
Köszöntjük a kétszáz esztendeje született Kossuth Lajos 
tiszteletére rendezett XXX. Honismereti Akadémiát 
és a házigazdákat: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
és Sátoraljaújhely városát! 

Sátoraljaújhely és vidéke 
fZemplén megye évezredes történelmű, gazdag szellemi hagyománnyal bíró vidék. Ez a 

kulturális örökség olyan kiaknázható anyagforrás, mely több konferencia témájául szolgál-
hat. Valószínűleg a XXX. Honismereti Akadémia szervezői is ezért gondolták, hogy a Kossuth 
Emlékév alkalmából Zemplént választják az akadémia helyszínéül, hiszen a konferencia té-
mája Kossuth Lajos, nemzetünk történetének egyik kiemelkedő alakja, kinek Zemplén me-
gyéhez való szoros kötődése végig kísérte egész életét, még turini száműzetése idején is kap-
csolatot tartott az itthon maradt sátoraljaújhelyi barátaival. 

Kossuth Lajos életének, pályájának jelentős állomása volt Sátoraljaújhely. A konferencia 
előadásai amellett, hogy felidézik a településhez kapcsolódó tényeket, az előzetes kutató-
munkának köszönhetően új vonatkozásokat tárhatnak fel, melyek gazdagíthatják eddigi is-
mereteinket. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nevében köszönöm, hogy az Akadémia helyszíné-
nek városunkat választották. Köszöntöm a XXX. Honismereti Akadémia szervezőit, résztve-
vőit, ezen kiadvány valamennyi kedves olvasóját. 

Újhely polgárainak történelmi útja, a város természeti környezete, építészeti képe, gazda-
sági, társadalmi, szellemi életének históriája méltó a megismerésre. Településünk, hazánk 
egyik legszebb fekvésű városa. Nyugati utcácskái hegyre futnak, szőlőskertekhez vezetnek, 
hegycsúcsokra kapaszkodó ösvényekben folytatódnak. A festői hegysort a természet hatal-
mas külső és belső erői teremtették: a vulkáni működés és az erózió. A városnévben is jelzett 
sátor alakú halmok élénken foglalkoztatták a nép képzeletét. A monda arról beszél, tündérek 
éltek itt hajdanán. A csodás szépségű Perilla uralkodott a vizek és erdők fölött, míg el nem 
csábította kedvesét a hegyekben tanyázó nimfa. A természet erőinek parancsoló nimfa ke-
gyetlenül megbosszulta a hűtlenséget; tüzet bocsátott ki a Magashegyből, megrendültek a 
sziklák, és maguk alá temették a szerelmespárt. Azon a helyen áll a Koporsó-hegy. 

A festői hegysor valamikor összefüggő vonulatot alkotott, mára a természet erői számos 
völggyel szabdalták fel az eredeti kráterperemet. 

A mai városon egy képzeletbeli vonalon keletről nyugatra áthaladva három, lépcsőzetesen 
elhelyezkedő települési szintet különböztetünk meg. Az alsó rész a Ronyva síkságán elhe-
lyezkedő régi városmag. Itt alakult ki a IV. Béla által alapított kolostor körül a Barátszer, mint 
önálló település. Második szintet a középső városrész alkotja a Kossuth és Kazinczy utca 
mentén. Ezen a szakaszon halad végig a legfontosabb útvonal, központi helye ide vonzotta a 
kereskedelmet, közintézményeket, hivatalokat. A város fölött magasodó hegyek alkotják a 
harmadik szintet. A Ronyva kavicságyából felhozott kitűnő víz, az erdőkből áradó friss leve-
gő és a vulkánok tüzéből táplálkozó bor a természet ajándéka az itt élő emberek számára. 

Településünk városi rangját 1261-ben V. István királytól kapta. Szerencsés földrajzi elhe-
lyezkedésének köszönhetően a középkor évszázadaiban jelentős fejlődésnek indult. Az ipar, 
és kereskedelem már a XVII. században virágzott, korai kiváltságlevelek alapján vásárjogot 
kapott a város. A megyegyűlések színhelye a XVII. század közepétől gyakran Újhely volt. A 
XVIII. század közepétől Zemplén vármegye végleg székvárosául jelölte ki, s felépült a város 
főterén a megyeháza. A XIX. század elejétől Sátoraljaújhely városi tevékenységének szerkeze-
te egyre összetettebb, igazgatási szerepköre egyre meghatározóbb lett. A város jelentőségét 
közigazgatási szerepén túl az is növeli, hogy a világhírű tokaji bort termő Tokaj-Hegyalja keres-
kedelmi, majd - a XIX. századi iparfejlesztések révén - a zempléni térség gazdasági központja 
lett. 
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Az 1920-ban megkötött trianoni békeszerződés, a határvárossá válás megtörte a város erő-
teljes fejlődését, és 1950-től a város megyeszékhely funkciója is megszűnt. 

