
A XXX. Honismereti Akadémia Sátoraljaújhelyen tervezett megrendezése számunkra, akik 
itt születtünk és élünk, sok lehetőséget kínál. Ebből az alkalomból megismerhetik azt a nagy 
ívű kutatómunkát, ami az elmúlt évtizedekben a reformkorral kapcsolatban, a tudományos 
műhelyeinkben folyt. Azt is láthatják, hogy ma az ország leszakadó régiójának számító 
Zemplénben és Abaújban vannak múltunk legfontosabb történelmi emlékei: Monok, Gönc, 
Vizsoly, Tokaj, Tállya, Sárospatak, Szerencs, Sátoraljaújhely, Széphalom. 

Az Akadémia alkalmat szolgáltat arra, hogy a mozgalom résztvevői hírét vigyék megyénk 
kultúrájának, az itt élő emberek törekvő szorgalmának. Megértik majd, hogy a Sárospataki 
Kollégium ősi jelszava: „Dőlni ne hagyd!" milyen megtartó erővé vált e tájon. Mert az itt élő 
embereken múlott az, hogy az elmúlt évtizedek során is megmaradtak a hagyományaink. Az 
Akadémia hallgatói tarsolyukban hazavihetik egyesületünk folyóiratának 28. számát. A Szü-
lőföldünk e példánya helyi kutatóink munkáit mutatja be mindazt, amit Kossuthról gyűjtöt-
tek, ami a róla szóló néphagyományban is megmaradt. 

Egyesületünk előtt nagy célok vannak, amelyeket a jövőben meg kell oldanunk azzal a jó 
reménységgel, hogy meglesznek a hozzá megfelelő anyagi feltételek is. 

Ilyen fontos feladat, hogy élőbbé kell termi a kapcsolatot a területünkön élő kutatókkal, a 
lokálpatriótákkal és hathatósabb segítséget kell kapniuk a szakköröknek. Tovább kell szorgal-
maznunk az általános és középiskolai oktatásban a helyi hagyományok megismerését. Töb-
bet kell tennünk a még nem működő iskolai közösségekért, meg kell találnunk azokat a taná-
rokat, akik az intézményekben felvállalják a honismeret ügyét. Javasolnunk kell az önkor-
mányzatoknak, hogy településük nagyjainak emlékét méltóképpen ápolják. Segítséget kell 
nyújtanunk ahhoz, hogy az új utcanevek megfeleljenek a hagyományoknak. Szorgalmaznunk 
kell azt, hogy a megye gyűjtőinek munkái eljussanak a szélesebb rétegekhez, mivel a szülő-
földhöz, lakóhelyhez való kötődés ismereteken is alapul. 

Honismereti egyesületünk lelkes tagsága, a munkát jelenleg is lendülettel végző fiatalok 
biztosítékai annak, hogy a mozgalmunk továbbra is élni fog és gyarapodni. 

Kalló Lászlóné 

A sárospataki Rákóczi Múzeum szolgálatában 
Sárospataki éveim (1956-1961) 

Nagyapám bárándi (Bihar m. református lelkész) pap (1856-1937) pataki diák volt az 
1860-1870-es években és a hosszú téli estéken ámulva hallgattam a pataki diáktörténeteket. 
1931-ben elvitt a Pataki Kollégium 400. évi jubileumára, de nyáron sokszor meglátogattuk 
bodrogközi orvos nagybátyámat-keresztapámat, aki - akárcsak nagyapám - a Szabó József ne-
vet viselte. Ilyen alkalmakkor a „kisvonattal" egy-egy pataki kirándulás sem maradhatott el. 
Itt láttam először igazi középkori várat és még csak nem is sejtettem, hogy valaha ennek igaz-
gatója leszek. 

