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Pályázati azonosító: 204106/02147

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Magyar Nemzeti Múzeum 204106/02147 azonosítóval jelölt pályázata 800.000 forint
támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma döntése alapján.
A támogatásból a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a „Nagyasszonyok Sárospatak
történetében kiállítás és a hozzá kapcsolódó vándorkiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás, kiadvány”
című programot valósította meg, a pályázatban leírtak szerint.

1. A KIÁLLÍTÁS HASZNOSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
(látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó
bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült
fotódokumentáció).
A fő kiállítás az idegenforgalmi főszezonban, 2016. július 21-én nyílt Sárospatakon a Magyar
Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Múzsák Templomában. Két évforduló, két nagyasszony, Lorántffy
Zsuzsanna és Zrínyi Ilona irányította a figyelmet Sárospatak történetére.
Készült a témában egy vándoroltatható fotókiállítás is, melyet Vaján, Nyírbátorban és Regécen
mutattuk be 2016 decemberétől 2017 nyaráig (Regécen jelenleg is látogatható vándorkiállítás).
Látogatószám
A MNM Rákóczi Múzeumát éves szinten július-augusztusban keresik fel a legtöbben. Ekkor a
vidéken nyaralók jelentős számban látogatják meg múzeumunkat. Ez az idegenforgalmi főszezon,
amikor főként családok, egyéni látogatók érkeznek hozzánk. 2016-ban is hasonló volt a tendencia, a
főszezon népszerű kiállítása volt a „Nagyasszonyok”.
A szeptemberi-októberi-novemberi nyitva tartás során az őszi iskolás csoportok is
megtekinthették a kiállítást, s hozzá kapcsolódó foglalkozáson is részt vettek.
Az időszaki kiállítás látogatóinak száma Sárospatakon 3491 fő volt.
A kiállítás nyitva tartása Sárospatakon: 2016. július 21. – november 27.
Helyszíne: Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Szent Erzsébet út 19.
A kiállítás vándorkiállítás három helyszínen volt látható.
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A MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye a kuruc-Rákóczi tematika kapcsán kapcsolódott a
kiállítás témaköréhez. A Muzeális Gyűjtemény a téli időszakban fogadta a vándorkiállítást. A látogatók
a helyi iskola diákjai és a település lakói közül kerültek ki.
Nyírbátor a Báthori-Rákóczi tematika kapcsán kapcsolódott a tematikához. A kiállítás látogatói a
Református Általános Iskola diákjai és tanári voltak. A bemutatott kiállítás segítette az iskolai oktatást,
a Rákóczi-Báthori tematika jobb megismerését.
Regéc szintén a Rákóczi tematika által kapcsolódott a kiállítás témaköréhez. A kiállítás helyszíne
– a Látogatóközpont – egy új turisztikai, idegenforgalmi létesítmény, mely 2015 végére készült el. A
magyar történelemből jól ismert nemesi családok asszonyai Rákóczi-feleségként jelen voltak Regéc
várának történetében is. Így a vándorkiállítás árnyalja a település történetének bemutatását.
1. helyszín:
Vaja: Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye (4562 Vaja, Damjanich u. 75.).
2016. december 16. – 2017. január 31. között – 278 fő volt a látogató.
2. helyszín:
Nyírbátor: Nyírbátori Református Általános Iskola (4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.)
2017. február 1. – április 30. között – 492 fő volt a látogató.
3. helyszín:
Regéc: Regéc Község Önkormányzata – Látogatóközpont (3893 Regéc, Fő út 42.)
2017. május 15. – jelenleg is látogatható. – 371 fő volt a látogató.
Sajtóanyag
A témát és a kiállítást jelentős sajtóérdeklődés kísérte. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódó
információk megjelentek a helyi sajtóban, a folyamatosan frissülő honlapunkon és Sárospatak Város
honlapján. Hírt adtunk a kölcsönző intézmények honlapján (ELTE), a vándorkiállítások helyszínének
honlapján is. A kiállításról beszámolt a regionális TV hírműsoraiban és tematikus összefoglalásaiban is.
A kiállítás beharangozása a Pataki Nyár kiadványába is belekerült.
A Zempléni Fesztivál magyar és angol nyelvű programfüzetébe képpel illusztrált rövid kiállítás
ismertető volt olvasható. A kiállításhoz kapcsolódó leporellóval és plakáttal is több helyen találkozhattak
a Fesztivál látogatói. A nyári időszaki kiállításaink egyik célközönségét jelentik ők évek óta.
A Fesztivál alatt nőtt a sajtóaktivitás. Az országos rádiók, és TV-k helyszínen készült anyagaiban
feltűntek a kiállítás képei.
A Szent István Rádió tudósítást közölt a kiállításról a megnyitó előtt.