Az 1989-ben kezdődött politikai és gazdasági rendszerváltozás megadta az esélyt a gazda-
ság és kereskedelem újjászervezésére, a határmenti magyar-szlovák-ukrán együttműködés 
kiépítésére. 

A térség az 1980-as évek végétől erősödő szerkezet-átalakítási gondokkal és így jelentős 
munkanélküliséggel küzdött, melynek enyhítésére gazdaság- és területfejlesztési program 
készült. Sátoraljaújhely 1994 óta ad otthont a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szö-
vetségnek. Egyik központja a Zemplén Vállalkozási Övezetnek, mely 1998-ban jött létre, és a 
Zemplén régió 52 települését foglalja magába. A városban működő vállalkozások élvezhetik 
az ezzel járó gazdasági előnyöket, adó- és egyéb kedvezményeket. 

Az 1990-es években a privatizáció és zöldmezős beruházások lehetőségeit kihasználva vál-
lalkozói-befektetői kapcsolatok épültek ki és fejlődnek. A vegyes vállalati együttműködések 
sikere a város és a Zemplén régió természeti (tokaji borkultúra, erdőgazdálkodás, ritka ásvá-
nyok stb.) és ember alkotta adottságaira (gépipar, dohányipar, konfekcióipar, fa- és bútoripar, 
élelmiszeripar, stb.) alapozódik, amit jól egészít ki a relatíve olcsó bérű munkavállalói kínálat. 

A régiófejlesztési munkálatok eredményeként ipari park létrehozásával is javítottuk az 
ipartelepítési, tőkevonzási feltételeket. Munkahelyteremtő kezdeményezéseinknek köszön-
hetően csökkent a munkanélküliek száma. 

A város és vonzáskörzetének 36 településén 45 ezer lakos él, ezen belül Sátoraljaújhely la-
kóinak száma 19 ezer. A lakosság összetételének egyik figyelemre méltó irányzata, hogy az 
óvodás, iskoláskorú népességhez viszonyítva növekszik az idős korúak aránya. Egyik fő tö-
rekvésünk a fiatalok megtartása. A városban 7 általános, 1 művészeti és 4 középfokú iskola, 
valamint 4 diákotthon működik. Középfokú oktatási intézményeink a gazdasági szféra szinte 
valamennyi területén lehetővé teszik a szakmai képzést és a szakember utánpótlást. Célunk, 
hogy a városban eredményesen működő szakközépiskolai oktatásra felsőfokú képzések épül-
jenek, melyre példa a már második éve beindult - a Miskolci Egyetem szervezeti keretei kö-
zött folyó - közgazdasági képzés. A Gábor Dénes Műszaki Főiskola sátoraljaújhelyi konzultá-
ciós központjában műszaki-gazdasági, informatikai szakon képeznek mémök-informatikuso-
kat távoktatás formájában. 1997-ben megalakult - az önkormányzatok közoktatási megálla-
podásának eredményeként - a Sátoraljaújhelyi Közoktatási Ellátási Körzet, mely a térség ok-
tató munkájának szakmai segítését, illetve a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátását 
vállalta fel. 

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer keretében második éve támogatjuk a szociálisan rászoruló, to-
vábbtanuló fiatalokat. A fogyatékos tanulók részére speciális szakiskolai képzést nyújtunk. A 
fiatalok lakásigényének kielégítésére önkormányzati lakásokat építünk. 

A 438 ágyas kórházunknak nagy szerepe van a térség betegellátásában. 2001-ben megtör-
tént a konyha felújítása, melynek jelenlegi színvonala megfelel a korszerű követelmények-
nek. A magukat önállóan ellátni képtelen idős emberek részére öregek otthonát működte-
tünk, és nemrégiben került átadásra a fogyatékosok napközi otthona. 

Sátoraljaújhely a városközpontjában és régi városrészeiben megőrizte a felvidéki kisváros-
ok jellegzetes hangulatát. Műemlékekben, műemlék jellegű épületekben gazdag. A főtér arcu-
latát a jelképévé vált Kossuth szobor, a barokk stílusú városháza és a tér fölé magasodó késő 
barokk stílusú római katolikus templom épülete határozza meg. 

