
Augusztus 26-án a Sárospataki Irodalmi Olva-
sókör tagjai a szépséges Szepesség történelmi,
irodalmi nevezetességeit keresték fel. Az egy-
napos tervünk megvalósításához kora reggeli
indulással, többórás utazással érkeztünk meg a
híres iskolavárosba, Iglóra.

A rendezett település neve elõször egy
1268-as oklevélben szerepelt. A tatárjárás
pusztítása után IV. Béla, a csehországi 
Iglauból  (Jihlava) szorgalmas bányászokat te-
lepített ide. Igló a vas- és rézbányáiról vált hí-
ressé, gyorsan fejlõdött, gyarapodott. Az 
Árpád-házi királyoktól több kiváltságot, ké-
sõbb bányavárosi rangot kapott. Sajnálatos,
hogy 1412-ben Zsigmond király a huszonnégy
szepesi tartományi – a hét Gölnic-völgyi – vá-
rosból tizenhatot zálogba adott 37 ezer ezüst
garasért Ulászló lengyel uralkodónak. Az áten-
gedett települések közül a tizenhatodik Igló
volt. A zálogjog 1776-os megszûnése után
csaknem száz évig a szepesi városok központ-
jaként is mûködött. Itt zajlott az 1848-49-es
szabadságharc egyik híres csatája. Guyon tá-
bornok seregével fényes gyõzelmet aratott a
Habsburgok felett. 

Sétánk során felkerestük a XIV. századi,
Szûz Mária mennybemenetele tiszteletére
épült gótikus templomot, megcsodáltuk gyö-
nyörûen faragott gótikus kapuzatát. Az 1848-
49-es események során megsérült tornyát
Steindl Imre tervei alapján újították fel. A Fel-
vidék legmagasabb tornyát az evangelisták
szobrai ékesítik, és egymás alatt két toronyóra.
A bátrabbak a szûk csigalépcsõn felkapasz-
kodtak a 84 méter magasban mûködõ rene-
szánsz harangokhoz, ahonnan gyönyörû pano-
ráma tárult eléjük. Ellátogattunk a XVIII. 
században épült klasszicista városháza bejára-
tához, a különleges stukkókkal ékesített 
Provinciális-házhoz, amely 1777-tõl szepesi
városok kormányzati székháza volt, majd az
1902-ben készült szecessziós vigadót csodál-
tuk meg. Magyar teátrumként mûködött, jelen-
leg a szlovákiai színházak egyik legnagyobb

kulturális intézménye. A csodaszép nagyte-
remben Slawomin Luczynsky karikatúrakiál-
lítását is megnézhettük. 

1845 májusában Petõfi Sándor felvidéki ba-
rangolása alatt több napot töltött Iglón. Itt írta
a Paripámnak az õ színe fakó, a Fresco-ritor-
nell címû verseket. Egy asszonyi állathoz
címû költeményében a szerelmi kalandját éne-
kelte meg. 

„Miként folyammá nõ a kis patak,
S miként tengerbe vész el a folyam:
Szerelmem akkép napról-napra nõtt,
S lett végre tenger, mély, határtalan.
Láttam piruló arcod hajnalán,
Hogy boldogságom napja újra kél.
Te is leány vagy, édes angyalom,
Egy szikrával sem jobb a többinél.”

1874-tõl a helyi gyógyszertár vezetõjeként te-
vékenykedett itt Csontváry Kosztka Tivadar.

A város jeles szülöttei: Kéry Kálmán vezér-
ezredes, Lányi Sámuel festõmûvész, vízépítõ
mérnök, Máriássy János honvédezredes,
Neményi Lili operaénekesnõ, színmûvész,
Rumy Károly történetíró, pedagógus, polihisz-
tor, Zathureczky Ede hegedûmûvész. 

Ezután Nagyõr, a Szepesség legészakibb
kistelepülése következett. A XII. század máso-
dik felében gyepûvár volt, „õrzõi” a székelyek
és a kabarok voltak. Neve elõször egy 1251-es
adománylevélben szerepelt. Rövid ideig volt 
a Berzeviczy-család tulajdona, 1556-ban
Horváth-Stansith Marko a török elleni háború-
ban szerzett érdemeiért kapta meg a Habsbur-
goktól. Itt élt és tevékenykedett Horváth-
Stansith Gergely, a híres humanista tudós. 
Átépítette a reneszánsz kastélyt, majd 1584-
ben humanista latin iskolát alapított a környé-
ken élõ nemesi családok gyermekeinek. A vár-
ban könyvtárat is hozott létre, amely kora
egyik legértékesebb gyûjteménye volt. Halála
után a kastély a Thökölyeké lett, a XIX. század
elején a Mednyánszky-, majd a Czóbel-család
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tulajdonába került. A vár utolsó úrnõje, Czóbel
Margit, 1972-ben bekövetkezett haláláig élt itt.
Az angolparkot, a kúriát a Szlovák Nem-
zeti Galéria az 1970-es és a 80-as években újít-
tatta fel. 

