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Kirándulás a Poprád és a Dunajec völgyébe

A Poprád és a Dunajec völgyébe a Szent-Iványi-Csorba-tótól indulunk. A 
kiépített műúton vagy a kék turistajelzésen Tátracsorbán (Hochwald; Tatranska átr ba) 
keresztül jutunk le Csorba (-; Strba) faluba. A település nevét az egykori birtokosról, 
Csorba comesröl kapta. Különösebb látnivalója nincs, itt kezdődnek az Alacsony-Tátrába 

induló utak.

A régi úton továbbhaladva Lucsivnát (Lauspurg, Lautschburg; Lucivná) éljük el. 
A település mellett, a vasúthoz közel, Szakmáry Donát az 1870-es években 
vízgyógyintézetet létesített. A telep szép parkja, könnyű megközelíthetősége és nem 

utolsósorban mérsékelt árai vonzották a pihenni, kikapcsolódni vágyó, állandó orvosi 
felügyeletet nem igénylő vendégeket.

Lucsivna után a régi országút beletorkollik az újba, s párhuzamosan haladnak a 
vasúti sínnel. Az új településnél, Svitnél keresztezzük a Poprád (Popper; Poprád) folyót, 
és hamarosan megérkezünk Poprád városába.

Elöljáróban azonban említsünk meg néhány adatot a szcpcsscgi városokról!

Szepesi városok

A Szepességben (Scepusium; Zips; Spis; Spysz) a magyar honfoglalás gyér, 
feltehetően szláv népességet talált. Az idetelepítctt határőrök elsősorban a későbbi Szepes 
vármegye déli részét szállták meg, illetve északon a Poprádig hatoltak. Az Árpád-kori 
királyok telepítési tevékenysége hatására aztán a XII. században erősödött meg 

elsősorban német vidékről a betelepülés. A telepesek, hospesek 1239-ben 
egyházközséget alapítottak, amely később 24 szepesi település szövetségéhez vezetett, az 

Universitas Saxonum in terre Scepus-hoz. A telepes szászok kiváltságát a tatárjárás után, 
1271-ben V. István király erősítette meg a Charta Magná-ban. E szerint a szászok 

függetlenek a várispántól és a vármegyei hatóságoktól; a királynak fizetendő évi földadón 

túl vám- és adómentesek; szabadon űzhetik a bányászatot és a halászatot; a király 

felhívására azonban kötelesek ötven harcost kiállítani; kötelesek a királyt szászföldi 
(szepessegi) tartózkodása alatt vendégül látni; saját közigazgatást építhettek ki, amelynek 
clcn a szászok grófja (comes saxonum) áll. A szászok comese a száztagú tanáccsal együtt 
ügyelt a törvények, szokások (Sáchsische Willkür) betartására. A politikai autonómia 
egyben egyházi autonómiát is jelentett, bár önálló szász püspökséget nem alapítottak.

A szepesi városlakók, a cipszerek aztán kiváltságaik birtokában a vidék további 
benépesítésében, az irtványfalvak létrehozásában részt vettek. Gazdasági

tevékenységük eredményességét bizonyítja, hogy a Szepesség nemcsak mezőgazdaságát,
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hanem iparát és kereskedelmét tekintve a középkori Magyarország legjelentékenyebb 

területének számított.
1414-ben Zsigmond király a 24-böl 13 szepesi várost (és 3 királyit) 

Lengyelországnak elzálogosított. Ezek a városok, ahogyan a későbbiekben nevezték, a 
XVI szepesi város (Duránd, Felka, Igló, Leibic, Mateóc, Ménhárd, Poprád, Ruszkin, 
Strázsa, Szepesbéla, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja és a királyiak: Gnezda, 
Ólubló, Podolin) csak 1772-ben került vissza a magyar uralkodóhoz, Mária Teréziához. A 
hosszú időszak alatt számos, Lengyelországra jellemző szokás, főleg pedig építészeti 

eljárás honosodott itt meg.
A XVI szepesi város a visszavétel után közvetlenül a királyi Helytartó Tanácshoz 

tartozott, majd a kiegyezés után, 1876-ban Szepes vármegye része lett. A Szepességre 
egykor jellemző bányászat a bányák kimerülése miatt ugyan a XIX. században 

lehanyatlott, de az ipar és a kereskedelem tovább virágzott. Mindehhez komoly szellemi 
élet, fejlett műveltségi viszonyok társultak.

Az egykori XVI szepesi város közül legelőször érdemes a ma már Poprádhoz 

tartozó, a városközponttól északkeletre lévő Szepesszombatot felkeresni. Ebben a 
városban tanulmányozható ugyanis legjobban mindaz, amely az egykori szepesi városokat 
jellemezte.

Szepesszombat (Sankt Georgenberg, Georgenberg; SpiSská 
Sobota)

A várost -  miként a régi részek elrendezéséből kitűnik -  egykor fal vette körül. 
Ugyancsak fallal védték a település templomát is.

Az orsóalakú Főtérre érve legelőször az azt övezö egykori polgárházakat vehetjük 

szemügyre. Az épületeken reneszánsz és barokk jegyeket fedezhetünk fel. A házak 
szorosan egymás mellé épültek, köztük csak néhány keskeny átjárót hagytak szabadon. 
Az épületek közül külön is felhívjuk a figyelmet arra az emléktáblával is jelölt házra, 

amelyben Mátyás király 1474-ben megszállt, és a múzeum épületére. Ez utóbbit a város 

egykori polgármesterének házában rendeztek be. Bemutatják a polgármesteri hivatal 
berendezését, s emellett feltétlenül figyelmet érdemel egy érdekes, régi anyagot is 

tartalmazó, természettudományi gyűjtemény.

