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Nehezen képzeli el az ember, ha egy
régi térképet, vagy építészeti alapraj-
zot vesz kézbe, hogy a mûszaki rajz
egy régen elfeledett életformát kelthet
életre. Most, amikor a „Sárospataki
várkörnyék mûemléki rekonstrukciós
terv”-ével és a készülõ általános terv
módosításaival, ennek történeti aspek-
tusaival kezdtünk el foglalkozni, mi
magunk is ezt a gondolatsort jártuk
végig. Felidézni a városba települt la-
kosság lakóhelyét, életformáját, a kö-
zösség építészeti tevékenységét.
1989 januárjában tervbemutató tárgya-
lásra gyûltek egybe az igazgatási, mû-
szaki és kulturális élet vezetõi, azok,
akik felelõsnek érzik magukat a város
történeti szerepének megõrzéséért, jö-
võjének a múltra épülõ, és ebbõl ki-
bontakozó megformálásáért. A
tárgyaláson a Városszépítõ Egyesület
képviseletében Dr. Újszászy Kálmán
professzor, a város tiszteletben álló
díszpolgára is jelen volt. A mûemléki
terv készítõjének, M. Anda Juditnak,
a Városépítési Tudományos és Terve-
zõ Intézet mûteremvezetõjének, a re-
konstrukciós terv készítõjének
ismertetéséhez kapcsolódóan dr.

Zsidó közösségi épületek Sárospatakon
Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989

Újszászy Kálmán felszólalásában arra
a történeti szerepre hívta fel a figyel-
met, melyet a város zsidósága foglalt
el a város életében, s melyet a közös-
ségi épületek tárgyi mivoltukban õriz-
tek meg az utókor számára. Ezért – a
mûemléki és a városi lakóterület hatá-
rán fekvõ, volt zsidó rituális fürdõ épü-
letének rekonstrukciójával, múzeumi
célú felhasználásával – biztosítottnak
látná a zsidó közösség emlékezetének
megõrzését. Ezt a javaslatot a tárgya-
lás résztvevõi elfogadták, s ennek meg-
felelõen készült el a jóváhagyásra
kerülõ terv. (Erre az igazgatási eljárás-
ra, s ennek jogi következményeire fel-
tehetõen 1989 novemberében kerül
sor.)
Hogy megértsük, miért fontos e javas-
lat és a kialakításra kerülõ zsidó em-
lékmúzeum, röviden ismertetni kell a
városba települt zsidóság sorsát, elhe-
lyezkedését, épületeiket.
A város gazdasági életét és kereske-
delmét a XVIII. században, Tokajhoz
hasonlóan a városba települt görög la-
kosság tartotta kezében. Késõbb, a
városból való elköltözésük után gaz-
dasági szerepüket a Lengyelország fe-

Zsidó közösségi épületek Sárospatakon
Legyen-e Zsidó Múzeum a városban?
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lõl – kezdetben csak egy-egy vásár ide-
jére engedélyezett –, 1840 után pedig
már állandó letelepedési jogot nyert
zsidóság foglalhatta el. A város 1785.
évi térképén észrevehetjük azokat az
elkülöníthetõ területegységeket, melyek
az önálló városrészekbõl a késõbbi egy-
séges városszerkezetet megalkották.
1./ „Szent város” ( a vár mellett kiépült,
azzal közös városfallal övezett köz-
ponti mag, a római katolikus felekezet
egyházi épületeivel – rk. templom épí-
tési éve: 1492)
2./ „Hustác” (görögkatolikus város-
rész, templomuk 1714-ben épült)
3./ Polgárváros (kereskedelmi központ
a hídfõ környékén, a zsidóság feltéte-
lezett elsõ letelepedési helye, a zsina-
góga 1864-ben épült)
4./ Polgárváros (a református közös-
ség lakóhelye, a templom 1771-ben
épült a Berna-sor és a Kollégium
szomszédságában) (helyesen: 1771-81
között - a szerk.)
5./ „Héce” (a polgárvároshoz csatla-
kozó terület, útrendszerében önálló
falunak tûnik)
6./ „Zsidó város” (várfalon kívüli,
Bodrog-parti terület, a közösség ima-
háza 1905-ben épült)

