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Sárospatak várossá nyilvánítási folyamatának bemutatását az azt megelőző évtized eseménye-
ivel kell kezdenünk. Ennek keretében előbb az 1957-es országgyűlési interpellációt, majd a 
település 1945 utáni bő két évtizedének fejlődését a számok segítségével bemutató 1968-as 
levéltári dokumentumot közlöm. Ezt követően Lázár István Sárospatakról 1962-ben megje-
lent szociográfiai látleletét teszem közzé, mint pontos tükörképet. Az 1950–60-as évek ok-
tatási és kulturális eseményei, valamint a pataki öregdiák-mozgalom akciói további fontos 
adalékokkal szolgálnak. Végül a település iparfejlesztési lehetőségeit kibővítő 1967-es kor-
mányzati intézkedésről lesz szó.

*
1956–57 folyamán a település több szempontból országos figyelmet kapott. 1956. május 20-
án került sor a Sárospataki Református Kollégium – akkori nevén állami Rákóczi Gimnázium 
– alapítása 425. évfordulójának köszöntésére; 1957. június 23–26-án centenáriumi ünnepsé-
get tartottak az 1857-ben alapított Tanítóképzőben. Mindkét eseményre állami protokoll és 
kitüntetések átadása mellett került sor.60 1957. október 20-án a megyében és helyben lakó 
harmincötezer (!) fős tömeg előtt tartottak Kádár-kormányt támogató Hazafias Népfront-
nagygyűlést a Várkertben. A program szónokai Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke és 
Münnich Ferenc első miniszterelnök-helyettes voltak, kíséretükben Somogyi Miklós SZOT-
elnökkel, csehszlovák, román és szudáni diplomatákkal, illetve osztrák és szovjet politikusok-
kal – a két utóbbi szintén felszólalt. Az államfő köszöntötte a pataki kollégium ifjúságát és ta-
nári karát, és hangsúlyozta: „az ország gazdasági helyzete megköveteli, hogy nagyobb gondot 
fordítsunk Hegyalja (...) problémáira” s ennek érdekében „a felső hatóságoknak (...) mindent 
meg kell tenniük.”61 Ezen előzmények után, 1957. december 21-én Sárospatak országgyűlési 
képviselője, a politikusként befolyásos Mihályfi Ernő62 interpellációt intézett a kormányhoz 
Sárospatak városi jogállásának visszaállítása ügyében.

Interpelláció az országgyűlésben, 1957.

Az 1957. december 21-ei parlamenti ülésen jelen volt Dobi István államfő, Kádár János, az 
MSZMP KB első titkára, miniszterelnök, Münnich Ferenc első miniszterelnök-helyettes, 
Apró Antal miniszterelnök-helyettes, továbbá Antos István pénzügy-, Biszku Béla belügy-, 
Czottner Sándor nehézipari, Csergő János kohó- és gépipari, Dögei Imre földművelésügyi, 
Kisházi Ödön munkaügyi, Kossa István közlekedés- és postaügyi, Kovács Imre élelmezés-
ügyi, Nagy Józsefné könnyűipari, Nezvál Ferenc igazságügy-, Révész Géza honvédelmi, Tausz 
János belkereskedelmi, Trautmann Rezső építésügyi miniszterek és Kiss Árpád, az Országos 
Tervhivatal elnöke. Az interpellációt és a reá adott miniszterelnök-helyettesi választ teljes 
terjedelmében közöljük:63

60 Vö.: Bolvári-Takács Gábor: Konszolidált hagyomány. Iskolaalapítási évfordulós ünnepségek Sárospatakon, 1956–
57 = Sárospataki Füzetek, 17. évf. 2013. 3. szám, 105–109. o.
61 Harmincötezren a Hegyaljai Napok népfront-nagygyűlésén = Népakarat, II. évf. 247. szám, 1957. október 22. 2. 
o.; Hegyalja népe bizakodva tekint a jövőbe. Ünnepi nagygyűlés Sárospatakon = Népszabadság, II. évf. 249. szám, 
1957. október 22. 5. o.
62 Mihályfi Ernő (1898–1972) politikus, 1947-ben tájékoztatásügyi, majd külügyminiszter, 1949–51-ben és 1958-
tól haláláig a Magyar Nemzet főszerkesztője, 1951–58-ban népművelési, illetve művelődésügyi miniszterhelyettes, 
egyidejűleg 1955–56-ban a Hazafias Népfront főtitkára.
63 Az országgyűlés 42. ülése 1957. december 21-én, szombaton. In: Az 1953. évi július hó 3-ára összehívott ország-
gyűlés naplója. Hiteles kiadás. II. kötet. 28–51. ülés. (1956. VII. 30. – 1958. IX. 26.) Budapest, 1967. 2233–2235. o.

„[Rónai Sándor] Elnök: Tisztelt Országgyűlés! Napirendünk szerint következik az inter-
pellációk előterjesztése. Az első interpelláló Mihályfi Ernő képviselőtársunk, aki Sárospatak 
várossá minősítése tárgyában a kormányhoz intéz interpellációt. Mihályfi Ernő képviselőtár-
sunkat illeti a szó.

Mihályfi Ernő: Tisztelt Országgyűlés! Sárospataki választóim megbízásából terjesztem 
az Országgyűlés és a kormány elé kérésüket, hogy Sárospatak ismét város legyen. Sárospatak 
évszázadokon át város volt. A XIII. századtól kezdve minden történeti feljegyzésben város-
ként szerepel, és ettől a városi rangjától csak a kiegyezés után, a XIX. század utolsó évtizede-
iben fosztották meg. (Zaj.)

Elnök: Figyelmet kérek!
Mihályfi Ernő: Szabadságharcainkban és művelődéstörténetünkben jelentős szerepet vitt 

Sárospatak, mint Rákóczi vára és mint több évszázados iskolaváros, amelynek kollégiumá-
ban Comenius is éveken át tanított. Sárospatak lakóinak kérése nem presztízs-szemponto-
kon alapul, nem is csak a múlt haladó hagyományainak helyes tiszteletben tartását jelenti. 
Sárospataknak nemcsak a múltja, hanem a jelene is indokolja ennek a kérésnek teljesítését. 
Sárospatak ma is jelentős központja művelődésügyünknek, több iskola működik ott csaknem 
3000 tanulóval.

Fontos gyakorlati jelentősége is van annak, hogy Sárospatak községből ismét város le-
hessen és így őrizhesse meg továbbra is azt a kulturális színvonalat, amelyet lakói évszázado-
kon át megteremtettek és felszabadulásunk után fokozni tudtak. A gyakorlati tényezők közül 
egyet említek csak meg. Lehet, hogy furcsán hangzik, de azért ennek is van jelentősége.

Aki szombaton délután végigmegy Sárospatak főutcáján, örömmel látja, hogy felsöprik, 
kitisztítják a Fő utcát64 és a szemetet az út szélén kupacokba rakják. Ezek a kupacok azután 
ott maradnak és egy héten át a szél és a közlekedő járművek szétszórják. A következő szom-
baton megint összesöprik és kupacokba rakják. A község költségvetése ugyanis nem teszi 
lehetővé a szemétfuvarozás megszervezését, a város költségvetése ezt lehetővé tenné.

Idegenforgalmi szempontból is fontos ez a kérdés. Nagyon sok külföldi látogatja 
Sárospatakot, ahol Magyarország legszebb, legfontosabb műemléke, a Rákóczi vár van, benne 
művészeti alkotóotthon. Sok kulturális intézménye is van a városnak. Sárospatak szorgalmas 
és szocializmushoz hű dolgozói, az üzemek és a hegyaljai szőlők munkásai, az ottani értelmi-
ség, köztük a pedagógusok, megérdemlik ennek a kérésnek a teljesítését. Amikor legutóbb, 
október 20-án politikai nagygyűlés volt Sárospatakon – több mint ötvenezren65 vettek részt 
ezen a rendkívül lelkes gyűlésen –, amelynek szónokai Dobi István és Münnich Ferenc elvtár-
sak voltak, Sárospatak azt remélte, hogy ott a szónokok már be fogják jelenteni – ez a hír volt 
elterjedve –, hogy Sárospatak ismét város lesz. (Derültség.) Akkor ez nem történt meg, de re-
mélem, most olyan választ fogok kapni a kormánytól, amely ezt az ígéretet tartalmazni fogja.

Kérdezem tehát sárospataki választóim megbízásából a kormánytól: lehetséges-e 
Sárospatak dolgozói kérésének a teljesítése? Én támogatom ezt a kérést és kérem is teljesí-
tését, mert meggyőződésem szerint ez jóvátenne egy intézkedést, amelyet az elmúlt évtize-
dekben, a Horthy-korszakban a község lakóinak állandó kérése ellenére sem voltak hajlandók 
megváltoztatni.

Elnök: Az interpellációra a Minisztertanács képviseletében dr. Münnich Ferenc elvtárs, a 
Minisztertanács első elnökhelyettese válaszol.

Dr. Münnich Ferenc: Tisztelt Országgyűlés! Az interpelláló nagyon meggyőző érvekkel 
támogatja azt a kérést, amelyet én különösen megértek, hiszen én is erről a vidékről való va-

64 Helyesen: főutcát
65 A sajtó 35 ezer résztvevőről írt.
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60 Vö.: Bolvári-Takács Gábor: Konszolidált hagyomány. Iskolaalapítási évfordulós ünnepségek Sárospatakon, 1956–
57 = Sárospataki Füzetek, 17. évf. 2013. 3. szám, 105–109. o.
61 Harmincötezren a Hegyaljai Napok népfront-nagygyűlésén = Népakarat, II. évf. 247. szám, 1957. október 22. 2. 
o.; Hegyalja népe bizakodva tekint a jövőbe. Ünnepi nagygyűlés Sárospatakon = Népszabadság, II. évf. 249. szám, 
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63 Az országgyűlés 42. ülése 1957. december 21-én, szombaton. In: Az 1953. évi július hó 3-ára összehívott ország-
gyűlés naplója. Hiteles kiadás. II. kötet. 28–51. ülés. (1956. VII. 30. – 1958. IX. 26.) Budapest, 1967. 2233–2235. o.
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gyok.66 Értékelem a történelmi múltat, a szőlőtermelés jelentőségét, (Derültség.) még a szél 
által széthordott kupacok is megrendítően hatottak rám. (Derültség.) Ez a dolog kedélyesebb 
része. Tisztában vagyunk Sárospatak nagy történelmi múltjával is. Ez a kérés igazán nagyon 
alaposan meg van indokolva mind a Sárospatakiak, mind nagyszerű képviselőjük részéről.

Azonban van a dolognak egy kis hibája, mégpedig az, hogy még körülbelül 16 község kéri 
ezt a jogot, s közöttük – ami a történelmi múltat illeti – ott van például Szigetvár, amelyhez 
történelmi múltunk egyik legnagyszerűbb fejezete kapcsolódik. Ott van Kunszentmárton, 
ahol Petőfi verseinek egy része született. Szóval nekünk igen sok történelmi helyünk van. 
Szerencsére szőlő is van a legtöbb helyen, (Derültség.) ezt is fel lehetne hozni. De ismétlem: 
az a baj, hogy még mintegy 16 község kéri várossá avatását, s ez hozzávetőleges számítások 
szerint körülbelül 30-35 millió forintot jelent a költségvetésben.

Még egy másik baj is van, az, hogy 64 városunk van67 és azok közül csak 24 olyan, amelyet 
városnak lehet nevezni. De ott is nagy hiányosságok vannak a kommunális berendezések te-
rén. Sok mindent kell tenni, hogy azok urbanizálódjanak és tényleg városok, kultúrközpontok 
legyenek. Ha mi Sárospatakot – bár nagyon szívesen javasolnám, de nem lehet nem látni 
az egészet – várossá avatjuk, megindul az áramlás, a kérvényezések, küldöttségek a többi 16 
községtől. (Kiss Károly: Talán a szemétkupacokat kellene megoldani.) Nagyon helyes lenne, ha 
Sárospatak lakói, akik nagyon szeretik városukat, gyűjtésből vennének egy szép kocsit, ame-
lyik gyűjtené a szemetet, akkor az a kupacok kérdését megoldaná.

Tehát ezekre a szempontokra való tekintettel nem tudom javasolni ennek a kérésnek az 
elfogadását. Azonban mindenesetre helyes volna, hogyha az országgyűlés illetékes bizottsága 
foglalkozna ezzel a kérdéssel, tanulmányozná és perspektíváiban oldaná meg... És megállapí-
taná a sorrendet is, hogy hol kell ezt kezdeni. Lehet, hogy éppen Sárospatakon. (Taps.)

Elnök: Kérdezem az interpelláló Mihályfi Ernő képviselőtársunkat, tudomásul veszi-e a 
választ? 

Mihályfi Ernő: A választ tudomásul veszem.
Elnök: Interpelláló képviselőtársunk a választ tudomásul vette, az országgyűlés is tudo-

másul veszi.”

A fentiekhez aligha szükséges kommentárt fűzni. A kormány láthatóan nem vette komolyan 
a sárospatakiak igényét, és adott körülmények között ezen nem is csodálkozhatunk. 1957 vé-
gén a nemzetközileg elszigetelt, politikailag még bizonytalan MSZMP és a kormány vezető-
inek kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy erkölcsi igazságot szolgáltassanak egy olyan 
határszéli kistelepülésnek, amely még csak nem is „szocialista iparvidéken” fekszik. Mihályfi 
Ernő interpellációja azonban, ha másra nem, arra jó volt, hogy a későbbi lobbizások során 
hivatkozási alapként szolgáljon.

Sárospatak fejlődése 1945-től 1968-ig a számok tükrében

Sárospatak 1945 utáni fejlődéséről átfogó képet ad az 1968. július 29-ei keltezésű terjedelmes 
dokumentum, amelyet Tóth József tanácselnök jegyzett, s amely a Sárospatak várossá nyil-

66 Münnich Ferenc 1886-ban a Fejér megyei Seregélyesen született, de Tokajban nőtt fel, ahová apját állatorvosként 
kinevezték. Nyíregyházára járt gimnáziumba, diákéveiben verseket írt, szerkesztette a Tokaj és vidéke c. lapot, publi-
kált a sátoraljaújhelyi Felsőmagyarországi Hírlapban. Eperjesi jogi tanulmányai után Tokajban volt ügyvédjelölt. Vö.: 
Münnich Ferenc: Viharos út. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966. 7–9. o.
67 Helyesen: 62 város

vánítását kimondó elnöki tanácsi határozat meghozatala után egy hónappal készült. A kései 
összeállítás okát csak találgathatjuk, de nem kizárt, hogy a sajtó számára, illetve az augusztus 
20-ai városavató ünnepségre készült. Az iratot teljes terjedelemben közöljük. A későbbiek 
során – a várossá nyilvánítási folyamat dokumentumai között – számos adat visszaköszön 
majd, korábbi keltezéssel, ami azt bizonyítja, hogy az adatok július 29. előtt is rendelkezésre 
álltak, csak nem összegezték őket.

2. számú dokumentum68

Adatgyűjtés Sárospatak fejlődéséről

Sárospatak jellemzőbb adatai:

Lakosság száma: 14.083 fő (Ebből férfi 6815, nő 7268 fő)

A lakosság foglalkozás 
szerinti megoszlása

1960. évben (fő) 1968. évben (fő)

1. mezőgazdaság 5327 4651

2. ipar 2059 2615

3. építőipar 1087 1087

4. közlekedés 1983 2183

5. kereskedelem 790 910

6. egyéb foglalkozás 2837 2637

Lakáshelyzet:
Családok száma: 4022 db
Lakóházak száma: 3049 db
Lakások száma: 3818 db
Szobák száma: 5489 db

Fenti lakásokból 1963–67. években 131 lakás kizárólag magán-
erőből és 97 lakás állami kölcsönnel épült. 1945 óta összesen 
887 lakás épült magánerőből és OTP kölcsönnel és 32 lakás ál-
lami beruházással. (1120 lakás, azaz 810 lakóház 1900 előtt 
épült).

A község területe:

Összterülete: 24.256 kh

Szántó 11.285 kh

Szőlő 701 kh

Gyümölcsös 883 kh

68 MNL XVIII-2-a 73.d. MNET 1680/1968. gépirat, 12 o.
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Erdő 4.134 kh

Rét 1.117 kh

Belterület 1.231 kh

Legelő 2.155 kh

Kert 298 kh

Fanet (sic!) 2.452 kh

A lakosság számából keresőképes férfi: 4.176 fő, nő 4.288 fő. 
Rendszeres kereseti tevékenységet folytat: férfi 3.872, nő 
2.955. A községen kívül eső területeken lévő munkaterületeken 
dolgozó férfi: 1.022 fő, 172 fő nő. 1966-ban a nyugdíjasok szá-
ma: 1.369 fő, 1968-ban 1.491 fő.

Sárospatak 1944. évi december 16-án szabadult fel.

Az 1945–1968. években elért fejlesztés részletezése

1. Mezőgazdaság
1945. évben alakult meg a Földosztó Bizottság, elnöke Krizsán 
Gusztáv volt. Az első földigénylők száma 815 fő volt. A nagy-
birtokosoktól igénybe vett 8.000 kh területből a legelső ki-
osztás során 5000 kh terület lett felosztva. A felszabadulás 
előtt földesurak birtokában Sárospatak határában 11.000 kh 
föld volt.

A község szocialista mezőgazdasági üzemei:
1. Bodrogközi Állami Gazdaság területe  7.279 kh
2. Zemplénhegységi Állami Erdőgazdaság 1.460 kh
3. Négy termelőszövetkezet   13.359 kh

A) A Bodrogközi Állami Gazdaság 1949. évben lett megszervezve 
450 kh területtel, 285 fő dolgozóval. A kiuzsorázott földek 
hozama nagyon csekély volt, ezért elsősorban a földek termő-
képességének fokozása érdekében történtek kellő intézkedések. 
Akkor az átlaghozam alig érte el kalászosokból a 6-7 q-ás átla-
got. Gazdálkodása veszteséges volt. 1957. évben az ÁG már 5.834 
kh területen 595 dolgozóval 40 db mezőgazdasági géppel - főleg 
traktorokkal - gazdálkodott. Az 1957. évi vagyonmérlege 50.147 
MFt volt. 1967. évben 7.345 kh területen gazdálkodik 1.053 
fős átlaglétszámmal. 1967. évi vagyonértéke 140.653.000,- Ft, 
melyből erőgép 73, gép, felszerelés értéke 13.794.000,- Ft. Az 
1967. évi nyeresége 3.149.000.-Ft. 1950 óta összesen 998 kh 
gyümölcsöst telepített. Az 1963-966. években összesen fejlesz-
tésekre 20.269.000,- Ft-ot fordítottak.

B) Termelőszövetkezetek:
1949. évben a községben két termelőszövetkezet alakult 96 tag-
gal és 944 kh földterülettel. (Ez a község összterületének 
6,4%-a.) 1961. év elején a község területének 98%-a került a 
termelőszövetkezetek, illetőleg szocialista szektorok kezelé-
sébe. 1961. év végén hat termelőszövetkezete volt, ezek együt-
tes vagyona az év végén 9.100.000,- Ft. 1965. évben a közös 
vagyonuk értéke: 60.000.000,- Ft, 1967. évben 62.300.000,- Ft.
A Tsz-ek beruházási eredményei 1963-1966. években:
Épületfejlesztés 9.887.000,- Ft
Gépesítés-fejlesztés 8.043.000,- Ft
Tenyészállat fejlesztés 3.996.000,- Ft

A géppark-fejlesztés 
eredményei

1961. évben 1966. évben 1968. évben

Szántó traktorok száma 8 9 10

Univerzál traktorok, 
autók száma

10 49 75

Kombájnok száma - - 17

A gabona aratását 1961. évben 80%-ban kézi erővel végezték a 
Tsz-ek, 1966. évben már 98%-ban gépi erővel végezték a gabona 
aratását és 1968. évben a gabona teljesen gépi erővel lett be-
takarítva. A Tsz-ek 1961. évben 1 kh szántó területre 110 kg 
műtrágyát, 1966. évben 350 kg műtrágyát használtak fel. 1961. 
évben a Tsz-ek öntözött területtel nem rendelkeztek. 1966. év-
ben már 80 kh beépített öntözőberendezéssel ellátott területen 
gazdálkodnak és 5 db hordozható öntöző felszerelésük van.

A Tsz-ek termékértékesítése is egyre nő:

A főbb termékek 
értékesítési adatai

1961. év 1966. év 1967. év

Hízott sertés 1.419 1.696 1.420

Hízómarha 348 452 284

Baromfi, q 209 1.296 1.712

Tej, hl 1.618 3.945 4.750

Tojás, db 30.000 1.125.000 1.003.000

1966. évben a Tsz-ek kenyérgabona össztermésük 41,2%-át, 
1967. évben 45,7%-át értékesítették az állam felé. Az Állami 
Gazdaság tervbe vette 400 vagonos hűtőtérrel és 800 vagonos 
feldolgozást biztosító almamanipuláló (sic!) telep építését. 
Most folynak az előkészületek az 58.000 M forintos létesítmény 
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építésének megszervezésére. (Ez idő szerint még nem kapták meg 
a hitelt.)

