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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 
A Magyar Nemzeti Múzeum 204106/2325 pályázati azonosítóval jelölt pályázata 1.000.000 

forint támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma döntése 

alapján. a támogatásból a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a II. Rákóczi Ferenc-

emlékévhez kapcsolódó „A Rákócziak” című időszaki kiállítás, a kiállításhoz kapcsolódó 

leporelló és fotó vándorkiállítás megvalósítására használta fel, a pályázatban leírtak szerint. 

 

 

Az időszaki és vándorkiállításról készült szakmai beszámoló  

elérhető az alábbi honlapcímen: 

 

www.rakoczimuzeum.hu  

Múzeum/Közérdekű információk/Szakmai beszámolók 

 

 

 

 

 

Sárospatak, 2020. május 27.  

 

Dr. Tamás Edit s. k.  

múzeumigazgató  

http://www.rakoczimuzeum.hu/
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A KIÁLLÍTÁS HASZNOSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 

Látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei (jegybevétel, kiadványokból 

származó bevételek), a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról 

készült fotódokumentáció. 

 

A Rákócziak című időszaki kiállítás, mely a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 

legjelentősebb időszaki kiállítása volt 2019-ben – az idegenforgalmi főszezonban, 2019. augusztus 

13-án nyílt Sárospatakon, tisztelegve a II. Rákóczi Ferenc-emlékév, valamint a Wesselényi-féle 

Sub Rosa szervezkedés 350. évfordulója előtt. 

 

A Rákócziak - című vándorkiállítás kiállítás – A Rákóczi-család és a szabadságharcának 

története jelenik meg vándorkiállításunkon. A negyven keretezett képből összeállított tárlat fotói a 

legjelentősebb személyeket, eseményeket, tárgyakat, helyszíneket jeleníti meg, miközben a 

kísérőszöveg egészében mutatja be a „Rákócziak történetét”. Oktatási segédanyagként, illetve 

ismeretterjesztő anyag. Felkereste a Rákóczi-hagyományokat ápoló Vay Ádám Muzeális 

Gyűjteményt, a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskolát és Rákóczi-birtokhoz 

tartozó Vámosújfalu művelődési házat.  

A Rákóczi nevet viselő általános iskolákba további tervezett vándorkiállítás elhalasztásra 

kerültek, a Klebelsberg Központtal egyeztetve ősszel kerülnek bemutatásra.  

A megnyitásra (március 27., Rákóczi Emléknap) előkészített következő vándorkiállítás – a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Sárospatakon – a koronavírus járvány következtében már nem 

valósulhatott meg. Elszámolási kötelezettségünknek, mely két befogató intézményt írt elő, a 

megváltozott körülmények ellenére eleget tudtunk tenni.  

 

A látogatószám alakulása 

 

A kiállítás tervezett nyitvatartási ideje 2019. augusztus 13-tól 2020. október 30-ig. A 

pályázati kötelezettség 2020. április 30-ig terjedő időszakot ír elő.  

Az időszaki kiállítás jelenleg is fennáll. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 

azonban 2020. március 14-től nem fogad látogatókat (a főigazgató döntése és az állami 

rendelkezések következtében), így a március 14. – április 30. közötti időszakban ez a kiállítás sem 

tudott és jelenleg sem fogad látogatókat. A tervezett látogatószámot így a 2020. március 15. körüli, 

húsvéti családos, a május-júniusi csoportos diáklátogatások már nem tudták növelni.  

Várjuk a múzeum megnyitásáról rendelkező döntést, mely után újra látogathatóvá válnak 

kiállításaink, köztük A Rákócziak időszaki kiállítás is.  

Jelen helyzetben 2020 szeptemberéig tartó a II. Rákóczi Ferenc-emlékév – melynek fontos 

eseményeként készült e kiállítás – fontossága háttérbe került. A Turisztikai Ügynökség 

térségünkben nyár végén – ősszel jelentős turistaforgalommal számol.  