Szép, gondozott környezet, több állandó ki-
állítás várja az érdeklõdõket. A földszinti ter-
mekben az itt élt családok történetét, arckép-
csarnokát ismerhettük meg. Az emeleti 
szobákban a XVII–XIX. századi bútorokat,
porcelánokat, mûvészi értékeket néztük meg.
Megtudhattuk, hogy az állandóan vándorló,
igen tehetséges, különös sorsú Mednyánszky
László édesanyja halála után költözött Nagyõr-
be. Fõleg nyaranta tartózkodott a kastélyban.
Megnéztük a mûvész dolgozószobájában sze-
mélyes tárgyait, számos nagyõri alkotását. 
A kastély termeiben csodálatos tájképei, a csa-
ládjáról, az elesett emberekrõl, csavargókról
készült megdöbbentõ ábrázolások, az I. világ-
háború borzalmait, szenvedéseit felvonultató
festményei láthatók. Nagy hatással volt min-
denkire a Kivégzés elõtt címû, kevésbé ismert
alkotása. Különlegesen szépek a Magas-Tátrá-
ról készült képei. A Patak partján c. festménye
a szlovák 18 koronás bélyegen is szerepelt,
amely 2003-ban a világ legszebb bélyege mi-
nõsítést kapta meg. Mednyánszky rendkívül
termékeny mûvész volt. Életében a képei el-
adásából a szegényeket, az elesetteket segítet-
te. A világjáró mûvész az 1879-es szegedi ár-
víz mentési munkálataiban is segédkezett.
1893–94-ben két mûvésztársával a Feszty-
körkép alakjai megfestésébe is bekapcsolódott.
1919-ben a háborúban szerzett sebeivel, bete-

gen, magányosan halt meg bécsi mûtermében.
A kastély könyvtárszobájában õrzik a híres

humanista téka megmaradt dokumentumait.
Megtudhattuk, hogy a csaknem kilencezer kö-
tetes tudományos gyûjteményben a teológia,
filozófia, matematika, történelem stb. tudomá-
nyokkal kapcsolatos latin, francia, német, szlo-
vák, magyar nyelvû kódexek, kézikönyvek,
könyvritkaságok lelhetõk fel. Itt látható
Erasmus 1574-ben megjelent munkája, Luther
1568-as Bibliája is. A dokumentumok állaga
meglehetõsen rossz, ezért nem kutathatók,
nem kölcsönözhetõk, hiányzik a feldolgo-
zásuk.

A kastély értékeinek megtekintése után 
a modern szlovák képzõmûvészeti alkotások-
kal ékesített angolparkban elzarándokoltunk a
Mednyánszky- és a Czóbel-család tagjainak
sírhantjához is. Felkerestük a kastély szom-
szédságában épült XV. századi gótikus Szent
Anna templomot, sajnos restaurálás miatt zár-
va volt. Megcsodáltuk a gyönyörû reneszánsz
harangtornyot is, amelyet Mednyánszky több
festményén is megörökített.

Rövid utazás után Podolinba érkeztünk meg.
A települést a tatárjárás után IV. Béla felesége,
Kunigunda alapította, a lengyel kereskedelmi
átjárót védte. A szabad királyi városba szorgal-
mas kézmûvesek telepedtek le, késõbb a fürdõ-
építés jogát is megszerezték. 1412-ben Podolin
is az elzálogosított városok között szerepelt.
1455-ben itt alakult meg az ország elsõ önálló
céhe, amely a csizmadiák szervezete volt. 1642-
ben gimnáziumot alapítottak, 1651-ben piaris-
ták telepedtek le, szép barokk templomot, ko-
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lostort építettek ide. Az 1697-ben a bécsújhelyi
börtönbõl szabadult II. Rákóczi Ferenc néhány
hónapig a piarista kolostorban rejtõzött el, majd
a lengyelországi Brezán vára volt a szálláshelye.
Itt tanult négy évig a jómódú nyíregyházi ügy-
véd fia, Krúdy Gyula. Már 15 éves korában egy-
más után jelentek meg novellái, publicisztikai
írásai. Az igen termékeny író A podolini kísértet
c. népszerû regényének színhelye is ez a város.
Több mûvében mesterien mutatta be a podolini
tájat, a helybeli dolgos embereket, szokásaikat.
Az Álmoskönyv címû kötete az itt élõk gazdag
hiedelemvilágát adta közre. 

