pince 
Sátoraljaújhelyben, s a 
sárospataki Rákóczi-pin-
ce s ehhez tartozó Rákó- 
czi-vár (sic!). A 
magyarországi világörök
ségi listára nyolcadikként 
felkerülni nagy megtisz
teltetés. Az immár egye
temes értékkel bíró terület 
megőrzéséről történő 
gondoskodás pedig ko
moly feladatot jelent.
A felterjesztés alapos 
szakmai előkészítő 
munkával indult, amely
ben nem kevéssé volt 
mérlegelés tárgya, hogy 
eddig mit tettünk és mi
ként sáfárkodunk épített 
kulturális örökségünk
kel. Helyszíni progra
mon vettek részt a 
döntés előkészítői még 
tavaly nyáron és ősszel, 
ahol közvetlenül megis
merhették, megtapasz

talhatták a táj természeti és épített érté
keit. Személyesen szereztek benyomást 
-  többek között -  a pataki vár szépségé
ről, művészeti értékeiről, a kulturális tu
rizmusban betöltött jelentőségéről. A
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kedvező döntésben bizonyára az is sze
repet játszott, hogy láthatták a jelenleg be
fejezett helyreállítás eredményét, illetve 
a most folyó műemléki rekonstrukciót. A 
vár műemléki helyreállításának ebben a 
szakaszában már eredményeket is tu
dunk felmutatni: konyha-bástyát, a palo
taszárny emeleti teremsorát, vagy éppen 
az új állandó kiállításokat, a kőtárakat. 
Értékeinket ebben az évben nemzetközi 
fórumon is megismertethettük, mert a 
Magyar Nemzeti Múzeumban a „Modern 
múzeumok műemléképületekben” témá
ban rendezett időszaki kiállításon a ki
emelt magyarországi helyszínek sorában 
Patak vára is szerepel.
A múlt rétegeit megőrző épületegyüttes 
állapota országos figyelem központjába 
került az utóbbi évtizedben, egyrészt an
nak köszönhetően, hogy a műemléki 
helyreállítása nem állt meg a Vörös-to
rony munkálatait, restaurálását követően, 
hanem tovább haladt, sőt új eredménye
ket is tud felmutatni. Másrészt azért, mert 
2001-től a központi költségvetésben sze
repel a vár rekonstrukciójára fordítható 
összeg. Nem elhanyagolható a kezdet 
sem, amely a sárospataki vár műemlék
együttesének rekonstrukciós programja
ként vált ismertté 1997-ben. Akkori 
elképzelésünk az volt, hogy a belső vár, 
palotaszárny felújítását befejezzük, olyan 
fontos feladatokkal, mint a Sub Rosa fres
kó és a Lorántffy-loggia restaurálása, to
vábbá a külső vár -  múzeumi kezelésben 
lévő, tehát nem az egészre kiterjedő 
romjainak konzerválása, s a kastélykert, 
illetve vár zöldfelületi rekonstrukciója. 
Mindezzel megteremtjük a Rákóczi kul
tuszhelyen a jubileumi ünnepség feltét
eleit. Célunk, a kiállító terek felújításának 
befejezése után, a „Szabadság Szentje”

című új állandó, történeti kiállítás létreho
zása volt. A rekonstrukció ideje alatt rész
leges korlátozottsággal, de nyitva 
tartottunk, fogadtuk az érdeklődőket, kon
ferenciákat szerveztünk, időszaki kiállítá
sokat rendeztünk, s igyekeztünk, hogy a 
látogatást a legkisebb mértékben zavar
ja a felújítás.
