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2. osztály

Írd le a neved és a pontos címed!

1. Ismerkedj!

A szájhagyomány útján fennmaradt rege alapján Újhelyt egy Perilla nevû tündér 

uralta. A tündér vetélytársa volt a szomszéd hegyekben élõ Nimfának. Õ bosszúból 

úgy büntette meg a csábító Perillát, hogy a mai Magas-hegy tetejérõl rettenetes tüzet 

bocsátott ki, amely Perillát a kedvesével együtt a Sátor-hegy alá temette. Ez a tûz az 

egész várost megsemmisítette.  Így történt, hogy a város más helyre költözött.

Nimfa  -  Értelmezõ szótár!

2. Szóban válaszolj a kérdésekre!

Honnan kapta Újhely a nevét? Hogy hívták a tündért? 

Hová temette a tündért a nimfa?

3. Húzd alá a helyes választ!

A tündért Szellõnek hívták. Perillát kedvesével együtt a Kopaszka alá temették.

A bosszúálló szép lányok miatt a város új helyre költözött.

4. Szerkesszetek 3 kérdést a történethez!

5. Rendezd a vázlatpontokat a történetnek megfelelõen!

              A város más helyre költözött.

              Újhelyt Perilla uralta.

              A Nimfa tüzet bocsátott ki a hegybõl.

              Perilla elszerette a Nimfa kedvesét.
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Kopaszka 

A régiek szerint ez volt a boszorkánytetõ. A néphit úgy tartotta, hogy fekete éjjeli órákon 

itt gyülekeztek a boszorkányhadak. Régi írások igazolják, hogy a boszorkányokat a 

széphalmi úton égették el. Aki arra járt, emlékezésül gallyakat szórt a helyre, ahol 

jelenleg nagy körtefa áll.

1. Számold meg, hány mondatból áll a szöveg!

2. Húzd alá a szövegbõl a legtöbb szóból álló mondatot!

3. Keress a Kopaszka történetébõl az alábbi kérdésekre felelõ szavakat!

     

4. Keresd a következõ szavak ellentétét !

       régi                

       
fekete            

       
boszorkány 

  
egészséges
  

       éjjeli

5. Építs a következõ betûkbõl szavakat!

    i, é, g, r 

    t, r, ö, k, a, f, e 
   

Ly, a, a, k, g, a, ly, t

6. Rajzold le, milyen gyümölcsöt ismersz a körtén kívül!

7. Mi a babona? Értelmezõ szótár

Hol?  

Hová

Mit?  

?
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 8. Rajzolj egy tündért és egy boszorkányt!

 9. Versenyezzetek ! Ki tudja a legtöbb szóval bõvíteni a mondatot!

      A  Kopasz-hegy ….. 

10. Gyûjtsetek tündérmeséket!

A nép nyelvén „Morgóhegy”, tûzhányó. Legutoljára 1834. október 15-én reggel 7 és 8 óra 

között tört ki. 39 kémény omlott össze. A  hegyet az 1214-ben itt élt Mogus nevû vitéz 

után nevezték el.

1. Válaszolj az alábbi kérdõ mondatokra kijelentõ mondattal!

- Hogyan nevezték a Magas-hegyet a nép nyelvén?

- Mikor tört ki a vulkán?

- Kirõl nevezték el a hegyet?

2. Hány éve tört ki utoljára a Magas-hegy? Számolj!

3.  Hány éve nevezték el a hegyet Mogus vitézrõl?

 

Magas-hegy
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 4.  Láttál már valahol vulkánkitörést? Rajzold le!

 5. Kinek van igaza?

 6. Beszélgessetek arról, mit jelent számotokra Újhely városa!

 7. Kit látsz  a képen?

 8. Döntsd el a felsorolt állítások közül, melyik igaz, melyik  hamis!

Kossuth Lajos szobra a templom mellett áll.

Petõfi Sándor nem járt városunkban.

V. István városalapító királyunk volt.

 9. Kit választanál példaképül, miért?

10. Sétáljatok a városban és keressetek szobrokat! Hányat találtál? Írd le!

              

   

 

LUCA 

A Magas-hegyet 

Mogus nevû vitézrõl 

nevezték el.

 

A Magas-hegyet 

egy 100 méteres

fáról nevezték el.

KOLOS
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A  Néma-hegy

    

1330. körül itt tanyáztak Zudar rablóvezér hívei. Aki kezük ügyébe került, néma lett, mint a 

sír. Az õsmagyaroknál pénztárt is jelentett a néma szó. A monda szerint a hegy lábánál 

kincsek vannak elásva. Az 1860-as években találtak is ékszereket a szõlõmunkálatok 

közben.

1. Számítsd ki, hány év telt el a rablók garázdálkodása óta!

2. Mikor találták az ékszereket: 1990 elõtt, vagy után?

3. Rajzolj néhány ékszert!

 

4. Néma lett, mint a sír.

     Írj hasonló szólásokat!

5. Tudod, hogy kik az õsmagyarok?

6. Melyik „híres” rablóvezérrõl hallottál már?

7. Szótagolj!

 1330. körül itt tanyáztak Zudar rablóvitéz hívei.
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 8. Milyen fegyverük volt a rablóknak? Rajzolj!

 9. Melyik közlekedési fõút vágja ketté a Néma-hegyet?

10. Mûködött itt bánya is. igaz  hamis

11. Mire használják?

arany

szén

kõ

homok
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1. RETEL VITÉZ

Olvassátok el hangosan a következõ szöveget!

Sátoraljaújhely térsége, mint ahogyan azt Béla király névtelen jegyzõje - Anonymus - írta, a 

honfoglalás elõtt is lakott település volt. Árpád a bejövetele elõtt felderítésre küldte vitézeit. 