A tér túlsó, utcává szűkülő végén emelkedik az 1777-ben épített evangélikus 
templom. Északi bejáratának jobb oldalán egy 1898-ban, Erzsébet királyné emlékére 
ültetett hársfa áll.

A tér középső részét szép fás park foglalja el, amelynek fái alatt egy 1848-as 
emlékművet láthatunk.
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A FÖtér közepére került a Városháza (ebben a városban nem különösebben 

érdekes), továbbá a Szent György-templom a harangtoronnyal, illetve a papiakkal.
A csúcsíves, kéthajós templomot a XIII. század elején építették, s legfőbb 

ékessége a gótikus Szent György-oltár. A főoltár és a szintén gótikus mellékoltárok a 
középkori művészet legszebb remekei.

A Harangtorony 1598-ban épült. Az ilyen megoldású harangtomyok az Itáliából 
Krakkón keresztül Felsö-Magyarországra elért reneszánsz, az ún. felső-magyarországi 
reneszánsz kiemelkedő alkotásai. A XV. századtól kezdődően a korábbinál nagyobb 

harangokat kezdtek el önteni, amelyek elhelyezésére a középkori gótikus (gyakran már 
tűzvészektől rongált) tornyok kevésbé voltak alkalmasak. Helyettük -  gyakran mellettük
-  általában alacsony, zömök tornyokat emeltek, amelyeknek nincs kiemelkedő sisakja, 
hanem a vízszintes lezárásuk felett reneszánsz pártázattal vannak díszítve. Falazatukat a 
harangszó kiáramlásának elősegítésére egy, sorban álló, több ablaknyílással törték meg.

A templom északi oldalánál emelt M ária-oszlop a lengyel uralomra emlékeztet. 
Az 1720-as években az Olublón székelő lengyel kormányzó, Lubomirski herceg ezt 
valamennyi "zálogos" városban felállíttatta.

A Főtér számtalan, megkapóan szép épülete mellett felhívjuk még a figyelmet a 

tér kövezetére is. A "Katzenköpfé"-nek nevezett gránitkavicsokat a tátrai patakok 

medréből szedték. A gyalogjáró mészkölapjai pedig Gánócról és Felsözúgóról 
származnak.

A Főtérről sétáljunk le a Poprád folyóhoz, illetve az abba beömlő Felka-patakhoz. 
Itt volt egykor a Gréb-park. A Magas-Tátra kb. 1000 m magasan kialakuló telepein 

kívül ugyanis a tátraalji városok maguk is igyekeztek saját határukban kis kiránduló-, 
üdülőtelepet létesíteni. Szepesszombatban Gréb János gyógyszerész volt ennek a 
kezdeményezője, aki a parkosításon kívül itt fiirdöházakat és vendéglőt is létesített. A  

park lehetőséget adott a helyi polgároknak és a messzeföldröl ideérkezett, de a magaslati 
gyógyhelyet felkeresni nem szándékozó utazóknak a felfrissülésre, a tátrai panorámában 

való gyönyörködésre. (Ma az egykori Gréb-park helyén strandfürdőt találunk.)

Szepesszombatból ne Poprád központjába, hanem nyugatra, Felka irányába 

menjünk. így megismerkedhetünk a szomszédos, erdészettörténeti szempontból is jelentős 
várossal.

Felka (Felka; V'elka)

A ma szintén Poprádhoz tartozó Szepesszombat felöl az új villamospályán 

áthaladva érjük el Felka főutcáját. (Ez az utca most a híres botanikus, Scherfel W. Aurél 
nevét viseli.) Az utcában lévő, nevezetesebb épületek közül jobbról először az egykori
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felkai (tátrai) erdögondnokságot hagyjuk el. Balról néhány fa emlékeztet a Scherfcl 
által alapított, egykori fiivészkertre. Ugyancsak az utca bal oldalán állt a Kárpát 
Múzeum régi épülete. A gyűjteményt a poprádi Tátra Múzeummal versengve, az 1880- 
as években a Felkai Múzeumegyesület hozta létre. A bemutató főleg természettudományi 
anyagból állt, többek között itt őrizték Scherfel növénygyűjteményét is.

Az utca bal oldalán le lehet menni a Felka-patakhoz, illetve az evangélikus 
templomhoz. A jobb oldalon pedig a Főtér közelében emléktábla jelöli Scherfel W. 
Aurél (1835-1895) egykori házát. A neves botanikus Felkán született, és évtizedekig 
ebben a városban volt gyógyszerész. Botanikai munkássága mellett több tátrai forrásvíz 
vegyelemzését is elvégezte.

Felka Főtere kevéshó szabályos alakú és kevésbé körbeépített, mint a többi 
szepesi városé. Nem a tér közepén, hanem egyik szögletében áll az Ev. Sztní János- 
templom. A XIII-XIV szózatban épült kéthajós, gótikus templomban az oltár szintén 
gótikus. Keresztelömcdcnccje 1439-böl való. A templomtorony újabb, barokk stílusú.