Sepsiszentgyörgyről 1944 őszén kerültem a Néprajzi Múzeumba, ahol először múzeumi 
segédőr, múzeumőr, osztályvezető, főigazgató beosztást kaptam, de 1955-től kezdve össze-
fogtak ellenem (Bodrogi Tibor, Kardos László, Vajda László) és mivel én nem voltam párttag, sem-
mi esélyem sem volt a küzdelemben. Ehhez járult még, hogy egy „racionalizálás" során a mi-
niszter (Darvas József) sógornőjét elbocsátottam. Nem volt más választásom, mint lemondtam 
az intézmény vetetéséről és kértem, hogy beosztottként dolgozhassam ugyanott. Rövidesen 
behívott a miniszter első helyettese (Non György) és közölte, hogy csak vidéken dolgozhatok. 
Mindjárt két várost is említett: Zalaegerszeg vagy Sárospatak, amivel egyben jelezni kívánta 
szélreszorulásomat. Mondanom sem kell, hogy Patakot választottam, ahova egy kicsit haza-
mentem. 1956. március 15-én érkeztem meg új helyemre, ahol Dankó Imre elődöm fogadott, 
aki mindenképpen el akart onnan kerülni, de bizony egy évig együtt dolgoztunk a legna-
gyobb egyetértésben és máig tartó barátságban. 
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N e m akarom itt most a családi és más emberi nehézségeket felsorolni, de annyit mégis 
megjegyzek, hogy bizony sokat fáztam; emlékszem rá, hogy az első éjszaka a szabadba nyíló 
ajtó hasadékain át egy ügyes kis hófúvás keletkezett az ágyam előtt, de lassanként sikerült 
jobb állapotokat teremtenem. Mindjárt másnap felkerestem Újszászy Kálmánt a Kollégium 
Gyűjteményeinek igazgatóját, akit atyai barátomnak tartottam, hiszen mint főigazgató igye-
keztem neki muzeológiai, szakmai, de itt-ott még politikai segítséget is nyújtani. Rögtön meg-
ígérte és később át is adta azoknak a szemináristáinak és egykori népfőiskolásainak névsorát, 
akik Patak környékén éltek és munkámban rengeteget tudtak segíteni, amikor az Ő nevét 
megemlítettem. Felhívta figyelmemet, sőt kezembe adta a Pataki Tanács jegyzőkönyveit, 
amely a XVI. század végétől kezdve magyarul rögzítette azoka az eseményeket, amelyek a je-
les városhoz kapcsolódtak; de a feljegyzésekből a mindennapi élet körvonalait is jól ki lehetett 
olvasni (pl. büntetések, adásvevés, vásárok, épületek, szőlőművelés stb.). Azt ajánlotta, hogy 
külön kutassam a Bodrogközt, a Hegyközt, a Hegyalját, a Hernád-völgyét, mert akkor ezek 
jellegzetességeit jobban meg lehet határozni. 

Sárospatak történetét, néprajzát igyekeztem minél jobban megismerni nemcsak a múltban, 
hanem a jelenben is. A vármúzeumnak ebben az időben százezret meghaladó látogató létszá-
ma nem kaphatott semmit, amivel sárospataki ismereteit gyarapíthatta, rögzíthette volna. 
Ezért kiadtam Újszászy Kálmán-Balassa Iván-Román János: Sárospataki vezető című útmutatót 
a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetek című sorozatban, melyet Dankó Imre alapított, majd 
én folytattam. Nagyon hamar elfogyott, de a politikai vezetés nem jó szemmel nézte, hogy ezt 
két református pappal együtt írtam. Magam ebben a sorozatban több munkát adtam ki (pl.: 
Vezető a sárospataki várban; Néprajzi feladatok a Hernád és a Tisza között). Szerkesztésemben a 22. 
számig láttak a Füzetek napvilágot, anélkül, hogy bármilyen állami támogatást kaptunk vol-
na. Kiadóként a Rákóczi Múzeum Baráti Köre szerepelt, mert ebben az időben minden egyes 
számot külön-külön engedélyeztetni kellett. A sorozatot utódaim is folytatták, és itt jelent 
meg Balassa lván-Kováts Dániel: Sárospatak helynevei 1997. című munkánk, melyben nagysze-
rűen fel tudtuk használni a tanácsi jegyzőkönyvekből kijegyzetelt adatokat. 

A sárospataki vár történetével kapcsolatban is sok mindent sikerült feltárnom; így többek 
közt az 1737. évi nagy tüzet, mely a belső várat csaknem teljesen elpusztította. Mindezeket na-
gyon jól tudtam kamatoztatni a kiállításokban is, de egy külön könyvet is sikerült megjelen-
tetnem: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XVII. században. Miskolc-Sárospatak 1994. Kutatás 
közben nagyon sok adat került el a nemzetiségekkel kapcsolatban is. Sikerült tisztázni 
Józseffalva (Újpatak) keletkezését a XVIII. század második felében, további német telepeket a 
Hegyalján (pl. Hercegkút, Károlyfalva, Rátka, Hosszúláz), de foglalkoztam a ruszin és a szlo-
vák betelepítésekkel is. Mindezek közben szépen gyarapodott a múzeum néprajzi állománya, 
fény képgyűjteménye és adattára is. Helyben is kiváló támogatókat sikerült megnyerni, akik 
közül megemlítem Nagy Dezső'rajztanár és Dévai Jenő gimnáziumi tanárt, akiknek sokirányú 
ismerete, művészete nélkül a múzeum új kiállításait aligha tudtam volna megoldani. 

Első utam a Bodrogközbe vezetett, ahol nagyszerű néprajzi gyűjtőket, önzetlen támogató-
kat sikerült felfedeznem és a Rákóczi Múzeum mellé állítanom. Kántor Mihály cigándi népta-
nítót már Györffy István, Gönyey Sándor is nagyra becsülte, én pedig rávettem, hogy írja meg 
Len és kender feldolgozása a Bodrogközben című munkáját, amit a Rákóczi Múzeum Füzetei soro-
zatban jelentettem meg. Egyidejűleg nagy szőttes-gyűjtést is rendeztünk, ami a múzeum ilyen 
jellegű anyagát gyarapította. Létrehoztunk egy Szövőszövetkezetet és a cigándi szőttes csak-
hamar nemcsak az országban, hanem azok túl is ismertté vált (sajnos később megszűnt). Ek-
kor csatlakozott a múzeumhoz Nagy Géza, akinek mesegyűjteményeit a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiadója jelentette meg. Szinte egyetlen település sem akadt a magyarországi Bod-
rogközben, melyben ne lettek volna olyanok, akik nemcsak segítették a múzeumot , hanem 
maguk is a gyűjtők egyre népesedő táborához csatlakoztak. 