A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma honlapja „beharangozóban”, majd a megnyitást
követően beszámolt a kiállításról, feltüntetve az alapinformációkat.
http://rakoczimuzeum.hu/index.php/hu/component/tags/tag/26-tudte-e
Tudta-e, hogy 400. esztendeje lett Sárospatak Rákóczi birtokká?
Lorántffy Zsuzsanna 1600-ban született Ónodon református felső-magyarországi családban. Apja,
Lorántffy Mihály az ottani vár kapitánya volt. Felesége révén, a Dobó örökség részeként került a pataki
vár a család tulajdonába. A birtok megszerzése után a család ide költözött. Hamarosan meghalt
Zsuzsanna édesanyja, majd nővére és fiatalabbik húga. 1614-ban elhunyt Lorántffy Mihály is. A
felesége révén maradt Dobó- és Zeleméri örökséget Zsuzsanna és Mária nevű leánya, a Lorántffy
örökséget ők, második felesége és ezen házasságából 1614-ben született Kata nevű leánya örökölték.
Lorántffy Zsuzsanna 16 esztendős korában, 1616. április 18-án kötött házasságot a 23 éves I. Rákóczi
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Györggyel. Ő a környékbeli protestáns nemesség vezetője. Szerencs, Ónod és több felső-magyarországi
vár ura. Az 1608-ban elhunyt erdélyi fejedelem, Rákóczi Zsigmond fia.
1620-ban Sárospatakon tartották Zsuzsanna húgának, Lorántffy Máriának és György öccsének,
Rákóczi Zsigmondnak az esküvőjét. Ezen részt vett Bethlen Gábor erdélyi fejedelem is. Az ifjú férj
még az év decemberében, Mária a következő évben elhunyt.
Lorántffy Mária halálát követően, a Dobó, a Zeleméri javak egyetlen örököse Lorántffy Zsuzsanna lett.
Zsuzsanna és György levelezése bizonyítja egymás iránti szeretetüket. Méltán nevezik őket örök
társaknak.
Tudta-e, hogy Lorántffy Zsuzsanna édesanyja, Zeleméri Borbála örökségeként került a család birtokába
Sárospatak vára 1608-ban?
Tudta-e, hogy Lorántffy Mihály 1613-ban Krasznahorka várában kötött második feleségével, Andrássy
Katával házasságot?
Tudta-e, hogy Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György a pataki várban tartotta menyegzőjét?
Tudta-e, hogy I. Rákóczi György ónodi katonáival Szerencsen át érkezett az esküvőre? Ő Ónod
kapitánya, Borsod vármegye főispánja.
Tudta-e, hogy a Lorántffy leányok 1620-ban elosztoztak örökségükön?
Tudta-e, hogy Lorántffy Zsuzsanna házasságából öt fiú és egy leány született? Közülük, csak az 1621ben született II. György és az 1622-ben született Zsigmond érte meg a felnőtt kort.
Tudta-e, hogy a szülések idején a I. Rákóczi György mindig a felesége közelében volt?
Tudta-e, hogy Lorántffy Zsuzsanna által került Patak (zálogbirtokként) és a Lorántffy birtokok a
Rákócziak kezére, s maradt egészen 1710-ig az örökösök birtokában?
Tudta-e, hogy Zrínyi Ilona jeles délvidéki családok leszármazottja?
Jeles délvidéki családok leszármazottja az 1643-ban Ozalj várában
született Zrínyi Ilona. Apja Zrínyi Péter horvát bán, anyja Frangepán
Katalin. 1666. március 1-jén kötött házasságot. A vőlegény, I. Rákóczi
Ferenc az ország egyik leggazdagabb, legjelentősebb, fejedelmi
családjának egyetlen férfi örököse. Az egyházi szertartást a zborói
várkápolnában Szelepcsényi György esztergomi érsek végezte. Az
esküvő politikai vonatkozásait is gyakran emlegetik. A Wesselényi
Ferenc nevéhez kötődő, Habsburg-ellenes főúri szervezkedés
résztvevői sorában ott volt Zrínyi Ilona apja, nagybátyja Frangepán
Ferenc és férje I. Rákóczi Ferenc is. Az ifjú pár közös otthonát a
sárospataki várban rendezte be. Zrínyi Ilona a várból itt is folyóra
nézhetett, mint Ozaljon, de itt a Bodrog sokkal szélesebb volt, mint
lánykorában a Kupa folyó. Az udvartartást fejedelmi fény és gazdagság
jellemezte. Az erdélyi hagyományok, a lengyel és török hatások,
nyugati holmik különleges egységet mutattak. Az ifjú férj mesés
nászajándékkal lepte meg Ilonát. 8900 aranytallért és különböző, 30
ezer tallérra becsült arany- és ezüstékszert adott. Ilona a szülői házból magával hozott ékszerekkel, az őt
megillető örökséggel, a leánynegyeddel együtt dúsgazdagnak számított. Házasságukból 1672-ben született
Julianna nevű leányuk és 1676-ban fiuk Ferenc, a későbbi II. Rákóczi Ferenc, Magyarország vezérlő fejedelme.
1676. július 8-án özvegyen maradt Ilona, meghalt I. Rákóczi Ferenc. Ezután gyermekei gyámjaként ő kezelte és
irányította a hatalmas Rákóczi-vagyont, védte gyermekei érdekeit.
1682-ben kötötte második házasságát Thököly Imrével. Férje oldalán részese volt a Habsburg-ellenes kuruc
felkelésnek. 1685-88 között hősiesen védte Munkács várát az ostromló Caraffa generális ellenében. A vár 16883