2. Ipar

1945. előtt Sárospatakon a következő ipari üzemek működtek:
1. Malom  20 fővel
2. Téglagyár 40 fővel
3. Szeszfőzde 15 fővel

1945 előtt összesen 305 kisiparos volt Sárospatakon 50 segéddel 
és 96 tanulóval. 1950-51. években alakultak a kisipari terme-
lőszövetkezetek. Jelenleg a község területén 7 minisztériumi 
üzem működik 609 dolgozóval, 5 tanácsi ipari üzem működik 456 
dolgozóval, 5 szövetkezeti üzem működik 752 dolgozóval.
Jelentősebb fejlődés a következő üzemeknél van.

1960. évben 1966. évben 1967. évben

Ruházati KTSZ dolg. száma 117 fő 212 fő 519 fő

Faipari Vállalat dolg. 
száma

68 fő 182 fő 266 fő

Várható évi termelési érték: 1968. évben 200 M Ft.

Folyamatban lévő ipartelepítések:
1) Folyamatban van az ÉMÁSZ69 Üzemigazgatóság 6 M Ft költség-
gel épülő telephelye. Az üzem kb. 500 főt foglalkoztat a hozzá 
tartozó területen.
2) Még a folyó évben megkezdi működését a Tokaji Fémipari KTSZ 
kihelyezett üzeme 120 dolgozóval.
3) 1969. január 1-től a Gépállomás építményeinek átvételével 
megkezdi kb. 400 fővel a Csepeli Kerékpár- és Varrógépgyár ki-
helyezett üzeme működését és 1970-ig kb. 1.200 főt foglalkoz-
tató üzemmé fejleszti.
4) Továbbfejleszti üzemét a Faipari Vállalat és 1970-ig még 
további 50 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.
5) Tervezés alatt van az Erdőgazdaság 110 főt foglalkoztató 
farostlemez üzeme, mely 1969-ben kezdi meg üzemelését.
1973-ban várható termelési érték 500 M Ft. Ipari munkások szá-
mának növekedése az 1968. évi 2.600 főről várható 4.500 főre.

3. Kereskedelem

A felszabadulás előtt Sárospatakon 32 magánkereskedő látta 
el a kereskedelmi feladatokat, kis alapterületű helyiségek-

69 Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat

ben. Az üzletekben a tulajdonosokon kívül 25 tanuló végez-
te a szolgáltatási feladatokat. 1946-ban 1 üzlettel indult a 
földművesszövetkezeti kereskedelem és 5 üzleti egységgel az 
állami kereskedelem. 1962. évben kialakított területrendezés 
során az állami kereskedelem megszűnt és Sárospatak egész te-
rületén a kereskedelmi, valamint a vendéglátóipari tevékenység 
ellátását a Földművesszövetkezet kapta meg. 1963–1967 években 
az FMSZ 4.490.000,- Ft-ot fordított az üzletek korszerűsítésé-
re, belső berendezések és épületek felújítására. Ma a kereske-
delmi szolgáltatást az FMSZ kezelésében összesen 47 üzletegy-
ség látja el 125 dolgozóval. Az FMSZ folyamatosan korszerűsíti 
üzletegységeit és ma már több szépen berendezett üzlet látja 
el a lakosságot élelemmel, iparcikkel. Ilyenek a cipőbolt, 
zöldséges bolt, műszaki-vas bolt. Az egyre növekvő forgalmat 
azonban már nem tudják a kulturált igényeknek megfelelően le-
bonyolítani, ezért tervbe vették egy műszaki és egy ABC áruház 
építését. Az építés előkészületei folyamatban vannak. (Tervek 
készülnek – kisajátítások, helykijelölés megtörtént.)
Magánkereskedők száma: 3 fő.

Vendéglátóipar:
A felszabadulás előtt csak magán vendéglők látták el a vendég-
látói feladatokat. 1946-ban állami és FMSZ 5 vendéglátó egysége 
kezdte meg működését. 1954-ben az állami vendéglátóipari műkö-
dés megszűnt és átvette a Földművesszövetkezet az egész község 
területén a vendéglátóipari szolgáltatási feladatok ellátását. 
1961-ben Turista szálló és vendéglő nyílt Sárospatakon 68 szál-
lóhellyel 120 adagos vendéglővel. Jelenleg nyáron 108, télen 
68 szállást tud biztosítani. Az FMSZ kezelésében jelenleg 18 
vendéglátó-egységgel látják el a vendéglátóipari tevékenysé-
get, 83 dolgozóval. 1968. évben nyílt meg a „Borostyán” szálló-
vendéglő, 65 személy részére szállást és 350 személy részére 
ellátást biztosít. A szálló a volt Trinitárius kolostor romos 
épületéből lett kialakítva. 9.500.000 Ft-os költséggel ma a 
külföldiek által is szívesen igénybe vett reprezentatív szál-
ló-vendéglőként működik. Az FMSZ a kisvendéglők korszerűsíté-
sére 1963-67. években 1.200.000,- Ft-ot fordítottak. (sic!)

A vendéglátóipari és kereskedelmi hálózat fontosabb adatai:

Évi forgalom (Ft) 1963. évben 1966. évben 1967. évben

Élelmiszer 28.037 M 33.625 M 41.618 M

Ruházat 25.362 M 27.748 M 39.405 M

Iparcikk 28.802 M 32.312 M 39.405 M

Vendéglátóipari forgalom 15.171 M 18.100 M 19.831 M
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A tartós fogyasztási cikkek forgalmára jellemző adatok:

Eladott cikkek (db) 1963. évben 1966. évben 1967. évben

Rádió 316 425 389

Televízió 263 370 371

Mosógép 276 422 387

Porszívógép 62 119 101

Gáztűzhely - 357 513

Hűtőszekrény 46 131 161

A sárospataki kereskedelmi hálózat, beleértve a vásári és egyéb 
árusítások forgalmát is, a következőképpen alakult 1967. év-
ben. Az összkereskedelmi hálózati forgalom: 131.406.600,- Ft. 
Az össz-vendéglátóipari forgalom: 21.031.000,- Ft. Egy lakosra 
jutó évi forgalom: 10.826,- Ft. A község kereskedelmi vonzás-
körzete 20 községre terjed ki, melynek összlakossága: 31.128 
fő.

4. Oktatás - népművelés

A községben működő 
oktatási intézmények 
adatai

1960. évben 1967. évben

nevelő tanuló nevelő tanuló

Tanítóképző Int. 21 52 24 193

Gimnázium 37 809 45 1.010

Tanítóképző gyak. isk. 16 240 15 253

Kisegítő isk. 9 136 10 108

Belterületi ált. isk. 60 1.306 65 1.360

Külterületi ált. isk. 20 525 14 256

Iparitanuló isk. - - 4 480

Napközi otthonos óvoda 5 120 6 120

Oktatási intézmények kollégiumai 1960. évben 1967. évben

Tanítóképző Intézet 80 142

Gimnázium 473 664

Ált. isk. körzeti kollégium - 95

Napköziotthonok 1960. évben tanuló 1967. évben tanuló

Tanítóképző gyak. isk. - 80

Ált. isk. körzeti 
kollégium

240 290

1. Tanítóképző intézet korábban a volt sárospataki Főiskola 
kezdeményezésére (Erdélyi János) 1857. évben lett szervezve 
egyházi fenntartásban. 1945 után folytatta működését, mint 
ref. egyházi középfokú tanítóképző. Az iskolák államosítása 
után 1960-ig középfokú ötosztályos tanítóképzés folyt az inté-
zetben. 1960–1965. években összesen 15.899.000,- Ft költséggel 
új korszerű 110 férőhelyes kollégium épült és az intézet köz-
ponti fűtést kapott és teljesen felújítást nyert. A régi kol-
légiumi rész korszerűsítése, valamint az új tornaterem építése 
és víz, csatornahálózat rekonstrukciójára összesen 4.995.000,- 
Ft-ot fordítottak. (sic!) 
2. A gimnázium kollégiumainak korszerűsítésére, valamint a 
nyelvi laboratórium berendezésére az 1963–1966. években 
1.800.000,- Ft-ot fordítottak.
3. Az általános iskolák felújítására, az ált. iskolai körzeti 
kollégium létrehozására az 1963–1960. években 1.600.000,- Ft 
lett fordítva.
4. A korszerűtlen, zsúfolt tantermi ellátottság megszüntetése 
érdekében a folyó évben kezdődik a 16 tantermes iskola építése 
kb. 9.000 M forintos beruházással. (A tervek készen vannak, az 
építőhely biztosítva van, a kivitelezés megkezdésének nincsen 
akadálya, mihelyt megkötik a kivitelező vállalattal a kiviteli 
szerződést.)

Népművelési intézmények 
adatai

alapterülete
m2

könyvállománya

1963. évben 1967. évben

1. Rákóczi Vármúzeum 2.906 4.828 4.828

2. Ref. Tudományos 
gyűjtemények könyvtára

804 170.560 238.600

3.Ref. Iskolamúzeum 504 - -

4.Községi Műv. Otth. 350 - -

5.Községi Könyvtár 120 5.100 12.820

6.Tanítóképző Int. 
könyvtár

- 16.790 24.430

7.Gimnázium - 8.182 8.192

8.Úttörőház 110 - -

9. Rákóczi Filmszínház férőhelye: 390
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A könyvtárak 
olvasóinak száma és 
könyvforgalma

1963. évben 1967. évben

Olvasó Kölcsönkötet Olvasó Kölcsönkötet

1. Ref. 
Nagykönyvtár

126 19.427 244 15.555

2. Tanítóképző 344 5.625 365 6.108

3. Községi Könyvtár 735 26.108 2.244 58.727

1963–1966. években népművelési fejlesztésre fordított beruhá-
zások: 
A községi könyvtári épület létesítésére 280.000,- Ft
A Műv. Otth. épület felújítására 120.000,- Ft
A Művelődési Otthon a KIOSZ70 tulajdonát képező, a minimális 
igények kielégítését nem biztosító, bérelt épületben működik. 
A legsürgősebb feladatok közé tartozik korszerű, az igénye-
ket kielégítő művelődési otthon építése. A szükséges építési 
költség kb. 12.000 M forint biztosítására a fejlesztési alap 
költségvetésében építési alapot kívánunk létesíteni és állami 
támogatást igényelni.
Jelentős kulturális eseménysorozat a kétévenként megtartott 
„Diáknapok” ünnepsége. Az ünnepség kulturáltságát kívánjuk 
biztosítani a tervezett szabadtéri színpad megépítésével.

5. Egészségügyi és szociálpolitikai feladatok

A község egészségügyi feladatait 5 körzeti orvos, 1 fogorvos, 
5 védőnő, 5 körzeti ápolónő, 1 anyavédelmi tanácsadó, 1 isko-
lafogászat, 1 orvost foglalkoztató járási TBC Gondozó Intézet, 
35 férőhelyes bölcsőde, 25 férőhelyes szülőotthon, 180 férőhe-
lyes szociális otthon, 25 férőhelyes öregek napközi otthona és 
3 gyógyszertár látja el.
Egy tisztasági és 1 termálfürdő működik községünkben.
1957-ig az egészségügyi ellátás nem fejlődött az igényeknek 
megfelelően. 1957. évtől kezdődően a szülőotthon, szociális 
otthon beindításával, 1965. évben az öregek napközi otthonának 
megszervezésével gyorsabb ütemű lett az eü. szocpol. intézmé-
nyi fejlesztés. Az igényeket azonban ez idő szerint sem tudjuk 
biztosítani, elsősorban gyógyító-orvosi tevékenység terén. Az 
5 körzeti orvos túlterhelt, mivel egy főre 4.020 fő jut, de 
megnehezíti működésüket a korszerűtlen központi orvosi rende-
lő, valamint a település szétszórtsága, nagykiterjedésű tanya-
világ ellátása.
1967. évben került befejezésre a 650.000 forintos beruházással 
épült új TBC intézeti épület. Ugyancsak 1967. évben kezdte meg 
üzemeltetését az 520.000 forintos költséggel készült bölcsőde 
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új szárnyrésze. 1966–67 években a szociális otthon régi épü-
letének korszerűsítésére 650.000 Ft-ot fordítottak, és 1967. 
évben megkezdődött az új 80 férőhelyes korszerű otthon építé-
se-bővítése.
A nagy forgalmú termálfürdő fejlesztésének meggyorsítása érde-
kében 1967. évben 680.000,- Ft költséggel új termál kutat épí-
tettünk és szervezzük a lakosság társadalmi hozzájárulásával 
az új medence megépítését.

6. Kommunális ellátás

A) Vízellátás – szennyvízelvezetés
A felszabadulás előtt Sárospatakon sem a vízvezetés, sem szenny-
víz elvezető rendszer nem volt kiépítve. A község ivóvíz szük-
ségletét részben a közkútként működő 15 kerekes közkút látta 
el, de egyes háztulajdonosok maguk próbálkoztak kútépítéssel, 
saját udvarukon, a mélyre nyúló sziklarétegben. Ezen kutak ál-
talában csak csapadékvizet gyűjtöttek össze és a talajvíz által 
szennyeződtek. A Bodrog parti lakosok a szennyezett bodrogi 
vizet itták. 1950–1960-as években három közkút villanymotoros-
hidroforos felszereléssel lett ellátva és mintegy 10 üzletet 
és 60 háztartást láttak el fertőzött folyóvízzel. A Várkert 
területén épült új lakóházakat, a Várban elhelyezett tartály 
közbeiktatásával, a felszabadulás előtt kerti locsolásra hasz-
nált Bodrog-vizet adó hálózat látta el.
1964–66. években került sor a Vízműtársulás megalakítására, 
melynek tagjai háztartásonként 2500,- Ft hozzájárulást fizet-
nek. Így a lakosság kb. 4.500.000,- Ft hozzájárulást biztosí-
tott a 22 millió forintos költséggel épülő vízmű hálózathoz.
1969. évben kerül befejezésre a nagyarányú állami támogatással 
épülő vízmű, melynek egy része – a község belterületén – már 
elkészült. Az üzemtelepítések és korszerű lakásépítések meg-
oldását szolgáló szennyvízcsatorna-hálózat I. szakasza kb. 5 
km hosszúságban a tisztítóberendezéssel az OVF71 2 millió, az 
ÉMÁSZ 2 millió és 8,5 milliós állami támogatással épülőben van 
és 1969-ben kezdi meg üzemelését. A víz- és csatornahálózat 
megépítésével mintegy 300 többszintes épületben elhelyezhető 
közművesített lakás építésére van lehetőség.

B) Út, járda
A felszabadulás előtt Sárospatakon utakból összesen 2 km volt 
szilárd burkolatú és 8 km makadám. 1952. évben már a szilárd 
burkolatú utak hossza 4 km, makadám 13 km. 1959. XI. 7-én lett 
átadva a forgalomnak az új Bodrog-híd. A község belterületi 
útjainak hossza 46 km. Ebből szilárd burkolatú 4,5 km, porta-
lanított makadám 9 km, vizes makadám 13 km. A felszabadulás 
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könyvforgalma

1963. évben 1967. évben

Olvasó Kölcsönkötet Olvasó Kölcsönkötet

1. Ref. 
Nagykönyvtár

126 19.427 244 15.555
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előtt összesen 4,6 km járda volt kiépítve, jelenleg a kiépített 
járda hossza 22 km. Az 1963–67. évben összesen 6.582.000.- Ft-
ot fordítottunk utak korszerűsítésére és építésére. Összesen 8 
km hosszúságú útszakasz lett felújítva, korszerűsítve.

C) Villamosítás
A felszabadulás előtti helyzet:
1. Villamos fogyasztók száma: 1055
2. Közvilágítással ellátott utak hossza: 18,5 km
3. Közvilágítási lámpák száma: 133 db
1968. évben:
1. Villamos fogyasztó háztart. száma: 3870
2. Közvil. ellátott út hossza belterületen: 44 km, külterüle-
ten: 6 km
3. Közvilágítási lámpák száma: 780 db, ebből korszerű higany-
gőzös armatúra: 198 db.

1965–1967. években kerül sor a község belterületi villany-
hálózatának rekonstrukciójára mintegy 5.560.000,- Ft érték-
ben. 1963–1967. években 5 tanya villamosítását 13.600 fm háló-
zat építésével 1.950.000,- Ft költséggel végeztük el. Egyedül 
Bálványos tanya maradt villamosítás nélkül és a többi tanyákon 
kisebb házcsoportok. 1963–1967. években került sor Sárospatak 
belterület közvilágítási hálózat korszerűsítésére. E célra ed-
dig 1.223.000,- Ft-ot fordítottunk és folyamatban van a Kossuth 
L. – Szabadság tér – Kádár Kata útszakaszok közvilágításának 
korszerűsítése 560.000,- Ft költséggel. A belterületi részeken 
a legkorszerűbb higanygőzös armatúrák kerültek felszerelésre.

7. Városrendezés
Sárospatak jelenlegi belterülete 5 régebben önálló kisközségi 
településből alakult ki. A község városképi szempontból csupán 
a Vár és a volt Főiskola környékén fejlődött városias formában. 
A csatolt területeket kisebb-nagyobb üres területek választot-
ták el. Korábban a községnek egységes városrendezési terve nem 
volt. 1959-ben készült városrendezési terv, mely még kevésbé 
vette figyelembe Sárospatak a szó legszorosabb értelmében vett 
várossá fejlesztési igényeket, lehetőségeket. (sic!) 1964-ben 
új, egyszerűsített általános rendezési terv készült a község 
egész területére és részletes rendezési terv készült a belte-
rületre. A most folyó építkezések már a rendezési terv szigorú 
betartásával folynak. A rendezési terv részletes feladatokat 
tartalmaz a község műemlékeinek és környezetének feltárásához, 
kialakításához. Ez a feladat egyben meghatározza Sárospatak 
növekvő idegenforgalmi vonatkozású feladatait is. Részben a 
városiasodás, részben az idegenforgalmi igények kielégítése 
érdekében a következő jelentősebb munkák érdemelnek említést:

1. Elkészült a távoli környék lakosságát, sőt csehszlovákiai 
lakosokat is vonzó meleg fürdő rendezési terve. A fürdő fej-
lesztésének meggyorsítása érdekében az 1961. évben 800 l/perc 
hozamú meleg forrású kúthoz 1967-ben 680.000,- Ft költséggel új 
kutat fúrattunk, melynek hozama 1200 l/perc. 48°-os vegyi ösz-
szetételét most vizsgálják az ORFI-nál.72 További fejlesztéshez 
újabb medence, öltözők és üdülők építése szükséges. Több üzem 
részéről is van érdeklődés üzemi üdülő építés lehetősége iránt.
2. Nagyarányú feltárási és felújítási munkálatok folynak a vár 
területén. A folyó évben kerül sor a r.kat. templom restaurá-
lásának befejezésére és megkezdik a várfalak restaurálását is. 
A várban rendezett kiállítás és galéria évente 70.000-75.000 
látogatót fogad. Megkönnyíti a külföldi látogatók fogadását a 
megnyílt „Borostyán” szálló-vendéglő. A vár helyreállítására 
1963–1967. években 3,950 M, a templom felújítására 2,800 M és 
a vármúzeumi kiállítások rendezésére 2,800 M forintot fordí-
tottak.
3. A korszerű távközlés biztosítása érdekében a posta megkezd-
te a távkábelek lefektetését és a távbeszélő hálózat teljes 
korszerűsítését. E célra eddig 3,500 M forintot fordítottak. 
A lakosság kulturális igényeinek növekedését bizonyítja, hogy 
1963–1966. években 454 rádió-előfizetővel és 736 televízió elő-
fizetővel nőtt a tv, ill. rádiózók száma. Jelenleg Sárospatakon 
1380 tv készülék és 2597 rádió van üzemben.
4. Jelentős lépést tettünk részben városképi kialakítás, rész-
ben a nagy lakáshiány csökkentése terén. A megépülő vízmű és 
csatornahálózat lehetővé teszi a rendezési tervben meghatáro-
zott belterületi rendezés végrehajtásával egyidejűleg a több-
szintes lakásépítést és egyben korszerű üzlethálózat felépí-
tését. Megnehezíti a lakásépítési feladatokat a rendezés vég-
rehajtása során elkerülhetetlen szanálási igény. A lakáshiány 
enyhítésére folyamatba tettük a társasházi építkezések szerve-
zését és a folyó évben kerül sor az első 12 lakásos társasház 
építésének megkezdésére. Az építés alatt lévő 36 lakás a város 
központi területén, a tervezett műszaki és ABC áruház, valamint 
a tervbe vett pártház építése meggyorsítja a városközpont ki-
alakítását. Ezen központhoz csatlakozna a tervezett művelődési 
otthon építése is.

Sárospatak, 1968. július 29.