Közben magam is sok olyan kérdéssel foglalkoztam, mely tanulmányban, könyvben meg 
is jelent. Még beszélhettem olyanokkal, akik 1898-ban részt vettek a földosztó mozgalomban 
(Földosztómozgalom a Bodrogközben 1898-ban Sárospatak, 1956). Csakhamar sikerült egy magne-
tofont szereznem (25 kg) és ennek segítségével elsősorban Karcsán hatalmas mondagyűjtésbe 
kezdtem. Több mint ezer mondát vettem fel és jegyeztem le és ebből egy kötetben több mint 
háromszázat közöltem; ez volt az első ilyen gyűjtemény. 1975-ben jelent meg Lápok, falvak, em-
berek. Bodrogköz, című könyvem, mely elsősorban szélesebb olvasóközönségnek szól. Csáki Kű 
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József Amerikát megjárt cigándi magyar teljes írásos hagyatékát rám, vagyis a múzeumra 
hagyta; benne egy verses elbeszélés életéről, ezt és gazdasági feljegyzéseit még szeretném ki-
adni. Gondoltam egy bodrogközi, néprajzi, nyelvjárási atlaszra, melynek el is készítettem az 
alapját, sajnos ez nem valósult meg, pedig a már elkezdett gyűjtésből is látszott, hogy sok kér-
désre feleletet adott volna. 

Az abaúji Hegyközben, már kezdetben sokszor megfordultam, mert Széphalom, a Kazinczy 
Mauzóleum felügyelete a Rákóczi Múzeumhoz tartozott. Itt elsősorban a földművelés kérdése 
foglalkoztatott és ebből egy kötet kerekedett, melynek átdolgozott második kiadása csak 
nemrégiben jelent meg. (A Hegyköz földművelése Bp., 2000). Itt foglalkoztam a szlovák betele-
püléssel, mely részben az üveghutákhoz kapcsolható (Vágáshuta, Kishuta, Nagyhuta, Hollóhá-
za), majd ennek feltárását átadtam Takács Bélának a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények 
Múzeuma igazgatójának, akivel nagyok sok gyűjtőúton jártunk a Zempléni-hegységben. Eb-
ből keletkezett az az egyedülállóan gazdag üveggyűjtemény, ami kiegészítve a Gyűjtemények 
Múzeumának tárgyaival az egész országban egyedülálló. Átjutottunk a vízválasztón 
Telkibányára is, ahol abban az időben minden házban a keménycserépgyár készítményei közül 
lehetett válogatni és akkor vetettük meg az alapját az ilyen irányú gyűjteményeknek. Ezzel 
kapcsolatban a szomszédos falvakat is felkerestük (Pányok, Abaújvár, Kéked stb.), ahonnan na-
gyon sok becses tárgyat sikerült megmenteni. Telkibányán készült az ún. Regéd porcelán az 
1820-as évektől kezdve; ennek épülete bizonyos átalakításokkal megmaradt és két idős hölgy 
tulajdonosa végrendeletileg a Rákóczi Múzeumra hagyta. Sajnos eltávozásom után megvál-
toztatták akaratukat és amikor legutóbb ott jártam, bizony diszkó lett belőle és csak egy szo-
bában húzódik meg az itt gyártott kemény cserép. A Hegyközben is próbáltam mondákat 
gyűjteni, de itt ez a műfaj korántsem volt olyan gazdag, mint a Bodrogközben. Egyébként a 
két terület összefüggését is vizsgáltam. Még az 1950-es évek második felében a hegyközi 
asszonyok a Bodrogközbe jártak a kender feldolgozására és ennek munkadíját háton szállítot-
ták a legközelebbi kisvasútállomásig. Ugyanakkor a hegyköziek épületfát vittek a Bodrog-
közbe és azt rendszerint gabonaneműért cserélték. Régebben az is szokásban volt, hogy a 
hegyköziek a Bodrogközbe, de még délebbre is, jártak részesaratásra. 