as kényszerű átadása után Ő és lánya Bécsbe, fia Neuhaus jezsuita kollégiumába került. Ferenccel soha többé
nem találkozott.
1692-ben egy fogolycsere révén követhette Ilona férjét, Thököly Imrét a Török Birodalomba. A kis-ázsiai
Nikodémiában halt meg 1703-ban. „Leszakasztá az halál az virágot mezejéről, ezt az nemesebbik virágot” - ezek
voltak titkára búcsúsorai.
Isztambulban a Szent Benedek templom kriptájában temették el. Sírja felett márványba vésték: „Itt nyugszik
hősies tettei után az asszony, nemének és századának dicsősége... Meghalt a virágmezei birtokán … életének
hatvanadik évében február 18-án.” Hamvai 1906 óta Kassán, a Szent Erzsébet dómban nyugszanak.

Tudta-e, hogy születésének éve máig kérdéseket vet fel, többen későbbi dátumot tartanak valósnak?
Tudta-e, hogy 1665-ben a kézfogón (eljegyzésen) a trencséni fürdőben látta először vőlegényét, I.
Rákóczi Ferencet?
Tudta-e, hogy a szépséges Zrínyi Ilona a kor szokásrendjéhez képest (ami akkor 14, esetleg 16-18 éves
kort jelentett) későn, 22 éves korában tartotta menyegzőjét?
Tudta-e, hogy 350 esztendeje, 1666. március 1-jén kötött házasságot Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc
Zborón?
Tudta-e, hogy I. Rákóczi Ferenc halála után elérte azt, hogy rá szálljon a Rákóczi család minden
örökletes joga, így Sáros vármegye főispánjaként is ő intézkedett?
Tudta-e, hogy 1692. január 8-án Törökországba indulása előtt búcsúlevelet írt fiának, melyet a címzett
feltehetően soha nem olvasott?
Tudta-e, hogy Zrínyi Ilona és Thököly Imre 1694. októberében született leányát Zsuzsannának
nevezték?
Tudta-e, hogy 313 esztendeje, 1703. február 18-án halt meg Zrínyi Ilona? Tudta-e, hogy a
szabadságharc kezdetén hazatérő II. Rákóczi Ferenc anyja halála miatt viselt gyászruhát?
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• Tudta-e, hogy Zrínyi Ilonát névnapján verssel köszöntötték gyermekei?

1685-ben szeptemberében Zrínyi Ilona gyermekeivel együtt Munkács várába vonult vissza.
Novemberben Caprara császári tábornok ostrom alá vette a várat. Radics András várkapitány 3-4 ezer
ember élén szervezte meg védelmét. Heves ágyúzás, éjszakai bombázások közepette teltek a napok.
Munkács szenzáció lett Európában. Könnyeztek sorsán, ünnepelték az uralkodói udvarokban,
városokban. „Senki sem engemet, sem két gyermekimet megijedt állapottal bizony nem láta.” - írta
Zrínyi Ilona Munkácsról Thököly Imrének.
A körbezárt Munkács várában 1686. május 22-én, Szent Ilona napján megünnepelték Zrínyi Ilona neve
napját, megvendégelvén a jelen lévő főrendeket, tiszteket. Ezen a napon gyermekei is köszöntötték. A
tízéves Ferenc 12 versszakos, alább közölt költeménnyel köszöntötte édesanyját. Az úrfi versét
Juliánka köszöntője követte.
1686-ban még Munkács eleven központ volt, innen tájékoztatták Európát, bízva a diplomáciai
segítségben. Aztán egyre nyilvánvalóbb, hogy sem a lengyel király, sem XIV. Lajos nem tesz érte
semmit. A két és fél éves ostrom alatt a vár tartalékai kimerültek. Buda visszafoglalása és az 1687-es
országgyűlés után Zrínyi Ilona megállapodást kötött a vár feladásáról I. Lipóttal, s 1688. január 17-én
Munkácsot átadták a császáriaknak.
Rabság bilincseit kerülő magyarság:
Egy Munkács várában szorult az szabadság,
Kit egy Zrínyi-szívű tartott meg asszonyság, Hol vagy s hálát nem adsz az egész magyarság!
Tudta-e, hogy amikor Zrínyi Ilona gyermekivel, udvartartásával Munkács várába vonult, Patakról és
Regécről minden értéket oda szállíttatott?
Tudta-e, hogy Zrínyi Ilona gyermeket várt Munkács ostroma idején? Az 1686 nyár elején született
gyermek azonban nem maradt életben.
Tudta-e, hogy Európában röplapok adták hírül Zrínyi Ilona tetteit? Egy spanyol színjátékban a
lőporfüstös vár beomló audienciás termében jelenítették meg.
Tudta-e, hogy egy francia képújság lapján talpig fegyverben ábrázolták égő bástyák előtt
Ilonát?Szövege fordításban: Az özvegy Ragosky hercegnő, Serin gróf nővére és Tekely gróf felesége
hathatósan ellenáll mind a töröknek, mind a császáriaknak. XIV. Lajos francia király Európa legbátrabb
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asszonyának nevezte. Hódolata jeléül ékszereket küldött neki.
Tudta-e, hogy még tartott Munkács ostroma, amikor 145 esztendő után, 1686-ban a nemzetközi erők
visszafoglalták Budát?
Tudta-e, hogy a nemesi családokban általában a névnapot verssel köszöntötték? Az Ilonát köszöntő
verset Badinyi János latintanár vagy Bárkány János ferences szerzetes Ferenc tanítója írta. A vers nem
szokványos. Személyes és politikai programot is tartalmaz. Munkács védelmének országos jelentőséget
ad.
Tudta-e, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban megőrzött vers Zrínyi Ilona saját kezűleg lemásolt
változata? A versszakok után oda jegyezte igaz örömét: „Isten soha ne adjon anyának jobb gyermeket,
mint ezek...”
Tudta-e, hogy Munkács feladása után szétváltak útjai II. Rákóczi Ferencnek és édesanyjának. Ilona
leányával Bécsben, az orsolyiták kolostorában maradt. Fia Neuhaus jezsuita kollégiumába került.
Tudta-e, hogy 350 esztendeje Zborón kötött házasságot I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona
1666. március 1-jén kötötte össze életét a 22 éves Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc. A vőlegény
édesanyja, Báthory Zsófia, fia jövője tervezésekor uralkodói családból származó feleségről álmodozott.
A Zrínyi-család elsőszülött leányát is számon tartották Horvátországban és a Magyar Királyság nyugati
országrészében birtokos családok ifjai.
Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc politikai meggondolásból kötötték össze életüket. Az ország két
egymástól távoli vidékén élő családot a kereskedelem, s a politika vonta egy érdekkörbe. Horvátország,
s Erdély két legtekintélyesebb családjának házassága az országegyesítés terveit is szolgálta.
Báthory Zsófia Munkács várából 1666. január 7-én küldte szét az esküvői meghívókat „... ez jövendő
Martiusnak első napján zborói kastélyunkban, Makovicza vára alatt...”rendezendő szertartásra. A
menyegzőt fejedelmien, országos jelentőségű eseményként szervezték meg.
A menyasszony édesapjával és Aurorika húgával érkezett, a horvát bán leányához méltó
reprezentációval, horvát címeres, zászlós lovascsapat kíséretében Felső-Magyarországra. Zrínyi Ilona
szülei otthonában horvátul, magyarul és olaszul beszéltek, a makovicai uradalomban érteni kellett a
német, a lengyel és a ruszin nyelvet is. Zboró ugyanis a makovicai uradalomban, Sáros vármegyében
feküdt, melynek mellesleg örökös főispánja I. Rákóczi Ferenc volt