A felújítási munka színvonalát évtizedek 
óta a sárospataki ÉPSZER Építő- és Sze
relőipari Rt. biztosítja, amely eleinte al
vállalkozóként, az utóbbi években a 
közbeszerzési pályázatokat elnyerő kivi
telezőként végzi a helyreállítást. Nem el
hanyagolható szempont ez, hiszen főként 
pataki munkaerőt alkalmaznak, így amel
lett, hogy Patakon teremtenek értéket, 
megélhetési feltételeket biztosítanak több 
családnak. Nagyon sokrétű az elvárás, 
amelynek meg kell felelniük, illetve hagyo
mányos, sokszor feledésbe ment építő
ipari technológiát kell alkalmazniuk. 
Lássunk néhány konkrét példát!
A konyhabástya feltárása, rekonstrukci
ója: a bontási munka neve itt feltárás, fal
kutatás. Nem egyszerűen köbméterben 
mérhető kitermelés, amelynek tempója 
más szempontok által meghatározott. 
Nem volt egyszerű a „betanítás”, hogy az 
épületben minden részlet megfigyelését 
el kell végeznünk, rögzíteni kell, s csak 
azután állítunk helyre. A boltozat megerő
sítése sem volt egyszerű. A vízszintes és 
függőleges falazás után nem csupán a 
boltozat rakása, hanem a vakolása, a fal 
egyenetlenségeinek megőrzése is fontos. 
Azt elhitetni, hogy nem csupán a sima 
felület a szép, hanem az öreg épület ép
pen az egyenetlenségeiben megkapó. 
Kőfal fugázása, egyáltalán a falazásra 
való odafigyelés, kövek illesztése formá
ban és színben. A kőművesek az építő-
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iparban előre gyártott formákkal dolgoz
nak, s itt más az elvárás. A fugázás nem 
jelent vakolást. Sok nekifutást igénylő 
munka, emberi tényezőtől függ az ered
mény, az esztétikai megjelenés. Az egy
szerűtől, amely a habarcs összetételével 
kezdődik, vagy a meszeléssel a velencei 
stukkó fal felületéig igen széles a skála, 
amely a kastélyban fellelhető. Jól példáz
za ezt a már említett konyhabástya, a 
bástya alsó szintje és a konyha tere a 
kürtő jelzésével, továbbá a fölötte lévő 
szinten a délnyugati sarokerkélyes tér, 
amely a helyreállítás során lakosztály lett. 
A helyreállítás során letisztult a kastély 
szárnyainak funkciója, így a déli palota
szárny emeleti terei, a 19. századi folyo
sóról megközelíthető vendégszobák 
lettek. A helyreállítás két teremben tárt fel 
mennyezeti közép-freskó díszítés marad
ványokat, amelyek gazdagítják e tereket. 
Míg a keleti szárny emeleti terei kiállítási 
térként működnek, s a loggia révén köz
vetlen átjárást biztosítanak a Sub Rosa 
terembe, az északi és a nyugati emeleti 
teremsor is kiállító tér, azzal a lehetőség
gel, hogy az időszaki kiállítási terek a nagy 
lépcsőházból is megközelithetők. A lép
csőház állandó kiállítása, a vár építéstör
ténetét reprezentáló építészeti 
faragványok, jellegüknél, "súlyuknál” fog
va biztosítják az északnyugati rész „pia
ci” hasznosítását is, vagyis lehetőség van 
e termeket bérbe adni a konyhával együtt, 
ami nem mellékes az intézmény saját be
vételei szempontjából. Ilyen alkalmakkor 
sokan megfordulnak a várban, akik egy- 
egyjól sikerült rendezvény után múzeum- 
látogatóként térnek vissza, hogy történeti 
örökségünk örömteli megismerésében ré
szesüljenek.