A Hegyalja, pontosabban Tokaj-Hegyalja a Zempléni-hegységet fogja körül Sátoraljaúj-
helytől Abaújszántóig. E terület jellegét, fejlődését a szőlő és a bor határozza meg, mely Tokaj-
nak világhírnevet szerzett és azt részben a mai napig sikerült megőrizni. Kezdettől kezdve 
különösképpen érdekelt a szőlő és a bor. Rögtön az első évben két filmet is készítettünk a szü-
retről. Az egyiket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1956. októberi napokban, majd egy mási-
kat egy profi stáb, állítólag skandináv rendelésre. Mindkettőnek én voltam a szakértője és a 
sors különös fintora, hogy egyiket sem láttam soha a történelmi körülmények következtében. 
Ugyanakkor rengeteg történeti és kurrens adatot halmoztam fel és ennek segítségével sok 
kérdésre választ tudtam adni Tokaj-Hegyalja szőlője és bora. Tokaj, 1991. című könyvemben. A 
kérdésről magyar és idegen nyelven írt kisebb-nagyobb tanulmányaimat hirtelen elő se tud-
nám sorolni. Sikerült gazdag tárgyi anyagot összegyűjteni elsősorban a Rákóczi Múzeumban, 
de van egy külön m ú z e u m Tolcsván is, melyet Takács Bélával együtt rendeztünk be és ma a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz tartozik. Egykor én rendeztem be Tokajban Pap Miklós 
segítségével a borászati gyűjteményt, vagyis muzeológiai szempontból talán ezzel a kérdéssel 
foglalkoztam a legtöbbet. Ugyanitt igyekeztem minél többet megtudni a pincékről, melyek 
egy része nagyon sok régiséget őrzött meg. Ebben nagy segítségemre szolgált Román János: A 
sárospataki szőlőművelés története, XVI-XVII. századi forrásai a mezővárosi protokollu-
mokban. Szerkesztette: Filep Antal, Sárospatak, 1964., melynek megjelentetésében nekem csak 
a támogatás és a felhasználás jutott. Közben hatalmas adatmennyiség halmozódott fel és ez 
lehetővé tenné, hogy egy újabb összefoglalást jelentessünk meg. 

1956-1961 között a Rákóczi Múzeum úgynevezett egyszemélyes múzeum volt, ami azt je-
lentette, hogy tudományos dolgoz egyedül voltam, akinek minden gyűjtést, leltározást, raktá-
rozást magának kellett végeznie. Fényképeztem, előhívtam és beleltároztam a felvételeket, 
ugyanezt tettem az adattári anyaggal is. Ha valami „nagyság" jött, akkor azt nekem kellett vé-
gigvezetnem a kiállításon; volt két félmunkaidős nyugdíjas teremőr, egy takarítóasszony s 
egyben kézbesítő, egy kapus, majd később egy gépíró és gazdasági ügyek intézője, természe-
tesen fél munkaidőben. A Néprajzi Múzeum megfelelő személyzettel rendelkezett, különösen 
a főigazgató és nagyon nehéz volt megszokni, hogy elsősorban csak magamra számíthattam. 
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Tárgyalnom kellett a művészekkel, hiszen minden évben számukra több kiállítást is rendez-
tem, nem is beszélve arról, hogy sok más időszaki kiállítás rendezése is rám várt, amiben a 
fényképész és grafikus barát segített. Gondot kellett fordítani a régészetre is, így fedeztem fel 
Baksa-homokon egy honfoglalás kori temetőt, de több más régészeti lelőhelyre is felhívtam a fi-
gyelmet, melynek kiásásához a fővárosból kellett segítséget kérni. Mivel családom Pesten ma-
radt, a fizetésemet csaknem felére mérsékelték (Filep Ferenc), ezért nem éltem könnyen, még-
is nagyon sokat tudtam teljesíteni, mert már korábban sok gyakorlatot szereztem. 

Nem mondom, Patakra helyezésem először bizonyos keserűséget okozott, de csakhamar 
beláttam, hogy végső soron így volt jó, mert olyan nagymennyiségű anyaggal töltődtem fel, 
kilátást szereztem történeti irányba, sok kérdést más megvilágításban láttam. Egyszóval Sá-
rospatakon megtaláltam önmagamat, rengeteg új téma adódott, s ezért a mai napig visszajá-
rok oda, hogy amit csak tudok azt befejezzem. 