•

Tudta-e, hogy Báthory Zsófia először gróf Nádasdy Ferenc országbíró leányának kezét szerette volna
megnyerni fia, I. Rákóczi Ferenc számára?
Tudta-e, hogy Zrínyi Ilona párválasztása idején Magyarországon már egyre inkább előfordult, hogy a
fiatalok szerepe, hajlandósága érvényesült a szülők birtokgyarapítási, vagy a családi hatalom növelése
érdekében hozott döntései mellett?
Tudta-e, hogy 1662-63 fordulóján már folytak a tárgyalások az esküvő előkészítéséről?
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Tudta-e, hogy külön meghívót küldött az esküvőre a menyasszony és a vőlegény családja?
Tudta-e, hogy az esküvőre meghívták az uralkodót, a főméltóságokat, a győri, a váci, a veszprémi
püspököt, a főurakat, a vármegyéket, a felső-magyarországi városok képviselőit. Hivatalos volt az
esküvőre a lengyel király, a krakkói püspök, több lengyel főúr és Báthory Zsófia lengyel rokonsága.
Tudta-e, hogy I. Rákóczi Ferenc két évvel volt fiatalabb feleségénél?
Tudta-e, hogy I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona első gyermeke 1667 októberében született fiú, III.
György? A keresztelőt Zborón nagy ünnepséggel tartották meg.
Tudta-e, hogy Zrínyi Ilona 33 évesen, 1676. július 8-án özvegyült meg?
http://www.rakoczimuzeum.hu/index.php/hu/kiallitasok-2/archivum/korabbi-kiallitasok
Nagyasszonyok Sárospatak történetében
Új időszaki kiállítással várja az érdeklődőket a MNM Rákóczi Múzeuma a Múzsák Templomában. A
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult kiállítás a XVI-XVII. század nyolc pataki
nagyasszonyát mutatja be a tárgyak segítségével.
A sárospataki váregyüttest építő Perényi Péter (1502-1548) második felesége, Ormosdi Székely Klára a
vár első asszonya. A család gyakran tartózkodott Patakon. Ez az időszak a reformáció terjedésének és
egyeduralkodóvá válásának korszaka az országban. A Perényiak bibliai jártasságát mutatja a vár számos
felirata. A városkapu fölé írt zsoltárvers: „Boldog az a város, ahol Isten igéjét hirdetik, és meg is tartják...”
¬ 1541-ben vésték fel, s átlengte a XVI-XVII. századi birtokos családok életét, s olvashatta minden pataki
nagyasszony.
Perényi Gábor 1552-ben nősült meg. Felesége az előkelő Guthi Országh Ilona (1537-1569) eljegyzési
gyűrűjét szívet tartó két kéz díszíti. Belső oldalán a menyasszony és a vőlegény monogramja olvasható.
Országh Ilona telepítette a híres sárospataki Gombos-kertet, melyet 1577-ben Balassi Bálint is
megénekelt Pataki széphistóriájában.
1673-ban az egri hős, Dobó István özvegye gyermekeivel, Krisztinával és Ferenccel kapták a sárospataki
uradalmat. Dobó Ferenc (?-1602) 1583-ban vette feleségül Báthory István lengyel király unokahúgát.
Választottja a fiatal, gazdag és szép Kerecsényi Judit. Az 1613-ban készült Dobó-Kerecsényi sírkő az
egyetlen, mely a bemutatott pároknak közös nyughelyükön együtt emel emléket. Dobó Krisztina 1584.
december 25-én a pataki vártemplomban kötötte második házasságát unokatestvérével, Balassi Bálinttal.
Az esküvő után a férj nyomban elfoglalta a várat. Dobó Ferenc katonái azonban visszafoglalták azt.
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 16 esztendős korában Sárospatakon kötött házasságot I. Rákóczi
Györggyel. Patak és a Lorántffy-birtokok a Rákócziak kezére kerültek. 1630-tól ők Erdély fejedelmi
párja. Rangjukhoz méltón, a kor késő reneszánsz ízlése szerint építették, erődítették a pataki váregyüttest.
Támogatásuk révén virágzott a Sárospataki Református Kollégium. A Lorántffy Zsuzsannához köthető
tárgyi örökség a leggazdagabb. Leghíresebbek a nevéhez kapcsolt úrasztali terítők. Végrendelete sokszor
idézett sorai: „Sáros-Patakot hagyom az egész nemes Magyarországnak”. Patakon hunyt el, ide temették.
Báthory Zsófia (1628-1680) családja az egyik leggazdagabb és legelőkelőbb Erdélyben. Európában
elismert királyi, fejedelmi család. Zsófia szép, fiatal és buzgó katolikus. Református hitre tért, s 1643ban házasságot kötött II. Rákóczi Györggyel. 1660-ban megözvegyült, odalett a Fejedelemség, de
hatalmas vagyon fölött rendelkezett (Rákóczi-, Báthory-, lengyelországi uradalmak). A pataki várba
költözött, majd többnyire Munkácson lakott. 1661-ben fiával együtt katolizált és a Rákóczi-birtokok
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erőteljes katolizálását indította el. Legfájóbb a pataki iskola elüldözése volt. 1680-ban hunyt el
Munkácson. Kassán a jezsuiták templomában temették el.
Zrínyi Ilona (1643-1703) Horvátország legtekintélyesebb családjának tagja. I. Rákóczi Ferenccel 1666ban kötött esküvőjük a Habsburg-ellenes főúri szervezkedés résztvevőinek találkozója is volt. Az ifjú
pár egyik otthonát a sárospataki várban rendezte be. 1676-ban megözvegyült. Gyermekei gyámjaként ő
kezelte és irányította a hatalmas Rákóczi-vagyont. 1682-ben Thököly Imrével kötött házasságot. Férje
oldalán részese volt a Habsburg-ellenes kuruc felkelésnek, 1685-88 között hősiesen védte Munkács várát.
Ezután fia, II. Rákóczi Ferenc, Neuhaus kollégiumába került, soha többé nem találkoztak. 1692-ben
követhette férjét a Török Birodalomba. Nikodémiában halt meg 1703-ban, hamvai 1906 óta fia mellett
Kassán a Dómban nyugszanak.
II. Rákóczi Ferenc 1694-ben a kölni dómban tartotta esküvőjét. Választottja a német fejedelmi házból
származó katolikus hercegnő, Hessen-Reinsfelsi Sarolta Amália (1679-1722). 1701-ben ő szervezte a
felségsértés vádjával letartóztatott férje sikeres szökését. Ezután Rákóczi Lengyelországban, Sarolta
Amália Bécsben tartózkodott. A szabadságharc idején a béketárgyalások érdekében rövid időre
Magyarországra utazott férjéhez. Bécsben nevelt gyermekeit soha többé nem látta. A lengyelországi
Jaroslawban 1711-ben találkozott utoljára Rákóczival. Megszakadt kapcsolatuk. 1721-ben Párizsba
került.
A 2016. november 27-ig látható időszaki kiállítás kurátora Dr. Tamás Edit. A látványt Kuzsmiczki Eszter
és Váradi László álmodta a megvalósult formába. A kivitelezést a múzeum munkatársai készítették. A
látogatók tájékoztatására leporelló is készült.
Várjuk az érdeklődőket!
Internetes cikkek, tudósítások
http://sarospatak.hu/2016/07/12/nagyasszonyok-sarospatak-torteneteben-cimu-idoszaki-kiallitasmegnyito/
------Sárospatakon az Egyetemi Könyvtár állománya
Nagyasszonyok Sárospatak történetében címmel nyílt kiállítás
július 21-én a sárospataki Múzsák Templomában, melynek anyagához
a sárospataki jezsuita rendház XVII-XVIII. századi naplóinak és
évkönyveinek kölcsönadásával az Egyetemi Könyvtár is hozzájárult.
A kiállítás 2016. november 27-ig tekinthető meg.
Bővebb információ: www.rakoczimuzeum.hu
http://www.library.elte.hu/hu/node/4151
http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=417
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http://artkalauz.hu/kepek/artkalauz/Artkalauz_2016_okt_web.pdf
------A vándorkiállításról szóló tudósítás:
http://www.regec.hu/modules/news/print.php?storyid=577
Új időszaki kiállítás nyílt a Regéci Vár Látogatóközpontjában
Dátum 2017.05.17. 15:41:41 | Téma: Hírek a faluról

