
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör õszi
túraprogramjában Abaúj régen látott és új
nevezetességei szerepeltek. A Sárospa-
tak-Sátoraljaújhely útvonalon indultunk
el, kellemesen sütött a nap, Pálházától
már az õszi erdõ pompázatos színeiben is
gyönyörködhettünk.

Telkibánya határában, a háromszáz-
hetvenöt méter magas Király-hegy olda-
lában, a Jégbarlangot és a híres Király-
kutat kerestük fel. A tájékoztató alapján
nem tudni, hogyan keletkezett, ki fedezte
fel a huszonhárom méter széles, oszlopos
jégcsapokkal borított barlangot, és az
ötfelé futó mellékágakat. 1910-ben
Cholnoky Jenõ, a híres földrajzkutató a
helyszínen tanulmányozta a különleges
természeti jelenséget. A klímaváltozás
során a jégcsapok eltûntek, de télen-nyá-
ron kellemes hõmérséklet van a barlang-
ban, ahová csak a zárt ajtó ablakán néz-
hettünk be. A sziklaüreg alatti lejárónál
már csak folydogál a Király-kút kelleme-
sen hideg vize, mellette Szép Ilonka jel-
képes sírja látható. A meghatóan szép
történetet Vörösmarty Mihály is megéne-
kelte. 

Ezután a lenyûgözõen szép természe-
ti környezetben alapított bányásztelepü-
lés, Telkibánya következett. Az európai
uniós támogatásból felújított, korszerûsí-
tett Érc- és Ásványbányászati Múzeum-
ban megtudhattuk, hogy 1341-ben a ne-
mesérc bányászatáról híres településnek
Károly Róbert bányavárosi rangot ado-
mányozott, késõbb az európai középkori
bányavárosok rangsorában az ötödik he-

lyen szerepelt. Az „aranygombos” Telki-
bányán a templomtorony színaranyból
készült gombja is jelezte a gazdagságot.
1470-ben, Mátyás király szabadította fel
a környéket több évtizedig sarcoló huszi-
ták uralma alól. A bányászat a XVI. 
század elsõ éveiben, majd a Rákóczi-sza-
badságharc idején újból virágzásnak in-
dult, sajnos a XVIII. század elején végleg
megszûnt. A következõ században
Bretzenheim osztrák herceg az itt fellel-
hetõ kaolin felhasználásával a múzeum
jelenlegi épületében porcelángyárat léte-
sített. A fõleg háztartási célokat szolgáló,
különleges termékeket, késõbb a kõedé-
nyeket több európai országba is exportál-
ták. A múzeum egyik termében megcso-
dálhattuk a gyönyörû kerámiákat, a szép
szõtteseket, a néprajzi értékeket, a híres
rovátkás kopjafákat, megismerhettük a
nemesércbányászat történetét, különle-
ges technológiáját, a környéken található
ásványokat, féldrágaköveket (opál, jás-
pis, hegyikristály stb.), a zempléni erdõk
fafajtáit, különleges növény- és állatvilá-
gát, a településen élt lelkész, pedagógus
Kádár család emlékszobájában elhelye-
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zett értékes tárgyakat. A felújított épület
gondozott kertjében a Nemes Sándor fa-
faragómûvész által megálmodott arany-
bányász-szobrokat, az itt található ércek
oszlopnagyságú töredékét, egy szépen
megkomponált életfát és Közép-Európa
egyetlen malomkõgyûjteményét csodál-
hattuk meg. Igény szerint egy táróba is be
lehet jutni. Ezután a vártemplom körüli
temetõt kerestük fel, ahol már csak né-
hány kopjafa látható, a rovátkáikból meg-
fejthettük az elhalt személy éveinek szá-
mát, foglalkozását, a felsõ rész formája a
nemére és a családi állapotára utal. Sé-
tánk során felkerestük a levéltári források
alapján feltárt Alexandriai Szent Katalin-
templom és ispotály helyét. Megtudhat-
tuk, hogy az intézményt a XIV. század-
ban az idõs bányászok részére alapítot-
ták, mûködtették. Késõbb szerzetesek 
települtek ide, ekkor a templom környéke
neves személyiségek temetkezõhelye
volt. Jelenleg a gondozott környezetben
egy különleges kis kápolna áll szép oltár-
ral, mellette Szent Katalin fából készült
szép szobra látható.