A térkép és a helyi hagyomány szerint
a zsidóság két idõszakban érkezett. Az
elsõ periódusban a hídfõ – a piachely
– körüli területet foglalták el, s késõbb

e körül alakult ki a máig is fennma-
radt kereskedelmi központ a szüksé-
ges üzletekkel, vendéglõkkel, de ez lett
egyben a városi igazgatás központja is.
A második periódusban a Bodrog-parti
városrész épült be a Retel utca környe-
zetében. (XIX. század közepétõl) A
szerény és puritán lakóházak között
épült fel a vallását mélyen átérzõ és
annak elõírásait követõ közösség ima-
háza 1905-ben, iskolája és a ifjak tan-
háza, a jesiva. Itt élt e zárt közösség
valamennyi elöljárója, a rabbi, a vágó,
stb. (E zárt és különös életvitelû, puri-
tán réteg önálló szigetet alkotott a vá-
rosban, ezért a területegység neve:
Zsidó város.)
A XVIII. és a XIX. század folyamán
kialakult társadalmi, vallási csoportok
alkotta, önálló életformát képviselõ
városrészek élete a századelõn nagy-
jából összemosódott. A város életében
a legnagyobb változás a háborús évek
után következett, amikor a deportálá-
sok és a munkaszolgálat után a városi
zsidóságnak csak mintegy ötöde tért
vissza a városba (1036 lélekbõl 220
fõ). A túlélõk fokozatosan elhaltak,
családtagjaik elköltöztek. (Ma már
csak 2 idõs asszony él a városban).
Ez a változás elsõsorban a zsúfolt „Zsi-
dó város” területét érintett, ahol az
imaházat bombatalálat érte, a lakóhá-
zak nagy része is üresen tátongott. Így
nem meglepõ, ha e városrészt a társa-

archivum.pmd 2005.01.15., 13:0477



a r c h í v u m
a r c h í v u m

Z Mempléni úzsaZ M

782004. tél

dalom perifériáján élõ cigányság fog-
lalta el. A már korábban pusztulásnak
indult épületek mûszaki állapota to-
vább romlott. Az új lakosság, illetve a
város vezetõsége nem akarta és anya-
giak hiányában nem is tudta ezeket az
épületeket megfelelõ módon karban
tartani. Mindez azokra az évekre esett,
amikor a településtörténész is olyan
felfogást képviselt, mely támogatta a
várfalon kívüli terület falrendszerének
régészeti rekonstrukciójával összefüg-
gésben a toldalék-lakóterület lebontá-
sát. Így mind a zsidóság, mind a
történelem bizonyságaként üresen
maradt városrészbe települt cigányság
területét bontásra ítélte. Ezzel a város
településtörténetének, – egy fontos
periódusának – tárgyi bizonyítékai
szûntek meg.
Így a városban élõ zsidóság emléke-
zetét ma elsõsorban a közösségi épü-
letek õrzik. A város közepén a
„kereskedelmi központban” megma-
radt egy egészen egyedülálló épület-
együttes, amely a volt zsinagógából,
imaterembõl (téli imaház), zsidó isko-
lából, a rabbi lakásából és a zsidó ritu-
ális fürdõbõl (mikve) áll. A különbözõ
fajtájú közösségi épületek ilyen komp-
lex területi és vizuális közelsége szin-
te egyedülálló az országban, de talán
Európában is. Van olyan város ugyan-
is, ahol a zsinagóga eredeti funkcióját
és használatát megõrizve mûködik,