Sárospataki Rákóczi Múzeum „Nagyasszonyok Sárospatak
Történetében” című vándorkiállítása érkezett Regécre. A magyar
történelemből jól ismert nemesi családok neves asszonyait bemutató
kiállítás jelentős mértékben a Rákóczi családhoz köthető, ami még
inkább izgalmassá teszi Regéc számára a Látogatóközpontban most
létrehozott tárlatot. A turisztikai, idegenforgalmi létesítmény 2015
végére készült el, a most berendezett időszaki kiállítás a második a
komplexumban és másfél hónapig várja az érdeklődő látogatókat.
Állandó kiállítása a Látogatóközpontnak a Rákóczi családot mutatja
be II. Rákóczi Ferenc gyermekkorán keresztül, ugyanakkor
megtekinthető itt Regéc Várának több korszakát bemutató 3D
animációs film, interaktív multimédiás tartalmak is. A várhoz
kapcsolódó további élményelemek, mint például a kilátótorony, a
régészeti leletek bemutatója szintén megtekinthető a központban.
Ajándékbolt, kávézó és mini abc is szolgálja az év mindennapján a
látogatókat a község közepén található Látogatóközpontban.

http://www.radyg.hu/index.php/regec
https://issuu.com/fideliomedia/docs/muzeumok_oszi_fesztivalja_2016
------Zemplén Televízió tudósítása:
Nagyasszonyok Sárospatak történetében
2016. július 28. csütörtök
Nagyasszonyok Sárospatak történetében címmel nyílt időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum
Rákóczi Múzeuma szervezésében. A Múzsák Templomában olyan használati tárgyakat, ékszereket,
textíliákat és képeket tekinthetnek meg a látogatók, amelyek arról mesélnek, hogy a történelemben
jelentős szerepet játszó férfiak mögött erős asszonyok álltak, akik sokszor olyan feladatokat is elláttak,
amik messze túlnyúltak az udvartartás szervezésén.
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http://www.zemplentv.hu/nagyasszonyok-sarospatak-torteneteben/
https://www.youtube.com/watch?v=gMoZY-w5lEA
A kiállítás tényleges bevételei
Belépőjegy értékesítésből származó bevétel
Kiállítási helyszín
Tény
látogatószám
(fő)
MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak

Bevétel
(Ft)

3491

279.425

MNM Vay Ádám Muzeális
Gyűjteménye Vaja

278 Az állandó kiállítással egy
útvonalon, egy
belépőjeggyel volt
látogatható, külön bevétel
nem mutatható ki.

Báthory Anna Református
Általános Iskola

492 Ingyenesen látogatható

Látogatóközpont Regéc

371 Ingyenesen látogatható

Összesen

4.632

279.425

Múzeumpedagógiai foglalkozások, családi programok bevétele
Helyszín
Tény
látogatószám
(fő)
MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak:

Múzeumpedagógiai program: „Kiáltványos
oklevél-készítés Zrínyi Ilona pecsétnyomójának
mintázatával.

Összesen
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Bevétel
(Ft)

90

45.000

90

45.000

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása:
A MNM Rákóczi Múzeuma 1995-ben indította útjára a későreneszánsz, illetve Rákóczi tematikájú
konferenciák sorozatát. 2016-ban az időszaki kiállításhoz kapcsolódva „Nagyasszonyok Sárospatak
történetében” címmel rendeztünk nemzetközi konferenciát.
Az október 6-7-én zajlott kétnapos nemzetközi konferencián a magyarországi történész társadalom
mellett, a szlovákiai és kárpátaljai kollégák is tartottak előadást. A 17 előadás a legújabb kutatások
eredményeit tárta fel. Egy igazi történelmi szenzáció is itt kapott először nyilvánosságot: egy újonnan
előkerült korabeli dokumentum tanúsága szerint II. Rákóczi György sárospataki temetkezési helye nem
a Vártemplom (ahogy eddig hittük). Igazi szakmai kihívás az új információk tükrében a további kutatás.
A konferencia résztvevői megtekintették a kiállítást.
A konferencián elhangzott előadások:
Szabó Irén (Sárospatak): Szent Erzsébet és Sárospatak
Várkonyi Gábor (Budapest): Közéleti szerepek és lehetőségek a 17. századi arisztokrata nők számára
Czigány István (Budapest): Sárospatak és a Rákóczi család erődrendszere a Hegyalján a 17.
században
Tamás Edit (Sárospatak): Pataki nagyasszonyok a kiállításon – Kiállításlátogatással
Ridovics Anna (Budapest): Nők Nikolsburgból, akik kikosarazták Balassi Bálintot – Kerecsényi Judit
és Krusics Ilona
Dienes Dénes (Budapest): Hogyan temette el Báthori Zsófia a férjét
Balogh Judit (Eger): Lorántffy Zsuzsanna sárospataki udvara 1648 után
Ringer István (Sátoraljaújhely): Udvarházak, kastélyok Lorántffy Zsuzsanna korában
Kónya Péter (Eperjes): Zrínyi Ilona az Eperjesi vértörvényszék hátterében
Csatáry György (Beregszász): Zrínyi Ilona levelek Kárpátalján
Basics Beatrix (Budapest): Sarolta Amália hessen-wanfriedi hercegnő életútja
Gyulai Éva (Miskolc): Miért nem lett Sárospatak nagyasszonya egy német hercegnő? HessenWanfriedi Charlotte (Karolina) Amália őrgrófnő, II. Rákóczi Ferenc felesége mint Szerencs és
Sárospatak úrnője
Pocsainé Eperjesi Eszter (Sárospatak): Az úrihímzés motívumkincseinek művészete a pataki
Nagyasszonyaink életében
Kónya Annamária (Eperjes): Barkóczy Klára szerepe Sárosvármegye rekatolizációjában
Mészáros Kálmán (Budapest): Hétköznapok hősei. Női sorsok a Rákóczi-szabadságharcban
Silvia Lőrinčiková (Betlér): Krasznahorka híres asszonyai
Nyíri Péter (Sátoraljaújhely): Szentek és démonok. Jókai Mór nőalakjai
http://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/nagyasszonyok-sarospatak-torteneteben
http://magyarmuzeumok.hu/tema/3580_nagyasszonyok_sarospatak_torteneteben
http://kmf.uz.ua/hu/nagyasszonyok-sarospatak-torteneteben/

Műtárgyrestaurálás
„Nagyasszonyok Sárospatak történetében” című kiállítás kapcsán a Zrínyi Ilona (MNM: Gulyás
Csilla) és a Thököly Imre kép került restaurálásra. Utóbbit Irina Okruzsnaja restaurálta.
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A kiállításról készült fotódokumentáció