Az úgynevezett hegyaljára Retel vitéz indult csapatával. A vitéz lova a Ronyva folyó 

átúszása közben megbotlott, maga a vitéz majdnem áldozata lett, kísérõi alig tudták 

megmenteni. Az egész hegyalját, s ezzel együtt Sátoralját is Retel kapta Árpádtól. Így a 

város elsõ birtokosa Retel vitéz lett. Maga a város a felette magasló Sátor-hegy alakjáról a 

Satur halma nevet kapta elsõ birtokosától.

2. Mit jelent a „honfoglalás” szó?

hon  haza -  új hazát keres

Hallottál-e már Árpád fejedelemrõl? Beszélj róla!

3. Ismerkedjetek meg Anonymus szerepével!

      IV. Béla névtelen jegyzõje. Tõle származik ez a történet.

4. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen szerepet játszik a történetben Retel vitéz?

Miért kapta ezt a területet Árpádtól?

Miért lett a település neve Satur halma?

5. Rajzolj térképet az elsõ településrõl!

3. osztály3. osztály
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 6. Milyen öltözékük és fegyverük volt a vitézeknek?

Húzd alá a helyes választ!

szandál, páncéling, pisztoly, kard, nyílvesszõ, puhatalpú csizma, tunika, csúcsos 

sapka, öv, pajzs,

 7. Tagold a mondatot! Írd le!

avároselsõbirtokosaretelvitézlett

 

 8. Keresd ki a szövegbõl az igéket! (szám, személy ) 

 9. Hogyan képzeled el Retel vitézt? Rajzolj!

10. Játsszátok el a történteket!

11. Sétáljatok el a Sátor-hegyre, írjátok le, milyen növényeket láttatok! Rajzolj le három 

különbözõ falevelet!

 

19



12. Milyen állatokkal találkozhatsz a Magas-hegyen?  Csoportosítsd!

fakopács, bagoly, vaddisznó, katicabogár, rigó, madárpók, szarvas, elefánt, papagáj, 
róka, lepke, szarvasbogár, õz  

1. Olvasd el és válaszolj a kérdésekre!

A város legrégebbi részének a Bibérc és a Barátszer környékét tartjuk. Egyes 

források szerint két vár is állt ezen a helyen. Az egyik a Sátor-hegyen, a másik 

állítólag a Vár-hegyen volt.  A  névtelen jegyzõ szerint 904-ben foglalta el Retel vitéz 

fia, mint örökséget. Utána az Aba nemzetség birtokába került. Hogy kinek a 

tulajdonában volt a következõ századokban, arról nincs pontos feljegyzés. 

Az új várúr szlávokat telepített ide. Részükre a Barátszer környékén tölgyfából 

állíttatott templomot. Magának a Vár-hegyre erõs várat építtetett, melyet késõbb 

V. István  megerõsíttetett.

2. Hány vár állt a monda szerint Újhelyben?

3. Milyen népcsoportokat ismersz? Írj le néhányat!

         

4. Látogassatok el a Kazinczy Ferenc Múzeumba! Tekintsétek meg a vár rajzát! A látottak 

alapján te hogyan képzeled el Újhely várát?  Rajzold le! Ügyelj a méretekre!

 

Az újhelyi vár legendája

madarakemlõsökrovarok
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5.  Rajzold le városunk zászlaját!

6. Hogyan képzeled el egy vár ostromát? 

Játsszátok el!

1. A Városliget és a régi Diana kert elõtt van a Szt. János híd, amit régen Rákóczi hídnak 

neveztek. Rákóczi György építtette a Ronyva folyóra 1645-ben. Azóta erõs vasbetonhíddá 

alakították, a Ronyva folyó vizét pedig  más irányba terelték. A jobboldali hídfõnél állt a Szt. 

János szobor, amit egy álló vasrúdra erõsítettek fel.  Egyszer, amikor megrongálódott, egy 

újhelyi polgár éjszaka hazafelé menet a szobrot megfordította háttal Újhelynek, nyakába 

cédulát akasztott azzal a felirattal, hogy „Fütyölök Újhelynek, megyek Borsiba.”  A város urai 

megértették az üzenetét.

2. Milyen tulajdonneveket találsz a szövegben? Húzd alá!

Szent János, az utasok védõszentje
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3. Hol áll most a szobor? Keressétek meg a  térképen!

4. Mit jelentenek a következõ szavak?  

        

5. Mit jelentett Rákóczi Ferencnek Borsi?

6. Járt Rákóczi Sátoraljaújhelyben?

 Mi emlékeztet erre?

 

Másold le a márványtábla szövegét!

eredeti:

másolat:
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 7. Milyen rendezvényeket szoktak tartani a Városligetben?

 8. Melyik iskola található a régi Diana kertben? Írd le a pontos nevét!

 9. Hol  és milyen új szobrokat találsz városunkban?

10. Melyik a kedvenced? Miért?

 

 11. Mibõl készítik a szobrokat?
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Természeti viszonyok

1. Az Alföld és az Északi - középhegység találkozásánál egy városláncolat alakult ki, amely 

összeköti a síkságot és a hegyvidéket. Ennek a városláncnak az utolsó magyarországi tagja 

és egyben hazánk legészakibb városa Sátoraljaújhely. Ezen a helyen a Bodrogköz síksága 

és a Zempléni-hegység egyik  vonulata találkozik.

A mai városon végighaladva három lépcsõzetesen elhelyezkedõ települési szintet 

különböztetünk meg.

1. szint: az alsóváros, a Ronyva síkságán elhelyezkedõ városmag

2. szint: a város fõtengelye, a Kossuth és a Kazinczy utcák  vonala

3. szint: a felsõváros, amely a Hecskére, Dörzsikre, Tompakõre, Bodára a 

Kopaszka oldalába épült, s a Májuskútig és a Zsólyomka völgyéig terjedt.

2. Milyen felszíni formákkal találkozol Sátoraljaújhelyben?

3.  Hol fekszik a  ti utcátok?

síkság                                         domb                                     hegy

Berecki  u.                             Esze Tamás u.                         Kopaszka u.