másutt építészeti formáit megõrizve
újabb funkciót betöltve szolgálja a te-
lepülés lakosságát (Baja), de ezeken a
helyeken iskolát, vagy a rituális für-
dõt már hiába keressük. (Még Mádon
is lebontották a rituális fürdõ épületét.)
Sárospatakon, – megállva a Hotel Bod-
rog elõtti teresedésen és onnan körül-
tekintve – egy pontból tárul elénk a
zsidó közösség korábbi életének szín-
tere: a zsinagóga, a rituális fürdõ és az
iskola. Ez olyan kultúrtörténeti érték,
melyet mindenki számára ismertté kell
tenni, és a város idegenforgalmi látni-
valói sorába is be kell kapcsolni.
Az 1864-ben épített, 1890-ben átala-
kított nagyméretû zsinagóga épületét
az 1960-as években a csekély lélekszá-
mú zsidó közösség már nem használ-
ta, és az akkori szokásoknak
megfelelõen eladta, olyan feltétellel,
hogy az épület formai jegyei se emlé-
keztessenek korábbi szerepére. Ma
már nem vállaljuk, és a zsidó múlt szá-
mára sértõnek tartjuk az épület hasz-
nálói emlékezetének is az eltörlését,
ezért javasoljuk, ha az épület nem is
állítható vissza már eredeti belsõ for-
májára (a zsinagógai teret födémmel
megosztották, berendezése hiányzik, a
tóraszekrény helyén vezették az épü-
let kéményét), a felújításakor homlok-
zata nyerje el ismét eredeti képét, és a
városkép egysége új kerítéssel gazda-
godjék az utca vonalában.
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Az épület udvarán 1936-ban épített téli
imaterem megõrizte a belsõ tér építé-
szeti részleteit, annak ellenére, hogy
belsõ terét raktárnak használják. Így ez
az épület még eredeti formában beren-
dezhetõ.
Az Erdélyi János utcában álló volt zsi-
dó iskola a bejárati tábla tanúsága sze-
rint 1885-ben Goldblatt Farkas 6000
aranypénz értékû adományából épült,
azzal a céllal, hogy falai között Isten
tanára is tudásra nevelje Izrael fiait,
szolgálva ezzel népét és városa lakóit.
Az épület falai között ma is
iskolásgyerekek ülnek, és a volt rabbi
lakás utcai épülete is használatban van.
Sajnos a rendezési terv ezt az épületet
bontásra ítélte, hogy nagyméretû telké-
re új iskola épülhessen. A meglevõ épü-
let léptéke és formai jegyei alapján
azonban ez a döntés kérdéses, nem ki-
zárólag ennek történeti, kultúrtörténeti
értéke, hanem városképi helyzete mi-
att. E helyen ugyanis, a várkörnyéki
mûemlék együttes közelében célsze-
rûbb lenne a meglevõ építészeti tömeg,
lépték megõrzése. (Az iskola épületét
azóta lebontották, helyén társasház
épült – a szerk.)
A zsidó fürdõ épülete a II. Rákóczi
Ferenc utca (helyesen: Rákóczi utca –
a szerk.) és a Kádár Kata utca (ma:
Szent Erzsébet utca – a szerk.) sarok-
telkén, a történeti árokban épült, felte-
hetõen még a XIX. század elsõ felében.