Dr. Tamás Edit ajánlja a kiállítást a
megjelenteknek

Dr. Gyulai Éva megnyitja a kiállítást

A kiállítás megnyitójának közönsége
A vándorkiállításokon készült fotók (Vaja, Nyírbátor, Regéc)
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Kapcsolódó kiadványok
A kiállításhoz kapcsolódva meghívó, plakát és szóróanyag (leporelló) jelent meg.
Meghívó: 300 db
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Szórólap (leporelló): 3000 db
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2. A KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÜLT RÉSZLETES ISMERTETŐ
Sárospatak: Nagyasszonyok Sárospatak történetében
A kiállítás kurátora: Dr. Tamás Edit
A kiállítás nyitva tartása: 2016. július 21. - 2016. november 27.
Helyszín: A Múzsák Temploma – a Borostyán épület nagyterme.
A kiállítást megnyitotta: Dr. Gyulai Éva egyetemi docens
Bemutatott műtárgyak: MNM Rákóczi Múzeuma, Magyar Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum,
ELTE Egyetemi Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvár, Nemzeti Levéltár, Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, MTA
Könyvár és Információs Központ, Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai
Szakkönyvtár, Keresztény Múzeum, Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár, Múzeum, II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvár.
Kiállítás apropóját egy kettős történelmi évforduló adta. 1616. április 18-án, azaz 400 esztendeje kötött
házasságot a pataki vár tulajdonosa, Lorántffy Zsuzsanna I. Rákóczi Györggyel. Ezáltal 400 esztendeje
lett Sárospatak Rákóczi birtokká.
Az időszaki kiállítás vár XVI-XVII. századi történetének úrnőit vette sorba, s mutatta be életművüket: a
két Perényi feleség, Dobó Krisztina, Kerecsényi Judit, Lorántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia, Zrínyi
Ilona, Hesseni Sarolta Amália.
A kiállításhoz leporelló is készült.
A kiállítás az NKA támogatásával valósult meg.
A kiállítás szakmai ismertetése:
Új időszaki kiállítással várja az érdeklődőket a MNM Rákóczi Múzeuma a Múzsák Templomában. A
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult kiállítás a XVI-XVII. század nyolc pataki
nagyasszonyát mutatja be a tárgyak segítségével.
A sárospataki váregyüttest építő Perényi Péter (1502-1548) második felesége, Ormosdi Székely Klára a
vár első asszonya. A család gyakran tartózkodott Patakon. Ez az időszak a reformáció terjedésének és
egyeduralkodóvá válásának korszaka az országban. A Perényiak bibliai jártasságát mutatja a vár számos
felirata. A városkapu fölé írt zsoltárvers: „Boldog az a város, ahol Isten igéjét hirdetik, és meg is tartják...”
¬ 1541-ben vésték fel, s átlengte a XVI-XVII. századi birtokos családok életét, s olvashatta minden pataki
nagyasszony.
Perényi Gábor 1552-ben nősült meg. Felesége az előkelő Guthi Országh Ilona (1537-1569) eljegyzési
gyűrűjét szívet tartó két kéz díszíti. Belső oldalán a menyasszony és a vőlegény monogramja olvasható.
Országh Ilona telepítette a híres sárospataki Gombos-kertet, melyet 1577-ben Balassi Bálint is
megénekelt Pataki széphistóriájában.
1673-ban az egri hős, Dobó István özvegye gyermekeivel, Krisztinával és Ferenccel kapták a sárospataki
uradalmat. Dobó Ferenc (?-1602) 1583-ban vette feleségül Báthory István lengyel király unokahúgát.
Választottja a fiatal, gazdag és szép Kerecsényi Judit. Az 1613-ban készült Dobó-Kerecsényi sírkő az
egyetlen, mely a bemutatott pároknak közös nyughelyükön együtt emel emléket. Dobó Krisztina 1584.
december 25-én a pataki vártemplomban kötötte második házasságát unokatestvérével, Balassi Bálinttal.
Az esküvő után a férj nyomban elfoglalta a várat. Dobó Ferenc katonái azonban visszafoglalták azt.
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 16 esztendős korában Sárospatakon kötött házasságot I. Rákóczi
Györggyel. Patak és a Lorántffy-birtokok a Rákócziak kezére kerültek. 1630-tól ők Erdély fejedelmi
párja. Rangjukhoz méltón, a kor késő reneszánsz ízlése szerint építették, erődítették a pataki váregyüttest.
Támogatásuk révén virágzott a Sárospataki Református Kollégium. A Lorántffy Zsuzsannához köthető
tárgyi örökség a leggazdagabb. Leghíresebbek a nevéhez kapcsolt úrasztali terítők. Végrendelete sokszor
idézett sorai: „Sáros-Patakot hagyom az egész nemes Magyarországnak”. Patakon hunyt el, ide temették.
Báthory Zsófia (1628-1680) családja az egyik leggazdagabb és legelőkelőbb Erdélyben. Európában
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elismert királyi, fejedelmi család. Zsófia szép, fiatal és buzgó katolikus. Református hitre tért, s 1643ban házasságot kötött II. Rákóczi Györggyel. 1660-ban megözvegyült, odalett a Fejedelemség, de
hatalmas vagyon fölött rendelkezett (Rákóczi-, Báthory-, lengyelországi uradalmak). A pataki várba
költözött, majd többnyire Munkácson lakott. 1661-ben fiával együtt katolizált és a Rákóczi-birtokok
erőteljes katolizálását indította el. Legfájóbb a pataki iskola elüldözése volt. 1680-ban hunyt el
Munkácson. Kassán a jezsuiták templomában temették el.
Zrínyi Ilona (1643-1703) Horvátország legtekintélyesebb családjának tagja. I. Rákóczi Ferenccel 1666ban kötött esküvőjük a Habsburg-ellenes főúri szervezkedés résztvevőinek találkozója is volt. Az ifjú
pár egyik otthonát a sárospataki várban rendezte be. 1676-ban megözvegyült. Gyermekei gyámjaként ő
kezelte és irányította a hatalmas Rákóczi-vagyont. 1682-ben Thököly Imrével kötött házasságot. Férje
oldalán részese volt a Habsburg-ellenes kuruc felkelésnek, 1685-88 között hősiesen védte Munkács várát.