 

4. Újhely  hegyei:

 

Magas-hegy    514 m

Sátor-hegy      460 m

Fekete-hegy   370 m

Szár-hegy       435 m

Vár-hegy          334 m

5. Rajzold le a hegyeket nagyság szerint!
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Sátoraljaújhely éghajlata

Városunknak sajátságos az éghajlata. A nyugat felõl érkezõ szelek csapadékterhüket a 

Zempléni-hegység szél felõli oldalán és középen lerakják, Sátoraljaújhely fölé már csak  

500 mm körüli mennyiséget szállítanak évente. A városban nagyon ritka a szélcsend. Ennek  

legfõbb oka az, hogy északról a Bodrog völgyén, keletrõl pedig az Alföldön át akadály nélkül 

áramlanak a Kárpátok láncain átjutó hidegebb légtömegek. 

 

1. Miért ritka a szélcsend városunkban?

2. Rajzold le a fõ égtájakat és jelöld, honnan kapunk szelet!

3. Melyik évszak a legszebb városunkban? Miért?

4. Mit és hol sportolhatsz a különbözõ évszakokban?

5. Miért változik földünk idõjárása?

6. Hogyan óvhatjuk a természetet és környezetünket?

tavasz:

nyár:

õsz:

tél:
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Város születik

1. Beszél maga a  név is!

A többszörös szóösszetétel a település fekvését és történelmi létrejöttét sûríti egy szóba. 

A város nyugati határában emelkedõ hegyek formája adta a helynév elsõ elemét, a 

második a helyhez való viszonyítást szolgálja, a harmadik és a negyedik tag az 

újratelepülés emlékét õrizte meg. A  Sátorhalom helynév már a 12. században 

megjelent, a lábánál meghúzódó falucskát Sátorelõ néven emlegették. A tatárdúlás 

azonban elpusztíthatta õseink mocsarak övezte hajlékait, s a vész elmúltával a 

hegyekhez közelebb született újjá a település.

A szépen fejlõdésnek indult település bírója egy küldöttséggel felkereste V. István királyt, 

tõle két pecsétes szabadságlevelet kapott 11 szabadalommal (engedéllyel):

  1. szabad  önkormányzat                                

  2. szabad halászat (Bodrog)                          

  3. szabad végrendelkezés                              

  4. heti vásártartás (kedd)                              

  5. szabad papválasztás                                  

  6. rangegyenlõség

  7. hét vármegyében vámmentesség

  8. külön polgári törvényszék

  9. ítélkezés joga

10. ingatlanok szabad forgalma

11. közvetlen érintkezés a  király udvarával

Mit jelentenek ezek a kiváltságok?

2. Milyen napokon van városunkban piac? Hol?

  

Rajzold le az új  piacot!

26



3. Városunk kiváltságlevele:

4. V. István szobra

5. Mi viseli városalapító királyunk nevét?

 

6. Számold ki, hány éves városunk!

7. Mikor ünnepeljük a város 1050. születésnapját?
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8. Te mit ajándékoznál a városnak születésnapjára? Rajzold le!

1. A középkori város pontos kiterjedését nem ismerjük. Feltételezhetõen az Esze Tamás 

utca - Arany János utca - Kisfaludy utca - Vasvári Pál utca - Rákóczi utca -  Zsólyomka utca 

közötti területet foglalta magába. Különálló részt képezett a Barátszer, azaz a Pálos kolostor 

környéke. Ennek jellegzetes zegzugos utcahálózata a mai térképen is jól láthatóan elkülönül 

a többi városrésztõl. A  Deák utca - Posta köz - Rákóczi utca - Sziget utca - Móricz Zsigmond 

utca - Budai Nagy Antal utca - Kazinczy Ferenc utca határolta terület számítható a 

Barátszerhez.

2. Jelöld a térképen az olvasott utcákat! Külön színnel  jelöld a Barátszert!

3.  A 13. és 14. században királyi, illetve királynõi birtok volt Sátoraljaújhely környéke. 

1429-ben Zsigmond király Pálóczi György esztergomi érseket és két fivérét tette meg a 

vidék urává. Egy évszázadon át a Pálócziaké Újhely is és Patak is. A család utolsó két tagja 

Mihály és Antal volt. Pálóczi Mihály vörös márvány síremlékét 1519-ben készítették és a 

pataki várban látható.

4. Nézd meg a telefonkönyvben, élnek-e a környéken még Pálóczi nevû  családok!

Sátoraljaújhely a középkorban
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Az újhelyi Vénusz  - olvasmány

Pálóczi Antal, mint Zemplén megyei fõispán a vármegyei hadak élén a törökök ellen indult, 

részt vett a mohácsi csatában is, és ott esett el. Felesége, Ráskay Magdolna, akit ragyogó 

szépsége miatt „újhelyi Vénusznak” neveztek, sokáig nem akarta elhinni ura halálát. Azért is 

kételkedett ebben, mert a szomszédos pataki vár új, 25 éves birtokosa, Perényi Péter 

sértetlenül tért haza a csatából és magával hozta a királyi koronát is. Nem merte Patakon 

õriztetni, ezért a füzéri vár kápolna alatti termében rejtették el.

Perényi szemet vetett a gazdátlanul maradt újhelyi várra, és a szépséges özvegy kezével 

együtt szerette volna megszerezni. Ráskay Magdolna azonban visszautasította közeledését 

és Perényi 1526. végén ostrom alá vette az újhelyi várat. Hiábavalónak tûnt azonban minden 

próbálkozása, mert a vár is és a vár úrnõje is állta az ostromot. Egy éjjel aztán váratlan 

fordulat következett be. Megnyíltak a vár kapui Perényi katonái elõtt és azok kitûzték a 

falakra a gyõzelmi zászlót. Hogyan arathattak ilyen könnyen gyõzelmet az ostromlók? Nem 

vitézségük, hanem árulás miatt került kezükre a vár. Az újhelyi vár kapitánya egy Ulrich nevû 

spanyol lovag, aki szintén szerelmes volt Ráskay Magdába, bosszút esküdött és kinyittatta a 

kapukat az ellenség elõtt. Azután a lovagi elõírásoknak megfelelõen a vár alatt végzett 

önmagával. A várat sikerült hát bevenni Perényi Péternek, de Ráskay Magda kezét nem 

nyerhette el. 1578-ban Perényi Gábor örökölte apja halála után a pataki és az újhelyi várat. 