Balassa Iván 

Két évtized a Rákócziak sárospataki 
múzeumának szolgálatában 

Már 52 éve, hogy 1950 augusztusában ugyanazon a napon két levelet hozott számomra a 
postás. Egyik magyar-történelem szakos tanári és kollégiumi nevelőtanári kinevezésemet, 
másik a hajdúböszörményi múzeumban betöltendő segédmueológusi alkalmazásomat tartal-
mazta. A kettő közül utóbbit fogadtam el. Nem egészen másfél év múlva (1952. január 1-től) 
megbízást kaptam a múzeum vezetésére. Pályakezdésemnek ez a szakasza nem tartott soká, 
mert 1953. október l-jétől a Művelődési Minisztérium áthelyezett a kiskunhalasi Thorma Já-
nos Múzeumhoz igazgatói munkakörbe. Itt tizennégy és fél évet töltöttem. Néprajzi gyűjtő, 
múzeumfejlesztő, közművelődési és irodalmi tevékenységeimről a Halasi Múzeum című jubi-
leumi emlékkönyv kötetében számoltam be (Kiskunhalas, 1999. 19-26. old.). Közben két íz-
ben is felmerült Sárospatakra történő áthelyezésem kérdése. Előbb az itteni múzeumtól Eger-
be távozó Bakó Ferenc keresett meg javaslatával, később Dankó Imre ajánlott a két m ú z e u m kö-
zött cserét. Mindegyiket sikerült elhárítanom, mivel akkori munkahelyeimen voltak még 
megvalósítandó terveim és szívesen vállalt feladataim. Sárospatak iránti vonzalmam azonban 
ettől kezdve érlelődött bennem. Ezt ismerve, az utoljára itt szolgált Filep Antal hívta fel az 
újabb lehetőségre a figyelmemet. Ezt már nem akartam újra elszalasztani, s felkerestem a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Fülep Ferencet (a Rákóczi Múzeum ekkor már a Nemzeti 
Múzeum egyik vidéki intézményeként működött), aki közölte velem, hogy a leendő igazgató-
tól elsősorban az intézmény fejlesztését, a vár műemléki helyreállításának továbbvitelét, a Rá-
kóczi-család kultuszhelyévé emelését, összességében pedig a vezetés és működtetés történeti 
szemléletű megalapozottságát várja el. Mivel már előző munkahelyemen is ilyen irányú ér-
deklődést tanúsítottam: helytörténeti monográfiát szerkesztettem és részben írtam a közép-
kori kunokról, a redempcióról és a redempció utáni társadalmi tagolódásról szóló, valamint 
Kiskunhalas gazdaságtörténetéről az iparművészet körébe tartozó halasi csipkéről és annak 
történetéről, fő kutatásaim az újabbkori település- és gazdaságtörténet témakörébe illeszked-
tek. Mindezek mellett pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Történelmi Szakosztá-
lyának megyei elnökeként, a történelmi ismeretterjesztést szerveztem és végeztem a feltétele-
ket és elvárásokat vállalhattam. Mindezek mellett tudatában voltam a hely és intézmény 
adottságaiból, jellegéből adódó feladatoknak, amelyek a kutatót mindenekelőtt kötelezik. A 
debreceni egyetemen Szabó István történész és Gunda Béla néprajzos professzorok voltak mes-
tereim, s mellettük a szintén debreceni Balogh István volt példaképem. Később tudtam meg, 
hogy a főigazgatónak eleve elhatározott szándéka volt, hogy Szabó István tanítványt keres a 
sárospataki múzeumhoz, s a levéltáros Simonjfy Emil és a szintén történész Für Lajos illettek 
még terveibe, akik szintén Szabó István tanítványai voltak. Velük szemben, talán a fenti egyér-
telmű és őszinte megnyilatkozásom eredményeként, kerültem a Rákóczi Múzeum igazgatói 
tisztébe. 
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Amikor új munkahelyem elfoglalására a múzeumba érkeztem, meglepett, hogy a vár -
több évvel azelőtti emlékeimmel szemben, legalábbis külsőre - szakszerű helyreállítás u tán 
teljes szépségében fogadott. A patinás lakótorony ódon komorságában uralta a környéket, a 
palotaszárnyak pedig barátságosan fogták körül a tágas udvart. Az előző évben rendezett ál-
landó kiállítás hosszú teremsorával és ízléses kivitelezésével méltán keltett elismerést a láto-
gatók körében. A kiállítás évekig tartó előkészítése azonban oly nagymértékben vette igénybe 
a múzeumra szánt anyagi erőket, hogy minden más vonatkozásban a tennivalók tömege vár-
ta a megújuló vezetést és az intézmény belső rendjének kialakítását. A gyűjteményanyag vé-
delme, tervszerű fejlesztése és a múzeum tudományos és népművelési feladatainak korszerű 
ellátása szükségessé tették az épületek teljes belső felújítását, a rendelkezésre álló helyiségek 
múzeumi funkcióinak meghatározását. A várban volt a helyreállításokat végző Műemléki 
Felügyelőség munkásszállása, a debreceni egyetem zempléni kutatóállomása, a geodéziai hi-
vatal kihelyezett irodája és bent lakott a hivatalsegéd nagy létszámú családjával. A m ú z e u m 
egyetlen szobából álló hivatali helyiségében „székelt" az igazgató, a vár nyugdíjas gondnoka, 
két részfoglalkozású adminisztratív dolgozó és a pályakezdő régész muzeológus. A nappali 
felügyeletet a szintén mellékfoglalkozású teremőrök, az éjszakai ügyeletet a hivatalsegéd lát-
ták el. Rendezett gyűjtemény raktárak, műhelyek, állagmegóvási és nyilvántartási munkák-
hoz szükséges helyiségek nem voltak, egyedül a könyvtári állományt - azt is több helyen 
megosztva - lehetett némileg áttekinteni. Az irodák és az igazgatói lakás kialakítása éppen so-
ron volt, de azokra még hónapokat kellett várni. Az első esztendőben a felújítás alatt lévő plé-
bániatemplom szétszedett oltárainak darabjai, valamint a vendéglő és szálloda céljára szintén 
átalakítás alatt álló volt trinitárius kolostor előre beszerzett és felhalmozott bútorai foglaltak 
el értékes helyiségeket. Amikor a templom helyreállításának befejeztével helyiségek szaba-
dultak fel, azokat az akkor (1968-ban) létesült Sárospataki Galéria anyaga és megnyíló kiállí-
tása foglalta el. 