A programunk következõ színhelye
Gönc volt. A források szerint a XII. szá-
zadban II. Géza német telepeseket hozott
ide, és „a királynõ németjei” tíz községet
alapítottak. A török hódítások idején ez a
környék a magyarok menedékhelye is
volt. A XV. században Göncön át vezetett
a kereskedelmi út, amelyen a Hegyalja
borát, az Alföld búzáját szállították Len-
gyelországba. Az itt élõ kádármesterek
készítették a híres gönci hordót (136,6 l),
amely az aszúkészítés mértékegysége-
ként is szerepel. Göncön tevékenykedett
Károli Gáspár prédikátor, aki 1529-ben
született Nagykárolyban, az eredeti neve
Radicsics Gáspár volt. Az iskolai tanul-

mányait Nagykárolyban, Brassóban ké-
sõbb Wittenbergben folytatta, majd
1562-ben Gönc református lelkésze lett,
késõbb esperesnek nevezték ki. 1587-ben
a teljes Biblia magyar nyelvre történõ
fordítását határozta el. Idõigényes és ál-
dozatkész munkája három évig tartott,
különleges vállalkozását többen is segí-
tették. A lefordított oldalakat Szenczi
Molnár Albert, a gönci református kollé-
gium híres diákja és társai gyalog vitték
át a Vizsolyban mûködõ nyomdába.
Károli Gáspár nem sokáig élvezhette a
munkája gyümölcsét, a következõ évben
távozott az élõk sorából, a végsõ nyughe-
lye Göncön van. A Károli Biblia az egyik
legfontosabb, legértékesebb nyelvem-
lékünk. Az újból várossá nyilvánított,
szalagtelkes településen felkerestük az
erõdhöz hasonló, ún. huszita házat, 
megcsodáltuk az ott látható néprajzi érté-
keket. Lementünk az épület alatt húzódó 
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háromágú pincébe, amely a háborúzások
során a megmenekülést biztosította az ott
élõknek. Láthattuk a híres gönci hordót,
és megkóstolhattuk a különleges gönci
barackpálinkát, a zamatos piros almát.

Ezután Vizsoly következett, ahol a 
település történetét és a híres templom
értékeit ismerhettük meg. Gönchöz ha-
sonlóan a XIII. században ideérkezõ Raj-
na-vidéki és flandriai német telepesek
egy román stílusú templomot is építettek.
„Igyházavisl”, Egyházasvizsoly ispánsá-
gi székhelyként, a Lengyelországba ve-
zetõ kereskedelmi út egyik fontos köz-
pontjaként is mûködött. A kis templomot
a XIV. században egy gótikus hajóval és
egy erõdszerû toronnyal bõvítették,
amely veszély esetén biztos védelmet 
jelentett az idemenekülõknek. A szenté-
lyében, a hajóban, az oldalfalakon a
többször restaurált freskókon Jézus szü-
letését, keresztre feszítését, mennybeme-
netele történetét, a templom védõszent-
jét, Szent Kristófot, majd Szent Györgyöt
a sárkánnyal, Szent László üldözését,
Keresztelõ Szent Jánost, a híres köpönye-
ges Máriát csodálhattuk meg. A gótikus
hajó egyik oldalfalán egy XV. századi, la-
tin nyelvû, ma is érvényes gondolat ol-
vasható: „aki itt állsz és nem imádkozol,
megfordulván menj ki.” Megnézhettük a
Vizsolyi Bibliát, az újabb kiadását is,
amely a helyszínen megvásárolható. 

A templom gótikus hajójában id. Virágh
Sándor sárospataki nyugdíjas lelkész fá-
ból készült mûvészi munkáiban is gyö-
nyörködhettünk. A templom gondozott
kertjében látható Károli Gáspár és
Szenczi Molnár Albert kõbõl készült
mellszobra, alkotója Lavotha Géza, a hí-
res sárospataki mûvész. Az utca másik
oldalán, a volt Mágóchy-kastély falán a
bibliafordítók emléktáblája látható. Itt
mûködött a híres vizsolyi nyomda, a
Károli Biblia sokszorosításának színhe-
lye. Az épületben jelenleg az Ország-
nyomda Vendéglõ mûködik, igény alap-
ján a nyomdatörténeti interaktív kiállítást
is meg lehet tekinteni.