1558-ban a császár parancsára lerombolták. Századokon át romokban hevert a vár, ma már 

csak ásatásokkal lehet elõhozni egy-egy darabját. Így napjainkban csak a lejtõin szõlõt 

nevelõ hegy neve és egy romantikus lovagi szerelem története õrzi a hajdani vár emlékét 

Sátoraljaújhelyen.

1. Válaszolj a kérdésekre !

Miért lett Ráskay Magda a vár úrnõje?

Miért kellett a hõs asszonynak a várat feladnia?

2. Jellemezd Ulrich várkapitányt!

 

 

3. Érdeklõdj, vannak-e tervek a vár feltárására vagy újraépítésére.

4. Szeretnéd, ha nekünk is lenne egy várunk? 

    Milyen rendezvényeket látogatnál benne?
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Lorántffy Zsuzsanna

1608-ban Lorántffy Mihály és családja lett a pataki uradalom és vele Újhely birtokosa. 

1616-ban Lorántffy Zsuzsanna kezével Patak és Újhely Rákóczi birtok lett. Lorántffy 

Zsuzsanna nagy kegyességû és tudományú fejedelemasszony volt. Férjének, I .Rákóczi 

György erdélyi fejedelemnek mindenben komoly segítõtársa volt. Levelezésükben írtak 

ügyes-bajos dolgaikról, amelyben a fejedelemasszony is segített. Bõkezûen támogatták az 

iskolákat. Az 1531-ben alapított sárospataki iskola Lorántffy Zsuzsanna közremûködésével 

virágzott fel. „Az pataki deákok pénze, hogy elidegenedjék, attul isten ójjon, meg kell az 

övéknek meg kell lenni, édesem” írta feleségének a fejedelem 1644-ben.

1. Válaszolj a kérdésekre!

- Hogyan lett újhely Rákóczi birtok?

- Milyen feleség volt Lorántffy Zsuzsannna?

- Hol alapított iskolát?

2. Mit gondolsz, hogyan  kézbesítették  abban az idõben a leveleket? 

3. Tudod-e, hol van Újhelyben a Posta? Mit lehet ott elintézni?
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4. Címezz  meg  egy  borítékot Lorántffy  Zsuzsannának!

Cím: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u 21.

A feladó te vagy.

Mondd el szóban, hogyan szólítanád meg a levélben!

A Városkönyv
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Sátoraljaújhely városkönyve 1617-ben kezdõdik a Rákóczi uralommal.

A város életének minden jogi szabályozását megtalálhatjuk benne, a tisztségviselõk 

kötelességeit és jövedelmeit. Ekkor készült el az elsõ ránk maradt vásárrendtartás.

Válogatás nélkül minden szegénynek boldognak, özvegynek, helyi lakosnak jövevénynek és 

úton járónak igazságos törvényeket biztosított a város bírója. Ekkor Újhelyben 263 

háztartást (családot) írtak össze.

1. Abban az idõben  több  generáció élt  együtt egy háztartásban.

Számold ki, hány lakosa volt Újhelynek, ha egy háztartásban 6 vagy 8 családtagot 

számítunk!

2. Mennyivel lakunk most többen a városban? Hányszorosára nõtt a lakosság  száma?

1650. körül Lórántffy Zsuzsanna Újhely városán belül építtetett magának udvarházat. Ennek 

maradványait a 19. század végén hordták szét. 

Leghíresebb szõlõje a Vár-hegy és a Sátor-hegy közötti déli lankán az Oremus dûlõben 

feküdt. A hagyomány szerint itt készítette Szepsi Laczkó Máté református prédikátor az 

1620-as években az elsõ aszúbort. Ezzel kedveskedett Lorántffy Zsuzsannának 1650-ben a 

húsvéti ünnepek alkalmából.
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1. Melyik iskola udvarán áll Szepsi Laczkó Máté szobra?

 

 

2. Keresd a könyvtárban!

3. Tudakold meg, hogyan készül az aszú bor!

4. Gyûjts a szõlõvel, szüreteléssel és borral kapcsolatos népdalokat!

Énekeljétek el!

puttony:

gönci hordó:

must:
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A hegyaljai felkelés 1697.

1. Ismerkedj meg a történettel!

Az 1680-90-es években a török elleni harcokban elért sikerek okozta örömöt a lakosság 

nem élvezte, mert az országgal, benne a magyarsággal úgy bántak, mint a meghódított, 

leigázott néppel. A császári kormányzat kezdett egyre gyûlöltebbé válni. A sok adó, az 

idegen zsoldosok állandó zsarolása és a vallásüldözés csakhamar általános elkeseredést 

váltott ki a lakosság körében. A felkelés június 30-án, vagy július 1-jén egy vásári 

verekedésbõl keletkezett. A többnyire botokkal felfegyverkezett jobbágyok és a 

parasztruhás kurucok a vásározók tömegében elvegyülve  hirtelen megrohanták  az adót 

és vámot szedõ pataki helyõrség parancsnokát  és kéttucatnyi katonájával együtt megölték. 

A verekedésbõl rövid idõn belül egy általános mozgalom támadt az elnyomott és megsarcolt 

jobbágyok és a parasztság bekapcsolódásával. A felkelés vezérei Tokaji Ferenc, egykori 

regéci gyalogos hadnagy, Szalontai György  végardói bíró és Kabay Márton református pap 

voltak. Szalontai György 130 fõnyi kuruc csapatával még éjjel elfoglalta a pataki várat, majd 

a tokajit is. Mindenütt csatlakozott hozzájuk a kifosztott nincstelenek hada. A császáriak 

megijedtek. A vezetõk fejére vérdíjat tûztek ki. A nemesek és a fõurak nem álltak a felkelõk 

mellé, így a felkelõk két csatában vereséget szenvedtek. Ezután megadták magukat, és egy 

részük elmenekült, s a megmaradtakra brutális megtorlás  következett.