Helyszínét az a természetes forrás ha-
tározta meg, mely alapfeltétele a val-
lási elõírások szerint mûködõ rituális
fürdõnek. A zsidó vallásban a fürdõ-
nek ugyanis kettõs szerepe van: a testi
és a szellemi megtisztulást szolgálja,
tehát nem kizárólag a mindennapi élet
vitelének, hanem az ünnepek és a
szombat megtartásában is jelentõs a
szerepe, különösen a vallási elõírások-
hoz szigorúan ragaszkodó közösség
tagjai számára. Így történeti szerepé-
ben nem lehet tehát közömbös, hogy
az üresen maradt épületet, melyet a
Magyar Izraeliták Országos Képvise-
lete 1989 nyarán adott el új tulajdono-
sának, milyen célra hasznosítják. A volt
rituális fürdõ belsõ tere (alagsori szint)
eredeti formában megõrizte fõbb funk-
cionális tereit, medencéit. A tisztasági
fülkék válaszfalai (deszka falak) és a
fürdõkádak hiányoznak. A rituális me-
dence lépcsõit kell feltárni, és a vízszi-
vattyút felújítani. A hideg és meleg
víztároló fakádak rekonstrukciója
azonban az elõírások szerinti kivitel-
ben (kizárólag csapolással) szükséges.
A belsõ tér (és az elõfürdõ) a budapes-
ti zsidó rituális fürdõ korábbi tárgyai-
val berendezhetõ.
Az épület megõrzését, mint a beveze-
tõben említettük, a várostörténet kul-
turális értékeit féltõ gondolat indította
útjára. Szeretnénk, ha a kicsinyes egyé-
ni érdek ettõl az európai érdeklõdésre
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is számot tartó zsidó kulturális értéktõl
nem fosztaná meg a város és az ország
lakosságát. (A fürdõszinten, mint hal-
lottuk, sörfõzdét szeretnének üzemel-
tetni) A földszinti átalakítási és
felújítási munkák az Országos Mûem-
léki Felügyelõség részére bemutatott
tervek alapján, a területet ismerõ, és ér-
tékeit õrzõ mûemléki szakember jóvá-
hagyásával (Arnóth Ádám) már készül,
Herbária gyógynövény szaküzlet szá-
mára. A fürdõszint funkciója azonban
nem különíthetõ el a földszint gépészeti
rendszerétõl, a tereprendezés sem vá-
lasztható el szorosan. Ezért is tartjuk
sürgetõ feladatnak, hogy a rendezési
terv elõírásait a város lakossága is ma-
gáénak téve, támogassa. (A fürdõépü-
let földszintjén ma üzletsor található –
a szerk.)
Sárospatak „elsõ” volt városaink között
abban, hogy az 1960-as, 1970-es évek
építészeti tévedéseit – polgárainak je-
lentõs anyagi áldozata árán – korrigál-
ja, és Makovecz Imre tervei alapján
„kalapokat” tett a hagyományos város-
képétõl idegen dobozházakra (pártház,
egészségház, Tünde Áruház). Hason-
lóan példamutató – és jelképes értékû
– gesztus lehetne, ha a zsidó múlt kul-
turális örökségének emlékeit híven
õrizné meg a jövendõ számára.
A Hegyköz és a Bodrogköz életében a
borkereskedelem és a galíciai beván-
dorlási hullámok révén a zsidóság sze-

repe és jelentõsége az országos átlag-
nál nagyobb mértékû volt. Sárospatak
egyedülálló lehetõséggel rendelkezik,
hogy megmaradt építészeti emlékein
keresztül méltó emléket állítson ennek
az idõszaknak, értelmetlenül elpusztí-
tott, és kényszerûségbõl elvándorolt
polgárainak. Az utolsó pillanathoz ér-
keztünk, hogy ezt az érdekes, a zsidó
múlt emlékeit õrzõ építészeti együttest
megõrizzük, ezekbõl Zsidó Emlékmú-
zeumot létesítsünk.
Mint arról a „Sárospatak” címû újság
októberi száma tudósít, a város emlék-
táblán szeretné a második világhábo-
rúban elesettek emlékezetét megõrizni.
A hajdani „Zsidó város” néhány házát
õrzi még a város a Retel utca hídfõ fe-
lõli oldalán. Talán itt lehetne felállítani
azt az emlékmûvet, mely az elpusztult
zsidó polgárok nevét és emlékét rögzí-
tené. Ezáltal nemcsak a zsidó lakosság,
hanem az elpusztult városrész sorsa is
megõrzésre kerülhetne. Reméljük,
hogy Sárospatak hagyományõrzõ pol-
gárai nem fogják veszni hagyni még
megmenthetõ értékeiket.

Budapest, 1989. október 31.

Dr. Gazda Anikó
budapesti
Sugár Péter
sárospataki születésû
építészmérnökök
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Felhasznált irodalom

Dercsényi Dezsõ – Gerõ László: A sá-
rospataki vár, Bp. 1957.
Magyar Zsidó Lexikon, Budapest,
1929.
Öt község: Grünvald Fülöp: Sárospa-
tak. A magyarországi zsidó hitközség-
nek monográfiái, Bp. 1972.
A hegyaljai mezõvárosok történeti nép-
rajza, Miskolc, 1988.
Gazda Anikó: Zsinagógák Magyaror-
szágon. Térképek, rajzok, adatok,
(Nyomdában lévõ kézirat, Bp. 1989-
1990)
dr. Gazda Anikó rekonstrukciós vázla-
tai, Budapest, 1989. október hó, VÁTI