Bízunk abban, hogy ennek pozitív hatásai megjelennek múzeumunk mindennapjaiban is és A 

Rákócziak időszaki kiállítás látogatottsága az elvárt mértékben megnövekszik majd!  

 

A kiállítás nyitvatartása: 2019. augusztus 13. – 2020. október 30. 

Helyszíne: Sárospatak, MNM Rákóczi Múzeuma, Szent Erzsébet út 19.  

Az időszaki kiállítás látogatóinak száma 2019. aug. 13-tól 2019. márc. 13-ig 2840 fő volt.  

 

A vándorkiállítás három helyszínen volt látható.  

 

1. helyszín: Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény, Vaja  

Időpont: 2019. december 10.  – 2020 január 10. 

Látogatószám: 100 
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2. helyszín: Báthory Anna Református Általános Iskola, Nyírbátor  

Időpont: 2020. január 20. – 2020. február 20.   

Látogatószám: 500 fő  

 

3. Művelődési Ház, Vámosújfalu 

Időpont: 2020. március 8. – 2020. március 15.  

Látogatószám: 200 fő 

 

 

Sajtóanyag 

 

A témát és a kiállítást jelentős sajtóérdeklődés kísérte. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódó 

információk megjelentek a helyi sajtóban, a folyamatosan frissülő honlapunkon, a Magyar 

Nemzeti Múzeum, illetve Sárospatak Város és a kölcsönző intézmények, a regionális televíziók 

honlapján. A vándorkiállításról ezeken kívül a helyszínek honlapján is hírt adtunk.  

Mind az időszaki, mind a vándorkiállításról beszámoltunk a közösségi oldalunkon is, 

miként a kölcsönző intézmények, a regionális televíziók és a külső helyszínek is.  

A kiállításról beszámoló hangzott el a regionális TV hírműsoraiban és tematikus 

összefoglalásaiban is.  

A kiállítás beharangozása megjelent az M5 kulturális műsorában. A Pataki Nyár kiadványba 

is bekerült. A Zempléni Fesztivál magyar és angol nyelvű programfüzetébe képpel illusztrált rövid 

ismertetőt közöltünk.  

A kiállításhoz kapcsolódó leporellóval több helyen is találkozhattak a Fesztivál látogatói, 

akik nyári időszaki kiállításaink egyik célközönségét jelentik évek óta.  

A Fesztivál ideje alatt nőtt a sajtóaktivitás. Az országos rádiók és TV-k helyszínen készült 

anyagaiban is feltűntek a kiállítás képei.  

A Szent István Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, az Európa Rádió és a KarcFM, a Hegyalja 

TV, az M1 (Híradó), Hegyalja TV, Zemplén TV tudósítást közölt a kiállítás megnyitásáról.   

Az országos olvasottságú Szabad Föld, a vidék magazinja cikket közölt róla.  

 

Az időszaki kiállítás meghívója és leporellója:  
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Időszaki kiállítás sajtóhírek  

 

 

A helyi és országos rádiók az alábbi időpontokban adtak hírt kiállításunkról: 

 

Európa Rádió, augusztus 16-án 

Katolikus Rádió, augusztus 16-án  

Szent István Rádió, augusztus 15.  

Karc FM Rádió, augusztus 17.  

 

 

Televíziós megjelenés 

 

Zemplén TV, 2019. augusztus 15. 

Hegyalja TV, 2019. augusztus 15. 

M1 Híradó, 2019. augusztus 13. 

M5 TV, 2019. augusztus 12.  