(pecsét, saját kezű aláírás)
Tóth József
vb. elnök73
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egész területére és részletes rendezési terv készült a belte-
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A várban rendezett kiállítás és galéria évente 70.000-75.000 
látogatót fogad. Megkönnyíti a külföldi látogatók fogadását a 
megnyílt „Borostyán” szálló-vendéglő. A vár helyreállítására 
1963–1967. években 3,950 M, a templom felújítására 2,800 M és 
a vármúzeumi kiállítások rendezésére 2,800 M forintot fordí-
tottak.
3. A korszerű távközlés biztosítása érdekében a posta megkezd-
te a távkábelek lefektetését és a távbeszélő hálózat teljes 
korszerűsítését. E célra eddig 3,500 M forintot fordítottak. 
A lakosság kulturális igényeinek növekedését bizonyítja, hogy 
1963–1966. években 454 rádió-előfizetővel és 736 televízió elő-
fizetővel nőtt a tv, ill. rádiózók száma. Jelenleg Sárospatakon 
1380 tv készülék és 2597 rádió van üzemben.
4. Jelentős lépést tettünk részben városképi kialakítás, rész-
ben a nagy lakáshiány csökkentése terén. A megépülő vízmű és 
csatornahálózat lehetővé teszi a rendezési tervben meghatáro-
zott belterületi rendezés végrehajtásával egyidejűleg a több-
szintes lakásépítést és egyben korszerű üzlethálózat felépí-
tését. Megnehezíti a lakásépítési feladatokat a rendezés vég-
rehajtása során elkerülhetetlen szanálási igény. A lakáshiány 
enyhítésére folyamatba tettük a társasházi építkezések szerve-
zését és a folyó évben kerül sor az első 12 lakásos társasház 
építésének megkezdésére. Az építés alatt lévő 36 lakás a város 
központi területén, a tervezett műszaki és ABC áruház, valamint 
a tervbe vett pártház építése meggyorsítja a városközpont ki-
alakítását. Ezen központhoz csatlakozna a tervezett művelődési 
otthon építése is.

Sárospatak, 1968. július 29.

(pecsét, saját kezű aláírás)
Tóth József
vb. elnök73

72 Országos Reuma- és Fizikoterápiás Intézet
73 vb: a tanács végrehajtó bizottsága
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Sárospatak és környékének szociográfiai látlelete 1962-ben

Sárospatak 1945 utáni fejlődésének szociografikusan pontos látleletét adta Lázár István író 
a Valóság folyóiratban 1962-ben Kiált Patak vára címmel közreadott tanulmányában.74 A 
cikk hallatán legtöbben a Magyarország felfedezése sorozatban 1974-ben hasonló címmel 
megjelent kötetre gondolnak, amely Sárospatakon kívül Tokaj-Hegyalja, a Bodrogköz és 
a Hegyköz életét is bemutatta.75 Az általam ismert publikációk közül ez a tanulmány adja 
vissza legjobban Sárospatak és környéke 1960-as évek elejére jellemző hangulatát, menta-
litását, fejlettségi szintjét és lehetőségeit, emellett egyértelmű kívánságot fogalmaz meg a 
település várossá alakítására. Ezért tartom indokoltnak a tanulmány teljes terjedelemben 
történő újraközlését.

Lázár István: Kiált Patak vára

Sárospataknak seregnyi megrögzött rajongója van. Helybeliek és rég elszármazottak, volt diákok és futóven-
dégek sokasága terjeszti hírét országszerte, hogy már gyakran olyanok szeme is felcsillan a neve hallatán, 
akik sohasem jártak a Hegyalján. S bármelyik fotólaboráns számvetést készíthet: a pataki vár hazánk egyik 
leggyakrabban fényképezett műemléke. Mégis, ha mostanában új vendégeket szerzünk városunknak, azok 
néha be is vallják, máskor a tekintetük árulja el, hogy többet vártak. Külön-külön learatjuk minden látni- és 
kóstolnivaló dicséretét, de az összképpel elégedetlenek. Rés támadt sokak elképzelése és a pőrén látható 
való, egy patinás múltú városka sokat ígérő híre és feltűnő kopottsága között. Mi volnánk ebben a hibásak, 
elfogult barátok? Mi úgy érezzük, hogy minden szép szavunknak van fedezete. Akkor hát? Magammal is vitázva 
kerestem a csalódások okait, s alig vettem észre, hogy apró idegenforgalmi panaszok helyett már a város 
fejlődését, jelenét és jövőjét kellett vizsgálnom.

Azzal kezdeném, hogy a Patakra látogató maga mögött hagyva a vasútállomást, nemcsak az egyetlen 
aszfaltozott utcán sétálhat be a városba, hanem az Iskolakerten át is. A nagy park temetőből lett az iskola 
kertjévé. Tulajdonosa, a gimnázium, nincs is a területén, csak kollégiumok, sportpályák. Érdekessége még, 
hogy a jámbor óhajú vendég végigmehet rajta, bár két főkapuja közül az állomáshoz szolgálót lezárva találja. 
Ám a kapu mellett méteres nyílás teszi szabaddá az utat a drótkerítésben. E szükség-bejárót nem anarchista 
vagy tolvaj kezek vágták – bár a kezdeményezés az övék volt –, hanem végül maga a birtokos. A kapu zárva, 
mert a park iskolai célokat szolgál, botanikus kert is: védendő a csellengőktől. A félhivatalos bejáró mégis kell, 
mert az emberek át akarnak menni, s ha nem találnak, csinálnak maguknak utat. A kert védelmének elve a zárt 
kapuval töretlen; a gyakorlat azonban meghajlik a makacs emberi szándék előtt. Patakot néha Cambridge-
hez, Oxfordhoz is hasonlították. E kapu-kompromisszum valóban angol típusú. De úgy érzem, több-kevesebb 
áttétellel sok mindenre jellemző még szülővárosomban. A világ változik. Elháríthatatlan vagy annak látszó 
követelményeket támaszt. Ami az, meg kell hajolni előtte. Ami annak látszik, azt meg kell vizsgálni, hátha 
eloszlik a látszat. A harmadik megoldás – a kiskapu.

A város történetének első, bár hitelében megtépázott krónikása Anonymus. Ám ha igaz, hogy a honfog-
lalás kori települést I. Endre már 1050 körül királyi birtokká tette, mert kijevi feleségét a honvágy ide, északi 
határainkhoz vonzotta, akkor ezzel megkezdődött a város szerencse-sorozata. Mert valljuk be – máig ható 
igazság ez –, Patakot nem mindig lakóinak szorgalma, jelessége emelte fel. Hanem néha csak a véletlen. A ko-
rai városról különben keveset tudunk. A román kori faragott kövek csak későbbi falakba illesztve jelzik, hogy 

74 Lázár István: Kiált Patak vára = Valóság, V. évf. 4. szám, 1962. április, 60–69. o. A szöveg dőlt betűs kiemelései az 
eredetiből valók. Lázár István (1933–1997) író, újságíró, szociográfus, 1964-től a Valóság szerkesztőségének tagja, 
utóbb főszerkesztő-helyettes, majd főszerkesztő.
75 Lázár István: Kiált Patak vára. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974.

már a tatároknak volt mit elpusztítaniok. A ma is látható erődítések alapját azonban dúlásuk után, 1260 körül 
rakták le. S itt rögtön hangsúlyoznám: Patak még némi feltárás után 700 évet átfogó építéstörténeti áttekintést 
adhat. Korai és érett gótika, csodás reneszánsz emlékek, barokk és klasszicizmus, a századforduló érdekes 
hagyománykeresése után az új híd már korszerű, vasbeton-szerkezettel zárja a sort.

De nem Sárospataki Kalauzt írok, nem követhetem történetének menetét. Sajnos, jó összefoglalót sem 
ajánlhatok. A hiányos és elavult régi munkák után újabban csak hasznos, de rövid vázlatok és műemléki 
tanulmányok készültek. Patak fényes korszakai nagy uralkodókhoz, főurakhoz, a dicsőséges kuruc korhoz s a 
XVI. század harmadán alapított református iskolához kapcsolódnak. Utóbbi virágzó éveiben méreteivel, mód-
szereivel és szellemével is kiérdemelte hírét. (De az iskola hagyományainak értékéről is egy „idegen”, Czine 
Mihály írt legutóbb gondolatgazdagon, Móricz-monográfiájában.76 Pedig diákjai különben hűségesek. Aligha 
van még vidéki iskola, melynek Budapesten élő volt növendékei, Kossuth-díjastól a segédmunkásig, 80 és 20 
év között, évente háromszor találkoznának.77) Ám nézzük csak a történelmi hagyományokat. Már emlegetésük 
is hagyományos. Mégis, a várat, mely sokáig hazánk egyik legjelentősebb erődje volt – csak az nem vette be, 
aki nem akarta. Pártütők (Csák Máté is), tatárok, a husziták, s őket verve Mátyás hada; a kalandos életű költő, 
Balassi erőszakkal szerezte meg Dobó Krisztina hozományául; Dózsa kaszásai, Tokaji Ferkó kurucai; s több-
ször a labancok, akik azután orgyilkos robbantásaikkal hadi jelentőségét is megrokkantották.

Azért bántom Patak hajdani népét, mert nem temetkezett a falak alá, semmilyen párton állva? Csak arra 
utalnék, hogy amikor Petőfi odahaza annyit emlegetett pataki Úti levelében a szabadság oroszlánjait idézi, a 
kurucokra és a diákokra gondol; a Rákócziakra és a gályarabokra, akiknek utódai a költő látogatása után nem 
sokkal veressipkásként is igazolták a rajongást. A bor, a vár és az iskola tette gazdaggá Patakot. Utóbbihoz 
áradt a pénz, ajándék, alapítvány. A Rákócziak idejében szállóige lett Erdélyben: elvitte pénzünket a Patak. Mert 
a fejedelmi kincstár a Vöröstoronyban volt. S az adó egy része az iskolát gyámolította. Igen, a hagyományokat 
többet emlegetjük, mint elemezzük. Bizonyítani szeretném, hogy a ma 13 ezer lakosú Sárospatak nagyközség 
fejlődését, jövő boldogulását – azt, hogy amikor a szocialista építés városokat teremt és régieket nem remélt 
új fényre emel, ne sorvadjon el vagy torpanjon meg – öt fő tényezőre alapozhatja. Közülük legalább hármat 
közvetlenül és egyszerűen levezethet helyesen értékelt hagyományaiból, azok mai tanulságából.

1. A szerencse, mely I. Endre feleségét ide hozta, mely Patakot a mecénás Perényiek, Rákócziak országnyi 
birtokainak kincses központjává tette, ma – más módon – megújul. Amikor államunk sok éves és sok milliós mun-
kával restaurálja a várat, a várost érdeme szerint még nem méltányolt, inkább lekicsinyelt szerencse éri. Buda 
és Visegrád mellett itt folyik ma hazánk legjelentősebb műemlék-helyreállítása. Tervét két ritkán összekerülő 
jelző jellemezhetné: józan és nagyvonalú.

A helyreállítás a Vöröstoronnyal kezdődött, mely épületében és berendezésében mintegy önmaga múze-
uma lett. Folytatódott a hajdan erőd, majd kastély jellegű belső várnégyszöggel, mely a felszabadulás óta volt 
népi kollégium és művészotthon, míg ma ez is múzeum. Azután a Vöröstornyot övező Olaszbástyára került 
sor. Kazamatáit – esetleg kőtárként – jövőre talán megnyitják. Közben ásatások tárták fel a várrészeket, át-
építések, rombolások nyomait. Ahol a falak eredeti alakja, rendeltetése tisztázható, folytatódik a helyreállítás. 
Bonyolult munka ez. Akár Budán, a különböző korú építkezések itt is keresztezik egymást. Nehéz dönteni, hogy 
melyik állapot visszaállítása felel meg a műemléki, történeti és célszerűségi szempontoknak.

A munka ma a várközponttól délre újabb falakat, bástyákat, kazamatákat érint, úgy, hogy jól bemutatha-
tó, összefüggő részeket tartósítson. De jövőre a súlypont északra, a templomhoz kerül. A többször alakított, 
hitet is cserélt templom északi fala egy ideig várfal volt. Ha itt elfalazott ablakait kibontják, gyönyörű belső 
teret ígér. Stílusában korai és érett gótika keveredik. Várjuk a történelmi személyek csontjait rejtő, régóta 
befalazott kripta feltárását is. Ám mindez már átnyúlik a 60-as évek második felére. Néhány heti munkával is 
láthatóvá lehetne tenni egy nemrég talált másik várrészt. Az északnyugati sarokbástya szinte eltűnt a köré, 

76 Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960.
77 Az utalás a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társaságára vonatkozik, amely 1960. június 5-én alakult és e 
tanulmány megjelenésekor túl volt a 6. összejövetelén.
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Sárospatak és környékének szociográfiai látlelete 1962-ben

Sárospatak 1945 utáni fejlődésének szociografikusan pontos látleletét adta Lázár István író 
a Valóság folyóiratban 1962-ben Kiált Patak vára címmel közreadott tanulmányában.74 A 
cikk hallatán legtöbben a Magyarország felfedezése sorozatban 1974-ben hasonló címmel 
megjelent kötetre gondolnak, amely Sárospatakon kívül Tokaj-Hegyalja, a Bodrogköz és 
a Hegyköz életét is bemutatta.75 Az általam ismert publikációk közül ez a tanulmány adja 
vissza legjobban Sárospatak és környéke 1960-as évek elejére jellemző hangulatát, menta-
litását, fejlettségi szintjét és lehetőségeit, emellett egyértelmű kívánságot fogalmaz meg a 
település várossá alakítására. Ezért tartom indokoltnak a tanulmány teljes terjedelemben 
történő újraközlését.

Lázár István: Kiált Patak vára

Sárospataknak seregnyi megrögzött rajongója van. Helybeliek és rég elszármazottak, volt diákok és futóven-
dégek sokasága terjeszti hírét országszerte, hogy már gyakran olyanok szeme is felcsillan a neve hallatán, 
akik sohasem jártak a Hegyalján. S bármelyik fotólaboráns számvetést készíthet: a pataki vár hazánk egyik 
leggyakrabban fényképezett műemléke. Mégis, ha mostanában új vendégeket szerzünk városunknak, azok 
néha be is vallják, máskor a tekintetük árulja el, hogy többet vártak. Külön-külön learatjuk minden látni- és 
kóstolnivaló dicséretét, de az összképpel elégedetlenek. Rés támadt sokak elképzelése és a pőrén látható 
való, egy patinás múltú városka sokat ígérő híre és feltűnő kopottsága között. Mi volnánk ebben a hibásak, 
elfogult barátok? Mi úgy érezzük, hogy minden szép szavunknak van fedezete. Akkor hát? Magammal is vitázva 
kerestem a csalódások okait, s alig vettem észre, hogy apró idegenforgalmi panaszok helyett már a város 
fejlődését, jelenét és jövőjét kellett vizsgálnom.

Azzal kezdeném, hogy a Patakra látogató maga mögött hagyva a vasútállomást, nemcsak az egyetlen 
aszfaltozott utcán sétálhat be a városba, hanem az Iskolakerten át is. A nagy park temetőből lett az iskola 
kertjévé. Tulajdonosa, a gimnázium, nincs is a területén, csak kollégiumok, sportpályák. Érdekessége még, 
hogy a jámbor óhajú vendég végigmehet rajta, bár két főkapuja közül az állomáshoz szolgálót lezárva találja. 
Ám a kapu mellett méteres nyílás teszi szabaddá az utat a drótkerítésben. E szükség-bejárót nem anarchista 
vagy tolvaj kezek vágták – bár a kezdeményezés az övék volt –, hanem végül maga a birtokos. A kapu zárva, 
mert a park iskolai célokat szolgál, botanikus kert is: védendő a csellengőktől. A félhivatalos bejáró mégis kell, 
mert az emberek át akarnak menni, s ha nem találnak, csinálnak maguknak utat. A kert védelmének elve a zárt 
kapuval töretlen; a gyakorlat azonban meghajlik a makacs emberi szándék előtt. Patakot néha Cambridge-
hez, Oxfordhoz is hasonlították. E kapu-kompromisszum valóban angol típusú. De úgy érzem, több-kevesebb 
áttétellel sok mindenre jellemző még szülővárosomban. A világ változik. Elháríthatatlan vagy annak látszó 
követelményeket támaszt. Ami az, meg kell hajolni előtte. Ami annak látszik, azt meg kell vizsgálni, hátha 
eloszlik a látszat. A harmadik megoldás – a kiskapu.

A város történetének első, bár hitelében megtépázott krónikása Anonymus. Ám ha igaz, hogy a honfog-
lalás kori települést I. Endre már 1050 körül királyi birtokká tette, mert kijevi feleségét a honvágy ide, északi 
határainkhoz vonzotta, akkor ezzel megkezdődött a város szerencse-sorozata. Mert valljuk be – máig ható 
igazság ez –, Patakot nem mindig lakóinak szorgalma, jelessége emelte fel. Hanem néha csak a véletlen. A ko-
rai városról különben keveset tudunk. A román kori faragott kövek csak későbbi falakba illesztve jelzik, hogy 

74 Lázár István: Kiált Patak vára = Valóság, V. évf. 4. szám, 1962. április, 60–69. o. A szöveg dőlt betűs kiemelései az 
eredetiből valók. Lázár István (1933–1997) író, újságíró, szociográfus, 1964-től a Valóság szerkesztőségének tagja, 
utóbb főszerkesztő-helyettes, majd főszerkesztő.
75 Lázár István: Kiált Patak vára. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974.

már a tatároknak volt mit elpusztítaniok. A ma is látható erődítések alapját azonban dúlásuk után, 1260 körül 
rakták le. S itt rögtön hangsúlyoznám: Patak még némi feltárás után 700 évet átfogó építéstörténeti áttekintést 
adhat. Korai és érett gótika, csodás reneszánsz emlékek, barokk és klasszicizmus, a századforduló érdekes 
hagyománykeresése után az új híd már korszerű, vasbeton-szerkezettel zárja a sort.

De nem Sárospataki Kalauzt írok, nem követhetem történetének menetét. Sajnos, jó összefoglalót sem 
ajánlhatok. A hiányos és elavult régi munkák után újabban csak hasznos, de rövid vázlatok és műemléki 
tanulmányok készültek. Patak fényes korszakai nagy uralkodókhoz, főurakhoz, a dicsőséges kuruc korhoz s a 
XVI. század harmadán alapított református iskolához kapcsolódnak. Utóbbi virágzó éveiben méreteivel, mód-
szereivel és szellemével is kiérdemelte hírét. (De az iskola hagyományainak értékéről is egy „idegen”, Czine 
Mihály írt legutóbb gondolatgazdagon, Móricz-monográfiájában.76 Pedig diákjai különben hűségesek. Aligha 
van még vidéki iskola, melynek Budapesten élő volt növendékei, Kossuth-díjastól a segédmunkásig, 80 és 20 
év között, évente háromszor találkoznának.77) Ám nézzük csak a történelmi hagyományokat. Már emlegetésük 
is hagyományos. Mégis, a várat, mely sokáig hazánk egyik legjelentősebb erődje volt – csak az nem vette be, 
aki nem akarta. Pártütők (Csák Máté is), tatárok, a husziták, s őket verve Mátyás hada; a kalandos életű költő, 
Balassi erőszakkal szerezte meg Dobó Krisztina hozományául; Dózsa kaszásai, Tokaji Ferkó kurucai; s több-
ször a labancok, akik azután orgyilkos robbantásaikkal hadi jelentőségét is megrokkantották.

Azért bántom Patak hajdani népét, mert nem temetkezett a falak alá, semmilyen párton állva? Csak arra 
utalnék, hogy amikor Petőfi odahaza annyit emlegetett pataki Úti levelében a szabadság oroszlánjait idézi, a 
kurucokra és a diákokra gondol; a Rákócziakra és a gályarabokra, akiknek utódai a költő látogatása után nem 
sokkal veressipkásként is igazolták a rajongást. A bor, a vár és az iskola tette gazdaggá Patakot. Utóbbihoz 
áradt a pénz, ajándék, alapítvány. A Rákócziak idejében szállóige lett Erdélyben: elvitte pénzünket a Patak. Mert 
a fejedelmi kincstár a Vöröstoronyban volt. S az adó egy része az iskolát gyámolította. Igen, a hagyományokat 
többet emlegetjük, mint elemezzük. Bizonyítani szeretném, hogy a ma 13 ezer lakosú Sárospatak nagyközség 
fejlődését, jövő boldogulását – azt, hogy amikor a szocialista építés városokat teremt és régieket nem remélt 
új fényre emel, ne sorvadjon el vagy torpanjon meg – öt fő tényezőre alapozhatja. Közülük legalább hármat 
közvetlenül és egyszerűen levezethet helyesen értékelt hagyományaiból, azok mai tanulságából.

1. A szerencse, mely I. Endre feleségét ide hozta, mely Patakot a mecénás Perényiek, Rákócziak országnyi 
birtokainak kincses központjává tette, ma – más módon – megújul. Amikor államunk sok éves és sok milliós mun-
kával restaurálja a várat, a várost érdeme szerint még nem méltányolt, inkább lekicsinyelt szerencse éri. Buda 
és Visegrád mellett itt folyik ma hazánk legjelentősebb műemlék-helyreállítása. Tervét két ritkán összekerülő 
jelző jellemezhetné: józan és nagyvonalú.