A műemlék épületek megóvása érdekében terveink között szerepel a városközpont sétáló 
utcává alakítása, melynek esélyét látjuk a 37-es út átvezető szakaszának áthelyezésével. A vá-
rost elkerülő út építése rövidesen elkezdődik. 

A kisvárosi hangulat megőrzését segíti a világítási, parkosítási programunk, melynek kere-
tében a „Virágos városért" akció évről évre nagyobb érdeklődést vált ki a lakosság körében. A 
„Virágos Magyarországért" mozgalomban több alkalommal részesültünk különdíjban. Elké-
szült a római katolikus templom esti megvilágítása, és a főút karácsonyi díszvilágítása. Ter-
vezzük az utcai lámpaoszlopok, ülőpadok városképbe illő cseréjét. Folyamatosan végezzük a 
műemlék épületek homlokzatának felújítását. Városfejlesztési programunk keretében elké-
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szült a Deák úti Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, folyamatban van a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ külső-belső felújítása, a MÁV épületének felújítása, elkezdődött játszó-
tér megújítói programunk. Az itt élők komfortérzetének javítása érdekében a szennyvízháló-
zat teljes körű kiépítésére, a város útjainak felújítására kerül sor. 

A város kulturális életében központi szerepet tölt be a Kossuth Lajos Művelődési Központ 
és Zemplén Tourinform Iroda. Rendezvényeivel, kiállításaival, szervezett programjaival, kul-
túrafejlesztő és értékközvetítő szerepet tölt be. Hagyományos rendezvényeink: a Zemplén 
Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Zempléni Művészeti Napok, a Nemzetközi Cigánytánc Fesz-
tivál, melyek folyamatosan bővülnek hagyományt teremtő rendezvényeinkkel: „Barokk na-
pok Sátoraljaújhelyen", a „Város Napja", „Zempléni Szivárvány" nevű családi program. A 
Tourinform Iroda részt vesz a Hegyköz és Bodrogköz turisztikai arculatának kialakításában, 
Zemplén idegenforgalmi látnivalóinak, kulturális értékeinek feltárásában, bemutatásában, 
valamint a turisztikai információk közvetítésében. A Városi Könyvtár a térségben egyedülál-
lóan gazdag folyóirat- és irodalomkínálattal, olvasóteremmel és zenei részleggel rendelkezik. 
A civil szervezetek számának emelkedése és kulturális szerepvállalásuk növekedése figyelhe-
tő meg. A helyi egyesületek, szervezetek - így pl. a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Kazin-
czy Társaság, az Újhelyi Diákok Baráti Köre — rendezvényeikkel, tevékenységükkel nagyban 
segítik az önkormányzat kulturális törekvéseit. A város komolyzenei életében jelentős szere-
pet tölt be a Zempléni Szimfonikus Zenekar és a Lavotta Kamarazenekar. A városi ünnepsé-
gek hangulatát emeli az 1927-ben alakult Dohánygyári Fúvószenekar. Az egyházak részéről 
ugyancsak érzékelhető a növekvő aktivitás, kiemelkedő jelentőségű, hagyományteremtő, ha-
táron átívelő rendezvényük a Magyar Diákok Találkozója a szárhegyi Magyar Kálvárián. 

A négy zempléni város - Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely - összefogásával le-
hetőséget adunk a helyi művészeknek, hogy „Nyári Tárlat"-on mutatkozhassanak be. Évente 
több alkalommal szervezünk népművészeti kirakodóvásárt, ahol be is mutatják a régi kézmű-
ves mesterségeket. Egyre több könyvbemutató, tudományos konferencia, kulturális program 
szerveződik, színesebbé téve az itt élők életét. A mindennapok eseményeiről a helyi lapok és a 
regionális televízió tudósít. 

Sátoraljaújhely szellemi arculatához tartozik a Kazinczy- és Kossuth-hagyomány ápolása. 
A Kazinczy Ferenc Múzeum és a Zemplén Levéltár a régmúlt értékeinek megőrzésében, köz-
vetítésében elődeink emlékének ápolásában tölt be kulcsszerepet. Kiemelt idegenforgalmi je-
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lentőségű a Széphalomban található Kazinczy Emlékcsarnok, az azt övező Kazinczy-kert, 
ahol Kazinczy Ferenc és családja sírhelye is található. Itt áll majd - az országosan egyedülálló 
- Magyar Nyelv Múzeuma, melynek alapkőletételére 2001-ben került sor, átadása 2004-ben 
várható. A Kazinczy és Kossuth szellemi örökségére épülő „Édes anyanyelvünk" nyelvhasz-
nálati országos középiskolai verseny 2002-ben 30. alkalommal kerül megrendezésre. 