A  hegyaljai felkelésre a Városháza falán  elhelyezett  márványtábla emlékeztet. 

2. Sorold fel a szereplõket!

3. Mi a  vásár? Mit  árulnak a vásárban?

4. Képzeld el  magad  az  újhelyi vásárban! Játsszátok el, hogyan kezdõdött a  felkelés!
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5.  Pótoljátok a szövegben a hiányzó fõneveket!

A rendkívüli nagy ……………………., az idegen ........................................................ 

…………………………..állandó …………………...........………és a 

………………………. csakhamar általános ................... ……………………… váltott ki 

a …………………………….     ………………………….

6. Írjátok le a  fõnevek  toldalék  nélküli alakját!

7  Kösd  a kuruc vitéz öltözékének, fegyvereinek nevét a képhez!

Fegyverzet: szablya, karabély, pisztoly, buzogány, lóding

Öltözet: kucsma, kacagány, csizma, mente

.
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II. Rákóczi Ferenc

1676. március 27-én született Borsiban.

Szülei: Zrínyi Ilona és  I. Rákóczi Ferenc, nagyszülei Lorántffy Zsuzsanna és I. 

Rákóczi György voltak.

1703 és 1711. között vezette a magyar nemesek, köznemesek és a jobbágyok 

szabadságharcát. Nagymûveltségû politikus, kiváló szónok és diplomata.

Városfejlesztõ adományaival, a  testõrei számára épített utcasorral, a Palotás utcával 

mutatta ki pártfogását Újhely iránt. Hadra való felkészülése közben sem feledkezett 

meg a szõlõk mûvelésérõl: Tokajba biztost rendelt ki, akinek kötelessége volt 

gondoskodni a hegyaljai szõlõk megmûvelésérõl. Bevezette a rézpénz forgalmat, 

megadóztatta a szõlõbirtokokat, szabályozta a kereskedelmet és postahivatalokat 

állíttatott fel. Rákóczi szabadságharcát a város erején felül segítette. 1706-ban 

ispotályt* nyitottak a harcokban megsebesültek, a rokkantak ápolására. 1707-ben a 

hadak ellátására hetenként öt köböl** abrakot, négy szekér szénát szolgáltatott a 

város.

II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc leverése után 1720-ban Törökországban 

telepedett le bujdosótársaival együtt. 15 évet élt még idegen földön, mindig 

reménykedve abban, hogy egyszer viszontláthatja szeretett  hazáját.

1735. április 8-án halt meg Rodostóban. Hamvait a XX. század elején a kassai 

dómban helyezték el.

     

 *  kórház, szegényház

 ** ûrmérték
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1. A szöveg elolvasása után felelj a következõ kérdésekre!

Mikor és hol született II. Rákóczi Ferenc?

Ki volt már közületek a borsi Rákóczi kastélyban? Mit láttatok ott?

Mit adott Rákóczi Újhelynek?

Mit adott a város Rákóczi hadainak? Mire használták?

2. Keresd meg a térképen Borsit, Újhelyt, Patakot, Rodostót és Kassát. 

Hány országban találhatók ezek a  települések?

 

3. Melyik mai pénzünkön láthatjuk II. Rákóczi Ferenc  arcképét?
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Losárdi Zsuzsanna költõnõ

 

Sátoraljaújhelyben született 1681 - ben. Bátyja, II. Rákóczi Ferenc zászlótartója volt. A 

Rákóczi szabadságharc idején a fejedelem lelkes híve. Követte bátyját a csatákba. A 

sebesülteket ápolta és dalaival lelkesítette a kurucokat. A zsibói csatában a császáriak 

fogságába került. Bebörtönözték, költeményei miatt felségsértési perbe fogták és halálra 

ítélték. 1706-ban sikerült megszöknie és Törökországba menekült.

1. Hol található Újhelyben a Losárdi Zsuzsanna utca?

2. Miért lehetünk büszkék városunk szülöttére?

3. Mivel bizonyította a szabadsághoz fûzõdõ hûségét?

4. Hány éves korában sikerült megszöknie a börtönbõl?

5. Keresd meg Losárdi Zsuzsanna emléktábláját városunkban!

6. Másold le az emléktábla szövegét!

38



Esze Tamás 

Esze Tamás, tarpai lakos, Rákóczi Ferenc jobbágya, sókereskedéssel foglalkozott. 1702-

ben az új sófelügyelõk megrohanták, a sót, szekereit és jószágát is elkobozták. Hiába kérte, 

hogy adják vissza marháit, nem tették. Ezért társaival együtt fegyveres kézzel próbálták 

visszaszerezni értékeit. Amikor üldözõbe vették barmaival és családjával együtt beállt a 

bujdosó szegénylegények közé. A kurucok gyalogságánál, vagyis a talpasoknál tanulta meg 

a fegyverforgatást. Felkereste II. Rákóczi Ferencet Lengyelországban, ahonnan a fejedelem 

kiáltványával tért haza. Megkezdték a bujdosó szegénylegények hadba szervezését Rákóczi 

zászlai alá. Esze Tamás tarpai jobbágyot a fejedelem felszabadította és ezredkapitánnyá  

nevezte ki. Ezrede  élén részt vett a szabadságharc  jelentõs ütközeteiben. Kassa városának 

megvédése is az õ nevéhez fûzõdik.

Szülõvárosát, Tarpát kiváltságokkal ruházta fel a fejedelem, Esze Tamás családját nemesi 

rangra emelte. 1708. húsvétján az összeszólalkozó kuruc csapatok szétválasztása közben 

vesztette életét.

„Soha nem felejtjük, s inkább emlékezetben tartjuk Esze Tamás hûségét.” - emlékezett meg 

róla Rákóczi Ferenc fejedelem.