A belső rend kialakításának legsürgősebb előfeltétele volt az idegenek kiköltöztetése a vár-
ból, ami évekig tartó feszültséget okozott. Amint a múzeum helyhez jutott, a gyűjtemény-
anyag számbavétele és jobb elhelyezése, raktárak létrehozása következett. Legsanyarúbb 
helyzetben a múzeum jelentős, művészi kivitelű történelmi bútoranyaga volt, a Perényi-
szárny alatti „istállóban" és az abból nyíló pinceágban, ahol azokat a talajvíz rendszeresen el-
öntötte, kitéve a romlásnak és enyészetnek. A bútorokat egy évi munkával mentettük meg a 
teljes pusztulástól és évek során nagy költséggel restauráltattuk. Újabb szerzeményekkel 
együtt ezek ma is a múzeum legértékesebb gyűjteményanyagát jelentik. Számukra és más 
gyűjtemények részére sikerült az épületben egy tömböt alkotó biztonságos raktárnegyedet ki-
alakítani. E mellett, elsősorban a kőemlékek részére, a hátsó kertben külön raktárépület is ké-
szült. 

Mindezekhez a munkákhoz elengedhetetlen volt az intézmény személyi ellátottságának 
fejlesztése. A tehetséges és igen ambiciózus fiatal régész (Gömöri János) a soproni múzeumhoz 



távozott, helyét Dankó Katalin foglalta el. A két részfoglalkozású kisegítőt sikerült teljes állo-
mányba venni, majd népművelő muzeológusi és raktárkezelői állást szervezni. Egy ideig a 
népművelő álláshelyet a néprajzos Petercsák Tivadar, később Pécsi Judit töltötte be. A restaurá-
tori és fotó munkák ellátására a korábban idegenvezetőként alkalmazott Váradi László végzett 
(munka mellett) szaktanfolyamot. A műszaki teendőket, a berendezések karbantartását és a 
kiállítás-rendezésekben szükséges technikai segítséget Urbán József nyújtotta számunkra. 

A korábbi években a múzeumba bekerült tárgyaknak csak töredékét tudtuk azonosítani az 
addig vezetett „általános" leltárkönyvek bejegyzéseivel, s azokat tudományszakok szerinti 
szétválogatás után szakleltárkönyvekbe újra leltároztuk. A két évtized alatt (1968. II. 15-1988. 
XII. 30.), amíg a Rákóczi Múzeumot vezettem, a gyűjteményanyag száma megtöbbszöröző-
dött. Leginkább a néprajzi anyag gyarapodott, de az igen értékes keleti-szőnyeg gyűjtemény 
minden darabját én gyűjtöttem. A korábban bekerült tárgyakat és a későbbi folyamatos gyara-
podást ez időtől kezdve dokumentálják a muzeológiai szabályoknak megfelelő régészeti, tör-
téneti, képzőművészeti, iparművészeti, numizmatikai és néprajzi leltárkönyvek, valamint a 
segédgyűjtemények (adattár, fotótár, könyvtár) leltárkönyvei. A nyilvántartások kiegészítői 
voltak a teljes néprajzi- és fotóanyag leírókartonjai, raktári utalócédulái és a jelentősen gyara-
podott könyvtár és folyóirattár katalóguskartonjai. Építészmérnök egyetemi hallgatókkal ké-
szíttettem el a teljes kőanyag - rajzokkal, fényképekkel, méretezéssel ellátott - leírókartonjait. 