A Főtéren haladt át egykor a tátrai villamosvonal is, amire ma már csak 
helyenként emlékeztetnek a megmaradt síndarabok. Szembetűnő viszont a Főtér mellett, a 
Felka-patak hídjánál ma is álló nagy Turistaház. Ez már a patak partján kialakított 
Krompecher-park nevezetessége volt. A múlt század 70-es, 80-as éveiben létesített, a 
Krompecher fivérek áldozatkészségének köszönhetö telepről valamikor azt írták, hogy 
"valamennyi tátraalji nyaralót felülmúl". Több panzió, étterem, fürdöház és mugánvilla 
állt egykor itt.

Felkáról az egykori villamosvonal mellett sétálhatunk át Poprádra, illetve a Poprád 
folyó mellé.

Poprád (Deutschendorf; Poprád)

Felkáról jövet az úttól jobbra, a folyó lapályán az egykori Husz-park 
maradványait láthatjuk. A múlt század 60-as, 70-es éveiben a Húsz házaspár itt alakított 
ki -  a Tátraalján elsőként -  üdülőtelepet. A szépen parkosított területen nyolc lakóház 
(panzió), vízgyógyintézet, gőzfürdő és vendéglő állt. Itt pihentek meg nemcsak a 
gyógykezelésre, felüdülésre utaltak, hanem a Magas- és Alacsony-Tátrába igyekvők is.

A park mellett -  ma már autóutakkal elvágott részen -  található az egykori 
Magyarországi Kárpátegyesület 1886-ban alapított Tátra Múzeuma. A múzeum 
számára a telket a Húsz család adományozta, s a múzeumkert előtt ma is láthatjuk Húsz 
Dávid szobrát. A gyűjtemények egy része pedig még a Kárpátegyesület anyagából való. A 
múzeum parkját az alapítás utáni években GRUBER KÁROLY föerdész úgy igyekezett
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kialakítani, hogy abban a Magas-Tátra valamennyi fásszánj növénye megjelenjen. 
Ugyancsak ö tervezte az épület mellé a havasi kertet is. Ez azonban csak a kezdeti 
lépésekig jutott el, teljesen soha nem valósult meg. Az egykori park fái szintén 
hiányoznak, hiszen az épület is csak mint egy sziget maradt meg az autóutak tengerében.

A múzeumtól keleti irányba haladva a Főteret érjük el. A poprádi főtér beépítése 
kevésbé egységes, a tér közepén levö templomok érvényesülését is nehezítik a későbbi 
építkezések.

A Szent Egyed-templom kora g ó tik u s  épület. F resk ó in a k  e g y  része szintén a 
gótikus időszakból származik. Kiemeljük a XV. századi, a diadalíven látható képet, 
amelyen a Magas-Tátra körvonalai látszanak. Ez a Tátra egyik legrégibb művészi 
ábrázolása. A templom értékes kincse a XVI. század elejéről származó, sodronyzománc 
díszítésű Szent Egyed-kehely.

A Harangtorony 1658-ban, felső-magyarországi stílusban épült. Díszítése 
hasonló volt a többi szepesi városban lévökhöz, de itt a sgraffitó lekopott róla.

Az evangélikus templom 1833-ban, klasszicista stílusban épült.

Poprádot kelet felé, a folyó vízfolyási irányát követve hagyjuk el. Az úton az első 
település Mateóc, amely ma szintén Poprád egyik városrészének számít.

Mateóc (Matzdorf; Matejovce)

Főutcája, főtere kévésé jellemző a szepesi városokra, temploma annál inkább. A 
XIV-XV. században emelt templom -  hasonlóan a többi szepesi városéhoz -  kéthajós, 
gótikus stílusú épület. A szintén gótikus szárnyasoltár Szent István királyt és fiát, Imre 
herceget ábrázolja, míg a szárnyakon a két szent életével kapcsolatos jeleneteket 
láthatunk.

A templom harangtornya a XVI. század végén épült, de a XVIII. században új, 
copf stílusú díszítést kapott.

Mateócon már a századfordulón Magyarország egyik legnagyobb, legjelentősebb, 
ezernél is több munkást foglalkoztató gyára működött, a zománc- és edénygyár. A 
település ma is jelentős ipari központ.

Utunkat folytatva hamarosan átkelünk a Nagytarpatakon, majd Kakaslomnicra
érünk.
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Kakaslomnic (Nagylomnic; Grosslomnitz; Velká Lomnica)

A település nevét Kakas (Kokos) ispánról kapta, aki a Berzeviczy család őse volt.
A falu egyik nevezetessége a Berzeviczy-kastély. A mai főközlekedési út mellett 

álló késöbarokk kastélyban született Berzeviczy Gergely (1763-1822). Jelentős nemzet-, 
ezen belül agrárgazdasági munkákat írt, s a Tátra vidékét ajánlotta a kortársak figyelmébe.

A kastély mellett áll a Szent Katalin-templom. A XIV-XV. században épült. 
Barokk kőoltárán Szent Katalin látható, míg a mellékoltárokon Szent Miklós és Szűz 
Mária. A templom nevezetessége a hajó északi és déli falán, továbbá a sekrestyéjében 
látható, a Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékek. A sekrestye déli falán közel 
életnagyságú alakok jelenítik meg a kun üldözését, Szent László viadalát a kunnal és 
annak legyőzését.