 

Zempléni Fesztivál – „A Rákócziak” kiállítása Sárospatakon, 

https://www.youtube.com/watch?v=nRA1L84JrcM 

 

„A Rákócziak” – időszaki kiállítás az MNM Rákóczi Múzeumában 

https://www.youtube.com/watch?v=CN2UVMNfpbc 

 

 

Irott sajtó: 

 

Szabad Föld, 2019. október 4.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRA1L84JrcM
https://www.youtube.com/watch?v=CN2UVMNfpbc
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Zempléni Fesztivál programfüzete, 57. oldal 

 
 

 

Elektronikus sajtó: 

 

 

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki/rakocziak-idoszaki-kiallitas-az-mnm-rakoczi-muzeumaban  

 

https://sarospatak.hu/2019/08/06/meghivo-a-rakocziak-cimu-idoszaki-kiallitasra/ 

 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/mindent-a-rakocziakrol-sarospatakon 

 

A vándorkiállítás egyik helyszínének meghívója  

(valamennyi helyszínen ilyen készült, a helyszín és időpont aktualizálásával)  

 

 
 

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki/rakocziak-idoszaki-kiallitas-az-mnm-rakoczi-muzeumaban
https://sarospatak.hu/2019/08/06/meghivo-a-rakocziak-cimu-idoszaki-kiallitasra/
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/mindent-a-rakocziakrol-sarospatakon
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A vámdorkiállítás sárospataki megnyitója a koronavírus járvány miatt elmaradt 

 

 
 

 

 

A kiállítás jegybevétele: 142.750,- Ft  

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bevétele: 27.000,- Ft  

 

A kiállításhoz nem készült árusításra kerülő kiadvány.  

 

 

 

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok 

 

A kiállításhoz kapcsolódva a Rákóczi gyermekrajz verseny résztvevőinek, díjazottjainak ingyenes 

kiállításbelépőt biztosítottunk, múzeumpedia foglalkozást ajánlottunk.  

 

A kiállításhoz kapcsolódva a Kárpád-medencei középiskolás Rákóczi-vetélkedő döntőjének 

résztvevői kurtátori, szakmai vezetésen vettek részt.  

 

Őszi nemzetközi történészkonferenciánk október 1-2-án témájával a kiállításhoz kapcsolódott. A 

részvevői kurtátori, szakmai vezetésen vettek részt a konferencia első napján.  
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Fotódokumentáció 

 

Időszaki kiállítás, MNM Rákóczi Múzeuma   
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A vándorkiállításokon készült fotók  

 

 
 

 

  
 

Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény, Vaja  

 

  
 

Báthory Anna Református Általános Iskola, Nyírbátor 
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A KIÁLLÍTÁS RÉSZLETES ISMERTETŐJE 

 

A Rákócziak első birtokai Zemplén vármegyében feküdtek. A katonáskodás és a haza 

védelmének fontossága jellemezte a család XVI. században élt tagjainak pályáját.  

Rákóczi Zsigmond (1544-1608) „adott az Rákóczi nemzetnek nagyságos nevet és 

böcsületet”. Katonai tehetsége párosult kivételes gazdasági érzékkel, vállalkozó kedvvel. Ő 

alapozta meg a gazdagságot és hatalmat biztosító nagy kiterjedésű családi birtokokat, s emelkedett 

az arisztokrácia legfelső köreibe. Jelentős összeggel támogatta Károlyi Gáspár vállalkozását, s 

védelme alatt nyomtatták ki az első teljes magyar nyelvű bibliafordítást Vizsolyban. A Bocskai-

szabadságharc alatt ő Erdély kormányzója, 1607-1608 között fejedelme.  

 Idősebb fiának, I. Györgynek (1593-1648) pályája töretlenül ívelt felfelé. Felesége, 

Lorántffy Zsuzsanna hozományaként szerezte meg Sárospatakot és a jelentős Lorántffy-örökséget, 

mely tovább növelte a család tekintélyét. Felső-Magyarország legjelentősebb protestáns birtokosa, 

Bethlen legbelső embereinek egyike. 1630-ban választották Erdély fejedelemévé. Folytatta elődje 