A helyreállítás a Vöröstoronnyal kezdődött, mely épületében és berendezésében mintegy önmaga múze-
uma lett. Folytatódott a hajdan erőd, majd kastély jellegű belső várnégyszöggel, mely a felszabadulás óta volt 
népi kollégium és művészotthon, míg ma ez is múzeum. Azután a Vöröstornyot övező Olaszbástyára került 
sor. Kazamatáit – esetleg kőtárként – jövőre talán megnyitják. Közben ásatások tárták fel a várrészeket, át-
építések, rombolások nyomait. Ahol a falak eredeti alakja, rendeltetése tisztázható, folytatódik a helyreállítás. 
Bonyolult munka ez. Akár Budán, a különböző korú építkezések itt is keresztezik egymást. Nehéz dönteni, hogy 
melyik állapot visszaállítása felel meg a műemléki, történeti és célszerűségi szempontoknak.

A munka ma a várközponttól délre újabb falakat, bástyákat, kazamatákat érint, úgy, hogy jól bemutatha-
tó, összefüggő részeket tartósítson. De jövőre a súlypont északra, a templomhoz kerül. A többször alakított, 
hitet is cserélt templom északi fala egy ideig várfal volt. Ha itt elfalazott ablakait kibontják, gyönyörű belső 
teret ígér. Stílusában korai és érett gótika keveredik. Várjuk a történelmi személyek csontjait rejtő, régóta 
befalazott kripta feltárását is. Ám mindez már átnyúlik a 60-as évek második felére. Néhány heti munkával is 
láthatóvá lehetne tenni egy nemrég talált másik várrészt. Az északnyugati sarokbástya szinte eltűnt a köré, 

76 Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960.
77 Az utalás a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társaságára vonatkozik, amely 1960. június 5-én alakult és e 
tanulmány megjelenésekor túl volt a 6. összejövetelén.
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rá (és belőle) épített házak dzsungelében, 3 lőrése azonban egy kertben látható. Alant pedig nagy alapterületű 
kazamatarendszer van, kevés omlással, pár arasznyi feltöltődéssel. Jó volna mielőbb megnyitni. A gimnázium 
diákjai kis csoportokban, társadalmi munkában segíthetnének ebben az érdekes munkában. Amúgy is ért-
hetetlen, hogy míg a múzeum kutatásait mindegyre hátráltatja a költség- és munkáshiány, a diákokat nem 
kapcsolták még be az ásatásokba. Szakértő régész felügyelete mellett nemcsak hasznos, költségcsökkentő 
volna ez a munka, hanem tanulságos is.

Az idők folyamán nemcsak az északnyugati bástyát, hanem három oldalról az egész várrendszert kö-
rülvették, jórészt apró lakóházakkal. Sok éves munka lesz eltávolításuk, főleg a lakáshiány miatt. Addig is 
elengedhetetlen, hogy a Fő utca–Posta–Egészségház–Tanácsház–híd vonal–Bodrog–vártelek déli széle négyszö-
gében új épület ne készülhessen! A rég ismert tilalmat azonban még a tanács is megszegte, amikor építési 
engedély nélkül, a várfal addig szabad része elé – kommunális célra amúgy is alkalmatlan helyre – kádfürdőt 
épített, úgy, hogy utólag már csak a használatát 10 évben maximáló határozat születhetett ez ellen. Ugyan-
akkor az Országos Műemléki Felügyelőség kérte a tanácsot, hogy a vár körüli, renoválásra már nem érdemes 
házak kilakoltatásához közös küldöttség kérje cserelakások építését az építésügyi minisztertől, országos ke-
retből. A hívás a tanácsnál érthetetlen módon süket fülekre talált.

Pedig éppen Patakon leljük korábbról szép példáját a tervszerű és ízléses városkép fejlesztésnek. A szá-
zad elején Lechner Jenő az ún. felső-magyarországi reneszánsz stíluselemeit alkalmazva építette a Tanító-
képzőt, mely némelyek szemében a klasszicista Kollégiumnál is szebb. Később a Posta, az Egészségház és egy 
diákotthon is készült szerényebb kivitelben, de ugyane stílusban. A felszabadulás óta a város belseje jelentős 
új épülettel nem gyarapodott. S a főbb útvonalakon fekvő foghíjakon az 50-es években családi házak épültek, 
megfosztva a várost középületekre, társasházakra legalkalmasabb telkeitől. Amikor azután idén 36 lakással 
szövetkezeti pedagógus-házakat kezdtek építeni, ezek – heves vita közben – az Iskolakert sarkába kerültek, 
sportpályát vonva el a diákoktól. A sürgető körülmények sem mentik ezt a célszerű városfejlesztésnek fity-
tyet hányó döntést, örvendetes, hogy közben állami megbízásból már elkészült Patak távlati fejlesztésének 
tanulmányterve. S a közeljövő nagy beruházása, az új művelődési ház tervezése jó kezekben van, elhelyezését 
is alapos vizsgálat előzi meg. A község erre pénzben és társadalmi munkában 2 milliót szán, s még ennyire 
lenne szüksége. Amikor Patakot olyan művelődési központnak látják, mely alkalmas – mint Keszthely a Heli-
kon78 – három megyét vendégül látó Diáknapok rendezésére,79 e szemléletnek a beruházások elosztásában is 
mutatkozni kell.

A községnek a várban nemcsak műemléket kell tisztelnie. Napirenden van a múzeumok s a hozzájuk 
kapcsolódó tudományos kutatások decentralizálása. Nem poros gyűjteményecskékre van szükség, hanem 
egy-egy tájegység átfogó bemutatására, s a helyi, körzeti körülmények és gyakorlat adta problémák egy ré-
szének helyi felmérésére és megoldására. Patak igen alkalmas arra, hogy nagyobb körzet kutatóközpontja 
legyen. Az évekre letelepedő szakember gazdagabb lehetőségeket csak olyan helyeken találna, mint Szeged, 
Pécs. Itt vannak mindjárt a sajátos helyzetű Tudományos Gyűjtemények: Nagykönyvtár, múzeum, levéltár. A 
református egyház híres iskoláját csak 1952-ben adta át az államnak. A Kollégium járulékos részei azonban 
a tulajdonában maradtak, korábbi jelentős kulturális hivatása emlékeként. A könyvtár 150 ezer kötetének 
XVIII–XIX. századi része szinte páratlan az országban.

S a környék? A Bodrog alföldet és hegyvidéket választ el. A két tájegység sajátos geológiája, földrajza, sok 
érdekességet mutató flórája, faunája, mezőgazdasága, szociográfiája vizsgálható egy helyen. A néprajzosok 
pedig a sokféle népcsoporttal ismerkedhetnek. Pár emberöltő előtt még pákász-halász magyarok, német ajkú 
földművesek, erdőmunkás, bányász vagy vándor üvegesként, drótosként világot járó tótok, olasz eredetüket 
csak nevükben őrző szőlőművelők, népi fazekasságunkat megújító habánok, csak oklevelekből ismert vallo-

78 Az 1817-ben alapított keszthelyi Helikon Ünnepséget 1958-ban szervezték újra, mint középiskolai kulturális 
seregszemlét, 1963-tól kétévente rendezték meg.
79 Az I. Sárospataki Diáknapokat 1962. május 25–27-én rendezték meg, három megye harminc középiskolájából 
1300-1500 diák részvételével.

nok eltűnt, ma is kinyomozható vagy el is különülő foltjai pár négyzetkilométeren belül sűrítetten jellemzik 
Európa egyik legkevertebb népességű országát.

A múzeumnak ma csak egy tudományos munkatársa van, az igazgatója, kit a vezetés annyira lefog-
lal, hogy szinte szaktárgyát is elfelejti.80 Szükség volna az alkalmanként kiszállók helyett állandó régészre: a 
várhelyreállítás nap mint nap megkövetelné szakértő részvételét. A debreceni egyetem azonban fölfedezte 
Patakot. Hallgatók és tanárok jönnek tanulmányútra, tanárjelöltek gyakorló tanításra. Munkálkodásuk a várban 
berendezett kis kutatóállomáson még nem elég rendszeres. Bár újabb helyet kértek a múzeumtól, a meglevőt 
sem használják ki egészen. Így egyelőre jórészt külső erők ígérik, hogy Patak újra kisebb tudományos centrum 
lehet. A Nagykönyvtár körül azonban folyik kutatómunka – Román János a Kollégium és a helyi fazekasság 
történetéről írt könyveit a Képzőművészeti Alap jelentette meg81 –, s a Felsőfokú Tanítóképző tanáraitól is 
várhatunk elméleti munkát. Bárha példájuk további követőkre találna.

2. A város és az iskola kapcsolata is hagyományos. Ma nem élhetnek annyian a diákokból, mint amikor 1770-
ben 1430 lakos és 1350 diák lakta Patakot, de soha annyi helybeli gyerek nem tanulhatott, mint ma a gimnázium-
ban és a képzőben. S az anyagiakért a gyerekek felemelkedése és a felnőttek művelődési lehetősége kárpótol. 
Az iskolatörténet különben nem kevésbé viharos – és megíratlan –, mint a váré vagy a városé. A reformáció 
előtti fejlett kolostori oktatás későbbi esztergomi érseket is nevelt.82 A református Főiskola fénykorában gim-
náziumot, teológiát és jogakadémiát foglalt magába. Utóbbi heves közéleti csatározás után elkerült, s a város 
sohasem érezte, hogy a szép és értékes munkát végző tanítóképző kárpótolná. A képző bosszú helyett nemes 
elégtételt vett: 3 éve, a felsőfokú tanítóképzés megszervezésekor újra főiskolai székhellyé tette a közigaz-
gatásilag nagyközség-sorban tartott Patakot. Ma tehát az általános iskolákon kívül – közkatonák ezek, róluk 
ritkán szól hadijelentés – „a” pataki Főiskola örököseként és épületében működik a Rákóczi Gimnázium, s már 
említett otthonában a Felsőfokú Tanítóképző.

A félezer diákra méretezett gimnáziumban már 5-7 párhuzamos osztály is indult, idén 5 osztály érettsé-
gizett. S szeptemberben 10 elsőt kell indítani. A diákok száma meghaladja majd az ezret. Nem az első orszá-
gos érvényű kérdést érintem ezzel Patakról szólva. Miért kell ily tág kapukat nyitni? Az általános iskola első 
osztályait már elhagyta a csúcsa annak a gyerekhullámnak, mely az 50-es évek egy irreális elvének uralmakor 
támadt. (Nemcsak az iparnak, a népszaporulatnak is volt lehetőségekkel nem számoló, túlfeszített terve.) 
Igazságos volna-e, ha a több „vetélytárssal” születettek kisebb hányada tanulhatna csak tovább? Nem, a hul-
lám levonulásáig minden lehető, részben ideiglenes és szükségmegoldással emelnünk kell a tanulólétszámot. Ez 
azután híres-kedves, de nem túl korszerű pataki hagyomány felújítására vezet. Idén sokan feltételes értesítést 
kaptak felvételükről: jöhet, aki magánházban lakik, mert a kollégiumok megteltek. Szocialista nevelés legjob-
ban zárt közösségben folytatható. A kint lakókkal több a fegyelmi s más probléma. Az iskola és a társadalom, a 
tanárok és a szülők (lakásadók) kapcsolata és az osztályközösségek próbája lesz a közeljövő. A várost mindez 
arra kötelezi, hogy a társadalmi munkamegosztás jegyében vállaljon több gondot, érezze jobban a magáénak 
a saját gyermekei számára helyben levő iskolákat, azok helyett is, akik távolabbról bizalommal küldik közéjük 
lányaikat-fiaikat.

3. A város a Bodrog átkelőhelyén, változatos és termékeny mezőgazdasági körzet közepén települt. Régen 
szinte csak a bora vitte a hírét. Ma új gyümölcsösei, kertészete, állattenyésztése ezt megtetézheti. A Bodrog 
nemcsak a tájat, mezőgazdaságát is kettéosztja. A két tájegység múltja is gyökeresen más. A folyótól nyugatra 
a hegyekről lehúzódó erdők tisztásain alakultak ki a szántók, gyümölcsösök és a híres szőlők foltjai, míg ke-
letre csak az e századra is átnyúló lecsapolások terjesztették ki a magasabb dombokról nagyobb területekre 
a földművelést. A Felsőhatár földje soványabb, de a déli-keleti hegylejtők málló andezitje, vulkáni tufája adja 
a szőlők altalaját. Az Alsóhatár víz, mocsár alól szabadult földjéből feltör a vadvíz, a nád, régebben nagy rétek 

80 Az utalás az 1961-től múzeumigazgató Filep Antal etnográfusra vonatkozik.
81 Román János: A sárospataki kollégium. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1956.; A habánok Sárospa-
takon. Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 17. szám, Sárospatak, 1959. (Az utóbbi tehát nem az Alap kiadványa.)
82 Szalkai László (1475–1526) 1524-től esztergomi érsek és főkancellár.
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rá (és belőle) épített házak dzsungelében, 3 lőrése azonban egy kertben látható. Alant pedig nagy alapterületű 
kazamatarendszer van, kevés omlással, pár arasznyi feltöltődéssel. Jó volna mielőbb megnyitni. A gimnázium 
diákjai kis csoportokban, társadalmi munkában segíthetnének ebben az érdekes munkában. Amúgy is ért-
hetetlen, hogy míg a múzeum kutatásait mindegyre hátráltatja a költség- és munkáshiány, a diákokat nem 
kapcsolták még be az ásatásokba. Szakértő régész felügyelete mellett nemcsak hasznos, költségcsökkentő 
volna ez a munka, hanem tanulságos is.

Az idők folyamán nemcsak az északnyugati bástyát, hanem három oldalról az egész várrendszert kö-
rülvették, jórészt apró lakóházakkal. Sok éves munka lesz eltávolításuk, főleg a lakáshiány miatt. Addig is 
elengedhetetlen, hogy a Fő utca–Posta–Egészségház–Tanácsház–híd vonal–Bodrog–vártelek déli széle négyszö-
gében új épület ne készülhessen! A rég ismert tilalmat azonban még a tanács is megszegte, amikor építési 
engedély nélkül, a várfal addig szabad része elé – kommunális célra amúgy is alkalmatlan helyre – kádfürdőt 
épített, úgy, hogy utólag már csak a használatát 10 évben maximáló határozat születhetett ez ellen. Ugyan-
akkor az Országos Műemléki Felügyelőség kérte a tanácsot, hogy a vár körüli, renoválásra már nem érdemes 
házak kilakoltatásához közös küldöttség kérje cserelakások építését az építésügyi minisztertől, országos ke-
retből. A hívás a tanácsnál érthetetlen módon süket fülekre talált.

Pedig éppen Patakon leljük korábbról szép példáját a tervszerű és ízléses városkép fejlesztésnek. A szá-
zad elején Lechner Jenő az ún. felső-magyarországi reneszánsz stíluselemeit alkalmazva építette a Tanító-
képzőt, mely némelyek szemében a klasszicista Kollégiumnál is szebb. Később a Posta, az Egészségház és egy 
diákotthon is készült szerényebb kivitelben, de ugyane stílusban. A felszabadulás óta a város belseje jelentős 
új épülettel nem gyarapodott. S a főbb útvonalakon fekvő foghíjakon az 50-es években családi házak épültek, 
megfosztva a várost középületekre, társasházakra legalkalmasabb telkeitől. Amikor azután idén 36 lakással 
szövetkezeti pedagógus-házakat kezdtek építeni, ezek – heves vita közben – az Iskolakert sarkába kerültek, 
sportpályát vonva el a diákoktól. A sürgető körülmények sem mentik ezt a célszerű városfejlesztésnek fity-
tyet hányó döntést, örvendetes, hogy közben állami megbízásból már elkészült Patak távlati fejlesztésének 
tanulmányterve. S a közeljövő nagy beruházása, az új művelődési ház tervezése jó kezekben van, elhelyezését 
is alapos vizsgálat előzi meg. A község erre pénzben és társadalmi munkában 2 milliót szán, s még ennyire 
lenne szüksége. Amikor Patakot olyan művelődési központnak látják, mely alkalmas – mint Keszthely a Heli-
kon78 – három megyét vendégül látó Diáknapok rendezésére,79 e szemléletnek a beruházások elosztásában is 
mutatkozni kell.

A községnek a várban nemcsak műemléket kell tisztelnie. Napirenden van a múzeumok s a hozzájuk 
kapcsolódó tudományos kutatások decentralizálása. Nem poros gyűjteményecskékre van szükség, hanem 
egy-egy tájegység átfogó bemutatására, s a helyi, körzeti körülmények és gyakorlat adta problémák egy ré-
szének helyi felmérésére és megoldására. Patak igen alkalmas arra, hogy nagyobb körzet kutatóközpontja 
legyen. Az évekre letelepedő szakember gazdagabb lehetőségeket csak olyan helyeken találna, mint Szeged, 
Pécs. Itt vannak mindjárt a sajátos helyzetű Tudományos Gyűjtemények: Nagykönyvtár, múzeum, levéltár. A 
református egyház híres iskoláját csak 1952-ben adta át az államnak. A Kollégium járulékos részei azonban 
a tulajdonában maradtak, korábbi jelentős kulturális hivatása emlékeként. A könyvtár 150 ezer kötetének 
XVIII–XIX. századi része szinte páratlan az országban.

S a környék? A Bodrog alföldet és hegyvidéket választ el. A két tájegység sajátos geológiája, földrajza, sok 
érdekességet mutató flórája, faunája, mezőgazdasága, szociográfiája vizsgálható egy helyen. A néprajzosok 
pedig a sokféle népcsoporttal ismerkedhetnek. Pár emberöltő előtt még pákász-halász magyarok, német ajkú 
földművesek, erdőmunkás, bányász vagy vándor üvegesként, drótosként világot járó tótok, olasz eredetüket 
csak nevükben őrző szőlőművelők, népi fazekasságunkat megújító habánok, csak oklevelekből ismert vallo-

78 Az 1817-ben alapított keszthelyi Helikon Ünnepséget 1958-ban szervezték újra, mint középiskolai kulturális 
seregszemlét, 1963-tól kétévente rendezték meg.
79 Az I. Sárospataki Diáknapokat 1962. május 25–27-én rendezték meg, három megye harminc középiskolájából 
1300-1500 diák részvételével.

nok eltűnt, ma is kinyomozható vagy el is különülő foltjai pár négyzetkilométeren belül sűrítetten jellemzik 
Európa egyik legkevertebb népességű országát.

A múzeumnak ma csak egy tudományos munkatársa van, az igazgatója, kit a vezetés annyira lefog-
lal, hogy szinte szaktárgyát is elfelejti.80 Szükség volna az alkalmanként kiszállók helyett állandó régészre: a 
várhelyreállítás nap mint nap megkövetelné szakértő részvételét. A debreceni egyetem azonban fölfedezte 
Patakot. Hallgatók és tanárok jönnek tanulmányútra, tanárjelöltek gyakorló tanításra. Munkálkodásuk a várban 
berendezett kis kutatóállomáson még nem elég rendszeres. Bár újabb helyet kértek a múzeumtól, a meglevőt 
sem használják ki egészen. Így egyelőre jórészt külső erők ígérik, hogy Patak újra kisebb tudományos centrum 
lehet. A Nagykönyvtár körül azonban folyik kutatómunka – Román János a Kollégium és a helyi fazekasság 
történetéről írt könyveit a Képzőművészeti Alap jelentette meg81 –, s a Felsőfokú Tanítóképző tanáraitól is 
várhatunk elméleti munkát. Bárha példájuk további követőkre találna.

2. A város és az iskola kapcsolata is hagyományos. Ma nem élhetnek annyian a diákokból, mint amikor 1770-
ben 1430 lakos és 1350 diák lakta Patakot, de soha annyi helybeli gyerek nem tanulhatott, mint ma a gimnázium-
ban és a képzőben. S az anyagiakért a gyerekek felemelkedése és a felnőttek művelődési lehetősége kárpótol. 
Az iskolatörténet különben nem kevésbé viharos – és megíratlan –, mint a váré vagy a városé. A reformáció 
előtti fejlett kolostori oktatás későbbi esztergomi érseket is nevelt.82 A református Főiskola fénykorában gim-
náziumot, teológiát és jogakadémiát foglalt magába. Utóbbi heves közéleti csatározás után elkerült, s a város 
sohasem érezte, hogy a szép és értékes munkát végző tanítóképző kárpótolná. A képző bosszú helyett nemes 
elégtételt vett: 3 éve, a felsőfokú tanítóképzés megszervezésekor újra főiskolai székhellyé tette a közigaz-
gatásilag nagyközség-sorban tartott Patakot. Ma tehát az általános iskolákon kívül – közkatonák ezek, róluk 
ritkán szól hadijelentés – „a” pataki Főiskola örököseként és épületében működik a Rákóczi Gimnázium, s már 
említett otthonában a Felsőfokú Tanítóképző.