1.  Állapítsd meg, igaz-e a következõ állítás!  

Az Esze Tamásról szóló  olvasmány  mese.

A szövegbõl vett példákkal bizonyítsd álláspontodat!

2.  Készítsd el az olvasmány vázlatát!
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3. Jellemezd melléknevekkel Esze Tamást!

 

4. Miért fontos a só az ember életében?

5. Mit jelent a kuruc és a labanc szó?

6. Milyen színû a kurucok zászlója?

 

7. Rajzold le a zászlót és beszéljétek meg, mit jelent a felirat!

                                     

                                                

    

 

Mi viseli városunkban Esze Tamás nevét?

CUM  DEO PRO PATRIA 

ET  LIBERTATE  

ISTENNEL A HAZÁÉRT 

ÉS A SZABADSÁGÉRT
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1. A XVIII. század során 1711-ben és 1741-ben nagy pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. 

Az 1741. évi pestis után a megmaradt lakosság fogadalomból építette a köralaprajzú, kupolás 

Szentháromság kápolnát.

Milyen fertõzõ betegségekrõl hallottál?

Hogyan védekezhetünk ellenük?

Hol áll a Szentháromság kápolna?

Sátoraljaújhely a XVIII. század közepétõl Zemplén vármegye székvárosa lett. 1754 és 1768 

között olasz építész tervei alapján felépült a fõtéren Zemplén vármegye barokk székháza. Az 

emeleten középen helyezkedik el a hatalmas, felújított Díszterem. 

2.    

4. osztály4. osztály
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A fából készült, gazdagon díszített festett karzat közepén Zemplén vármegye címere idézi a 

történelmi idõket.  Az épület bal szárnyában található az egykori vármegyei levéltár.  

Tágas, boltozatos kapualját, ódon lépcsõit gyakran koptatta Kazinczy Ferenc és Kossuth 

Lajos is.

3. Látogassatok el a Városházára! Nézzétek meg a Dísztermet és a levéltárat! 

Kinek a szobra áll a  bejárattal  szemben az  udvaron?

Figyeljétek meg a barokk épület tagolt homlokzatát, kiugró középsõ részét, kapuját, erkélyét 

és címerét, a kõkeretes különbözõ alakú ablakokat!

4. Mi látható Zemplén vármegye címerén?

5. Kit ábrázol a két hatalmas  festmény a  Díszteremben?

6. Mit  õriznek a levéltárakban?
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Kazinczy Ferenc Zemplén vármegye levéltárának „napibérese”

Érsemjén, 1759. október 27. - Széphalom, 1831. augusztus 22.

Költõ, író, irodalomszervezõ és nyelvújító. Sárospatakon, Eperjesen, Kassán és 

Budapesten végezte tanulmányait. Széleskörû tevékenységet folytatott: megindította a 

Magyar Múzeumot Kassán, irodalmi lapot szerkesztett, az iskolai oktatás fejlesztésére 

törekedett. Résztvevõje volt a Martinovics - féle mozgalomnak, ezért halálra, majd hosszú 

várfogságra ítélték. Kiszabadulva 1804-ben feleségül vette Török Zsófiát és letelepedett 

Bányácskán, amelyet Széphalomnak nevezett el. Itt élt haláláig, miközben nyolc 

gyermekük született. Nagyon szerény anyagi körülmények között éltek. 1815-tõl Zemplén 

vármegye levéltárának napibérese volt. 10 krajcáros napi bérért rendezte a vármegyei 

iratokat. Gyakran tette meg gyalog a Széphalom - Újhely - Széphalom utat. A város 

legtekintélyesebb emberének számított. Becsülték tudását, elvhûségét és munkabírását. A 

városból fejtette ki irodalomszervezõ, nyelvújító munkáját, innen írta leveleit, amelyek, mint 

irodalmi alkotások is nagyon érdekesek. Alapító tagja volt a Zempléni Casinónak. 

Különösen kedves volt számára a Köves-hegy oldalában lévõ szõlõje.

1. Tegyetek fel egymásnak kérdéseket Kazinczy életével kapcsolatosan!

Értelmezzétek Kazinczy Ferenc szállóigévé vált sorait!

„Szólj, s ki vagy, elmondom. Ne tovább!

Nékem üres fecsegõt fest az üres fecsegés.”

                                                             (Írói érdem)
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2. Milyen módú igealakok szerepelnek az idézetben?

3. Beszéljétek meg, miért kell vigyázni anyanyelvünkre!

     Hogyan ápoljátok nyelvünket?

4. Hol található ez a két épület? Mi a neve? Miért ide építették?

5. Imádság Kazinczy Ferenc szavaival

Iskolai ima

„Uram, mi a te teremtéseid, hozzád kiáltunk fel, világosítsd meg elméinket, hogy azt, ami a 

törvényeid szerint való megérthessük: erõsítsd meg a mi emlékezetünket, hogy azt a jót, amit 

most megtanulunk, megtarthassuk: gerjeszd fel akaratunkat, hogy az idvességes tudományt 

munkába is vigyük, s ezáltal magunkat és felebarátainkat szerencsésekké, s boldoggá 

tehessük.”

6. Mondd el saját szavaiddal, miért imádkozik egy iskolás?

7. Kazinczyval egy idõben élt Molnár Borbála költõnõ. 

Kutass! Tanulmányozd életét és mûveit!
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KOSSUTH LAJOS

„ ...engem életem legelsõ emlékezetei Újhelyhez csatolnak, a szülõföldhöz ragaszkodás 

édességével. Újhely volt gyermekkorom bölcsõje… és ami a madárfióknak elsõ bizonytalan 

szárny próbálgatásainál az anyai fészek, nekem az Újhely volt… S büszke vagyok arra, 

hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem.”    

1. Értelmezd Kossuth Lajos szavait!   

 

2. Kossuth Lajos  

Monok, 1802. szeptember 19. - Turin, 1894. március 20.