A kéziratban található vázlatok jegy-
zéke:
· Sárospatak térképe Franz
Römischtõl, 1785
· Sárospatak. Templomok és középüle-
tek a zsidó közösség lakóhelye és kö-
zösségi épületei 1944 elõtt
· A zsinagóga rekonstrukciós vázlata,
bejárati homlokzat
· Sárospatak. Zsidó közösségi épüle-
tek a város központjában
· Kádár Kata utca (épületek homlok-
zati rajzai)
· Sárospatak. Kádár Kata utca 1. Iz-
raelita rituális fürdõ – mikve – építé-
szeti rajzai

Sugár Péter: Érzelmes utószó egy ta-
nulmányhoz

A fenti tanulmány szerzõje Gazda Ani-
kó, építész, a Városépítési Tudományos
és Tervezõ Intézet egykori munkatár-
sa, a magyarországi zsidó múlt tárgyi
emlékei és a magyar zsinagógák kuta-
tója volt. Több társszerzõvel közösen
írt mûve, a Magyarországi zsinagógák
(Mûszaki Könyvkiadó, 1989) e nagy
témának alapmûve. Õ írta a „Zsinagó-
gák és zsidó községek  Magyarorszá-
gon” c. kötetet is, amelyet az MTA
Judaisztikai Kutatócsoportja adott ki
1991-ben, nem sokkal a szerzõ halála
elõtt. Gazda Anikó a tudós városkuta-
tó, építészettörténész és városszocioló-
gus szemével térképezte fel és gyûjtötte
össze a zsidó múlt építészeti emlékeit
a hazai településeken.
Gyerekkoromban sokat rajzolgattam a
pataki Retel utca romantikusan düle-
dezõ házait. Idõnként a hegedûmet is
magamhoz vettem, egy prímásnak ké-
szülõ cigányfiúval együtt húztuk: õ a
Pacsirtát, én Vivaldit. Nyaranta a Pata-
kon mûködõ mûvésztelep festõi-rajzo-
lói is a leginkább a Vár falai alatt, a
Bodrog-parton kerestek és találtak té-
mát. De a tanítóképzõ kiváló mûvész-
tanára, Debreczeni Zoltán legtöbb
festménye, linómetszete is a régi vár-
falhoz festõi fürtökben tapadó házak
látványát örökítette meg.
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Amikor Gazda Anikóval találkoztam,
és a pataki zsidóság életével kapcso-
latban érdeklõdött, Anyám lett a for-
rásértékû adatközlõ: minden házról
meg tudta mondani, kik laktak benne.
Anikónak segédkezve, a város zsidó
házait végigjárva-rajzolva döbbentem
rá, hogy az én gyerekkorom is része
volt a pataki-hegyaljai zsidóság törté-
netének, hogy a családom és én ma-
gam is részesei és tanúi voltunk/
vagyunk ennek. Akkor vált számomra
láthatóvá, hogy a város településszer-
kezete, utcái-házai hogyan õrzik a tör-
ténelmet: hogy a „Szentnegyed”, a
„Héce”, a „Hustác”, a katolikus, a re-
formátus és a görögkatolikus városré-
szek mellett volt „zsidóváros”, nem is
egy, hanem kettõ (egy neológ és egy
orthodox). Akkor értettem meg, hogy
ez az épületegyüttes, amelyrõl Gazda
Anikó tanulmánya szól, talán egész
Európában egyedülálló.
Amikor Újszászy Kálmán professzor
úr ennek az együttesnek a megõrzése
mellett emelt szót, európai történelmi
távlatban látott és gondolkodott. (Neki
ez a távlat volt a természetes). Sáros-
patak elsõ lehetett volna abban, hogy
az észak-magyarországi zsidóság em-
lékezetét pl. a rituális fürdõ rekonstruk-
ciójával megõrizze.
Tizenöt évvel ezelõtt, amikor a fürdõ
épületét nagy sietve eladták, két további
lehetõségtõl esett el a város: bontócsá-