A félezer diákra méretezett gimnáziumban már 5-7 párhuzamos osztály is indult, idén 5 osztály érettsé-
gizett. S szeptemberben 10 elsőt kell indítani. A diákok száma meghaladja majd az ezret. Nem az első orszá-
gos érvényű kérdést érintem ezzel Patakról szólva. Miért kell ily tág kapukat nyitni? Az általános iskola első 
osztályait már elhagyta a csúcsa annak a gyerekhullámnak, mely az 50-es évek egy irreális elvének uralmakor 
támadt. (Nemcsak az iparnak, a népszaporulatnak is volt lehetőségekkel nem számoló, túlfeszített terve.) 
Igazságos volna-e, ha a több „vetélytárssal” születettek kisebb hányada tanulhatna csak tovább? Nem, a hul-
lám levonulásáig minden lehető, részben ideiglenes és szükségmegoldással emelnünk kell a tanulólétszámot. Ez 
azután híres-kedves, de nem túl korszerű pataki hagyomány felújítására vezet. Idén sokan feltételes értesítést 
kaptak felvételükről: jöhet, aki magánházban lakik, mert a kollégiumok megteltek. Szocialista nevelés legjob-
ban zárt közösségben folytatható. A kint lakókkal több a fegyelmi s más probléma. Az iskola és a társadalom, a 
tanárok és a szülők (lakásadók) kapcsolata és az osztályközösségek próbája lesz a közeljövő. A várost mindez 
arra kötelezi, hogy a társadalmi munkamegosztás jegyében vállaljon több gondot, érezze jobban a magáénak 
a saját gyermekei számára helyben levő iskolákat, azok helyett is, akik távolabbról bizalommal küldik közéjük 
lányaikat-fiaikat.

3. A város a Bodrog átkelőhelyén, változatos és termékeny mezőgazdasági körzet közepén települt. Régen 
szinte csak a bora vitte a hírét. Ma új gyümölcsösei, kertészete, állattenyésztése ezt megtetézheti. A Bodrog 
nemcsak a tájat, mezőgazdaságát is kettéosztja. A két tájegység múltja is gyökeresen más. A folyótól nyugatra 
a hegyekről lehúzódó erdők tisztásain alakultak ki a szántók, gyümölcsösök és a híres szőlők foltjai, míg ke-
letre csak az e századra is átnyúló lecsapolások terjesztették ki a magasabb dombokról nagyobb területekre 
a földművelést. A Felsőhatár földje soványabb, de a déli-keleti hegylejtők málló andezitje, vulkáni tufája adja 
a szőlők altalaját. Az Alsóhatár víz, mocsár alól szabadult földjéből feltör a vadvíz, a nád, régebben nagy rétek 

80 Az utalás az 1961-től múzeumigazgató Filep Antal etnográfusra vonatkozik.
81 Román János: A sárospataki kollégium. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1956.; A habánok Sárospa-
takon. Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 17. szám, Sárospatak, 1959. (Az utóbbi tehát nem az Alap kiadványa.)
82 Szalkai László (1475–1526) 1524-től esztergomi érsek és főkancellár.
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alól pásztortűzből fészket vert parázs égette ki a tőzeget. A töltések közti ártereken legelők, nyárerdők, kőris-
telepítések szorítják ki a mocsári tölgyet. A részben ma is vízzel telt holtágakról alig lehet kideríteni, hogy a 
Bodroghoz tartoztak-e vagy a Tiszához? A belvízlevezető csatornák öntözésre is felhasználhatók.

Szőlőből 5-10 hold számított valamikor annyit, mint az alsóhatári földből 100. S ma? Tokaj-Hegyalja, első 
történelmi borvidékünk válságban van. A szakembereket is meglepi a homokra és löszre telepített szőlők 
gyors fejlődése. A laza talajokon gyorsan elterjedő olcsó, korszerű nagyüzemi művelés versenyképessé, egy-
ségesen jó minőségűvé teszi a nemrég lenézett borokat. Utol nem érik a tokajit. De azt mindig, új telepítésben, 
nagyüzemben is többe kerül termelni, miközben a korábban hatalmas minőségkülönbség csökken. Azzal is, 
hogy a nagyban termelt tokaji egyes sajátságait elveszti. Hajdan nemcsak minden év, hegy, dűlő, de minden 
hordó is más bort adott; a jellemző alapzamaton belül ezernyi, az értő ínynek drága rejtvényt adó finom vál-
tozat alakult-érett ki. Ám a világpiac, a tömegfogyasztás egységes borokat vár; arisztokratizmus volna ezzel 
nem számolni. A válság részben tehát a szőlőtermelés általános, természetes fejlődésében gyökerezik.

Ugyanakkor a felszabadulás a Hegyalján öreg, jórészt még a filoxéra utáni, termőképességének éppen 
kimerüléséhez érkező tőkeállományt talált. Soroljam a sok, csak részben elkerülhetetlen körülményt, mely 
szőlőinket oda juttatta, hogy a tokaji rekonstrukciónak, ha győzné, annyi, nemcsak régi, hanem tegnapi hibát 
is jóvá kellene tennie? A földosztás sok szorgalmas, hozzáértő kapásnak adott jogos tulajdonul egy-egy részt 
a korábban is művelt kincsből. Ám Patakon olyan távolabb lakók is kaptak szőlőt, akik alig értettek hozzá, s jó 
szándékkal sem tudták kiszolgálni e zsarnok növényt, melyet párás melegben például ugrásra készen kell les-
ni, mert a csak pár órával megkésett porozás, permet elkésik. S a szőlő több éves tervet kíván. Azt tartják, a jó 
tulajdonosnak 3 termés van a birtokában: egy pénzben a zsebében, egy hordóban a pincében, s egy a tőkén. S 
ez nem a polgári biztonság szimbóluma, hanem a szőlőhöz szükséges törődésé. Ehelyett a tőkéket lerabolták. 
Közismert a kár, melyet szőlőben, gyümölcsösben az ötszörös felszorzás, a tagosítások állandó napirenden 
tartása okozott. A jövedelem s a termelési kedv elapadt, elmaradt a beruházás, a nélkülözhetetlen talajerő- és 
tőkepótlás, még a karózás is. Kezdetben az állami gazdaságok is nehezen birkóztak meg részükkel, a tsz-ek 
pedig lerontották a kapott jobb táblákat. Eközben az Alsóhatár kevesebb megrázkódtatással, több haszonnal 
műveltetett. Néhány tsz is alakult, köztük a pataki Kossuth derekasan fejlődött. Az állami gazdaságok pedig 
elkezdtek gyümölcsöt, szőlőt telepíteni.

A tsz-fejlesztés utolsó országos hulláma befejezésül érkezett hozzánk. Az Alsóhatárban több-kevesebb 
nehézséggel újabb, kielégítően kezdő tsz-eket hozott létre. A pataki határban ma két ilyen van, Dorkón és 
Apróhomokon. A környék legrégibb tsz-e, a Kossuth, öntözéses kertészettel, hizlalással, kiegészítő üzemekkel 
(szeszfőzés, daráló, borkimérés) jó eredményeket ért el. Tavaly 43 Ft-ot fizetett!83 Ám közben 5 új tsz alakult. 
Kettőről már szóltam. A másik 3 rövid, változó sikerű önálló működés után a télen egyesült a Kossuthtal, 
mely így 8500 holdas nagyüzem lett. Helyzete nem könnyű. Most keres még csak szakképzett agronómust! 
Tagsága heterogén. Sok kétlaki, földjével az asszonyt léptetve be, fél lábbal sem áll a közös földön. Értelmiségi 
és nyugdíjas tagjaira munkaerőként nem számíthat. A kapások az eddigi magas napszám után nem tudják 
családjukat eltartani, még előleg esetén is bizonytalanságban élve. Így június elején több száz „tagnak” még 
egyetlen munkaegysége sem volt. S a különböző üzemágak tarka képet mutattak. A nagy öntözéses kertészet 
némi munkaerőhiánnyal is jól jövedelmez, biztos pénz a hízlalás, és igen jól dolgozik a baromfitelep is. Ám a 
szőlőben már a metszésnél, azután a kapálásnál is elmaradtak, nem végezték el a tervezett tőkepótlást. Rosz-
szul ment – ott jártamkor – a répa, kukorica kapálása is. Pedig a tsz tavasszal – hogy erre nyáron át is telik-e, 
még nem volt biztos – 20 Ft előleget adott havonta munkaegységenként. A tagok jelentős része azonban még 
nem tekinti magáénak a tsz-t, mostoha munkahelynek látja, nem saját gazdaságának.

Mindezek jobb megértéséhez tudni kell, hogy a tokaji szőlővidékre egyelőre nem vonatkozott a szövet-
kezetesítés. A történelmi borvidéket józan számvetéssel jobbnak látszott az állami gazdaságok és az alacso-
nyabb fokú társulásokba, szakcsoportokba tömörülő egyéni termelők kezében hagyni. A pataki Felsőhatár 

83 Értsd: munkaegységenként, amely a korabeli tagi jövedelem elszámolás alapja volt.

szőlőinek tsz-be szervezése helyi – de nem alulról jövő – kezdeményezésre történt. Így mintegy tsz-ék kelet-
kezett a máshol egyéni szőlővidékben. Akárcsak a Balaton mentén, itt is sok vasutas, pedagógus, tisztviselő, 
iparos, nyugdíjas foglalkozott szőlőcskével kedvtelésül és jövedelem kiegészítésül. Belépnek, 600 ölet kapnak 
háztájiként, s a kedvtelés folytatódhat, mondhatnánk erre. Csakhogy a tsz még alig bír azzal, ami így rámarad, 
s újra kell tagosítani is, ami évekre felborítja a termelés nyugalmát, a háztájiban is. Mindebből évek alatt 
majd csak kialakul a hasznos rend, ám most a patakiakban ott a szálka, s minden, átmeneti vagy másként 
is bekövetkező nehézségért csak a hamar tsz-esítést okolják. Ahol fát vágnak, röpül persze a forgács. De 
Hegyalján talán túl hevesen vagdalkoztak a baltával. Indokolatlan az a derűlátás is, amit eközben a község 
vezetői mutatnak.

Szerencsém volt. Az Állami Gazdaság igazgatója felettesével határjárásra indult, s én is csatlakozhattam. 
Miért hallani a környékünkön, hogy inkább ne tsz lenne, hanem állami gazdaság? Tudom, hogy a szövetkezeti 
utat kellett választanunk, de ma szubjektíve megértem a vonzást. A gazdaság nemcsak biztos keresetet – s 
prémiumot, illetményföldet – ad. Öröm járni példás rendű üzemegységeikben.

Mik hát a mezőgazdaság továbbfejlesztésének fő problémái? Fel kell számolni azt az ellentmondást, mely 
ma a vidéken általános munkaerő felesleg és a kellő megmunkálás hiányát mutató földek között van. A gépe-
sítés, a korszerűsítés nagy tőkét kíván, amit elsősorban önmaguknak a gazdaságoknak kell előteremteni. A 
tsz-ekben a szakvezetés és a munkakedv az eredmények sarokpontja. A történelmi borvidékről szólva pedig 
úgy érzem, nem vettük eléggé figyelembe, hogy a századok mennyi egyéni kedvet, szaktudást, szorgalmat 
halmoztak fel, melyet egyelőre a kezdéssel küzdő tsz-ek nem tudnak felpezsdíteni. A megfelelően fejlesztett 
szakcsoportok azonban igen.

4. A gyönyörű táj, a Bodrog, a gyógyfürdő, a közeli erdők kirándulóhelyei teret adnak a nyaraltatásra, arra, 
hogy az idegenforgalom ne csak órákra-napokra, hanem hetekre hozzon vendégeket. Még ebben is lelhetünk 
hagyományokat, hiszen a vár urai azért is szerették Patakot, mert halak-vadak, kertek tették kellemessé a 
gondban megfáradt időzését. (Rákóczi titkárának naplója gyakran hírt ad, hogy a szabadságharc irányítása 
közben pihenésül hogyan „múlatta az időt” a fejedelem.84) Jó néhány család magánúton rég fölfedezte már 
Patakot, sokan évtizedek óta visszajárnak minden nyárra, szabadságukra.

A Bodrogon rég fejlett a vízisport-élet. A strandot a háború elvitte, később épült egy kisebb – az ártérre 
–, de közben megjött a csersav. Egy csehszlovákiai gyár nem gondoskodott időben a derítésről. A vízügyi 
egyezmény szerint kártérítést kapunk a halállományért, de a folyó mentieknek csak a szennyezés megszűnte 
hoz megoldást. Idén részleges derítés az egészségre káros anyagokat már kiszűri, a színeződést még nem. 
Reméljük, hogy eltűnik majd az is, mert a gyógyfürdő kiegészíti, s nem pótolja a szabad folyóvizet.

E gyógyvizet váratlan ajándékul geológiai fúrás hozta felszínre egy 70 fokos kisebb s egy 40 fokos bővebb 
hozamú kútból. Mikor a melegebb feltört, kannákban, vedrekben rögtön hordani kezdték. Gyógyító híre elem-
zésénél hamarabb megszületett. S népmozgalom támadt: a fél megyéből jöttek az emberek, alsóra vetkeztek 
s ültek be a maga nyomásától ömlő hévíz alá. Gyorsan hevenyészett medencécskét, öltözőt róttak össze pár 
méterre a folyótól, s aki szaunára vágyott, a meleg alól közvetlen a Bodrogba vethette magát. Télen sem 
maradtak el a szabadban, gomolygó párában fürdőzők. Fejük felett pedig megkezdődött a helyi s magasabb 
tervezgetések huzavonája. A község lendületes társadalmi munkával, gyűjtéssel, de sajnos helyileg készült 
gyönge tervvel, az elemi erejű igényekre hivatkozva s a községi pénztárt gazdagító bevételre is gondolva épí-
tett meg egy medencét. Szó esett azonban arról is, hogy az SZTK85 létesít gyógyhelyet, majd a megye korszerű 
tervet csináltatott. Egy 30x50-es sport-, két kisebb szabad s egy fedett gyógymedence készülne, körül bőven 
van hely kabinoknak, motelnek, vállalati üdülőknek, esetleg kórháznak. Ám meggondolandó az elhelyezés: a 
Bodroghoz közelebb a 4 medencét folyóvíz egészítené ki, páratlan együttest adva ezzel.

84 Vö.: II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja – Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707–1710. Nap Kiadó, 
Budapest, 2005; Détshy Mihály et al: II. Rákóczi Ferenc Sárospatakon 1676–1710. Szemelvények. Sárospataki Vá-
rosi Tanács, 1976.
85 Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ, a korabeli egészségügyi ellátás letéteményese.

látótérlátótér



50 51

alól pásztortűzből fészket vert parázs égette ki a tőzeget. A töltések közti ártereken legelők, nyárerdők, kőris-
telepítések szorítják ki a mocsári tölgyet. A részben ma is vízzel telt holtágakról alig lehet kideríteni, hogy a 
Bodroghoz tartoztak-e vagy a Tiszához? A belvízlevezető csatornák öntözésre is felhasználhatók.

Szőlőből 5-10 hold számított valamikor annyit, mint az alsóhatári földből 100. S ma? Tokaj-Hegyalja, első 
történelmi borvidékünk válságban van. A szakembereket is meglepi a homokra és löszre telepített szőlők 
gyors fejlődése. A laza talajokon gyorsan elterjedő olcsó, korszerű nagyüzemi művelés versenyképessé, egy-
ségesen jó minőségűvé teszi a nemrég lenézett borokat. Utol nem érik a tokajit. De azt mindig, új telepítésben, 
nagyüzemben is többe kerül termelni, miközben a korábban hatalmas minőségkülönbség csökken. Azzal is, 
hogy a nagyban termelt tokaji egyes sajátságait elveszti. Hajdan nemcsak minden év, hegy, dűlő, de minden 
hordó is más bort adott; a jellemző alapzamaton belül ezernyi, az értő ínynek drága rejtvényt adó finom vál-
tozat alakult-érett ki. Ám a világpiac, a tömegfogyasztás egységes borokat vár; arisztokratizmus volna ezzel 
nem számolni. A válság részben tehát a szőlőtermelés általános, természetes fejlődésében gyökerezik.

Ugyanakkor a felszabadulás a Hegyalján öreg, jórészt még a filoxéra utáni, termőképességének éppen 
kimerüléséhez érkező tőkeállományt talált. Soroljam a sok, csak részben elkerülhetetlen körülményt, mely 
szőlőinket oda juttatta, hogy a tokaji rekonstrukciónak, ha győzné, annyi, nemcsak régi, hanem tegnapi hibát 
is jóvá kellene tennie? A földosztás sok szorgalmas, hozzáértő kapásnak adott jogos tulajdonul egy-egy részt 
a korábban is művelt kincsből. Ám Patakon olyan távolabb lakók is kaptak szőlőt, akik alig értettek hozzá, s jó 
szándékkal sem tudták kiszolgálni e zsarnok növényt, melyet párás melegben például ugrásra készen kell les-
ni, mert a csak pár órával megkésett porozás, permet elkésik. S a szőlő több éves tervet kíván. Azt tartják, a jó 
tulajdonosnak 3 termés van a birtokában: egy pénzben a zsebében, egy hordóban a pincében, s egy a tőkén. S 
ez nem a polgári biztonság szimbóluma, hanem a szőlőhöz szükséges törődésé. Ehelyett a tőkéket lerabolták. 
Közismert a kár, melyet szőlőben, gyümölcsösben az ötszörös felszorzás, a tagosítások állandó napirenden 
tartása okozott. A jövedelem s a termelési kedv elapadt, elmaradt a beruházás, a nélkülözhetetlen talajerő- és 
tőkepótlás, még a karózás is. Kezdetben az állami gazdaságok is nehezen birkóztak meg részükkel, a tsz-ek 
pedig lerontották a kapott jobb táblákat. Eközben az Alsóhatár kevesebb megrázkódtatással, több haszonnal 
műveltetett. Néhány tsz is alakult, köztük a pataki Kossuth derekasan fejlődött. Az állami gazdaságok pedig 
elkezdtek gyümölcsöt, szőlőt telepíteni.

A tsz-fejlesztés utolsó országos hulláma befejezésül érkezett hozzánk. Az Alsóhatárban több-kevesebb 
nehézséggel újabb, kielégítően kezdő tsz-eket hozott létre. A pataki határban ma két ilyen van, Dorkón és 
Apróhomokon. A környék legrégibb tsz-e, a Kossuth, öntözéses kertészettel, hizlalással, kiegészítő üzemekkel 
(szeszfőzés, daráló, borkimérés) jó eredményeket ért el. Tavaly 43 Ft-ot fizetett!83 Ám közben 5 új tsz alakult. 
Kettőről már szóltam. A másik 3 rövid, változó sikerű önálló működés után a télen egyesült a Kossuthtal, 
mely így 8500 holdas nagyüzem lett. Helyzete nem könnyű. Most keres még csak szakképzett agronómust! 
Tagsága heterogén. Sok kétlaki, földjével az asszonyt léptetve be, fél lábbal sem áll a közös földön. Értelmiségi 
és nyugdíjas tagjaira munkaerőként nem számíthat. A kapások az eddigi magas napszám után nem tudják 
családjukat eltartani, még előleg esetén is bizonytalanságban élve. Így június elején több száz „tagnak” még 
egyetlen munkaegysége sem volt. S a különböző üzemágak tarka képet mutattak. A nagy öntözéses kertészet 
némi munkaerőhiánnyal is jól jövedelmez, biztos pénz a hízlalás, és igen jól dolgozik a baromfitelep is. Ám a 
szőlőben már a metszésnél, azután a kapálásnál is elmaradtak, nem végezték el a tervezett tőkepótlást. Rosz-
szul ment – ott jártamkor – a répa, kukorica kapálása is. Pedig a tsz tavasszal – hogy erre nyáron át is telik-e, 
még nem volt biztos – 20 Ft előleget adott havonta munkaegységenként. A tagok jelentős része azonban még 
nem tekinti magáénak a tsz-t, mostoha munkahelynek látja, nem saját gazdaságának.

Mindezek jobb megértéséhez tudni kell, hogy a tokaji szőlővidékre egyelőre nem vonatkozott a szövet-
kezetesítés. A történelmi borvidéket józan számvetéssel jobbnak látszott az állami gazdaságok és az alacso-
nyabb fokú társulásokba, szakcsoportokba tömörülő egyéni termelők kezében hagyni. A pataki Felsőhatár 

83 Értsd: munkaegységenként, amely a korabeli tagi jövedelem elszámolás alapja volt.

szőlőinek tsz-be szervezése helyi – de nem alulról jövő – kezdeményezésre történt. Így mintegy tsz-ék kelet-
kezett a máshol egyéni szőlővidékben. Akárcsak a Balaton mentén, itt is sok vasutas, pedagógus, tisztviselő, 
iparos, nyugdíjas foglalkozott szőlőcskével kedvtelésül és jövedelem kiegészítésül. Belépnek, 600 ölet kapnak 
háztájiként, s a kedvtelés folytatódhat, mondhatnánk erre. Csakhogy a tsz még alig bír azzal, ami így rámarad, 
s újra kell tagosítani is, ami évekre felborítja a termelés nyugalmát, a háztájiban is. Mindebből évek alatt 
majd csak kialakul a hasznos rend, ám most a patakiakban ott a szálka, s minden, átmeneti vagy másként 
is bekövetkező nehézségért csak a hamar tsz-esítést okolják. Ahol fát vágnak, röpül persze a forgács. De 
Hegyalján talán túl hevesen vagdalkoztak a baltával. Indokolatlan az a derűlátás is, amit eközben a község 
vezetői mutatnak.