A vár műemléki helyreállítási és rekonstrukciós munkái az első évtől folytak. Ezekben a 
munkákban az Országos Műemléki Felügyelőség tervező mérnökével, Détshy Mihállyal, ké-
sőbb az őt felváltó Garay János építészmérnökkel teljes egyetértésben működtem együtt. A 
helyreállított épületrészeket azonnal közművelődési célokra vettük igénybe és hasznosítot-
tuk. Szinte minden évben volt helyreállított és a közönség számára átadott újabb múzeumi 
egység. Ezek sorában első volt a Vöröstorony alsó szintjének két terme, a két élelmiszer- és 
zöldségtároló veremmel, a sziklába vésett kúttal és a többirányú lőrésekkel ellátott folyosóval. 
A következő években a Perényi-szárny alagsora, a volt uradalmi istálló, majd az innen meg-
közelíthető két pinceág szigetelése és burkolása készült el. Az oszlopos, boltíves, impozáns 
helyiség Erdélyi János Terem néven főként néprajzi kiállításoknak adott helyet. Elsőként itt 
nyílt meg a miskolci megyei múzeummal közösen rendezett.Borsod-Abaúj-Zemplén megye nép-
művészete.című kiállítás. Keramikusok, fafaragók népi iparművészeti anyagbemutatói és a vi-
dékre jellemző népi lakáskultúra emlékei, festett parasztbútorok változatainak felsorakozta-
tása követték egymást, míg végül A Bodrogköz textilművészete zárta a sort, mely a kenderfeldol-
gozás eszközeinek bemutatásával és ősrégi munkafolyamatának felidézésével a leglátványo-
sabb kiállítások egyike volt. Az Erdélyi János Teremből nyíló egyik pinceágban A hegyaljai sző-
lőtermesztés és borászat című, a vele párhuzamos másik pinceágban A Hegyköz földművelése cí-
mű kiállítás kapott helyet. Az emeleti teremsorban végighúzódó főúri kultúra tárgyaival 
szemben az alagsorban és a pincékben a Rákóczi-birtokokon volt jobbágy világ és paraszti élet 
emlékei tették teljesebbé a látogatók történelmi, művészeti és népi művelődéstörténeti tájéko-
zódását. A Kertészek pincéjében a várból és környékéről származó reneszánsz kőanyag gazdag 
installációjával, majd a belső-várat körülvevő árok feltárása során a délnyugati sarokbástya 
alatt felszínre került épületben rendezett kerámia-történeti állandó kiállítás (középpontjában a 
sárospataki habán emlékekkel) gazdagította a múzeumba érkezők látnivalóit. A Vöröstorony 
körüli korábbi szint feltárása és a Perényi-Rákóczi-kori párkány helyreállítása, a lőrésfolyosó 
burkolása és az oda kivezető híd megépítése után Nagy Kristóf népi iparművészeti bútorainak 
elhelyezésével átadtuk a forgalomnak a külső védelmi rendszer legépebben maradt emlékét. 
Ezek mellett a meglévő állandó kiállítások felújítása, fejlesztése is folyamatos volt, s azok itte-
ni működésem alatt nem vesztették el történelmi hitelüket és korszerűségüket. Az itt töltött 
szolgálati éveim alatt volt olyan idő, amikor a várban egyszerre 16 kiállítás állt a látogató kö-
zönség rendelkezésére. Az időszakos kiállítások mellett ismeretterjesztő előadások (Pályám 
emlékezete - Életutak, vallomások, stb.) és zenei rendezvények (Nyári zenei esték) tartották 
fenn a látogatók érdeklődését a múzeum iránt. Különösen fontos volt ez abban az időben, 
amikor a városnak nem volt megfelelő művelődési háza, s a magasabb igényű közönség szá-
mára ezt a hiányt a vármúzeum, különösen a Vöröstorony Öregpalotája (lovagterme) pótolta. 
A vár rendszeresen helyszíne volt politikai, társadalmi rendezvényeknek, konferenciáknak és 
találkozóknak. A Rákóczi Emlékbizottság 1976-ban, a fejedelem születésének 300. évfordulója 
alkalmából itt rendezte az országos megemlékezések és ünnepségek java részét. A város és a 
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megye vezetői igen gyakran külföldi vendégeket, delegációkat fogadtak a várban, akik a 
Vöröstorony romantikus, történelmi hangulatú alsó szintjén gyertyafényes fogadásokat, kel-
lemes hangulatú estéket töltöttek. 

Még az 1970-es évek elején kezdeményezésemre indult a belső várárok feltárása, ami az 
eredeti állapot közelítése mellett a palotaszárnyak alatti pincékbe azelőtt beszivárgó csapadék 
kizárását, a falak víztelenítését, kiszárítását is szolgálta. Ennek a sok évig tartó munkának 
megkezdésével a döntést halogató, s kész helyzet elé állított Műemléki Felügyelőséggel szem-
ben a védelmet számomra Détshy Mihály biztosította, akivel a munkákat mindvégig közösen 
irányítottuk. A belső várárok feltárásával a palotaszárnyak a földből kiemelkedtek, az épület-
együttes visszakapta vár jellegét, s monumentális megjelenési formát öltött. Détshy utóda, 
Garai János volt a beruházója, művezetője és ellenőre a külső várfal nyugati (a vár bejáratával 
szembeni) szakasza és az ott lévő kis bástya alapfalai feltárásának és némi ráépítéssel részbeni 
helyreállításának. Ő tervezte és kivitelezte a várkert nyugati és déli vaskerítését, valamint a 
várudvar kőburkolatát és a palotaszárnyak udvari homlokzata előtti körülfutó szárító aknát. 
A Vöröstoronynak a szintén még általam kezdeményezett és szorgalmazott helyreállítása, a 
leomlott sarok rekonstrukciója, az erősen romlásnak indult reneszánsz ajtó- és ablakkeretek 
másolatokkal történő cseréje Mendeléné, Anda Judit tervezésével és Garai János művezetésével 
indult, aminek az elkészültét már nem várhattam meg. A kertben, a vár bejárata előtt álló Rá-
kóczi lovas szobrot, Somogyi József alkotását előterjesztésemre és a Nemzeti Múzeum főigaz-
gatójának közbenjárására kaptuk meg a Művelődési Minisztériumtól a múzeum számára, 
ami az intézmény munkájának elismerését is jelentette, s a múzeum rangját emelte. 

A várban 9 éven át társadalmi munkában gondoztam a Béres Ferenc, volt pataki diák által 
alapított Sárospataki Galériát (újabb megnevezéssel Képtárat). Évente 6-8 kiállítást rendeztem 
főként Sárospatakkal kapcsolatban álló kortárs művészek anyagából, s a Galéria anyagát 
részben ilyen úton, részben állami vásárlásokból gyarapítottam. Működésem utolsó éveire 
megbízást kaptam a monoki Kossuth Múzeum vezetésére, ahová hetenként kétszer kiutazva a 
m ú z e u m anyagát rendeztem, s megszabadítottam az évtizedek alatt felhalmozódott vegyes 
tehertételeitől. Elindítottam az épület (Kossuth szülőháza) helyreállítását, ami csak később, a 
múzeumtól való megválásom után fejeződött be. 