állam- és országépítő munkáját. Erőteljesen támogatta a kálvini irányú protestantizmust. Igyekezett 

minden segítséget megadni a reformátusság megerősödéséhez és iskolarendszerének 

fejlesztéséhez. Hatalmas magánkönyvárat rendezett be. A sárospataki Rákóczi-könyvtár a kortárs 

európai nemesség bármely tagjának díszére válhatott volna. Az Öreg Graduálét saját költségén 

nyomtattatta s azokat ajánlásával küldték szét a református gyülekezeteknek ajándékba. A 

bemutatott úrasztali terítő és a fedeles kanna a fejedelmi pár adományaként került 

Sátoraljaújhelyre. A kanna a hegyaljai mezővárosoknak ajándékozott Rákóczi-címeres sorozat 

egyike. Már az özvegy fejedelemasszony és kisebbik fia, Zsigmond meghívására érkezett 

Sárospatakra a korszak legjelentősebb pedagógusa, Comenius.  

II. Rákóczi Györgyöt (1621-1660) apja fejedelmi utódként nevelte. Személyéhez Zrínyi 

Miklós is nagy reményeket fűzött. Esküvője a dinasztikus politika eredménye volt. A menyasszony, 

Báthory Zsófia családja az egyik leggazdagabb és legelőkelőbb Erdélyben. A fejedelemség és a 

Rákóczi-család egyaránt fénykorát élte ekkor. Az 1655-ben kitört lengyel-svéd háború idején 

azonban túlértékelte a lehetőségeket, s bekapcsolódott a lengyel trónért folytatott küzdelembe. 

1657-ben megindult hadai először sikereket értek el, de végül vereséget szenvedtek. Erdély 

virágzása mindörökre leáldozott, megindult a harc trónjáért. II. Rákóczi György a szászfenesi 

csatában szerzett sebesülésébe halt bele. Özvegye és 1652-ben fejedelemmé választott fia a család 

magyarországi birtokaira költözött. 1661-ben Báthory Zsófia és fia rekatolizáltak, ám az ifjú 

Rákóczi, megmaradt a Habsburg-ház ellenzékét jelentő nemesek között. A vasvári béke 

következtében az egész országban szervezkedés kezdődött, különösen így volt ez az erősen 

protestáns Felső-Magyarországon. Wesselényi Ferenc állt az elégedetlen főurak élére.  

I. Rákóczi Ferenc (1645-1676) és Zrínyi Ilona lakodalma 1666-ban az ellenzéki politikusok 

nagy találkozója volt. Az abaúji és zempléni nemesek Sárospatakon többször gyűléseztek. A 

szűkebb körű tárgyalásokat a hagyomány szerint a vár Sub Rosa termében tartották. 1670 tavaszán 

kitört a felkelés, lendülete azonban hamar megtört. A nem várt megtorlás fej- és jószágvesztés lett. 

I. Rákóczi Ferenc életét hatalmas „váltságdíj” mentette meg. 1676-ban, néhány hónappal fia 

születése után, fiatalon halt meg.  

Az özvegyen maradt Zrínyi Ilona gyermekei gyámjaként irányította a hatalmas Rákóczi-

vagyont, védte családja érdekeit. Második férje, Thököly Imre oldalán részese volt a Habsburg-

ellenes kuruc felkelésnek. 1685-1688 között hősiesen védte Munkács várát. 12 esztendős fia, II. 

Rákóczi Ferenc (1676-1735), midőn elszakították családjától, külföldön nevelkedett. Felnőttként, 

családos emberként tért haza magyarországi birtokaira. Hamarosan már ő az újabb főúri 

szervezkedés vezetője. Letartóztatása után sikerül Lengyelországba menekülnie.  