Ezután fia, II. Rákóczi Ferenc, Neuhaus kollégiumába került, soha többé nem találkoztak. 1692-ben
követhette férjét a Török Birodalomba. Nikodémiában halt meg 1703-ban, hamvai 1906 óta fia mellett
Kassán a Dómban nyugszanak.
II. Rákóczi Ferenc 1694-ben a kölni dómban tartotta esküvőjét. Választottja a német fejedelmi házból
származó katolikus hercegnő, Hessen-Reinsfelsi Sarolta Amália (1679-1722). 1701-ben ő szervezte a
felségsértés vádjával letartóztatott férje sikeres szökését. Ezután Rákóczi Lengyelországban, Sarolta
Amália Bécsben tartózkodott. A szabadságharc idején a béketárgyalások érdekében rövid időre
Magyarországra utazott férjéhez. Bécsben nevelt gyermekeit soha többé nem látta. A lengyelországi
Jaroslawban 1711-ben találkozott utoljára Rákóczival. Megszakadt kapcsolatuk. 1721-ben Párizsba
került.
A látványt Kuzsmiczki Eszter és Váradi László álmodta a megvalósult formába. A kivitelezést a múzeum
munkatársai készítették.
Vándorkiállítás: A Sárospatakon bemutatott műtárgyak fotóiból készült kiállítás. Keretezett képként
bemutatott tárgyak, a hozzá kapcsolódó feliratokkal és összefoglaló szövegekkel végig kísérik a vár XVIXVII. századi történetének úrnői életét.
Vaja a vándorkiállítás első állomása (2016. december 10. - 2017. január 31.)
Nyírbátorban mutatkozott be a vándorkiállítás második helyszínként (2017. február 1. – április 30.).
Regécen jelenleg is látható a kiállítás.
A vándorkiállítás helyszínei:
Vaja: Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye (4562 Vaja, Damjanich u. 75.).
Nyírbátor: Báthory Anna Református Általános Iskola (4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.)
Regéc: Regéc Község Önkormányzata – Látogatóközpont (3893 Regéc, Fő út 42.)
A kiállításról készült részletes ismertető az alábbi honlapcímen érhető el:
www.rakoczimuzeum.hu
Kiállítások/Archívum
A kiállításról készült szakmai beszámoló az alábbi honlapcímen érhető el:
www.rakoczimuzeum.hu
Múzeum/Közérdekű információk/Szakmai beszámolók
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERTETÉSE
2016-ban kiemelt feladatunk volt a két új időszaki kiállítás – köztük a „Nagyasszonyok
Sárospatak történetében” – bekapcsolása a múzeumpedagógiai foglalkozások sorába. A kiállításhoz
kapcsolódva készíttettük el Zrínyi Ilona pecsétnyomójának múzeumpedagógiai foglalkozáson
használható másolatát, így ezen kiállításunk része lett a „kiáltványos oklevél-készítés pecséttel” című
múzeumpedagógiai foglalkozásunknak.
A program rövid ismertetése: A múzeumi program (10-18 év közötti gyermekek számára) a a
„Nagyasszonyok Patak történetében” című időszaki kiállítás megtekintésével kezdődik. A kiállítás
látogatás után kerítünk sort a múzeumpedagógiai órára, melyen feldolgozzuk a XVII-XVIII. század
írásbeliségét. Megtanulhatják, a XVII-XVIII. századi latin betűs szépírás kalligrafikus kezdőbetűinek, az
iniciálék elkészítését tintával, tollal. Megmutatjuk a levélhajtogatás módját és a pecsét, viasz használatát.
Az időszaki kiállításhoz kapcsolódva Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György, Báthory Zsófia, Thököly
Imre, II. Rákóczi Ferenc pecsétjével ellátott levelei mintájára, készítenek a gyerekek hasonló
dokumentumot, illetve Zrínyi Ilona pecsétjével ellátott levelet írnak a gyermek II. Rákóczi Ferencnek.
A XVII-XVIII. században Sárospatak történetéhez kapcsolódó Nagyasszonyok számos levele maradt
meg. A korabeli történelmünk férfiközpontúsága következtében az iskolai oktatásban nem olvasnak
kiváló nagyasszonyainktól leveleket a diákok. A kiállítás lehetőséget ad arra, hogy számukra is
felfogható érzelmeket közvetítő korabeli leveleket megismerjenek, olvassanak, s ezek példáján maguk is
hasonlót fogalmazzanak.
Erre nagyszerű példa I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna levélváltása. A kiállításon bemutatott
két levél jól olvasható, s gyermekek szintjén is kitűnik, hogy így leveleztek a korabeli házaspárok
egymással. Báthory Zsófia anyósához írt levele egy külleménben is más típusba sorolható levéltípus.
Zrínyi Ilona és Thököly Imre leveleiből egymás iránt érzett mély szerelmük köszön vissza. Itt különösen
érdekes, hogy míg Thököly Imre levele magyarul írt és szavai ma is megdobogtatják a hölgyek szívét,
addig Zrínyi Ilona bécsi „fogságból” írt levele németül kellett, hogy fogalmazódjon. II. Rákóczi Ferenc
levelében házasságkötése történetét meséli el egy atyafiának.
A foglalkozás célkitűzések megvalósításának értékelése a célcsoportok szempontjából:
Az általános iskolás korosztályt sikerült elérnünk foglalkozásunkkal. Összességében 90 diák vett részt a
programon. A terveknek megfelelően sikerült újszerűen, élményszerűen bemutatnunk a XVII-XVIII.
századi leveleket, felkelteni az érdeklődést a történelmi nőalakok iránt, a személyes kapcsolataikba
betekinteni leveleik által.
A foglalkozáson résztvevő gyerekek mindezen ismeretek birtokában írtak Zrínyi Ilonaként levelet a
gyermek II. Rákóczi Ferencnek, s különös élményt jelentett számukra, hogy kezükbe vehették a
pecsétnyomó-másolatot és személyesen pecsételték le levelüket.
A foglalkozások időpontja, helye, résztvevők száma:
A foglalkozások helye: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma – Múzsák Temploma,
múzeumpedagógiai terem
Október 8. – 50 fő, általános iskola
November 26. – 40 fő, általános iskola
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A múzeumpedagógiai program fotódokumentációja
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