1808-tól szüleivel Sátoraljaújhelyen lakott a Barátszeren. Iskoláit itt Sátoraljaújhelyen, 

Eperjesen és Sárospatakon végezte. Hat újhelyi tanulóévébõl ötben osztályelsõ volt. Az 

ügyvédi gyakorlatot is itt folytatta apja ügyvédi irodájában. Egyre jobban bekapcsolódott a 

város és Zemplén vármegye közéletébe. Táblabíróvá választották. Alapító tagja volt a 

Zempléni Casinó Társaságnak Kazinczy Ferenccel és Balásházy Jánossal együtt. 

1827. novemberében hatalmas tûz pusztított a Barátszeren. Megszervezte a tûzvédelmet. A 

kolerajárvány idején emberfeletti munkát végzett, kórházat látogatott, eltemettette a 

halottakat, gondoskodott az éhezõk segélyezésérõl.

Pozsonyba ment és onnan küldte az Országgyûlési Tudósításokat az ellenzék egyik 

vezéreként. Felségsértési perbe fogták és bebörtönözték. Szabadulása után szerepe volt a 

forradalom gyõzelmében, az ellenzék vezérének tekintette. Pénzügyminiszter, majd 

kormányzó lett. Ebben a tisztségében is megkülönböztetett figyelemmel kísérte a város és 

Zemplén ügyeit. Az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedõ politikusa volt. A hagyomány 

szerint a Városháza erkélyérõl mondott lelkes  toborzó beszédet.

A szabadságharc bukása után elhagyta az országot. Magas kort ért meg. 90. 

születésnapján városunk díszpolgárává választották.

45



3. Szerkessz 5 kérdést a szöveghez!

4. Húzd alá a helytelen meghatározást!

Kossuth Lajos tanulmányait Miskolcon végezte.

Õ szervezte meg Újhelyben a tûzoltóságot.

Borsiban született.

Oktatási miniszter volt.

5. Számítsd ki, hány éves  korában  halt meg hazánk nagy  fia!

6. Mi õrzi városunkban Kossuth Lajos nevét?

7. Ki alkotta a Kossuth szobrot?

 

8. Énekeljétek el! Tapsoljátok az ütemet!

Kossuth Lajos azt üzente………..

Kossuth Lajos táborában……..

Most szép lenni katonának….
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Kossuth Zsuzsa

 

Sátoraljaújhelyen született. Alig múlt el 10 éves, amikor a bátyjával együtt önfeláldozóan 

dolgozott a kolerajárvány idején. Segített Kossuth Lajosnak az Országgyûlési Tudósítások 

szerkesztésében. Törõdött idõs szüleivel, amikor testvére fogságban volt. A  

szabadságharc idején a tábori kórházak fõápolónõje lett, járta az országot, ellenõrizte a 

katonakórházakat. A szabadságharc bukása után elfogták és bebörtönözték. Összesen 

másfél évig raboskodott.  1852-ben kénytelen volt elhagyni hazáját. Brüsszelben telepedett 

le édesanyjával és csipkeverõ mûhelyt nyitott. Ezután Londonba, majd Amerikába települt 

át, ott is temették el. Mindössze 34 évet élt.

Csipkeverõ nõ

Vermeer

1. Mivel foglalkozott Kossuth Zsuzsa? Húzd alá a helyes választ!

újságírás, betegápolás, kertészkedés, tanítás, csipkeverés

2. Ha abban a korban éltél volna, hogyan segítettél volna a szabadságharc idején?

3. Hallottál már más híres magyar nõkrõl, akik  hõsiesen harcoltak hazánkért?
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Kossuth Lajos és Kossuth Zsuzsa híres kortársa volt városunkban:

Újhelyben született és mezõgazdasági könyveket írt például a juhtenyésztésrõl, a 

vízszabályozásról, a borkereskedésrõl, az adóról és arról, hogyan lehet okosan 

gazdálkodni. Pesten ügyvédkedett, azután hazajött szülõvárosába. Kazinczyval és 

Kossuthtal jó barátságban volt. Õ is alapító tagja a Zempléni Casinónak, késõbb a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja lett. Amikor Kossuth elment Újhelybõl, õt is támadták, ezért 

elköltözött Debrecenbe. Ott egy mezõgazdasági szakközépiskola viseli a nevét.

1. Mit jelent a kortárs szó?

2. Írd le egy kortársad nevét!

 

3. Nevezd meg eddigi tanulmányaid alapján egy-egy kortársát a következõ neves 

személyiségeknek!

Lorántffy Zsuzsanna

Esze Tamás 

Kazinczy Ferenc

Árpád  vezér

Fekete István

Balásházy János 
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A Dózsa György utca 11. számú házában volt a Zempléni Casino. Itt gyûltek össze Zemplén 

vármegye haladó gondolkodású ifjai. Értékes könyvtáruk volt, itt olvasták Kossuth 

országgyûlési tudósításait és más újságokat. Mûvelõdtek és szórakoztak. Táncterem, majd 

színház is volt az épületben.  Megtekinthetitek a régi bútorokat és sok más nagyon érdekes 

és szép dolgot.

1. Keressétek meg a Dózsa György utca 11. számú házat!

2. Mi található ma ebben az épületben?  

3. Kirõl nevezték el ezt az intézményt?  

4. Tagold a mondatot! Tedd ki a mondat végi írásjelet! Írd le a költõ nevét!

      Melyikhíresköltõnkfordultmegafalaiközött 

5. Kinek a meghívására érkezett városunkba  a költõ?

6. Másold le az emléktábla szövegét!

A reformkor híres helyi politikusai voltak: 

Lónyay Gábor és Andrássy Gyula, a késõbbi miniszterelnök
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Ismerkedj meg a következõ fogalmakkal!