Városunkban sokéves múltra tekint vissza a sísport. A Magashegyen több, jól kiépített, fel-
vonóval ellátott sípálya, futópálya és két szánkópálya várja a téli sportok kedvelőit. A 
2001-ben átadott, közel 1400 m hosszú ülőszékes felvonó igazi idegenforgalmi látványosság. 
2002-ben kerül átadásra a sportcsarnok és a fedett uszoda a sportolni vágyók örömére. A sza-
badidősport terén is előrelépés tapasztalható: 48 órás kosárlabda mérkőzések, streetball ver-
senyek, városi kispályás futballmérkőzések, „Mozdulj Újhely" és egyéb programok várják az 
érdeklődőket. 

A régió gazdasági fejlődésének egyik lehetséges útját az idegenforgalom növekedésében 
látjuk. Elkészült és folyamatosan aktualizáljuk a Zemplén régió turisztikai „vonzerő leltárát". 
A szállásfeltételek és a vendéglátás fogadókapacitásának és minőségének folyamatos javításá-
ra törekszünk. 

Bízom abban, hogy ismertetőm felkeltette érdeklődésüket településünk iránt, a konferen-
cia alkalmával kedvező benyomásokat szereznek, megismerik vendégszeretetünket, és jó 
szívvel gondolnak majd vissza az itt töltött napokra. 

Szamosvölgyi Péter 

A zempléni tájak természeti értékei 
Néhány olyan gondolatot szeretnék ismertetni, amely nem új, nem is eredeti, de az egyre 

inkább időszerűvé váló problémák egy részének megértéséhez talán némi segítséget nyújthat. 
Egy részükkel csak az itt huzamosabb ideig élők találkozhatnak, míg másokkal az ide látoga-
tók is szembesülhetnek. Ellentmondások ezek, melyek feloldását, a legjobb megoldás útját 
nem tudhatjuk, legfeljebb sejthetjük. 

A Zempléni-hegység, amely az Északi-középhegység legkeletibb tagja - legalábbis nevé-
ben - minden iskolát végzett ember számára ismerős név. Ilyen elnevezéssel tanítják sok évti-
zede általános és középiskolai tankönyvek alapján. Újabban köznyelvben kezd elterjedni a 
Zemplén változat, amit a hazai hegységek zöme: Bükk, Mátra, Bakony, Mecsek stb. is példáz. A 
földrajzi köznevet is tartalmazó forma hazánkban már ritka: Kőszegi-, Soproni-, Velencei-, 
Budai-hegység stb., ezek mindegyike egy-egy település nevéből alakult. A Zempléni-hegység 
névadó települése, Zemplén azonban a jelenlegi Magyarország határán kívül, Szlovákiában 
van, ráadásul nem is a hegylánc folytatásában. Az egykori Zemplén vármegye manapság 
nem önálló, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye része (legalábbis ami magyar területen 
maradt), s a nevet is csupán egyetlen, a hazai Bodrogköz keleti szélén, a Tisza partján fekvő te-
lepülés, Zemplénagárd viseli. Érdemes tudni, hogy az egykori Zemplén vármegye a Taktaköz 
és a Bodrogköz lapályától egészen a mai lengyel és ukrán határig, a Kárpátok északkeleti csú-
csáig húzódott és a ma Zempléni-hegység néven ismert tájat csak kisebb részben foglalta ma-
gában. Nagyjából Tokaj-Hegyalja bortermelő vidéke volt ez. Bár a megye határa az évszázad-
ok során többször is változott, Abaúj megye irányában Megyaszó, Golop, Monok, Tállya, 
Erdőbénye, Háromhuta (akkor még Óhuta, Középhuta és Újhuta néven), Komlóska, 
Makkoshotyka, Sárospatak, Sátoraljaújhely (Rudabányácska és Széphalom), Mikóháza és 
Vilyvitány sorakozott a hátárán. A tájat Hegyaljának nevezték, amely az Eperjes-Tokaji-
hegylánc pereme volt. A mai Zempléni-hegység jelentősebb része mindig is Abaúj vármegyé-
hez tartozott. Érdekes elgondolni, hogy aki pl. Zemplénbe indul túrázni, s felkeresi Füzér, 
Telkibánya nevezetességeit vagy a nagyhutai Kőkapu, a regéci Rostalló és Ördög-völgy ter-
mészeti szépségében gyönyörködik, még csak nem is érinti Zemplént. Az itt élők egy része, 
főleg a hegyköz lakossága átvette a zempléni titulust (pl. Pálháza a Zemplén szíve....), de a 
Hernád felőli oldalon őrzik a maguk abaújiságát. 