A település másik temploma evangélikus, aminek a környékére szintén érdemes 
egy kicsit sétálni. A falun átfolyó patak partján láthatunk néhány régi cipszer házat és 
gazdasági épületeket (csűröket). Ugyancsak a patak melletti házsorok között található egy 
másik, késöbarokk kastély, ami a Spóner családé volt.

A következő község Hunfalva (Hundsdorf, Hunsdorf; Huncovce). Nevét az 
egykori kutyatenyészetröl, a királyi-főúri ebesekről (kutyásokról) kapta. Nevezetessége a 
román-gótikus templom, amelyet 1225-ben a keresztes lovagok építettek. A XVIII-XIX. 
században a szepesi városokban letelepedési engedélyt nem kapott zsidók községe volt, 
ahol híres csodarabbi működött.

Az úton továbbhaladva hamarosan beérünk Késmárkra.

Késmárk (Késmárk; Keímarok)

A szepességi királyi városok egyike, amelyet a XII. század közepén alapítottak. 
Nagy Lajostól kapott városi rangot, Mátyás királytól pedig címert. A város korábbi 
történetét az egymással viszálykodó föurak, a husziták támadásai és a Lőcse és Késmárk 
közötti vetélkedés határozta meg. Késmárk szenvedett a szomszédos birtok urai, a 
Thököly család túlkapásaitól is, mégis a Habsburg-ellenes harcokban előbb Thököly 
Imre, majd II. Rákóczi Ferenc mellé állt. A szabadságharc bukása után -  a többszöri 
tűzvész ellenére is -  Késmárk virágzó fejlődésnek indult, a Szepesség iparilag 
legjelentősebb városává vált. A tátrai idegenforgalom XIX. századi megindulásával pedig 
igyekezett annak is az élére állni.

Régi városháza. Klasszicista épület, homlokzatán a város címerével. A 
századfordulón a Késmárk Szállodának adott otthont.
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Új városháza a főtér közepén. A XV. században építették, majd többszöri 
átalakítás után a XVIII. században kapta jelenlegi, copf stílusát (a második emelet későbbi 
ráépítés).

A Szent Kereszt-templomot a XV. század közepén kezdték el építeni. 
Háromhajós, gótikus templom, amelybe a déli, kétnyílású kapuján keresztül léphetünk be. 
Belső berendezése gótikus és reneszánsz stílusú. Keresztelő medencéje 1472-böl való. A 
főoltára -  Krisztus a kereszten -  a középkori művészet egyik kiemelkedő alkotása. A 
templomban sírkövek és családi címerek is láthatók, továbbá érdekes még a szenátorok 
padja, amely 1518-ban készült.

A XVI. században emelt templomtorony díszítése a lengyelországi reneszánsz 
stílusát követi; piramisormokkal díszített.

A Harangtorony a felső-magyarországi reneszánsz egyik legrégibb emléke. 
Felirata szerint 1586-ban épült, mestere a késmárki Materer Ulrich volt. A sgraffitós 
díszítés H.B. monogramos mester alkotása, a pártázattal együtt 1591-ben készült el. 
Valamikor a sgraffito vakárkádsora aranyozott volt, ezért a Harangtomyot 
Aranytoronynak is nevezték.

Thököly-vár. A hagyomány szerint egy XII. századi kolostorépület 
felhasználásával a XIV-XV. százaadban emelték. A vár 1462-ben a Szapolyai család, 
majd 1579-ben a Thököly család birtokába jutott. A Thökölyek restauráltatták, illetve 
továbbépítették. A Rákóczi-szabadságharc alatt a város vette meg a várat, amelyet később 
laktanyának, a XIX. században pedig raktárnak és hímzöiskolának használtak. A most 
benne látható múzeum kiállításai közül a késmárki céhek történetét, az egykori késmárki 
városi tanács életét bemutató kiállításokra hívjuk fel a figyelmet. Ugyanakkor külön is 
kiemeljük a lövészegyletek működéséről szóló, egyedülállóan gazdag bemutatót.

Evangélikus fatemplom. 1690 és 1717 között épült. A hagyomány szerint a 
munkálatokat a (protestáns) svéd király hajóácsai, Mittermann és Lerch vezették. Az 
ácsolatot cirbolyafenyöböl készített oszlopok tartják, a többi fenyöelem összeillesztésénél 
pedig tiszafát használtak fel. A görög kereszt alaprajzú, háromezer lélek befogadására 
alkalmas templom belső térhatása lenyűgöző. Érdekes a mesteri faragású oltár és szószék, 
továbbá az orgona is. (A falakat később, 1880 táján vakolták be kívülről.)

Az új evangélikus templom Th. Hansen bécsi építész tervei alapján 1896-ban 
készült el. Ez az eklektikus stílusjegyeket viselő épület 1906 óta őrzi Thököly Imre 
hamvait. A templomban elhelyezett mauzóleum bejárata a Thököly-várra emlékeztető, 
liliomszerű oromzattal és gazdag sgraffitó díszítéssel készült. Középen Thököly címere, 
kétoldalt búsuló kurucok, az ajtó felett pedig két testőr látható. (Ottó Stehlo tervei alapján 
a késmárki C.G. Schwarz mester készítette.) A sírboltban álló kökoporsótól jobbra látható 
az a Nikodémiából idehozott sírkő, amelyekkel Thököly síiját eredetileg lefedték.
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Szemben a falon a Holló Barnabás által készített epitáfium van a fejedelem feldomború 
képével, a koporsón pedig címerei fekszenek.