 Az 1703 tavaszán kiadott brezáni kiáltványában szólította harcba Magyarország minden 

nemes és nemtelen lakosát a „haza örökös megmaradásáért”. Hazatért és a szabadságharc élére 

állt. A fegyveres küzdelmet a nemzet szabadságának megsértésével, a föld népének 

megnyomorításával, a kedvező külpolitikai helyzettel indokolta. 1704-ben a gyulafehérvári 

országgyűlésen Erdély fejedelmévé, 1705-ben a szécsényi országgyűlésén a szövetkezett rendek 
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vezérlő fejedelemmé választották.  Az 1707-ben ülésezett ónodi országgyűlésen hozott törvények 

közül a legismertebb a Habsburg-ház trónfosztásáról szólt. A sárospataki országgyűlés a végig 

kitartó jobbágyok hajdúszabadságáról intézkedett. A kuruc fennhatóság alatt lévő területek 

hamarosan Felső-Magyarországra és az Alföld északi peremére zsugorodtak. Rákóczi – segítséget 

kérni – Lengyelországba ment. Távollétében megköttetett a szatmári béke, s a majtényi síkon a 

kuruc hadsereg földbe szúrt mintegy másfél száz zászlót és hűséget esküdött – a halott – királynak. 

A fejedelem a hazatérés helyett az emigrációt választotta. A törökországi Rodostó lett élete utolsó 

állomása. A bujdosó kurucok és Rákóczi emléke azonban a magyar nép emlékezetében tovább élt. 

1906-ban az egész ország hajtott fejet Rákóczi és bujdosótársai kassai és Thököly Imre késmárki 

újratemetésén.   

 

A kölcsönző intézmények/személyek:  

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, Budapest   

Evangélikus Országos Gyűjtemény / Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest  

Főegyházmegyei Könyvtár, Eger 

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Térképtár, Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest 

Kelet-szlovákiai Múzeum, Kassa   

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest   

MNL Országos Levéltára, Budapest   

MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Budapest   

MNL B-A-Z Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára  

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest  

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, Budapest  

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei  

Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség 

Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár Teológiai Szakkönyvtár, Debrecen 

Tóth Sándor magángyűjtő, Felsőtárkány  

 

 

A MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE,  

A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE  

 

 

Az időszaki kiállításhoz három tematikában ajánlottunk múzeumpedagógiai foglalkozást: 

címerkészítés, kiáltványos oklevél készítése pecséttel, Lorántffy Zsuzsanna hímző műhelye. 

 

A felajánlott lehetőségek közül a kiáltványos oklevél készítést választották a múzeumi 

csoportok.  

 

A program rövid ismertetése:  

A múzeumi program (10-18 év közötti gyermekek számára) a kiállítás megtekintésével 

kezdődik. A kiállítás látogatás után kerítünk sort a múzeumpedagógiai órára, melyen feldolgozzuk 

a XVII-XVIII. század írásbeliségét. Megtanulhatják, a XVII-XVIII. századi szépírás kalligrafikus 

kezdőbetűinek elkészítését tintával, tollal. Megmutatjuk a levélhajtogatás módját és a pecsétviasz 

használatát. II. Rákóczi Ferenc gyűrűs pecsétjével ellátott Brezáni kiáltvány mintájára, készítettek 

a gyerekek hasonló dokumentumot.  

 

A foglalkozások helye: A kiállítás helyszíne Múzeumunk előadóterme. A foglalkozásokat 

szakmuzeológusok vezetik, tárlatvezetők bevonásával.  
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A foglalkozások időpontja, résztvevők száma:  

 

- augusztus 28., szerda. Kiáltványos oklevél készítése pecséttel. 21 fő diák.  

- október 11. péntek. Kiáltványos oklevél készítése pecséttel. 22 fő diák. 

- október 17. csütörtök. Kiáltványos oklevél készítése pecséttel. 43 fő diák (ingyenes). 

- október 20. vasárnap. Kiáltványos oklevél készítése pecséttel. 11 fő diák. 

 

2020. március – áprilisi időpontra is voltak bejelentkezett csoportjaink, melyeket azonban a 

járványhelyzetre való tekintettel az iskolák visszamondtak. Bízunk benne, hogy a beinduló nyári 

táborok és az őszi csoportos diáklátogatások idején folytatódnak foglalkozásaink. 

 

 

 

Fotók  

 

 
 

 

 

  
 