Rövid idõre megálltunk a hangulatos város
központjában. Megtekintettük a XIII. században
épült gótikus plébániatemplomot. Különleges
látvány a toscanai stílusban épült pártázatos ha-
rangtornya, a XVI. századi városháza épülete,
amelyet késõbb átépítettek. A fõtér hangulatos
polgárházait a XVII. században emelték.

Ezután következett Késmárk. A Szepesség
egyik legszebb városát az idetelepülõ szászok
alapították. A tatárjárás során teljesen elpusz-
tult, a túlélõk újra felépítették. A cipszerek lak-
ta település neve egy 1269-es forrás szerint
Caesareforum volt, ebbõl alakult ki Kase-
markt, Késmárk, magyarul sajtpiacot jelent. 
A település egyik híressége volt a sajtkereske-
delem. Nagy Lajos szabad királyi várossá nyil-
vánította, késõbb pallosjogot is kapott. 

A lengyelországi kereskedelmi utak jogai-
nak megszerzése miatt csaknem kétszáz évig
pereskedett Lõcsével. Sok természeti csapás
érte a várost, a lakosság a Rákóczi-szabadság-
harc idején a fejedelem szövetségese volt. A te-
lepülés híres evangélikus líceumát 1533-ban
alapították. A német nyelv alapos elsajátítása
érdekében sok magyar fiatal, Kazinczy Ferenc
és testvére, Dénes is itt folytatta tanulmányait.
Az intézmény kiváló professzorai kezdték el a
Magas-Tátra kutatását is.

Megérkezésünk után felkerestük az 1896-
ban épült eklektikus, új evangélikus templo-
mot, amelyet Hansen bécsi építész álmodott
meg. 1906-ban, méltó környezetben, itt he-
lyezték el Thököly Imre kuruc fejedelem ham-
vait. Felidéztük az életútját, az általa vezetett
szabadságharc eseményeit, a bujdosás idõsza-
kát, hamvainak 1906-os, ünnepélyes hazaho-
zatalát. A Himnusz eléneklése után hajtottunk
fejet a magyar történelem kiváló hadvezére

elõtt. Ezután átsétáltunk
az evangélikus fatemp-
lomhoz. A kívülrõl beme-
szelt, csak nemesfából
készült, torony nélküli
építészeti remekmûvet
1717-re készítették el. 
A Felvidék egyik legna-
gyobb, különleges fa-
temploma. A hosszúsága
34, a szélessége 30 méter,
a befogadóképessége há-
romezer fõ. A falakat, a
mennyezetet különleges freskók díszítik. Az
oltár barokk, nagyon szép a szószék, a keresz-
telõmedence is. Rövid belvárosi sétánk során
megcsodáltuk a felújított épületeket, a legré-
gibbet, a Kékfestõházat is. A szépen felújított
reneszánsz várat csak kívülrõl tudtuk megte-
kinteni. A bejárat márvány tábláján A legerõ-
sebb bástya az Úr neve, 1628. latin nyelvû fel-
irat köszönti az idelátogatókat. A fennmaradt
krónikák szerint ezen a helyen 1190-ben apá-
cakolostort létesítettek. 1348-ban kápolna
épült a kolostor mellé, majd a háborús esemé-
nyek során erõs várfalakkal vették körül. A vá-
rat 1441-tõl húsz évig a husziták bitorolták.
1579-tõl a Thököly-család tulajdonába került,
várkastéllyá alakították át. A Thököly-szabad-
ságarc bukása után az értékes berendezések, a
kincsek a Habsburgok tulajdonába kerültek.
Késõbb különbözõ célokra (raktár, laktanya
stb.) használták fel. Az öttornyos vár jelenleg
felújítva, különbözõ kiállításokkal várja az ér-
deklõdõket. Késmárkon megkóstoltuk a finom
fagylaltot, a kávét, a süteményeket és a kora
esti órákban indultunk hazafelé. 

A Dobsina-Betlér-Krasznahorka útvonalon,
a több kilométeres szerpentinen haladva meg-
csodálhattuk a Felvidék rendkívüli szépségeit.
A program zárásaként megálltunk a Szádelõ-
völgyénél. A különleges természeti jelenség a
barlangok beszakadásával keletkezett. Az ég-
benyúló fehér sziklák között a három kilomé-
ter hosszú, szûk szorosba besétálva nem min-
dennapi élmény várja az odaérkezõket. A sûrû
erdõben, a fák, a növények, a kövek között
hangosan csobog a Blatnica-patak, a csend, a
tiszta levegõ a megnyugvás, a kikapcsolódás
biztosítéka. Ezután már csak Sárospatakon áll-
tunk meg… ■
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