Késmárkról folytatva utunkat legelőször Nagyör (Náhre; Stráíky) faluba érünk. A 
település neve elárulja, hogy az Arpád-korban itt volt az egyik északi őrhely, amelyet az 
1256. évi első írásos említéskor is megerősített helyként ábrázolnak. Feltehetően ennek az 
erődítésnek a helyén épült 1580 körül a várkastély. Horváth Gergely építtette, aki itt 
főiskolát (felső gimnáziumot) is létesített. Az 1584-től 1711-ig működő intézményben 
protestáns papokat és tanítókat képeztek.

A négyszögletes, emeletes, saroktomyos várkastély az elsőként épült felső- 
magyarországi reneszánsz stílusban. A Horváth család után a Thökölycké lett, majd a 
Mednyánszky, később pedig a Czóbel családé. Ma Mednyánszky László-múzeumot 
láthatunk benne, s érdemes a parkot is megtekinteni.

Nagyör másik nevezetessége a Szent Anna-templom. A gótikus templom a XV. 
században épült, de szentélye egy évszázaddal korábbi. Szárnyasokéra és Madonna- 
szobra a Szepesség legrégibb fafaragásai közül való. A Harangtorony 1629-ben, a többi 
szepesi városhoz hasonló stílusban épült.

Szepesbéla (Béla; Spi&ká Belá)

Az elzálogosított szepesi városok egyike. Látnivalói közül a Szent Antal- 
templomot említjük meg, amely 1264-ben épült. Kapuja román, de a templom maga 
gótikus stílusú, tornya pedig reneszánsz-barokk. A templom közelében itt is megtalálható 
a lengyel fennhatóságra emlékeztető M ária-oszlop (1729). A város középületeit, 
polgárházait is érdemes megtekinteni, szintúgy kisétálni a város Poprád felé eső részen 
lévő Bélafürdöbe. Valamikor itt lövölde volt, ahol a nagyhírű löveszkirály-vcrsenyckct, 
a cipszerek ünnepségekkel egybekötött viadalát rendezték meg.

Szepesbélától továbbra is a Poprád völgyében folytatjuk utunkat. Itt a következő 
település Busóc (Busafalva; Bauschendorf; BuSovce). A faluban egy, eredetileg gótikus 
stílusú templom, és a XVIII. század végén épített, késöbarokk kúria érdemel figyelmet.

A falu után áthaladunk a Béla-patakon, átérünk a Toporc-patak völgyébe, ahol 
északra, Toporc irányába fordulunk.

A Toporccal történő megismerkedéshez érdemes áttekintenünk az egykori 
szcpcsségi irtásfalvakat, a soltészek vezette telepítő munkát.
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Soltészek telepítette irtásfalvak és a néma barátok 
völgye

Az erdészeti szakirodalomból ismert, hogy a középkori erdöirtások egy részét 
Magyarországon a soltészek vezette falvak végezték. Erre a munkára a legjellemzőbb 
példákat a Szepességben találjuk.

A középkorban egy-egy vidék uralmának sokkal fontosabb volt az ott élő nép, 
hiszen a nagykiteijedésü erdőségek a területet használó nép nélkül nem sokat értek. így 
egy-egy birtokadományozás után az új birtokos igyekezett a korábban nem, vagy csak 
csekélyebb mértékben használt területét benépesíteni. Ez a benépesítés az mezőgazdasági 
kultúra meghonosítását is jelentette, így először a művelésre alkalmas, teres 
folyóvölgyeket szállták meg. Itt azonban erdők álltak, amelyeket ki kellett irtani. Irtása és 
ezzel kapcsolatban új települések alapítására az emberek azonban csak valamiféle 
kedvezmények reményében vállalkoztak. A legfontosabb kedvezmény a tizenhat évi 
adómentesség volt. Az adómentes évek letelte után az országos adónak csak a felét 
fizették, s rendkívüli adót csak abban az esetben, ha a szepesi ispán a királlyal az ország 
határain kívül vonult hadba. A földesúri adót telkenként, ezüstben fizették. Nagysága -  
mint az országos adóé is -  időnként változott, emelkedett.

A telepesek toborzását és a létrejövő irtványfalvak vezetését a soltészek (scultetus) 
végezték. Ok gyakran a szepesi szabad városok polgárai voltak, akik a földesurakkal az 
adott terület benépesítésére szerződésbe léptek. A telepítési munka elvégzéséért 
adómentességet, sőt a földesúri jövedelem szabad részéből részesedést kaptak. A faluban 
malmot és sörfözöt építettek, továbbá két házhelyet és jelentékeny mennyiségű földet is 
bírtak. Szabadon rendelkezhettek a legelőkkel, a halászat és a vadászat jogával. A 
telepesek fölött kisebb ügyekben a soltészek bíráskodhattak, de a nagyobb ügyek bírói 
elintézéséből származó jövedelem egyharmada is őket illette. A soltészek jogaikat és 
birtokaikat szabadon átörökíthették, illetve részben és egészben eladhatták, elcserélhették.