Szerencsém volt. Az Állami Gazdaság igazgatója felettesével határjárásra indult, s én is csatlakozhattam. 
Miért hallani a környékünkön, hogy inkább ne tsz lenne, hanem állami gazdaság? Tudom, hogy a szövetkezeti 
utat kellett választanunk, de ma szubjektíve megértem a vonzást. A gazdaság nemcsak biztos keresetet – s 
prémiumot, illetményföldet – ad. Öröm járni példás rendű üzemegységeikben.

Mik hát a mezőgazdaság továbbfejlesztésének fő problémái? Fel kell számolni azt az ellentmondást, mely 
ma a vidéken általános munkaerő felesleg és a kellő megmunkálás hiányát mutató földek között van. A gépe-
sítés, a korszerűsítés nagy tőkét kíván, amit elsősorban önmaguknak a gazdaságoknak kell előteremteni. A 
tsz-ekben a szakvezetés és a munkakedv az eredmények sarokpontja. A történelmi borvidékről szólva pedig 
úgy érzem, nem vettük eléggé figyelembe, hogy a századok mennyi egyéni kedvet, szaktudást, szorgalmat 
halmoztak fel, melyet egyelőre a kezdéssel küzdő tsz-ek nem tudnak felpezsdíteni. A megfelelően fejlesztett 
szakcsoportok azonban igen.

4. A gyönyörű táj, a Bodrog, a gyógyfürdő, a közeli erdők kirándulóhelyei teret adnak a nyaraltatásra, arra, 
hogy az idegenforgalom ne csak órákra-napokra, hanem hetekre hozzon vendégeket. Még ebben is lelhetünk 
hagyományokat, hiszen a vár urai azért is szerették Patakot, mert halak-vadak, kertek tették kellemessé a 
gondban megfáradt időzését. (Rákóczi titkárának naplója gyakran hírt ad, hogy a szabadságharc irányítása 
közben pihenésül hogyan „múlatta az időt” a fejedelem.84) Jó néhány család magánúton rég fölfedezte már 
Patakot, sokan évtizedek óta visszajárnak minden nyárra, szabadságukra.

A Bodrogon rég fejlett a vízisport-élet. A strandot a háború elvitte, később épült egy kisebb – az ártérre 
–, de közben megjött a csersav. Egy csehszlovákiai gyár nem gondoskodott időben a derítésről. A vízügyi 
egyezmény szerint kártérítést kapunk a halállományért, de a folyó mentieknek csak a szennyezés megszűnte 
hoz megoldást. Idén részleges derítés az egészségre káros anyagokat már kiszűri, a színeződést még nem. 
Reméljük, hogy eltűnik majd az is, mert a gyógyfürdő kiegészíti, s nem pótolja a szabad folyóvizet.

E gyógyvizet váratlan ajándékul geológiai fúrás hozta felszínre egy 70 fokos kisebb s egy 40 fokos bővebb 
hozamú kútból. Mikor a melegebb feltört, kannákban, vedrekben rögtön hordani kezdték. Gyógyító híre elem-
zésénél hamarabb megszületett. S népmozgalom támadt: a fél megyéből jöttek az emberek, alsóra vetkeztek 
s ültek be a maga nyomásától ömlő hévíz alá. Gyorsan hevenyészett medencécskét, öltözőt róttak össze pár 
méterre a folyótól, s aki szaunára vágyott, a meleg alól közvetlen a Bodrogba vethette magát. Télen sem 
maradtak el a szabadban, gomolygó párában fürdőzők. Fejük felett pedig megkezdődött a helyi s magasabb 
tervezgetések huzavonája. A község lendületes társadalmi munkával, gyűjtéssel, de sajnos helyileg készült 
gyönge tervvel, az elemi erejű igényekre hivatkozva s a községi pénztárt gazdagító bevételre is gondolva épí-
tett meg egy medencét. Szó esett azonban arról is, hogy az SZTK85 létesít gyógyhelyet, majd a megye korszerű 
tervet csináltatott. Egy 30x50-es sport-, két kisebb szabad s egy fedett gyógymedence készülne, körül bőven 
van hely kabinoknak, motelnek, vállalati üdülőknek, esetleg kórháznak. Ám meggondolandó az elhelyezés: a 
Bodroghoz közelebb a 4 medencét folyóvíz egészítené ki, páratlan együttest adva ezzel.

84 Vö.: II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja – Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707–1710. Nap Kiadó, 
Budapest, 2005; Détshy Mihály et al: II. Rákóczi Ferenc Sárospatakon 1676–1710. Szemelvények. Sárospataki Vá-
rosi Tanács, 1976.
85 Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ, a korabeli egészségügyi ellátás letéteményese.
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A környék ezer lehetőséget nyújt az üdülőnek. Csónakázás a Bodrogon, horgászat a holtágakban s az 
újra benépesülő Bodrogban, főként pedig kirándulás a nem távoli, s autóbusszal is megközelíthető, a Bükk-kel 
vetekedő hegyvidéken ... Csakhogy sokáig nem volt semmiféle szálló. Ma van egy kis turistaház, egyike Patak 
kiskapuinak – s a hasznosak közül való. A hídépítők munkásszállásából zugban, építési engedély nélkül alakí-
tották. Étterme szép, berendezése modern, s 50 férőhelye idén 130-ra nő, fa motelházakkal. Rendes szálló a 
vár mellett, az öles falú volt trinitárius kolostorból lesz. Stílszerű szállás történelmi emlékek szomszédságában 
– magam is tíz évig laktam benne. Átalakítását csak mostani lakói késleltetik. A tanácsot ígéret köti, hogy ősz-
szel, a pedagógusok új lakásokba költözésekor kiüríti az épületet. Ezt be is kell tartani! A Műemlékfelügyelőség 
teljes renoválást végeztet, a jövendő üzemeltetőt csak a belső átalakítás és berendezés terheli. Alagsorában 
bő hely van konyhának, gótikus kápolnájának nagy hajójában – volt ez már magtár, fásszín; érdekessége, hogy 
padlója alatt van eltemetve az áruló, Patakon lefejezett Bezerédy Imre86 – nagyszerű étterem lehet. Csak ne 
községi igényű üzem készüljön, hanem korszerű, szakemberek vezette szálló, melyben a mind gyakrabban 
felénk járó külföldiek is jól érzik majd magukat!

A diákotthonok néhány éven át nyáron is benépesültek diákokkal, pedagógusokkal. Később, részben a 
szennyezett Bodrog miatt, abbamaradt az üdültetés. Patak, új lehetőségeire figyelve, lassan újra gondolhatna 
ezekre a tőkeberuházás nélkül felhasználható férőhelyekre a Pedagógus Szakszervezet!

Az egész környéket érintené egy szép terv: a tokaj-sárospataki vízibusz- vagy kishajójárat. A hivata-
los javaslatot, illetve kérést a hajózás illetékesei nem nagy megértéssel fogadták. Szerencsére e tervre a 
tanács újabban felhívta a megyei vezetés figyelmét. Helyeslésre talált. És ez, valamint az, hogy nemrég a 
megye idegenforgalmának kérdéseiről, távlati tervéről Patakon, a várban tartott kibővített ülést az Észak-
magyarországi Intéző Bizottság, nemcsak napi érdekességű. Borsodban, még a túlfeszített iparosítás ide-
jéből maradt szemlélet következtében a csak mezőgazdasági vagy általában a borsodi iparvidéktől távo-
labb fekvő területeket kissé elhanyagolták, annyira, hogy a Bodrogköz, de Patak is olykor jobban szeretett 
volna a szomszéd Szabolcshoz tartozni. Egy mostoha viszony idejét érezzük hát elmúlni a megértés minden 
újabb jelével.

5. A fentiek remélhető kiaknázása nagy fejlődést ígér, de mindent nem oldhat meg, főként mert optimális 
esetben sem köt le elég munkaerőt. A régen is, ma is soványka ipart néhány új üzemmel kellene bővíteni, a helyi 
adottságoknak és a decentralizáció érdekeinek megfelelően. Patak folyami átkelőhely és vasúti csomópont – 
számottevő ipara mégsem alakult ki. A hajdan híres malomkőgyártás inkább emlék már, fogyó megrendelése-
ivel. S csak félig ipar, félig bányászat. Régen még inkább az volt. A Tengerszem, ez a több száz éves bánya (ma 
esővíz gyűlik meg benne, innen a neve) kis szabadtéri múzeum, mely máig mutatja, hogyan vágták ki a hegyből 
egy darabban a hatalmas malomköveket, mint az őslakók a Húsvét-sziget híres kőszobrait.

A mai és múltbeli pataki ipar, ami mégis volt, jórészt rokon nyersanyagokra épült: a régi fazekasság, me-
lyet elsorvasztott a technikai civilizáció, a téglagyártás, a Kályhagyárnak nevezett csempeüzem a helyi kaolint 
és agyagot használta fel. A kaolin évtizedek óta kacérkodik velünk. A porcelán nemes alapanyaga a Megyer 
oldalában kitűnő minőségben lelhető. Csak kevés. Lelőhelyétől délre cseh tőkések egymillió aranypengőt öltek 
a földbe, hiába. Majd egy vasúti bevágásban bukkant ki az anyag, fémoxidoktól tarkán, feltárt szelvénye mint a 
szivárvány; a környékbeliek falfestésre használták. A több évig tartó – a meleg vizet is eredményező – fúrások 
nagy mezőt tártak fel. Ez azonban a talajvíz miatt kibányászhatatlan.

Volt, főleg azonban lehetett volna élelmiszeripar is Sárospatakon. Csak a szeszfőzés maradt belőle, fe-
detlen csatornákban bűzölögve elfolyó cefréjével. A malmok centralizálása szükségszerű volt, ám a háború 
előtti gyümölcs- és zöldségtartósítás újraindítása meggondolandó volna. A legfontosabbat, a cukorgyárat még 
nagyapáink engedték ki a kezükből, s az Szerencsre került. Nyerő sorsjegyet hajítottak a szemétbe.

A Hegyalján hosszú idő óta munkaerő felesleg van. Elvándorlókkal tápláljuk a borsodi iparvidéket és a fő-
várost. Néhány adat a lakosság számáról, összetételéről; először az elmúlt 100 év 10 népszámlálásának adatai 
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a lakosság számáról: 1869: 6.852, 1880: 5.967, 1890: 6.849, 1900: 8.340, 1910: 9.430, 1920: 10.319, 1930: 11.177, 1941: 
13.028, 1949: 12.477, 1960: 12.907.

Közben azonban a közigazgatási átszervezések, háborús veszteségek miatt nehéz a változások jelen-
tőségének értékelése. Utóbbi évekbeni lassú fejlődése így is feltűnő, különösen ha tudjuk, hogy az 1960-at 
megelőző 10 év alatt a természetes szaporodás 2005 volt, a lakosság csak azért nőtt mindössze 430-cal, 
mert 1575-en elvándoroltak. Az elköltözések tendenciáját érdekesen mutatja a népszámlálás kimutatása az 
egyes községekben lakók iskolai végzettség szerinti megoszlásáról. 1960-as adat szerint Sárospatakon 244 
férfi és 272 nő jelezte, hogy legmagasabb iskolai végzettsége középiskolai érettségi. Ez azt jelenti, hogy a 
férfiak nagyobb része hasznosítja iskolai végzettségét, mint a nőké – de ezért el kell menniök a városból. Míg 
a háziasszony-sorban maradt érettségizett nők nagyobb része tovább is helyben lakik. A statisztikát erősíti a 
gyakorlat is: nőnek ma munkát találni helyben vagy a közelben igen nehéz.

Ismertettem már a fejlődés egy sor lehetőségét, ígéretét. De mindent nehezít egy objektív és egy részben 
szubjektív körülmény. A közigazgatási kategória és a község gyönge vezetése. A hajdani királyi város, me-
gyeszékhely, országgyűlés színhelye ma nem központja járásnak sem – közkatona a községek között. Várossá 
nyilvánítása érdekében interpelláció is hangzott el a Parlamentben – hiába.87 No de nemcsak elnevezésről 
van szó? Sajnos, nem. Hanem arról, hogy nincs vízvezeték, csatornázás; költségei benne voltak a folyó ötéves 
terv előirányzatában,88 de a terv elfogadása előtt kikerültek belőle. Nincs kellő hivatali apparátus, és ami nem 
kevésbé baj, elég utcaseprő. A tanácsházán 13 ezer ember ügyeit 22 fő intézi, míg a nem sokkal több lakosú 
Sátoraljaújhelyét 60!

Sokat töprengtem, vitatkoztam otthon: nem olyan panasz a város nagyközség volta, melyet könnyű paj-
zsul húzni minden szemrehányás elé? A válasz nem egyszerű. Ám elgondolkoztató, hogy a fogalmazás mennyi-
re kívánja a város szót, míg közigazgatási rendünk ragaszkodik a nagyközséghez. (Magam váltogatni vagyok 
kénytelen a kettőt végig a cikkben.) Vagy nem a stílus kívánja ezt, hanem a helység jellege? Sajnos, erre sem 
egyszerű felelni, mert Patak belterületét széles gyűrűben veszi körül a falusi jellegű településrészek sora, 
ugyanakkor – írtam már – kis gőggel egyetemi városnak érezheti magát. Úgy érzem, országos érvényű prob-
léma ez is. Közel 100 nagyközség kéri vagy kérné várossá nyilvánítását. Ám az aktus nem puszta dekoráció, 
kézzel intett áldás. Új közintézményeket, státuszokat kíván, magasabb közigazgatási és más követelmények 
kielégítését – Patakon talán 25 milliós állami beruházást indulásul, s felemelt költségvetést. A város tehát 
drága. S éppen itt érzem szélesebb érvényűnek a kérdést. A Demográfia 1962/2. száma érdekes anyagot közölt 
A vidéki városok fejlettségének statisztikai vizsgálata címmel.89 Ebből kitűnik, hogy 62 városunk van. Közülük 
kettőnek 10 ezer lakosa sincs, háromban 500 ipari munkavállaló sem dolgozik, egyben az alapvető négy kom-
munális létesítményből (gáz, víz, csatorna, helyi közlekedés) egy sincs, s Esztergom, melynek Patakhoz ha-
sonlóan főiskolája is van, ugyancsak járási székhelyet sem képez. Bár a Demográfia adatai alapján Patak 
egyáltalán nem kullogna városként nagyon lemaradva, nem akarnám fetisizálni a közigazgatási előléptetés 
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nek, olyan kérdések megoldásának (csatornázás, vízvezeték, a tanács építésügyi szakemberrel való ellátása 
stb.), amelyek elodázhatatlanok. Hiszen különben az iskolaváros, idegenforgalmi gócpont csak bicegni tud 
egyenlőtlenül fejlett részeivel.

Aki helikopterre szállva, magasból nézhetné Patakot, nemcsak azt látja, hogyan veszik körül régebbi 
részeit a vaskos gabonatároló, a gépállomás és főként az elmúlt években jórészt kisebb típusházakból kiépült 
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A környék ezer lehetőséget nyújt az üdülőnek. Csónakázás a Bodrogon, horgászat a holtágakban s az 
újra benépesülő Bodrogban, főként pedig kirándulás a nem távoli, s autóbusszal is megközelíthető, a Bükk-kel 
vetekedő hegyvidéken ... Csakhogy sokáig nem volt semmiféle szálló. Ma van egy kis turistaház, egyike Patak 
kiskapuinak – s a hasznosak közül való. A hídépítők munkásszállásából zugban, építési engedély nélkül alakí-
tották. Étterme szép, berendezése modern, s 50 férőhelye idén 130-ra nő, fa motelházakkal. Rendes szálló a 
vár mellett, az öles falú volt trinitárius kolostorból lesz. Stílszerű szállás történelmi emlékek szomszédságában 
– magam is tíz évig laktam benne. Átalakítását csak mostani lakói késleltetik. A tanácsot ígéret köti, hogy ősz-
szel, a pedagógusok új lakásokba költözésekor kiüríti az épületet. Ezt be is kell tartani! A Műemlékfelügyelőség 
teljes renoválást végeztet, a jövendő üzemeltetőt csak a belső átalakítás és berendezés terheli. Alagsorában 
bő hely van konyhának, gótikus kápolnájának nagy hajójában – volt ez már magtár, fásszín; érdekessége, hogy 
padlója alatt van eltemetve az áruló, Patakon lefejezett Bezerédy Imre86 – nagyszerű étterem lehet. Csak ne 
községi igényű üzem készüljön, hanem korszerű, szakemberek vezette szálló, melyben a mind gyakrabban 
felénk járó külföldiek is jól érzik majd magukat!

A diákotthonok néhány éven át nyáron is benépesültek diákokkal, pedagógusokkal. Később, részben a 
szennyezett Bodrog miatt, abbamaradt az üdültetés. Patak, új lehetőségeire figyelve, lassan újra gondolhatna 
ezekre a tőkeberuházás nélkül felhasználható férőhelyekre a Pedagógus Szakszervezet!

Az egész környéket érintené egy szép terv: a tokaj-sárospataki vízibusz- vagy kishajójárat. A hivata-
los javaslatot, illetve kérést a hajózás illetékesei nem nagy megértéssel fogadták. Szerencsére e tervre a 
tanács újabban felhívta a megyei vezetés figyelmét. Helyeslésre talált. És ez, valamint az, hogy nemrég a 
megye idegenforgalmának kérdéseiről, távlati tervéről Patakon, a várban tartott kibővített ülést az Észak-
magyarországi Intéző Bizottság, nemcsak napi érdekességű. Borsodban, még a túlfeszített iparosítás ide-
jéből maradt szemlélet következtében a csak mezőgazdasági vagy általában a borsodi iparvidéktől távo-
labb fekvő területeket kissé elhanyagolták, annyira, hogy a Bodrogköz, de Patak is olykor jobban szeretett 
volna a szomszéd Szabolcshoz tartozni. Egy mostoha viszony idejét érezzük hát elmúlni a megértés minden 
újabb jelével.

5. A fentiek remélhető kiaknázása nagy fejlődést ígér, de mindent nem oldhat meg, főként mert optimális 
esetben sem köt le elég munkaerőt. A régen is, ma is soványka ipart néhány új üzemmel kellene bővíteni, a helyi 
adottságoknak és a decentralizáció érdekeinek megfelelően. Patak folyami átkelőhely és vasúti csomópont – 
számottevő ipara mégsem alakult ki. A hajdan híres malomkőgyártás inkább emlék már, fogyó megrendelése-
ivel. S csak félig ipar, félig bányászat. Régen még inkább az volt. A Tengerszem, ez a több száz éves bánya (ma 
esővíz gyűlik meg benne, innen a neve) kis szabadtéri múzeum, mely máig mutatja, hogyan vágták ki a hegyből 
egy darabban a hatalmas malomköveket, mint az őslakók a Húsvét-sziget híres kőszobrait.

A mai és múltbeli pataki ipar, ami mégis volt, jórészt rokon nyersanyagokra épült: a régi fazekasság, me-
lyet elsorvasztott a technikai civilizáció, a téglagyártás, a Kályhagyárnak nevezett csempeüzem a helyi kaolint 
és agyagot használta fel. A kaolin évtizedek óta kacérkodik velünk. A porcelán nemes alapanyaga a Megyer 
oldalában kitűnő minőségben lelhető. Csak kevés. Lelőhelyétől délre cseh tőkések egymillió aranypengőt öltek 
a földbe, hiába. Majd egy vasúti bevágásban bukkant ki az anyag, fémoxidoktól tarkán, feltárt szelvénye mint a 
szivárvány; a környékbeliek falfestésre használták. A több évig tartó – a meleg vizet is eredményező – fúrások 
nagy mezőt tártak fel. Ez azonban a talajvíz miatt kibányászhatatlan.

Volt, főleg azonban lehetett volna élelmiszeripar is Sárospatakon. Csak a szeszfőzés maradt belőle, fe-
detlen csatornákban bűzölögve elfolyó cefréjével. A malmok centralizálása szükségszerű volt, ám a háború 
előtti gyümölcs- és zöldségtartósítás újraindítása meggondolandó volna. A legfontosabbat, a cukorgyárat még 
nagyapáink engedték ki a kezükből, s az Szerencsre került. Nyerő sorsjegyet hajítottak a szemétbe.

A Hegyalján hosszú idő óta munkaerő felesleg van. Elvándorlókkal tápláljuk a borsodi iparvidéket és a fő-
várost. Néhány adat a lakosság számáról, összetételéről; először az elmúlt 100 év 10 népszámlálásának adatai 

86 Helyesen: Bezerédj Imre

a lakosság számáról: 1869: 6.852, 1880: 5.967, 1890: 6.849, 1900: 8.340, 1910: 9.430, 1920: 10.319, 1930: 11.177, 1941: 
13.028, 1949: 12.477, 1960: 12.907.