Sárospatakon kutatási témaköreim a népi építészet és gazdálkodás területére terjedtek ki. 
Jelentősek és szám szerint is kiemelkednek a vidék hagyományos lakóházairól, melléképüle-
teiről készített felvételeim, amelyeket a múzeum fotótára őriz. Kisebb publikáció készült e ku-
tatásokról Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplém megyei szabadtéri néprajzi múzeum létesítésére címmel. 
(Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI., 1988. 545-557. old.) Szintén a múzeum gyűj-
teménye őrzi a sárospataki hagyományos kézi-aratás fotódokumentációját. Erdélyi és felvidé-
ki útjaim során különböző vidékek történelmi emlékeiről, udvarházairól, népi lakóépületei-
ről, faragott kapukról, falu- és városképekről, népviseletekről vannak ma már aligha elkészít-
hető felvételeim. A Bodrogköz néprajzi kutatásainak eredményeit összegezi, s a további fel-
adatokat is kijelöli két közlemény: A Bodrogköz néprajzi irodalma (Fejezetek a Bodrogköz nép-
rajzából. Miskolc, 1986. 73-99. old. és a Rákóczi Múzeum füzetei, 27. kötet). Történelmi vonat-
kozású a II. Rákóczi Ferenc Sárospatakon című múzeumi kiadvány, amely 1976-ban, a fejedelem 
születésének 300. évfordulójára készült. 

Az 1970-es évek elejétől 10 éven át a sárospataki fafaragó táborok résztvevői a népi ipar-
művészetnek ebben az ágában „iskolát" teremtettek. Ehhez szakmai útmutatásokkal, eszmei 
inspirációkkal járultam hozzá, s kisebb dolgozatban foglaltam össze Sárospataki fafaragók cí-
men (Az életfa virágzása, Vásárosnamény, 1994.11-17. old.) munkájuk jellemzőit és eredmé-
nyeit. A kezdetektől 1983. végéig gyűjtöttem össze a Sárospatak és vidéke helytörténeti és néprajzi 
irodalma címen megjelent bibliográfiám anyagát. A kötet azóta a helytörténeti kutatás nélkü-
lözhetetlen segédeszköze (Miskolc, 1987). A sárospataki vár építéstörténeti kutatásában a leg-
nagyobb bizonytalanságot a lakótorony építési idejének meghatározása jelenti. A kérdés kö-
rül Détshy Mihály és köztem kialakult polémiában: Újabb szempontok a sárospataki vár építéstör-
ténetének kezdeteihez (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV-XXXVI, 1997. 35-58. old.) és 
Viszontválasz a sárospataki várak dolgában (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX, 2000. 
135-140. old.) az ellentmondások egész sorát sorakoztattam fel, s megadtam azokra a lehetsé-
ges magyarázatokat is. A témában kifejtett állásfoglalásomat kívánja erősíteni a most megjele-
nés előtt álló Sárospatak 1528. évi „hadtörténete" című kisebb tanulmányom. Helyi vonatkozású 
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munkám, ami két évtizede készült, s nyomdakész állapotban van: Sárospatak - Történelmi ké-
peskönyv, 300 fotóval. Fó'ként idegenforgalmi célokra készült kismonográfia, ami a további 
helytörténeti kutatás kézikönyve és az iskolai honismereti oktatás segédeszköze lehetne. En-
nek a munkának a folytatása a Sárospatak - Történelmi olvasókönyv, amihez sok éven keresztül 
gyűjtöttem a forrásértékű, nehezen hozzáférhető' szövegeket, de a kiadás reménytelensége 
miatt az anyag végső feldolgozása nem történt meg. 

Sárospataki éveim alatt is tovább foglalkoztattak korábban megkezdett, s félbemaradt 
munkáim, amelyeknek a befejezése és közzététele mint régi adósság, súlyos tehertételt jelen-
tett számomra. Ezek voltak pl. a Kendermunkák és társasélet Szatmárban (Debrecen, 1987.) és 
több kisebb közlemény, valamint a kiskunsági Szánk községben végzett történeti-néprajzi ku-
tatásaimból származó kiadványaim: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából 
(Kecskemét, 1982.), Szóló- és gyümölcstermesztés a szanki homokon (Cumania, 15. kötet. 7-114. 
old. Kecskemét, 1999.), Állattartás, pásztorélet a szanki és móricgáti pusztán (Forczek Zoltán-Ja-
nó Ákos: Szánk község története. Kecskemét, 1977.73-119. old.), Kiskun parasztverselők - anto-
lógia és tanulmány Voigt Vilmos professzor bevezetésével és Berki Viola festőművész illuszt-
rációival (Kiskunhalas, 2001.). Most van kiadás alatt a Falu a pusztában - Szánk község települése 
és népesedése a XIX. században című könyvem. 

Ennyi, amit több mint két évtizedes munkám összegezéseként mentségemre felhozhatok. 
Hogy kevés vagy sok, azt az utókor ítélheti meg. Magam azonban tiszta szívvel és némi meg-
elégedéssel gondolok azokra az itt töltött évekre, amelyek életem legjavát alkották és a munka 
mellett szép élményeket, sok örömet nyújtottak számomra. 

Dr. Janó Ákos 
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