A soltész tehát mintegy a földesúr helynöke volt az adott faluban, ugyanakkor a 
telepesek képviselője is. A telepesek önkormányzata ugyan csak a szabad papválasztásra 
és a gazdasági ügyek bizonyos fokú közös intézésére korlátozódott, de így is többet 
jelentett, mint a hagyományos jobbágyfalvak esetében. A soltészség intézménye a 
századok során eltérő módon maradt fenn. Volt, ahol csak a telepítés utáni néhány 
évtizedben élt, majd a földesúr a soltészkiváltságokat (malomépítés, sörfőzés) hamar 
visszaváltotta, a telepítők pedig a kiváltságos helyzetükből a jobbágyok közé kerültek. 
Volt viszont olyan település is (elsősorban a királyi, el nem adományozott birtokokon 
létrejött irtásfalvak esetében), ahol a soltészség intézménye, vele együtt az autonóm 
paraszti közösség, évszázadokig fennmaradt.
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A telepítés első feltétele tehát az volt, hogy az adott vidéket valaki birtokba vegye, 
ott földesúri jogait gyakorolja, amibe beletartozott a soltészeknek adott, telepítéseket 
célzó megbízás is. Az ország északi részét, amelyet még a XII. században úgy emlegettek, 
mint "az erdők, amelyek a lengyeleket és a magyarokat elválasztják", a magyar királyok a 
XIII. század első éveiben kezdték eladományozni. A legkorábbi, 1209-ben II. András 
által kiállított oklevél a Berzeviczy család ősének adott a Poprád melletti birtokokat. 
Később ugyanez a család a Dunajec mellett is telepített. Szintén a Poprád felső folyásánál 
kapott a Máriássy család őse 1264-ben birtokot, míg a Görgeyek őse, Jordán comes 
1256-ban. Az említett három család meghatározó volt a Szepesség északi részének 
benépesítésében, bár mellettük mások, egyházi méltságok is kaptak itt 
birtokadományokat. A Poprádtól északra, a Toporc irányába elinduló utazó végig egykori, 
soltészek vezetésével telepített falvakon halad keresztül.

A Szepesi-Magúra természeti képe

A Bélai-havasoktól keletre terül el a középhegység jellegű, szirtektöl, ormoktól, 
sziklatornyoktól mentes, a Tátrához képest egyhangú Szepesi-Magúra. A Bélai- 
havasoktól a Zsgyár-hágó (1081 m) választja el, nyugaton a Bialka-völgye, északon a 
Dunajec és a Lipnik-patak, délkeleten a í o^rád, délen a Béla-patak határolja. Fögerince 
észak felé nyílt ívben húzódik, hossza 35 km. Fontosabb csúcsai a Repiskó (1267 m), 
Polunica (1199 m), Szmrecsiny (1159 m) és a ^.nberg (1027 m). A fögerinccel 
párhuzamosan egy második, annál alacsonyabb, patakom ai több helyen áttört gerinc is 
húzódik. A Szepesi-Magúra fő összletét eocén és íigocén homokkő adja. 
Növénytakarója megszenvedte a több évszázados emberi tevékenységet, elsősorban a 
fairtást és a legeltetést. Elfenyvesített erdei gyakran esnek a szélvihar áldozatául.

Toporc (Toporych; Toporec)

A Görgey család ősi fészke, ahol Görgei Artúr honvédtábornok is született. A falu 
északi részénél található a Görgey-kastély, amely reneszánsz alapokra épült 1706-ban. 
Klasszikus barokk kastély, egyemeletes, nyújtott alaprajzú, a főhomlokzaton hármas 
rizalit, timpanon végződéssel. 1907-ben újították fel, amikor a parkot is megújították. Ma 
a parkban egy védett hársfa és emlékmű-maradványok, illetve a tavacska látható.

Toporc plébániatemploma a XIV-XV. században épült. Hajóját eredetileg festett 
famennyezet fedte, amelyet a múlt század végén -  korhadás miatt -  kicseréltek. Az 1600- 
ból való Görgey Márton és Illés epitáfiumait a templom külső falába építették be.
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Folytatva utunkat a Toporc-patak mentén, áthaladunk az egykori Walter-major, 
majd a Schönwald (Pustov ec) nevű helyeken (az utóbbi egykor szintén irtásfalu volt), 
átkelünk a Poprád és a Dunajec vízválasztóján, s hamarosan beérkezünk Kristályfaluba 
(Richwald; Velká Lesná). Szintén a Görgey család irtásfaluja, amelynek első okleveles 
említése 1323-ból való. Gótikus templomának alapjait a XIV. században rakták le. A 
templom mellett 500 évesnek becsült hársfa áll. Érdekesek a faluban a vidék népi 
építészetét jellemző házak is.

Helivágása (Halbingsrau; Haligovce) szintén a Görgey család irtásfaluja, amelyet 
1338-ban említenek' először.

A Hársas-(Lipnik-)patak völgyébe leérve hamarosan megérkezünk 
Koronahegy fürdőbe.

Koronahegyfürdö (Vörös Kolostor-fürdö; SmerdZonka, 
Cerveny Klástor-kúpele)

Egyes feltételezések szerint az itteni kénes forrásokat már a középkorban is 
ismerték, a Vörös Kolostorban lakó remeték azok vizét felhasználták. Más leírások 
alapján viszont a források felfedezését a XVIII. században élő Cyprián barát nevéhez 
kötik. A fürdő területe 1786-ban az eperjesi görög katolikus püspökséghez került. Ok azt 
a XIX. század közepén, a fürdő iránti érdeklődés növekedésével, bérlők útján 
üzemeltették. A bérlők hozzáértésére jellemző az az anekdota, amely 1871-ben, Albert 
főherceg itteni látogatásával kapcsolatban maradt fenn. "Wieviel Grad hat dieses 
Wasser?" (Hány fokos ez a víz?) kérdezte a főherceg a bérlőt. Erre a válasz: 
"Kaiserliche Hoheit, wie kann ich das wissen, ist doch das Wasser kein Spiritus!" 
(Császári felség, hogyan tudjam én azt, hiszen a víz nem alkohol!)