Vizsoly után, a Hernád menti síkság-
ból kiemelkedve, a szfinksz formájú
sziklára épült híres Boldogkõ várát 
kerestük fel. A monda szerint a névadó
egy Bodó nevû aszalósmester volt, aki
IV. Béla király életét ügyes csellel men-
tette meg a tatároktól. Jutalmul kapta
meg ezt a helyet, ahová a hét tündér lánya
közremûködésével Bodókõ várát építet-
ték fel. Késõbb Boldogkõ váraként emlí-
tik, és a Kassára vezetõ kereskedelmi út
védelmét szolgálta. A királyi erõd a
Tomaj nemzetség, az Amadék, a Dru-
getek, Szapolyai János, Szelepcsényi
György esztergomi érsek és sok más ne-
ves személyiség tulajdonában volt. 1682-
ben Thököly Imre fejedelem elfoglalta az
addig bevehetetlennek tûnt erõdöt, ahol
késõbb II. Rákóczi Ferenc is többször
megfordult. 1753-tól az új tulajdonos
Pécsújfalusi Péchy Gábor volt, aki a vá-
rat többször átalakította. Falai között mú-
latta az idõt nagyszerû költõnk, Balassi
Bálint, aki itt írta a Borivóknak való címû
híres versét. Itt prédikált Dévai Bíró Má-
tyás, a magyar Luther. Itt vendégeskedett
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Martinuzzi Fráter György is. Szabó De-
zsõ Szent Boldogkõváralján címmel ér-
dekes elbeszélést írt a településrõl.
Vécsey Jenõ szimfonikus zenét kompo-
nált a várról. Jelenleg is több pályázati 
támogatásból történik a különleges for-
májú, többszintes erõd felújítása, korsze-
rûsítése. Sétánk során megnéztük az alsó
vár alatti háromágú pince egyik termében
Borsos István mûvész modern szobrai-
nak kiállítását. Az egyik sziklába vájt
üregben mûködött a kohó, ahol a Bebek-
család tagjai a hamis pénz gyártásához
szükséges anyagot állították elõ. A felújí-
tott gyilokjárón az alsó várfal legma-
gasabb fokára is felsétáltunk, ahonnan
nagyon szép a kilátás. Az eredeti kõlép-
csõkön a vár felsõ szintjére is feljutot-
tunk, a déli toronynál megcsodáltuk a fel-
újított szárazmalmot, tájékozódhattunk a
mûködésérõl is. A szfinksz formájú szik-
la bejárata balesetveszély miatt zárva
van. Elõtte több méter mélyen a börtön,
arrébb a ciszterna látható. Az itt élõk ré-
szére a vizet szamárháton hozták fel a
várba. A sziklákban vájt, lefelé szélese-
dõ, mély vermekben a gabonát tárolták.
A felsõ vár dísze a palota, az öregtorony
és a lakótorony. A palota egyik termében
az ásványkiállítást és vásárt, arrébb a ma-
gyar pénz történetét bemutató érdekes ki-
állítást nézhettük meg. Aztán a terepasz-
talokon a magyar történelem nagy csatái
láthatók. Újdonság, hogy csigalépcsõn
fel lehet jutni a vár legmagasabb fokára,
ahonnan a környezõ kéklõ hegyek, a 
színes erdõk, a Szerencs- és a Teker-
jes-patak, a közelében alapított, ruténok
meg szlovákok lakta Boldogkõváralja
láthatók.

Hazafelé felkerestük Tállyát. A forrá-
sok szerint a település már az õskorban

lakott volt. A tatárjárás pusztítása után
vallonok telepedtek ide, akik szõlõter-
mesztéssel foglalkoztak. A mezõváros
Lorántffy Zsuzsanna, majd a Rákócziak
birtoka volt. Itt vezetett keresztül a kirá-
lyi borút Tokajból Kassa felé. A mezõvá-
ros a Rákóczi-szabadságharc idején a ku-
rucok egyik fontos szálláshelye volt, 
aztán a Bretzenheim-család birtokához
tartozott. Rövid sétát tettünk a híres köz-
ségben, ahol felújított kúriákat, borpin-
cék sorát láthattuk. Felkerestük Európá-
nak a szakemberek által 1993-ban bemért
földrajzi közepét, megcsodáltuk az érde-
kes Fõnix-szobrot. Megnéztük a XVII.
században épült kora barokk, többszörö-
sen átépített Maillot-kastélyt, a folyama-
tosan szépülõ Rákóczi-házat, Lavotta 
János emléktábláját és a hármas emlék-
oszlopot. Itt született Zempléni Árpád
költõ és mûfordító, Alfred Pasternak, az
Amerikában élt és tevékenykedett híres
szülészorvos, szakíró, Jancsó György, a
híres ügyvéd, a kolozsvári egyetem kivá-
ló jogi professzora. Rövid ideig súlyos 