Zsidók: az idõszámítás elõtt a 14 - 12. században Palesztina területére bevándorolt 

nomád törzsekbõl alakult, ott több államot alkotó népek gyûjtõneve.

zsidó: vallás

Zsinagóga: zsidó templom

Rabbi: a pap neve a zsidó vallásban

Kóser: a zsidó vallási elõírásoknak megfelelõen elkészített étel és ital.

A zsidó népesség a 17. század elejétõl telepedett le Tokaj-Hegyalján. Borkereskedelemmel 

foglalkoztak. Kereskedõházakat, zsinagógákat, iskolákat, fürdõt, kórházat építettek. 

Temetõiket fel lehet ismerni a jellegzetes síremlékekrõl.

Fiatal éveirõl és neveltetésérõl nem tudunk semmit. Lengyelországból került Újhelybe 1808-

ban. Rabbi és egyházi író volt. A hagyomány szerint a gyermek Kossuth Lajost is gyógyította 

és megjövendölte történelmi küldetését. Már életében csodarabbinak tartották, amit nagy 

tudásával érdemelt ki. 1841-ben halt meg. Síremléke az újhelyi régi zsidó temetõben áll. 

Évente a világ minden részérõl zarándokolnak ide ma is a hívei.

Teitelbaum Mózes
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1. Nézd meg a történelmi térképen, hol volt Palesztina!

2. Hol találsz városunkban zsidó emlékhelyeket?

3. Nézd meg, milyen a héber írás!

Tudod-e, hogy õk nem balról jobbra, hanem fordítva, jobbról balra haladva olvasnak és 

írnak? 
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Az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc városunkban

A szabadságharc idején a város nagy áldozatokat hozott. 1848. október 23-án az újhelyi 

honvédek visszaverték az ellenséges csapatot. November 21-én a városi bizottmányi 

ülésen újoncállítást, a harcokhoz lovak beszolgáltatását és élelmezési segítséget határozott 

el az elöljáróság.

1849. január 6-án Boronkay Albert kormánybiztos elrendelte, hogy ideiglenes fegyvergyárat 

létesítsenek a városban. Adják be az újhelyi lakosok az ólom, réz,és bronz edényeiket 

golyók, fegyverek készítésére. Alljanak a a puskamûvesek, lakatosok és kovácsok a szent 

ügy szolgálatába.

A szabadságküzdelem egész idõszakában az önfeláldozás példaképe volt a város. Ezt az 

áldozatos munkát Szemere Bertalan, az akkori miniszterelnök szép levélben köszönte meg.

 

1. Érdeklõdd meg, hol volt városunk közelében a legnagyobb csata!

2. Milyen fegyverekkel harcoltak a honvédek?

3. Mit jelent az önfeláldozás szó?

Csak  háborúban lehet valaki  önfeláldozó?

52



4. Rajzolj csatajelenetet!

5. Írj meleg hangú köszönõlevelet a ……..................................................……. családnak, 

amiért olyan sok fémedényt szolgáltattak be golyónak, puskának.
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A Kazinczy család másik híres, szomorú sorsú tagja volt 

Széphalom, 1820. október 20. - Arad, 1849. október 25. 

Kazinczy Ferenc legfiatalabb gyermeke Sárospatakon volt magántanuló, majd katonai 

pályára lépett. Részt vett a szabadságharcban. A szabadságharc leverése után 13 

tábornokot végeztek ki Aradon, õt tizennegyedikként fõbe lõtték.

Ezek a bátor emberek életüket adták a hazáért, õk az aradi vértanúk. Róluk emlékezünk meg 

minden évben október 6-án.

Kazinczy Lajos szobrát megtalálhatod Széphalmon, a Kazinczy kertben.

Kazinczy Lajos.
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1. Számolj!

Hány éves volt Kazinczy Ferenc, amikor a legfiatalabb gyermeke született?

Túlélte fia hõsi halálát?

2. Írj fogalmazást egy, a csatában elesett hõsrõl! 

55



Tartalomjegyzék 
 

1. osztály  ...................................................................................................................... 4 

Környezetismeret  ....................................................................................................... 4 

A család  ..................................................................................................................... 5 

Iskolám  ...................................................................................................................... 6 

Írás-olvasás  ............................................................................................................... 7 

Matematika  ................................................................................................................ 8 

Tanulmányi séta  ........................................................................................................ 9 

Olvasás  .................................................................................................................... 10 

Jeles napok, hagyományok városunkban  ................................................................ 11 

 

2. osztály ......................................................................................................................12 

Perilla tündér  ........................................................................................................... 12 

Kopaszka .................................................................................................................. 13 

Magas-hegy  ............................................................................................................. 14 

Néma-hegy  .............................................................................................................. 16 

 

3. osztály  .....................................................................................................................18 

Retel vitéz  ................................................................................................................ 18 

Az újhelyi vár legendája  ........................................................................................... 20 

Természeti viszonyok  .............................................................................................. 24 

Sátoraljaújhely éghajlata  ......................................................................................... 25 

Város születik  .......................................................................................................... 26 

Sátoraljaújhely a középkorban  ................................................................................ 28 

Az újhelyi Vénusz  .................................................................................................... 29 

Lorántffy Zsuzsanna  ................................................................................................ 30 

A hegyaljai felkelés  .................................................................................................. 34 

II. Rákóczi Ferenc  .................................................................................................... 36 

Losárdi Zsuzsanna  .................................................................................................. 38 

Esze Tamás  ............................................................................................................. 39 

 

4. osztály  .................................................................................................................... 41 

A Szentháromság kápolna  ...................................................................................... 41 

A Városháza  ............................................................................................................ 41 

Kazinczy Ferenc  ...................................................................................................... 43 

Kossuth Lajos  .......................................................................................................... 45 

Kossuth Zsuzsanna  ................................................................................................. 47 

Balásházy János  ..................................................................................................... 48 

Teitelbaum Mózes  ................................................................................................... 50 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc városunkban  ................................... 52 

Kazinczy Lajos  ......................................................................................................... 54 

 

 

 

Ha meg akarod ismerni városunk további történelmét,  
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és az interneten !  
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