Az eperjesi püspökség 1884-ben kezdett nagyobb arányú építkezésekbe. Az akkor 
emelt fürdőkabinok, épületek azonban századunk elejére erősen leromlottak. Ilyen 
állapotban került Koronahegyfürdö 1906-ban a kincstár birtokába. Az állam ugyanis a 
Vörös Kolostort és a környékéhez tartozó, mintegy 930 kh-as (kb. 535 ha) birtokot ekkor 
megvette, amibe a fürdötelep is beletartozott.

A telep főépületének és a park felújításának tervét 1908-ban hagyták jóvá. Az 
épületfelújításokat Kossuth György felkai vállalkozóval végeztették el, aki mintegy 50 
ezer K értékű munkáról adott számlát. Ennek ellenére a korábbi bérlő csak évi 1000-1200 
korona bérletet fizetett. így azt a szerződést 1912-ben megszüntetnék, s a 
fürdőigazgatóval, Láng Árpáddal kötöttek megállapodást az egész fürdőegyüttes 
üzemeltetésére, de az állam által befektetett összeg megtérülését is csak hosszabb távon -  
10-12 év alatt -  remélhették.
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A századunk elején emelt épületek közül ma is látjuk az étterem-vendéglöházat, a 
fürdöházat és a kazánházat (ez utóbbit átalakított formában). Ugyancsak megvan a park 
központi része az idős vörösfenyökkel és nagy levelű hársakkal. Közöttük pedig -  lefedett 
állapotban -  az épületeket kiszolgáló kutat is megtaláljuk.

A Lipnik-patak völgyében tovább, lefelé haladva mintegy 1 km megtétele után 
érünk a Vörös Kolostorhoz.

_ v
Vörös Kolostor (Rothes Kloster; Cerveny Klástor)

Miközben az egész Szepességben a fejlődés meghatározója az erdöirtás volt, 
találunk példát ennek az ellenkezőjére is. Az 1319-ben Kakas comes által épített Vörös 
Kolostor és környéke a kartauzi szerzetesek számára készült, akik nem az erdöirtást, 
hanem a kolostor és környékének háborítatlan, természetes állapotban való fenntartását 
szorgalmazták.

A Jura-hegységből, a GrenŐble-töl nem messze fekvő Chartreuse-böl származó, 
Szent Brúnó útmutatásait követő "néma barátok" ugyanis kolostoruk helyének 
megválasztásával is törekedtek az elszigeteltségre. Ennek érdekében központi épületüket 
valamely völgy bejáratához építették, amelyhez a völgy egészét igyekeztek megszerezni. 
A völgy erdői, mezői, a "pusztaság" (eresmus) biztosították a szerzetesi élet keretét, az 
elvonulás lehetőségét. A "pusztaság" határait (termini) igyekeztek a környező 
birtokosokkal elismertetni, s azt háborítatlanul, természetes állapotban megtartani. A 
kartauziak földműveléssel nem foglalkoztak, közös szegénységben, adományokból éltek.

A "néma barátok" a Szepességben előbb Lőcse környékén (Látókö- 
Menedékszirt), majd a Dunajec mellett telepedtek meg. A középkorban Szent Antalról 
elnevezett völgy (Lechnitz-, Lipnik-völgy) alkalmasnak látszott a Szent Brúnó tanításait 
követő fehér szerzetesek magányára. A huszita háborúk és a Szepesség általános fejlődése 
később azonban feloldotta ezt az elszigeteltséget, hiszen a Lipnik mentén vezető út 
kiépülésével a "pusztaság" is odalett. 1563-ban mégis külső beavatkozásra, I. Ferdinánd 
király parancsára oszlatták fel a monostort, az épület világiak kezére került. A Rákóczi 
családtól 1699-ben a nyitrai püspök vette meg, aki 1710-ben azt az Itáliából származó 
kamalduli szerzetesek rendjének adományozta. A kamalduliak szintén remeteségben 
éltek, de ez a remeteség remeteközösséget jelentett.

A kamalduliak 1747-ben állíttatták helyre a templomot és a kolostort, és 1781-ig 
éltek benne, amíg II. József a rendet fel nem oszlatta. A Vörös Kolostor 1786-ban az 
eperjesi görög katolikus püspökségé lett. A magyar állam 1906-ban megvásárolta az 
épületet és környékét, de az átadás elhúzódott. Még 1915-ben is találunk arra utaló
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iratokat, amely szerint a belső berendezési tárgyak tulajdonjoga körül az eperjesi 
püspökség, illetve a vagyon kezelésével megbízott felkai erdögondnok huzakodik.

Az állami tulajdonba kerülés után a kolostor épületét tatarozták. A Dunajec 
mentén műutat építettek ki, az első világháború éveiben pedig a kolostoron kívüli 
Szentháromság-szobrot és a dunajeci tutajkikötöt körülkerítették.