Közben azonban a közigazgatási átszervezések, háborús veszteségek miatt nehéz a változások jelen-
tőségének értékelése. Utóbbi évekbeni lassú fejlődése így is feltűnő, különösen ha tudjuk, hogy az 1960-at 
megelőző 10 év alatt a természetes szaporodás 2005 volt, a lakosság csak azért nőtt mindössze 430-cal, 
mert 1575-en elvándoroltak. Az elköltözések tendenciáját érdekesen mutatja a népszámlálás kimutatása az 
egyes községekben lakók iskolai végzettség szerinti megoszlásáról. 1960-as adat szerint Sárospatakon 244 
férfi és 272 nő jelezte, hogy legmagasabb iskolai végzettsége középiskolai érettségi. Ez azt jelenti, hogy a 
férfiak nagyobb része hasznosítja iskolai végzettségét, mint a nőké – de ezért el kell menniök a városból. Míg 
a háziasszony-sorban maradt érettségizett nők nagyobb része tovább is helyben lakik. A statisztikát erősíti a 
gyakorlat is: nőnek ma munkát találni helyben vagy a közelben igen nehéz.

Ismertettem már a fejlődés egy sor lehetőségét, ígéretét. De mindent nehezít egy objektív és egy részben 
szubjektív körülmény. A közigazgatási kategória és a község gyönge vezetése. A hajdani királyi város, me-
gyeszékhely, országgyűlés színhelye ma nem központja járásnak sem – közkatona a községek között. Várossá 
nyilvánítása érdekében interpelláció is hangzott el a Parlamentben – hiába.87 No de nemcsak elnevezésről 
van szó? Sajnos, nem. Hanem arról, hogy nincs vízvezeték, csatornázás; költségei benne voltak a folyó ötéves 
terv előirányzatában,88 de a terv elfogadása előtt kikerültek belőle. Nincs kellő hivatali apparátus, és ami nem 
kevésbé baj, elég utcaseprő. A tanácsházán 13 ezer ember ügyeit 22 fő intézi, míg a nem sokkal több lakosú 
Sátoraljaújhelyét 60!

Sokat töprengtem, vitatkoztam otthon: nem olyan panasz a város nagyközség volta, melyet könnyű paj-
zsul húzni minden szemrehányás elé? A válasz nem egyszerű. Ám elgondolkoztató, hogy a fogalmazás mennyi-
re kívánja a város szót, míg közigazgatási rendünk ragaszkodik a nagyközséghez. (Magam váltogatni vagyok 
kénytelen a kettőt végig a cikkben.) Vagy nem a stílus kívánja ezt, hanem a helység jellege? Sajnos, erre sem 
egyszerű felelni, mert Patak belterületét széles gyűrűben veszi körül a falusi jellegű településrészek sora, 
ugyanakkor – írtam már – kis gőggel egyetemi városnak érezheti magát. Úgy érzem, országos érvényű prob-
léma ez is. Közel 100 nagyközség kéri vagy kérné várossá nyilvánítását. Ám az aktus nem puszta dekoráció, 
kézzel intett áldás. Új közintézményeket, státuszokat kíván, magasabb közigazgatási és más követelmények 
kielégítését – Patakon talán 25 milliós állami beruházást indulásul, s felemelt költségvetést. A város tehát 
drága. S éppen itt érzem szélesebb érvényűnek a kérdést. A Demográfia 1962/2. száma érdekes anyagot közölt 
A vidéki városok fejlettségének statisztikai vizsgálata címmel.89 Ebből kitűnik, hogy 62 városunk van. Közülük 
kettőnek 10 ezer lakosa sincs, háromban 500 ipari munkavállaló sem dolgozik, egyben az alapvető négy kom-
munális létesítményből (gáz, víz, csatorna, helyi közlekedés) egy sincs, s Esztergom, melynek Patakhoz ha-
sonlóan főiskolája is van, ugyancsak járási székhelyet sem képez. Bár a Demográfia adatai alapján Patak 
egyáltalán nem kullogna városként nagyon lemaradva, nem akarnám fetisizálni a közigazgatási előléptetés 
jelentőségét. Csak az késztetett felvetésére, hogy úgy tűnik, mintha feltétele volna a város továbbfejlesztésé-
nek, olyan kérdések megoldásának (csatornázás, vízvezeték, a tanács építésügyi szakemberrel való ellátása 
stb.), amelyek elodázhatatlanok. Hiszen különben az iskolaváros, idegenforgalmi gócpont csak bicegni tud 
egyenlőtlenül fejlett részeivel.

Aki helikopterre szállva, magasból nézhetné Patakot, nemcsak azt látja, hogyan veszik körül régebbi 
részeit a vaskos gabonatároló, a gépállomás és főként az elmúlt években jórészt kisebb típusházakból kiépült 
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új utcák tucatjai. Élesen meg tudná különböztetni a nemcsak korban, hanem jellegben is elütő városrészeket. 
A falusias Kispatak, Hustác, a hosszú Fazekas sor – már csak a neve az –, a két világháború közti Újtelep, a 
Kazinczy utcán a tanárházak sora, meg a többi azután közelebbről vizsgálva egy sajátos társadalmi fejlődés 
kőben, de kicsit a lakók lelkében is megmaradt emlékei. Patakon alig alakult ki olyan időszak, amikor a la-
kosság vagy annak bármely része város-alkotóvá válhatott volna. Mindig csak kolóniák létesültek, melyek 
osztály-, réteg-, foglalkozás-, nemzetiségi, vallási ellentétek miatt több-kevesebb gyanakvással, lenézéssel 
vagy irigységgel nézték egymást. Sorolni is nehéz közben az ellentmondásokat. A kálvinista Róma, Debrecen 
után második leghíresebb protestáns fészkünkben, Patakon a katolikusok lélekszámban rég többen voltak, 
s nagyobb zsidó és görög katolikus egyházközség is működött. A Főiskolát, az egyházakat a kétkezi dolgozó 
egyben nagybirtokosoknak is tekinthette. A várban a sokak által gyűlölt osztrák tulajdonosok laktak – legutóbb 
a hírhedt Windischgräetz család frankhamisító tagja90 –, másokat azonban éppen ők telepítettek ide! A vil-
longásokon, egyéni kilengéseket eltekintve, már túl vagyunk, ám az a bizonyos egységes városalkotó szellem, 
egészséges lokálpatriotizmus nem akar kialakulni. Sok a panasz és kevés a tett. Piszkos, elhanyagolt a város-
kép? Miért nem jön több utcaseprő? De a maga portáját, járdáját csak kevés panaszkodó tartja rendben. S ha 
néhány ember rávehető valahol a füvesítésre, parkosításra, a legtöbb arra sem képes, hogy a meglevőt óvja. 
Pang a pataki szellemi élet, mondja az értelmiségi, aki maga órákat áll tétlenül az utcasarkon, s nem érdekli 
más, csak hogy ki hova megy, kivel sétál. Helytelen, amit a tanács határozott, hallani lépten-nyomon, de a 
beleszólás lehetőségével alig él valaki.

A tanácsnak és a pártszervezetnek kettős feladata volna a mindennapi munkán túl – ami már önmagában 
sem kevés. Egyrészt olyan légkört teremteni, melyben a helyi feladatok megoldása olajozottan, sokak meg-
hallgatása, bevonása segítségével folyik, mindig korszerű elvek, tervek, s nem apró helyi szempontok elsőbb-
ségével. Másrészt elhatárolni a tennivalók közül azokat, amelyeket Patak helyileg nem oldhat meg. Ezekhez a 
helyi erők jó irányításával elért eredményekre s az erő végességére hivatkozva lehetne kérni megyei, állami 
segítséget. Szögezzük le: jó néhány pataki probléma helyileg csak foltozgatható! Pataknak a sajátos körülmé-
nyek által körülírt helye van az országban.

Tegnapi hibákat méltatlan volna a ma határozók terhére róni. De igaz, ami igaz, a vezetés éveken át 
dilettantizmust mutatott. S a jóindulat sem ment mindent. Egy vagy két eset véletlen lehetne. De az elhibázott 
kádfürdő, az ártérre helyezett Bodrog-strand, a katolikus templom és a szovjet hősi emlékmű közé, szabad 
tér közepére odaplántált nyilvános WC, a pedagógusházak, a gyógyfürdő helyileg készült terve kissé sok. Nem 
személyeket, hanem egy szemléletet szeretnék itt hibáztatni. Ott volt ez már a vár vagy lakások ellentétében. S 
nyomon érhető a gyógyfürdő kérdésében. Bármennyire jelentősek a helyi kezdeményezések, Pataknak sajátos 
helyzetében nem erején felüli álmokat kell lehetőségeihez szegényítenie, hanem szabad utat kell adnia, hogy 
kincsei, a vár, az iskolák, a fürdő- és üdülőhelyi adottságok ne akadjanak minduntalan a szűk községi keretbe. 
S ehhez a várossá nyilvánítás előtt is adható még helyi segítség.

Igaztalan lenne meg nem írni, hogy idén új és új jeleit tapasztalhatni a szemlélet javulásának. Reális, 
valóban helyileg megoldásra váró tervekről hallottam: a vásárok áthelyezéséről a gépállomás mellé, teme-
tőrendezésről. A Végardó felé eső új településen át út épülne a gyógyfürdőig, melynek elkészülte után helyi 
autóbuszjárat kötheti össze a város belsejét a fürdővel, a vasút-, s később talán a hajóállomással, a várral, a 
turistaházzal. A diákok a pedagógusházak építésekor elveszített sportpálya helyett újat kapnak.

Mindezzel kapcsolatban azonban kontaktushiányt érzek a tanács és a lakosság között. Van ugyan ak-
tív Hazafias Népfront szervezet, mégis, a patakiakban megbúvó passzivitás, visszahúzódás, kívülről bírálás, 
lustaság ellen többet is lehetne tenni. Várhelyreállítás? Pedagógusházak? Gyógyfürdő? Tsz-esítés? Az aktu-
ális kérdések körül sok a suttogás, híresztelés, teljes hitelűként terjednek a légből kapott pletykák. A tervek 
szélesebb körű vitája, a fejlemények állandó közlése méregfogát húzná e hangulatrontó helyzetnek. Nyáron 
kiállításra kerül a városfejlesztés távlati terve. De ha a futballcsapatnak, természetjáróknak lehet kis faliúj-

90 Windischgräetz Lajos (1882–1968) katona, politikus, 1918-ban tárca nélküli miniszter.

ságjuk a művelődési ház előtt, miért nincs hasonló a Hazafias Népfrontnak, tanácsnak vagy a pártszervezet-
nek? Minden tervet, vágyat, elképzelést közzé lehetne itt tenni, megfogalmazás, gépelés kérdése az egész. S 
hozzászólást kérni. Odatűzni az ellenvéleményeket, a helytelen megjegyzéseket is, hogy a közvélemény érezze 
saját hatását s maga álljon a helyes álláspont mellé, azután pedig azt már úgy védje, mint a magáét. Úgy ér-
zem, Patakon a város napi és holnapi problémáinak szélesebb nyilvánosság előtt való intézésével lehetne a 
legtöbbet tenni azért a demokratizmusért, mely a párt politikájának nem taktikai, hanem a szocialista fejlődés 
egészét mindaddig jellemző vonása, míg a demokratizmus annyira természetessé nem válik, hogy már beszélni 
sem kell róla.

Várom és remélem Sárospatak új felemelkedését. A cikkemben érintett kérdések megfogalmazásával, 
kimondásával megoldásukat akartam segíteni. Kiált Patak vára. E címet, be kell vallanom, kölcsönbe vettem.91 
Hadd éljek még jelképével. A kiáltás most még segítséget is kér, megértést egy híres, de mai helyzetéből 
nehezen továbblépő városka iránt. Pataknak sok barátja van, sok ezren, akik terjesztik hírét, még többen, akik 
hallottak róla. Ha országos, megyei vagy más fórumon elébük kerül valamely ügye – ily nyíltan talán szabad 
protekciót kérnem –, segítsenek lehetőségük szerint. Hogy azután a kiáltás már csak pihenni, gyönyörködni 
hívjon minden látogatót városunkba.

A várossá nyilvánítást megalapozó oktatási és kulturális események, 
valamint az öregdiák-mozgalom szerepe92

Az ötvenes évek első felének passzív rezisztenciája után az iskolavárosi funkció erősíté-
se Sárospatakon az ötvenes évek végétől egyértelműen tetten érhető. 1958 márciusában a 
Hazafias Népfront megyei bizottságának kezdeményezésére a megyei tanács VB Sárospatakon 
24 napos, 120 órás, bentlakásos népfőiskolai tanfolyamot szervezett. 1959. szeptember 1-jén 
létrejött a Sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézet, az addig középfokú intézmény átszer-
vezésével. Ugyanezen évben Benke Valéria művelődésügyi miniszter Sárospatakon hirdette 
ki az ország első 10 „kollégium” rangra emelt középiskolai diákotthonát, amelyek között a 
Kossuth Lajos Diákotthon is helyet kapott. 1960-ban „Kollégium” címet és nevet érdemelt ki 
az Erdélyi János Diákotthon is. 1961 decemberében megjelent a Kulturális Szemle Sárospataki 
Diáknapok című felhívás, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár me-
gyék középiskoláihoz (aláírók: KISZ megyei bizottsága, Megyei Tanács VB Művelődésügyi 
Osztálya, Rákóczi Gimnázium KISZ-szervezete, igazgatója és tanári kara), amelynek nyomán 
1962. május 25–27. között sor került az I. Sárospataki Diáknapokra. (A következőt 1963-
ban, ezt követően minden páratlan évben megrendezték.) 1962 szeptemberében a Rákóczi 
Gimnáziumban újraindult az angol nyelvi tagozat, 1966 szeptemberétől országos beiskolá-
zású emelt óraszámú osztállyal bővült. 1967-ben első alkalommal került sor a Sárospataki 
Kulturális és Tudományos Napok (később Tudományos és Művészeti Hetek) c. rendezvényre, 
amelynek keretében pataki diák művészek is bemutatkoztak.

A várossá nyilvánítást követően megjelent cikkében Harsányi István arról írt, hogy „a sáros-
pataki öregdiákok hagyománnyá váló találkozásai (...) mintha arra utalnának, hogy a sáros-

91 Az ismeretlen szerző által 1697-ben írt Tokaji veszedelem c. verses krónika kezdősora: „Kiált Tokaj vára, jajgat 
Patak vára”.
92 A fejezet megírásához felhasznált forrás: Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. szá-
zadi kronológiája. Intézménytörténet és közművelődési dimenziók (elektronikus adattár, 2011): http://patakidiak.
hu/patakidiak/oldal/a-sarospataki-oregdiak-mozgalom-19-21-szazadi-kronologiaja; továbbá: http://www.
zemplenimuzsa.hu/oreg_diak_krono.htm
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új utcák tucatjai. Élesen meg tudná különböztetni a nemcsak korban, hanem jellegben is elütő városrészeket. 
A falusias Kispatak, Hustác, a hosszú Fazekas sor – már csak a neve az –, a két világháború közti Újtelep, a 
Kazinczy utcán a tanárházak sora, meg a többi azután közelebbről vizsgálva egy sajátos társadalmi fejlődés 
kőben, de kicsit a lakók lelkében is megmaradt emlékei. Patakon alig alakult ki olyan időszak, amikor a la-
kosság vagy annak bármely része város-alkotóvá válhatott volna. Mindig csak kolóniák létesültek, melyek 
osztály-, réteg-, foglalkozás-, nemzetiségi, vallási ellentétek miatt több-kevesebb gyanakvással, lenézéssel 
vagy irigységgel nézték egymást. Sorolni is nehéz közben az ellentmondásokat. A kálvinista Róma, Debrecen 
után második leghíresebb protestáns fészkünkben, Patakon a katolikusok lélekszámban rég többen voltak, 
s nagyobb zsidó és görög katolikus egyházközség is működött. A Főiskolát, az egyházakat a kétkezi dolgozó 
egyben nagybirtokosoknak is tekinthette. A várban a sokak által gyűlölt osztrák tulajdonosok laktak – legutóbb 
a hírhedt Windischgräetz család frankhamisító tagja90 –, másokat azonban éppen ők telepítettek ide! A vil-
longásokon, egyéni kilengéseket eltekintve, már túl vagyunk, ám az a bizonyos egységes városalkotó szellem, 
egészséges lokálpatriotizmus nem akar kialakulni. Sok a panasz és kevés a tett. Piszkos, elhanyagolt a város-
kép? Miért nem jön több utcaseprő? De a maga portáját, járdáját csak kevés panaszkodó tartja rendben. S ha 
néhány ember rávehető valahol a füvesítésre, parkosításra, a legtöbb arra sem képes, hogy a meglevőt óvja. 
Pang a pataki szellemi élet, mondja az értelmiségi, aki maga órákat áll tétlenül az utcasarkon, s nem érdekli 
más, csak hogy ki hova megy, kivel sétál. Helytelen, amit a tanács határozott, hallani lépten-nyomon, de a 
beleszólás lehetőségével alig él valaki.

A tanácsnak és a pártszervezetnek kettős feladata volna a mindennapi munkán túl – ami már önmagában 
sem kevés. Egyrészt olyan légkört teremteni, melyben a helyi feladatok megoldása olajozottan, sokak meg-
hallgatása, bevonása segítségével folyik, mindig korszerű elvek, tervek, s nem apró helyi szempontok elsőbb-
ségével. Másrészt elhatárolni a tennivalók közül azokat, amelyeket Patak helyileg nem oldhat meg. Ezekhez a 
helyi erők jó irányításával elért eredményekre s az erő végességére hivatkozva lehetne kérni megyei, állami 
segítséget. Szögezzük le: jó néhány pataki probléma helyileg csak foltozgatható! Pataknak a sajátos körülmé-
nyek által körülírt helye van az országban.

Tegnapi hibákat méltatlan volna a ma határozók terhére róni. De igaz, ami igaz, a vezetés éveken át 
dilettantizmust mutatott. S a jóindulat sem ment mindent. Egy vagy két eset véletlen lehetne. De az elhibázott 
kádfürdő, az ártérre helyezett Bodrog-strand, a katolikus templom és a szovjet hősi emlékmű közé, szabad 
tér közepére odaplántált nyilvános WC, a pedagógusházak, a gyógyfürdő helyileg készült terve kissé sok. Nem 
személyeket, hanem egy szemléletet szeretnék itt hibáztatni. Ott volt ez már a vár vagy lakások ellentétében. S 
nyomon érhető a gyógyfürdő kérdésében. Bármennyire jelentősek a helyi kezdeményezések, Pataknak sajátos 
helyzetében nem erején felüli álmokat kell lehetőségeihez szegényítenie, hanem szabad utat kell adnia, hogy 
kincsei, a vár, az iskolák, a fürdő- és üdülőhelyi adottságok ne akadjanak minduntalan a szűk községi keretbe. 
S ehhez a várossá nyilvánítás előtt is adható még helyi segítség.

Igaztalan lenne meg nem írni, hogy idén új és új jeleit tapasztalhatni a szemlélet javulásának. Reális, 
valóban helyileg megoldásra váró tervekről hallottam: a vásárok áthelyezéséről a gépállomás mellé, teme-
tőrendezésről. A Végardó felé eső új településen át út épülne a gyógyfürdőig, melynek elkészülte után helyi 
autóbuszjárat kötheti össze a város belsejét a fürdővel, a vasút-, s később talán a hajóállomással, a várral, a 
turistaházzal. A diákok a pedagógusházak építésekor elveszített sportpálya helyett újat kapnak.

Mindezzel kapcsolatban azonban kontaktushiányt érzek a tanács és a lakosság között. Van ugyan ak-
tív Hazafias Népfront szervezet, mégis, a patakiakban megbúvó passzivitás, visszahúzódás, kívülről bírálás, 
lustaság ellen többet is lehetne tenni. Várhelyreállítás? Pedagógusházak? Gyógyfürdő? Tsz-esítés? Az aktu-
ális kérdések körül sok a suttogás, híresztelés, teljes hitelűként terjednek a légből kapott pletykák. A tervek 
szélesebb körű vitája, a fejlemények állandó közlése méregfogát húzná e hangulatrontó helyzetnek. Nyáron 
kiállításra kerül a városfejlesztés távlati terve. De ha a futballcsapatnak, természetjáróknak lehet kis faliúj-

90 Windischgräetz Lajos (1882–1968) katona, politikus, 1918-ban tárca nélküli miniszter.

ságjuk a művelődési ház előtt, miért nincs hasonló a Hazafias Népfrontnak, tanácsnak vagy a pártszervezet-
nek? Minden tervet, vágyat, elképzelést közzé lehetne itt tenni, megfogalmazás, gépelés kérdése az egész. S 
hozzászólást kérni. Odatűzni az ellenvéleményeket, a helytelen megjegyzéseket is, hogy a közvélemény érezze 
saját hatását s maga álljon a helyes álláspont mellé, azután pedig azt már úgy védje, mint a magáét. Úgy ér-
zem, Patakon a város napi és holnapi problémáinak szélesebb nyilvánosság előtt való intézésével lehetne a 
legtöbbet tenni azért a demokratizmusért, mely a párt politikájának nem taktikai, hanem a szocialista fejlődés 
egészét mindaddig jellemző vonása, míg a demokratizmus annyira természetessé nem válik, hogy már beszélni 
sem kell róla.