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Korszerűsítettük a fűtést, immár gázüze
meltetéssel, környezetkímélő rendszerrel 
történik, a szárnyak funkcióinak igényei 
alapján. Természetesen temperálunk a 
kiállító termekben, gyűjtemény raktárak
ban, s másként fűtünk a vendégszárny
ban és a múzeumi irodákban. A jó 
közérzet miatt természetes igény ez mind 
a vendégek, mind a munkatársak, mind 
a múzeumlátogatók részéről. Nagy vív
mányunk a központi fűtés. Télen annyira 
lehűlnek a vastag kőfalak, hogy a nagy 
légterű szobák korábban kifüthetetlenek 
voltak: egy-egy keményebb télen jégvi
rágok nyíltak az ablaküvegen. (Meg is 
kérdezte a budapesti tervező: ezt ti kar
coltátok az üvegre?) Mára mindez szép 
emlék, s a harmadik évezreddel valóban 
új korszak kezdődött a kastély életében. 
A Múzeum ugyanakkor, az ötven év alatt 
összegyűjtött anyagával, kezdi kinőni a 
kastélyt. Szakmánkban általános jelen
ség a raktárhiány, s ez alól mi sem va
gyunk kivételek. Nem mindegy azonban, 
hogy merre terjeszkedünk. A műemlék- 
épület kötöttségei nem engednek szabad 
teret. Két irányban történhet „láthatatla
nul”: felfelé, a padlástérbe, illetve lefelé a 
pincébe. Ennek kitalálása a használó, 
megvalósítása nagyrészt a tervező sok
oldalúságán, ötletességén és a kivitele
ző készségén múlik. Örülünk, hogy már 
megvalósult a padlástérben a kazánház, 
illetve 200 m2 területen a raktár korszerű 
hasznos tere, amely az épület megjele
nését nem változtatta meg, ugyanakkor 
kiállító térrel gazdagodhatott a múzeu
munk. Reményeink szerint így valósulhat 
meg a pinceszinten, a belső várban, a 
sokak által hiányolt vizesblokk.
Részben enyhíti a gondjainkat a terület-
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bővülés, az 1999-ben ke
zelésünkbe került volt 
trinitárius kolostorral, a 
sokak által Borostyán 
Szállóként ismert épület
tel. Ennek fe lú jítását 
ugyancsak az ÉPSZER 
Rt. végzi, s reméljük az 
eredményt rövidesen ér
tékeli a közönség. Patak 
a Múzsák Templomával 
gazdagodik, amelyben 
helyet biztosítunk koncer
teknek, kortárs kiállítás
nak, konferenciáknak, de 
itt lesz a Farkas Ferenc 
Emlékszoba is. A terület 
új lehetőséget kínál tevé
kenységünk kiteljesedé
séhez is, megerősítve azt 
a szerepet, amelyet a 
múzeum évtizedek óta 
felvállal a régió kulturális 
életében, közművelődés
ében, együttműködve a 
város intézményeivel.
Az új épület és a várkas
tély a múltban is összetartozott. A 
kiskastély a 17 században a prefektus 
szállása volt, 1651-ben lakodalmas ház
ként szerepel a forrásokban. A 18. szá
zad első felében épült át a fogolykiváltó 
rend kolostorának és templomának. A 
helyreállítás eredményeként a múlt egy
másra rakódott rétegei, az épület építési 
periódusai, a legkorábbi rész, a késő kö
zépkori lakóépület pincéjének bemutatá
sával láthatóak lesznek. A terek 
lehetőséget kínálnak majd ásatási anyag 
bemutatására, és a késő középkori lakó
épület pinceterének élményére is. A kör

Widemann, Éliás: Eszterházy Pál, rézmetszet

nyezet rendezése is elkezdődött, ennek 
csekély része, a kastély főkapuja és ke
rítés szakasza már elkészült. Ezt köve
tően kerül sor a kolostorudvar és a 
bejárati tér rendezésére, amelynek ter
veit Török Péter kertépítő művész terve
zi. A kivitelezési munkákat az eddigi 
partner végzi.
Minőség, pontosság és a határidők be
tartása: ez az elkövetkező munkák alap
vető követelménye. A nagyszerű 
eredmények tovább gazdagítják a várat, 
Sárospatakot, a régiót, hozzájárulva a Vi
lágörökség megőrzéséhez.
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