betegen itt élt és alkotott Lavotta János, 
a tehetséges hegedûmûvész, zeneszerzõ a
„verbunkos delelõ korszaka egyik kiváló
személyisége”, aki 1764. július 5-én,
Pusztafödémesen született. Gyermekko-
rában édesapjától sajátította el a hegedû-
mûvészeti ismereteket. Az iskolai tanul-
mányait Nagyszombaton, Pozsonyban
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végezte, majd a jogi tanulmányait Pesten
fejezte be. Azután a kancellária hivatal-
nokaként, késõbb Zichy Károly gróf
gyermekeinek nevelõjeként tevékeny-
kedett. 1792-tõl Pesten egy évig a szín-
játszó társaság zenei igazgatója, majd
Miskolcon, Kolozsváron a színjátszó tár-
saság karnagya volt. Ezután a vándorévei
következtek, több nemesi kúria volt a
szálláshelye. 1816-ban a debreceni Zene-
mûbolt vezetõjeként tevékenykedett.
Újabb vándorévek után betegen érkezett
Tállyára, és a sokoldalúan képzett, kiváló
mûvész, zeneszerzõ, a verbunkos triász
harmadik tagja, 1820. augusztus 11-én
távozott az élõk sorából, itt van a végsõ
nyughelye. Megtudtuk, hogy a Cserebo-
gár, sárga cserebogár címû dalhoz õ sze-
rezte a szép zenét. Felkerestük a felújított
evangélikus templomot, a bejáratnál em-
léktábla jelzi, hogy a hagyomány szerint
1802-ben itt keresztelték meg Kossuth
Lajost. Aztán kedves fogadtatásban volt
részünk az Oroszlános Borvendéglõben.
A szépen felújított volt Szirmay-kúriában
mûködõ hangulatos étterem egyik barok-
kos különtermében olvashattuk IV. Pius
pápa híres mondását: „Summum Ponti-
ficem talia vina decent.” (Õszentségének
tállyai bor dukál.)

Programunk zárásaként Mádra érkez-
tünk meg. A település központjában, egy
kis domboldalon áll az 1795-ben barokk
és copf stílusban épült, 2004-ben szépen
helyreállított, Európa Nostra-díjas, híres
zsinagóga. Megtudhattuk, Közép-Európa
egyik legértékesebb és hazánk legszebb
zsidó temploma. Megcsodálhattuk a kü-
lönleges enteriõrt, az ott látható felbe-
csülhetetlen értékeket és a mellette léte-
sült volt rabbiképzõ épületét is. Ezután
elsétáltunk a barokk stílusban épült,

többszintes Rákóczi-Aspremont-kúriá-
hoz, melynek tornyos fõbejáratát mûvé-
szi kovácsoltvas kapu zárja le. Sikerült
bejutnunk a római katolikus templomba
is, ahol megismerhettük a település törté-
netét és értékeit. Mád már az õskorban
lakott volt. A régészeti feltárások során
felbecsülhetetlen értékû leletekre buk-
kantak. A mezõváros a XVI. század ele-
jén Zemplén hetedik legnépesebb telepü-
lése volt. Az Alaghy-család birtoka volt,
majd házassági hozományként Rákóczi
Zsigmond fejedelem tulajdona lett. 1700-
ban Rákóczi Julianna vásárolta meg a
környéket. Szüret idején II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem többször felkereste a tele-
pülést. Thököly is hazaengedte a mádi
katonákat a szõlõ szüretelésére. A római
katolikus templom helyén sokáig csak
egy õrtorony állt. A XVII. században a
régi, Árpád-kori kis szentélyhez épült
hozzá a jelenlegi, a Szentháromság tisz-
teletére felszentelt templom, amelyet
többször felújítottak. Különös hangulatot
sugároz a gótikus szentély, ahol a hábo-
rús idõkben idemenekült lengyel mûvész
munkájában gyönyörködhettünk. Érde-
kessége, hogy az angyalok arcát az itt élõ
gyermekekrõl mintázta meg. Értékesek
az itt elhelyezett modern képzõmûvésze-
ti alkotások és a Jézus kínszenvedését
megjelenítõ, páratlan dombormûvek.

Nagy élmény volt számunkra, hogy
felkereshettük, újból megismerhettük
Abaúj és a hozzánk közel lévõ kis telepü-
lések kultúrtörténeti értékeit, amelyekre
mindenki büszke lehet. ■
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