Várom és remélem Sárospatak új felemelkedését. A cikkemben érintett kérdések megfogalmazásával, 
kimondásával megoldásukat akartam segíteni. Kiált Patak vára. E címet, be kell vallanom, kölcsönbe vettem.91 
Hadd éljek még jelképével. A kiáltás most még segítséget is kér, megértést egy híres, de mai helyzetéből 
nehezen továbblépő városka iránt. Pataknak sok barátja van, sok ezren, akik terjesztik hírét, még többen, akik 
hallottak róla. Ha országos, megyei vagy más fórumon elébük kerül valamely ügye – ily nyíltan talán szabad 
protekciót kérnem –, segítsenek lehetőségük szerint. Hogy azután a kiáltás már csak pihenni, gyönyörködni 
hívjon minden látogatót városunkba.

A várossá nyilvánítást megalapozó oktatási és kulturális események, 
valamint az öregdiák-mozgalom szerepe92

Az ötvenes évek első felének passzív rezisztenciája után az iskolavárosi funkció erősíté-
se Sárospatakon az ötvenes évek végétől egyértelműen tetten érhető. 1958 márciusában a 
Hazafias Népfront megyei bizottságának kezdeményezésére a megyei tanács VB Sárospatakon 
24 napos, 120 órás, bentlakásos népfőiskolai tanfolyamot szervezett. 1959. szeptember 1-jén 
létrejött a Sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézet, az addig középfokú intézmény átszer-
vezésével. Ugyanezen évben Benke Valéria művelődésügyi miniszter Sárospatakon hirdette 
ki az ország első 10 „kollégium” rangra emelt középiskolai diákotthonát, amelyek között a 
Kossuth Lajos Diákotthon is helyet kapott. 1960-ban „Kollégium” címet és nevet érdemelt ki 
az Erdélyi János Diákotthon is. 1961 decemberében megjelent a Kulturális Szemle Sárospataki 
Diáknapok című felhívás, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár me-
gyék középiskoláihoz (aláírók: KISZ megyei bizottsága, Megyei Tanács VB Művelődésügyi 
Osztálya, Rákóczi Gimnázium KISZ-szervezete, igazgatója és tanári kara), amelynek nyomán 
1962. május 25–27. között sor került az I. Sárospataki Diáknapokra. (A következőt 1963-
ban, ezt követően minden páratlan évben megrendezték.) 1962 szeptemberében a Rákóczi 
Gimnáziumban újraindult az angol nyelvi tagozat, 1966 szeptemberétől országos beiskolá-
zású emelt óraszámú osztállyal bővült. 1967-ben első alkalommal került sor a Sárospataki 
Kulturális és Tudományos Napok (később Tudományos és Művészeti Hetek) c. rendezvényre, 
amelynek keretében pataki diák művészek is bemutatkoztak.

A várossá nyilvánítást követően megjelent cikkében Harsányi István arról írt, hogy „a sáros-
pataki öregdiákok hagyománnyá váló találkozásai (...) mintha arra utalnának, hogy a sáros-

91 Az ismeretlen szerző által 1697-ben írt Tokaji veszedelem c. verses krónika kezdősora: „Kiált Tokaj vára, jajgat 
Patak vára”.
92 A fejezet megírásához felhasznált forrás: Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. szá-
zadi kronológiája. Intézménytörténet és közművelődési dimenziók (elektronikus adattár, 2011): http://patakidiak.
hu/patakidiak/oldal/a-sarospataki-oregdiak-mozgalom-19-21-szazadi-kronologiaja; továbbá: http://www.
zemplenimuzsa.hu/oreg_diak_krono.htm
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pataki genius loci megnyilatkozási, akcióterülete újabban Budapestre helyeződött volna át. 
Sárospatak városi rangjának sok lehetőséget nyitó visszaadása is még bizonyára jóideig vára-
tott volna magára, a fővárosban dolgozó pataki öregdiákok összefogott beavatkozása nélkül.”93 
Valóban, a két világháború között komoly sikereket elért pataki öregdiák mozgalom újjáéle-
dése az 1960-es évek elejére tehető.94 1959-től folyamatos a Pataki Diákok Baráti Társasága 
Miskolci Csoportja működése. 1960. június 5-én Harsányi István kezdeményezésére első 
ízben találkoztak a fővárosi illetőségű öregdiákok a budapesti Rózsadomb Étteremben egy 
pohár borra, egy kis beszélgetésre. Informálisan megalakult a Sárospataki Diákok Budapesti 
Baráti Társasága. Az 1961. június 7-én tartott 4. összejövetelen már mintegy 250 fő volt jelen. 
1963 júniusában Sárospatakon hat évfolyam közös találkozója alkalmából megalakult a Pataki 
Diákok Baráti Társasága. Ugyanezen év december 10-én létrejött a Sárospataki Öregdiákok 
Debreceni Baráti Köre.

A Sárospatakért tenni akaró – ha lehet így nevezni – mozgalom informálisan három 
vezéralakkal rendelkezett: Harsányi István pedagógus-pszichológus (az 1940-es évek sá-
rospataki tehetségmentő mozgalmának kezdeményezője), Béres Ferenc dalénekes (akinek 
magángyűjteményéből 1968. március 17-én megnyílt a Sárospataki Galéria), valamint Pécsi 
Sándor kétszeres Kossuth-díjas színművész. Nem elhanyagolható jelentősége volt az egykor 
tanítóképzős Huszár István közgazdásznak (1963–69 között a KSH első elnökhelyettese, 
később miniszterelnök-helyettes és az Országos Tervhivatal elnöke, MSZMP PB-tag), va-
lamint Maller Sándor diplomatának (1963-tól a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára; el-
érte, hogy 1964 decemberében a Rákóczi Gimnázium UNESCO-asszociált iskolává váljon). 
Voltak nem pataki diák támogatók is, mint például Makovecz Imre, aki a Borostyán Szálló 
kialakításával elkötelezte magát Sárospatak mellett, s döntésének helyességét a későbbi évti-
zedek helyi építészeti sikerei igazolták.95 Erőfeszítéseikre Hörcsik Richárd 2008-as sárospa-
taki ünnepi beszédében anekdotákkal fűszerezve emlékezett.96 Az öregdiákok éveken át tartó 
lobbizását Hajdu Imre is hangsúlyozta várostörténeti munkájában.97

De folytassuk a sort! A pataki diákok közül szerepe lehetett a várossá nyilvánítási folyamat 
egyengetésében az egykor tanítóképzős Csizmadia Ernőnek (1964–68-ban a Minisztertanács 
Titkárságának főosztályvezetője; később akadémikus, rektor); Bencsik Istvánnak (1962–65-
ben a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia rektora, 1967-től az Országgyűlés mezőgazda-
sági bizottságának elnöke; később a Hazafias Népfront főtitkára); Nagy János diplomatá-
nak (1963-tól új-delhi, 1968-tól washingtoni nagykövet; később külügyminiszter-helyettes, 
majd államtitkár); Berecz Jánosnak (1966-tól a Külügyminisztérium párttitkára; később az 
MSZMP KB titkára, PB-tag). Kőrösi József (1958-tól a Valóság szerkesztője; később fő-
szerkesztője) a folyóirat hasábjain adott helyet a várossá nyilvánítási igénynek (Lázár István 
cikkét fentebb közöltük). Pécsi Sándor jó kapcsolatot ápolt Aczél György művelődésügyi 
miniszterhelyettessel, akit 1967 áprilisában az MSZMP KB kulturális ügyekért felelős tit-
kárává választottak, s aki 1946–48 közötti Zemplén megyei párttitkári időszakából ismer-
93 Harsányi István: A sárospataki öregdiákok tanulságos akciója = Magyar Nemzet, XXV. évf. 273. szám, 1969. 
november 23. 8. o.
94 Vö: Bolvári-Takács Gábor: Tények és tendenciák a pataki öregdiák-mozgalom történetében. In: Sárospataki Re-
formátus Kollégium Alapítvány 1989–2009. Jubileumi kiadvány. Szerkesztette: Szabó Csaba. SRKA, Sárospatak, 
2009. 11–16. o.
95 Vö.: Kovács Ágnes: Makovecz Imre és Sárospatak = Zempléni Múzsa, V. évf. 4. szám, 2005. tél, 45–50. o.
96 Hörcsik Richárd: 1968: Párizs – Prága – Sárospatak. Ünnepi beszéd Sárospatak újra városság nyilvánításának 40. 
évfordulóján, 2008. augusztus 20. In: Uő: Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa szolgálatában. Negyedszázad a 
magyar és az európai politikában 1990–2015. Válogatás 25 év beszédeiből és felszólalásaiból. Hernád Kiadó, Sáros-
patak, 2016. 241–246. o.
97 Hajdu Imre: Sárospatak. Képek a 20. századi városról, i.m. 18–20. o.; 

te Sárospatakot és tartotta a kapcsolatot a térséggel.98 Támogató lehetett a nem pataki diá-
kok közül Romány Pál, korábban az állami gazdaságok Borsod és Heves megyei igazgatója, 
1967-től az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályvezető-helyettese, utóbb mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter.99 S nem mellékes az sem, hogy az állam és az egyház közötti kap-
csolatok rendezését fontosnak tartó politikai légkörben 1964. október 2-án a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület közgyűlése a volt pataki diák Ráski Sándort püspökké, Újszászy 
Kálmánt, a pataki Nagykönyvtár igazgatóját főgondnokká választotta.

A sárospataki iparfejlesztés kormányzati támogatási lehetőségei

Huszár Istvánnak és másoknak szerepe volt abban, hogy Sárospatakot az Országos Tervhivatal 
és a Pénzügyminisztérium 1967-ben iparfejlesztésre kiemelt településnek nyilvánította. A két 
tárca ugyanis önálló iparfejlesztési alapot hozott létre a vidék támogatására, amelynek értel-
mében „az ipari foglalkoztatottság növelése érdekében (...) az erre létesített iparfejlesztési 
alapból vissza nem térítendő állami hozzájárulás nyújtható a 2. számú mellékletben felso-
rolt településeken. A hozzájárulás legkisebb mértéke a fejlesztési költség 20%-a, legfeljebb 
azonban 50%-a lehet. (...) Az iparfejlesztési alapból hozzájárulás adható az állami vállalatok 
beruházásához, ha új gyárat, új telephelyet létesítenek, ezen kívül ha a meglevő telephelye-
ken a bővítés – a korszerű technológia alkalmazása mellett – a létszámot legalább 20%-kal, 
vagy legalább 100 fővel emeli.” További lehetőségként kimondták, hogy „a vállalatfejlesztési 
alap terhére tervezett ipari beruházásoknál kedvezményes hitelfeltételek ipartelepítési, ipar-
fejlesztési célra a 2. sz. mellékletben feltüntetett településeken (...) biztosíthatók.” Sárospatak 
szempontjából a lényeg „Az iparfejlesztési alapból és a kedvezményes hitelben részesíthető 
települések jegyzéke” című 2. számú mellékletben rejlett: Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ből – szinte hihetetlen módon – kizárólag Sárospatak kapott helyet a „juttatás iparfejlesztési 
alapból és hitelkedvezmény” rovatban (országosan csupán 24 település került ebbe a kategóri-
ába). A „csak hitelkedvezmény” címszó alatt a megyéből Sátoraljaújhely, Mezőkövesd és Encs 
szerepelt (az országosan összesen 37 helység között).100 A kormányzati intézkedés azt jelezte: 
Sárospataknak lehet keresnivalója a várossá fejlesztés terén.

98 Vö.: „A Párt eszméi tiszták!” Egy zempléni pártmunkás levélváltása Aczél Györggyel a törvénysértésekről, 1958. 
Közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor. = Zempléni Múzsa, I. évf. 2. szám, 2001. május, 72–78. o.
99 Vö.: Romány Pál: Az örökség kötelez. Borkultúra és történelem Tokaj-Hegyalján = Zempléni Múzsa, II. évf. 2. 
szám, 2002. május, 40–47. o.
100 3/1967. (XII. 15.) OT–PM együttes rendelet az ipar arányos területi fejlesztését és a kitelepítési célkitűzések fo-
kozott megvalósítását elősegítő intézkedésekről
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pataki genius loci megnyilatkozási, akcióterülete újabban Budapestre helyeződött volna át. 
Sárospatak városi rangjának sok lehetőséget nyitó visszaadása is még bizonyára jóideig vára-
tott volna magára, a fővárosban dolgozó pataki öregdiákok összefogott beavatkozása nélkül.”93 
Valóban, a két világháború között komoly sikereket elért pataki öregdiák mozgalom újjáéle-
dése az 1960-es évek elejére tehető.94 1959-től folyamatos a Pataki Diákok Baráti Társasága 
Miskolci Csoportja működése. 1960. június 5-én Harsányi István kezdeményezésére első 
ízben találkoztak a fővárosi illetőségű öregdiákok a budapesti Rózsadomb Étteremben egy 
pohár borra, egy kis beszélgetésre. Informálisan megalakult a Sárospataki Diákok Budapesti 
Baráti Társasága. Az 1961. június 7-én tartott 4. összejövetelen már mintegy 250 fő volt jelen. 
1963 júniusában Sárospatakon hat évfolyam közös találkozója alkalmából megalakult a Pataki 
Diákok Baráti Társasága. Ugyanezen év december 10-én létrejött a Sárospataki Öregdiákok 
Debreceni Baráti Köre.

A Sárospatakért tenni akaró – ha lehet így nevezni – mozgalom informálisan három 
vezéralakkal rendelkezett: Harsányi István pedagógus-pszichológus (az 1940-es évek sá-
rospataki tehetségmentő mozgalmának kezdeményezője), Béres Ferenc dalénekes (akinek 
magángyűjteményéből 1968. március 17-én megnyílt a Sárospataki Galéria), valamint Pécsi 
Sándor kétszeres Kossuth-díjas színművész. Nem elhanyagolható jelentősége volt az egykor 
tanítóképzős Huszár István közgazdásznak (1963–69 között a KSH első elnökhelyettese, 
később miniszterelnök-helyettes és az Országos Tervhivatal elnöke, MSZMP PB-tag), va-
lamint Maller Sándor diplomatának (1963-tól a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára; el-
érte, hogy 1964 decemberében a Rákóczi Gimnázium UNESCO-asszociált iskolává váljon). 
Voltak nem pataki diák támogatók is, mint például Makovecz Imre, aki a Borostyán Szálló 
kialakításával elkötelezte magát Sárospatak mellett, s döntésének helyességét a későbbi évti-
zedek helyi építészeti sikerei igazolták.95 Erőfeszítéseikre Hörcsik Richárd 2008-as sárospa-
taki ünnepi beszédében anekdotákkal fűszerezve emlékezett.96 Az öregdiákok éveken át tartó 
lobbizását Hajdu Imre is hangsúlyozta várostörténeti munkájában.97

De folytassuk a sort! A pataki diákok közül szerepe lehetett a várossá nyilvánítási folyamat 
egyengetésében az egykor tanítóképzős Csizmadia Ernőnek (1964–68-ban a Minisztertanács 
Titkárságának főosztályvezetője; később akadémikus, rektor); Bencsik Istvánnak (1962–65-
ben a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia rektora, 1967-től az Országgyűlés mezőgazda-
sági bizottságának elnöke; később a Hazafias Népfront főtitkára); Nagy János diplomatá-
nak (1963-tól új-delhi, 1968-tól washingtoni nagykövet; később külügyminiszter-helyettes, 
majd államtitkár); Berecz Jánosnak (1966-tól a Külügyminisztérium párttitkára; később az 
MSZMP KB titkára, PB-tag). Kőrösi József (1958-tól a Valóság szerkesztője; később fő-
szerkesztője) a folyóirat hasábjain adott helyet a várossá nyilvánítási igénynek (Lázár István 
cikkét fentebb közöltük). Pécsi Sándor jó kapcsolatot ápolt Aczél György művelődésügyi 
miniszterhelyettessel, akit 1967 áprilisában az MSZMP KB kulturális ügyekért felelős tit-
kárává választottak, s aki 1946–48 közötti Zemplén megyei párttitkári időszakából ismer-
93 Harsányi István: A sárospataki öregdiákok tanulságos akciója = Magyar Nemzet, XXV. évf. 273. szám, 1969. 
november 23. 8. o.
94 Vö: Bolvári-Takács Gábor: Tények és tendenciák a pataki öregdiák-mozgalom történetében. In: Sárospataki Re-
formátus Kollégium Alapítvány 1989–2009. Jubileumi kiadvány. Szerkesztette: Szabó Csaba. SRKA, Sárospatak, 
2009. 11–16. o.
95 Vö.: Kovács Ágnes: Makovecz Imre és Sárospatak = Zempléni Múzsa, V. évf. 4. szám, 2005. tél, 45–50. o.
96 Hörcsik Richárd: 1968: Párizs – Prága – Sárospatak. Ünnepi beszéd Sárospatak újra városság nyilvánításának 40. 
évfordulóján, 2008. augusztus 20. In: Uő: Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa szolgálatában. Negyedszázad a 
magyar és az európai politikában 1990–2015. Válogatás 25 év beszédeiből és felszólalásaiból. Hernád Kiadó, Sáros-
patak, 2016. 241–246. o.
97 Hajdu Imre: Sárospatak. Képek a 20. századi városról, i.m. 18–20. o.; 

te Sárospatakot és tartotta a kapcsolatot a térséggel.98 Támogató lehetett a nem pataki diá-
kok közül Romány Pál, korábban az állami gazdaságok Borsod és Heves megyei igazgatója, 
1967-től az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályvezető-helyettese, utóbb mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter.99 S nem mellékes az sem, hogy az állam és az egyház közötti kap-
csolatok rendezését fontosnak tartó politikai légkörben 1964. október 2-án a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület közgyűlése a volt pataki diák Ráski Sándort püspökké, Újszászy 
Kálmánt, a pataki Nagykönyvtár igazgatóját főgondnokká választotta.

A sárospataki iparfejlesztés kormányzati támogatási lehetőségei

Huszár Istvánnak és másoknak szerepe volt abban, hogy Sárospatakot az Országos Tervhivatal 
és a Pénzügyminisztérium 1967-ben iparfejlesztésre kiemelt településnek nyilvánította. A két 
tárca ugyanis önálló iparfejlesztési alapot hozott létre a vidék támogatására, amelynek értel-
mében „az ipari foglalkoztatottság növelése érdekében (...) az erre létesített iparfejlesztési 
alapból vissza nem térítendő állami hozzájárulás nyújtható a 2. számú mellékletben felso-
rolt településeken. A hozzájárulás legkisebb mértéke a fejlesztési költség 20%-a, legfeljebb 
azonban 50%-a lehet. (...) Az iparfejlesztési alapból hozzájárulás adható az állami vállalatok 
beruházásához, ha új gyárat, új telephelyet létesítenek, ezen kívül ha a meglevő telephelye-
ken a bővítés – a korszerű technológia alkalmazása mellett – a létszámot legalább 20%-kal, 
vagy legalább 100 fővel emeli.” További lehetőségként kimondták, hogy „a vállalatfejlesztési 
alap terhére tervezett ipari beruházásoknál kedvezményes hitelfeltételek ipartelepítési, ipar-
fejlesztési célra a 2. sz. mellékletben feltüntetett településeken (...) biztosíthatók.” Sárospatak 
szempontjából a lényeg „Az iparfejlesztési alapból és a kedvezményes hitelben részesíthető 
települések jegyzéke” című 2. számú mellékletben rejlett: Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ből – szinte hihetetlen módon – kizárólag Sárospatak kapott helyet a „juttatás iparfejlesztési 
alapból és hitelkedvezmény” rovatban (országosan csupán 24 település került ebbe a kategóri-
ába). A „csak hitelkedvezmény” címszó alatt a megyéből Sátoraljaújhely, Mezőkövesd és Encs 
szerepelt (az országosan összesen 37 helység között).100 A kormányzati intézkedés azt jelezte: 
Sárospataknak lehet keresnivalója a várossá fejlesztés terén.

98 Vö.: „A Párt eszméi tiszták!” Egy zempléni pártmunkás levélváltása Aczél Györggyel a törvénysértésekről, 1958. 
Közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor. = Zempléni Múzsa, I. évf. 2. szám, 2001. május, 72–78. o.
99 Vö.: Romány Pál: Az örökség kötelez. Borkultúra és történelem Tokaj-Hegyalján = Zempléni Múzsa, II. évf. 2. 
szám, 2002. május, 40–47. o.
100 3/1967. (XII. 15.) OT–PM együttes rendelet az ipar arányos területi fejlesztését és a kitelepítési célkitűzések fo-
kozott megvalósítását elősegítő intézkedésekről
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