kány alá került a volt jesiva és a
rabbilakás akkor még megõrizhetõ épü-
lete, és Patak elpusztított izraelita pol-
gárainak a nevét azóta sem örökítette
meg emléktábla (bár a névsort az Izra-
elben élõ – nemrég elhunyt – Ádler
Piroska a pataki zsidóságról szóló
könyvében összeállította).
A médiában követhetõ, milyen nagy
viták és küzdelmek folynak napjaink-
ban Budapesten az erzsébetvárosi volt
gettó épületeinek a megtartása/bontá-
sa körül. Közép-Európa más országai
elõbbre tartanak: Csehországban és
Szlovákiában az ottani kulturális tárcák
és az Európai Unió nagy összegeket
fordítanak a volt kisvárosi gettók mû-
emléki felújítására. Az Unióban meg-
nõ minden helyi érték szerepe, a
közösségek nagy erõfeszítéseket tesz-
nek regionális sajátosságaik megõrzé-
séért, kibontakoztatásáért. Egy
település lakói számára alapvetõ él-
mény, amikor megtapasztalják, hogy a
saját civil életük, törekvéseik történel-
mi távlatba helyezhetõk, és részévé
válnak annak, amit kultúrának, hagyo-
mánynak, vagy egyszerûen történelem-
nek neveznek. Ilyenkor a hétköznapi
élet megszokott színterei egyszerre
életre kelnek, az elsüllyedt, vagy nem
érzékelt múlt megelevenedik, tudatos-
sá, az öntudat részévé válik
A pataki polgárok és utódaik már rég-
óta részesei lehetnek a történetiség ezen
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élményének. Ennek szerves részeként
talán egyszer a zsidóság alvó múltbeli
élete is felelevenedhet Patakon – ha a
város polgárai igazán akarják és ha még
lesz mit megõrizni. Lehet, hogy a vá-
ros közössége egyszer ráébred, hogy
múltjának és identitásának ez a szeg-
mense is vállalható/vállalandó része?
A rituális fürdõ épülete áll még, akár-
csak a téli imaházé…És ha egyszer a
volt zsinagógából átépített bútoráruház
megvakult homlokzata visszakapná
egykori elegáns külsõ képét, a pataki
városkép ismét a történelmi magyar
városokra jellemzõ arcát mutathatná: az
építészetben is a komplexitást. Amikor
a többi felekezet templomai között ott
sorakozott a zsinagóga épülete, az ere-
deti városképben elõkerttel visszahú-
zott homlokzattal, szép kovácsoltvas
kerítéssel, hasonlóan a mûemlék refor-
mátus templomhoz.
Gazda Anikó 1989 októberében arra
hívta fel a figyelmet, hogy Sárospatak
talán európai léptékben is egyedülálló
lehetõségekkel rendelkezik, mert szin-
te sehol nem maradt fenn ilyen,  a zsi-
dóság életét teljes mértékben
reprezentáló összefüggõ épületegyüt-

tes. Utolsó mondatát idézve: „Remél-
jük, hogy Sárospatak hagyományõrzõ
polgárai nem fogják veszni hagyni még
megmenthetõ értékeiket”.

(A fent közölt “A zsidóság letelepedé-
si periódusai Sárospatakon a XIX-XX.
században. Dr. Gazda Anikó rekonst-
rukciója, VÁTI, Budapest, 1989.”
címû, A/4 formátumú, borítóval együtt
kilenc oldalas gépirat a Sárospataki
Református Kollégium Tudományos
Gyûjteményeinek Adattárában At.
2718. számon található. A helyesírási
és betûhibákat kijavítottuk, egyébként
a szöveget eredeti formájában közöl-
jük. A publikálással szerkesztõségünk
emlékezni kíván a magyarországi
holokauszt 60. évfordulójára. Ezúton
köszönjük meg Sugár Péter Ybl-díjas
építészmérnöknek, hogy utószavában
bemutatta a tanulmány szerzõjét, se-
gített megvilágítani épített környeze-
tünk megõrzésének fontosságát, és
felhívta a figyelmet a Sárospatakon
még megvalósítható értékmentésre. A
dokumentumot közzéteszi Bolvári-Ta-
kács Gábor.)
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