
„Szakmai tanulmányút Szatmári István és Tóth József Tamás 

építészekkel” 

2020. augusztus 15. (szombat) 

07:15-07:30 Gyülekezés az OBI parkolójában 

07:30-08:45 Utazás Sárospatakra 

08:45-09:45 
A „Rotunda” a Keresztelő Szent János Templom és az Árpád-házi Szent Erzsébet 

gyűjtemény bemutatása 

09:45-10:00 Séta a Rákóczi Várhoz 

10:00-12:30 
A Rákóczi Vár bemutatása. Torony, ágyúöntő műhely ás a Rákóczi kiállítás 

megtekintése 

12:30-13:00 Utazás autóbusszal a vár vendéglőjébe 

13:00-14:45 

Ebéd a Vár Vendéglőben 

- húsleves csigatésztával, töltelékkel, zöldséggel, hússal csészében 

- sült csirkecomb zöldséges rizzsel 

- káposzta saláta 

- túrókrémes palacsinta vanília öntettel 

Ára: 5.000 Ft, szervízdíjjal (az ár italt nem tartalmaz) 

14:45-15:00 Utazás autóbusszal a Református Kollégium Nagykönyvtárához  

15:00-15:45 A Nagykönyvtár megtekintése, bemutatása (adakozási lehetőség) 

15:45-16:00 Séta a Református nagytemplomhoz 

16:00-16:45 A Református nagytemplom megtekintése, bemutatása (adakozási lehetőség) 

16:45-17:15 Utazás Hercegkútra a Gombos-hegyi pincesorra (világörökség része) 

17:15-18:15 

A pincesor meglátogatása (választható borkóstolással 2.000 Ft/fő) A 

jelentkezési lapon kérjük jelölni, hogy részt kívánnak-e venni a 

borkóstoláson, vagy csak egy pincesori sétát szeretnének borkóstoló nélkül. 

18:15- Utazás Nyíregyházára 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Közös kiadások: a saját ebéd és igény esetén a borkóstolás költsége 

Összesen: 5.000 Ft/fő vagy 7.000 Ft/fő (borkóstolással) 

Ezt az összeget az autóbuszon, utazás közben kell megfizetni.  

Az utazás díja és a belépők árai az SZSZBMTÉK éves költségvetésében előre betervezett 

összegből kerülnek kifizetésre.  

 



A kör alaprajzú kápolna, vagy „Rotunda” 

A kör alaprajzú, kora románkori templomok, rotundák építése 
Európához hasonlóan Magyarországon is elterjedt volt. 
Ismereteink szerint ezt a kápolnát I. András király építteti. A kör 
alakú kápolna 7 m átmérőjű, amelyet egy méter széles falak 
vesznek körül. Ehhez csatlakozik a patkó alakú szentély, 
amelynek közepén látható az oltár alapja.  II. András és Merániai 
Gertrúd gyermekeként 1207-ben Patakon született Árpád-házi 
Szent Erzsébet, akit valószínűleg ebben a kápolnában kereszteltek 
meg.  A kápolna megkapta a „capella regia”, királyi kápolna 
rangot is, amely kiemelkedő értékét jelzi.    

A Keresztelő Szent János plébánia templom, a bazilika a plébánia 
templomnak voltak középkori előzményei, amelyek az 1492-ben elkészült gótikus stílusú, háromhajós 
templom alapfalai alatt vannak. A törökökkel folytatott harcok során a várat védőfalakkal vették körül. 
Ennek az erősen megvastagított falnak része lett a templom északi fala is, amelyben a lőréseket vágtak, 
hogy szükség esetén hadi célokra is tudják hasznosítani ezt a falszakaszt.  

A 16. század közepétől a reformátusok és a katolikusok felváltva használták a templomot. Ennek az 
állapotnak vetett véget I. Rákóczi György felesége Báthory Zsófia, aki visszaadta a templomot a 
katolikusoknak. A későbbiek során nagyon sok változás történt a templom életében, összefüggésben a 
mindenkori történelmi változásokkal. 

Szent Erzsébet Ház, Szent Erzsébet gyűjtemény 

A templom előterében áll Szent Erzsébet és férje, Thüringiai Lajos őrgróf lovasszobra, Varga Imre 
Kossuth-díjas szobrászművész alkotása.  Szent Erzsébet 4 éves korában utazik ki Thüringiába és 24 éves 
korában hal meg. Addigi élete során a szegények és rászorulók életét segítette, amiért kezdeményezték a 
szenté avatását. A gyűjtemény azokat a történeti darabokat mutatja be, amelyek személyéhez 
kapcsolódnak. 

Református Kollégium nagykönyvtára 

A 400 ezer kötetes, kétszintes hatalmas könyvtár a teológiai, a 
bölcseleti, a történeti, a néprajzi, a társadalomtudományi és 
nyelvészeti gyűjtemény óriási gyűjteménye. A kollégium 
megalapítása óta a mindenkori egyházi, fejedelmi és 
tudományos világ adattára. 

Református nagytemplom 

A református egyház hosszú időn keresztül küszködött egy 
önálló templom létrehozásával. Végül 1771 és 1781 között 
barokk stílusban megalkották ezt a csodálatos templomot, amelynek a belső tere az akkori új stílust, az 
eklektikát mutatja be. A másik nagy különlegessége a Ludwig Moser által alkotott orgona, amelyen 
folyamatosan koncerteket mutatnak be a nagyközönség számára. 

 

Hercegkút: Gombos-hegyi pincesor (világörökség része) 

Az összefüggő műemlékileg védett területen 192 pince található, 
amelyek saját használatban vannak. Itt olyan pincék, pincészetek 
is működnek, amelyek országosan elismert borokat készítenek és 
ezekkel díjakat nyernek. 
A műemléki látványon kívül két lehetőség kínálkozik: 
• Amennyiben a kiránduló csoport úgy dönt, hogy mindenki 
vállal egy 2000 Ft értékű borkóstolást, akkor a „Portius” pincében 
fogadnak bennünket, ahol utánrendelésre és palackozott borok 
vásárlására is lehetőség van. 
• A másik lehetőség, hogy megtekintjük a pincesorokat és 
borkóstoló nélkül utazunk tovább Nyíregyházára. 