A kolostor három udavárából az elsőben lévő épületek és falak újabb, XVIII-XIX. 
századi építésüek. A második udvarban -  ahová ülöfülkés kapun át juthatunk -  balról 
kórház volt, jobbra pedig a tulajdonképpeni kolostorépület kezdődik. Az idevezetö kapu 
fölött látható a zárda címere; a háromcsúcsos Korona-hegy a kettős kereszttel. A 
zárdaépület földszintjén volt a refektórium és a konyha, az első emeleten pedig a 
gyógyszertár, a könyvtár és néhány szoba. Most itt múzeumot rendeztek be, ahol a 
szerzetesek emlékei mellett a kolostor történetére vonatkozó dokumentumokat is 
láthatunk.

A templom egyhajós, ablakai a XIV. századból származnak, kapuzata szintén 
gótikus. 1747-ben restaurálták, és barokk-rokokó belső berendezése is ebből a századból 
származik.

A harmadik udvart határolják a szerzetesek cellái. Mindegyik cellához kis 
kertecske tartozott, ahol a szerzetesek előre megásták saját sírukat.

A kolostorban folyó gyógyításról, illetve a XVIII. században élt szerzetes, Cyprián 
barát munkájáról szintén itt látunk egy kis kiállítását. Cyprián nevéhez fűződik a 
repülöszerkezet mondája is, amely szerint a Korona-hegyre szeretett volna felemelkedni.

A kolostorból kisétálhatunk a Dunajec partjára. Szemben a Korona-hegy 
(Kronenberg; Trzy Korony) tömbje látható, s előttünk a Dunajec-áttörés. Itt a folyó a 
Korona-hegyet ostromolja, azt megkerüli, majd Szczawnica előtt medre kiszélesedik és 
északra fordul.

A Dunajecen már a múlt század óta indítanak tutajokat (tulajdonképpen 
különleges csónakokat) a turisták számára. Ezeken lehet végigutazni a Dunajec-áttörést, 
bepillantást nyerni a Pienin-hegység mészkövilágába.

A Pieninek természeti képe

Az egész hegyvidék vadregényességét és szépségét a Dunajecnek köszönheti, 
amely a hegységet hosszában végig szeli. A Tátrában eredő Dunajecnek két nevezetes 
áttörése van, éspedig először Czorsztyn mellett csaknem Omajorig, másodszor Vörös 
Kolostortól kezdve egészen Szczawnicáig. Ezen második, alsó részében a Pieninek zöme 
és legszebb része található. Déli határát a Lipniki- és Haligóci-patak alkotja, melyek 
völgye a hegységet a Szepesi-Magurától választja el. A Pienini-hegység fő, jellemző 
tulajdonsága, hogy hasadékokban és rövid, szűk völgytorkolatokban rendkívül gazdag,
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22. ábra - A  nedeci vár alaprajza
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viszont hosszabb, szélesebb völgyelésekben igen szegény. Legimpozánsabb csúcsa a 
Dunajec felöl hirtelen, meredeken kiemelkedő Korona-hegy (982 m), melynek csúcsa 
540 m-rel van magasabban a Dunajec tükrénél. A Pieninek fö tömegét harmadkori 
mészkő képezi, mely a sajátos domborzati viszonyokkal együtt igen gazdag flórának ad 
otthont. A bükkösök az erdőgazdálkodás következtében visszaszorultak, a legfontosabb 
állományalkotó faj a lucfenyő. A legmagasabb sziklafalakon és lejtőkön (Korona-hegy, 
Szokolicza, Golicza) törpefenyövel, illetve a nagyon ritka tiszafával találkozunk. A 
hegyvidék legnevezetesebb növénye a Zawadzki-margitvirág (Chrysanthemum 
zawadskii).

Vörös Kolostor után a Dunajec mentén felfelé haladhatunk. Két, II. József által 
alapított falun, Alsólechnicen (Sub-Lechnic; -  ; Cerveny Klástor) és Óm^joron (Alté 
Meierei; Majere) haladunk keresztül. A legenda szerint II. József álruhában járt ezen a 
vidéken, s döbbenten látta a kamalduli barátok birtokának hallatlan szegénységét és a 
körülötte élő nép nyomorát. Ez az utazás érlelte meg benne a szerzetesrendek 
feloszlatásának gondolatát, de ugyanekkor elhatározta a Dunajec mentére német telepesek 
behívását is. Az említett két falut ők alapították.

A következő település Tarhegy (Kallenberg, Kahlenberg; Lysá nad Dunajcom), 
majd a nedeci várhoz, illetve Nedec községhez érünk.

Nedec ( -  ; Niedica)

A települést -  a Berzeviczy család irtásfalujaként -  1320-ban említik először. A 
Dunajec mellett álló várat -  amely Magyarország határvára volt, a szemben lévő, 
lengyelországi Czorsztyn ellenváraként -  1319-30 között építették. A Berzeviczy család 
után a Zápolyák voltak itt a várurak, majd királyi birtok, végül 1507-ben a Palocsai 
Horváth család tulajdonába került. Ők ugyan többször is elvesztették, de a család 
kihalásakor, a XIX. század közepén tőlük örökölte a Salamon család, akik aztán az 
államosításig laktak a várban.

A gótikus-reneszánsz vár méretei alapján ugyan a Szepesség egyik legkisebb 
várának számított, stratégiai jelentősége azonban jóval nagyobb volt. Alatta vezetett el a 
krakkói út, amelynek forgalmát -  akár jó, akár rossz szándékkal -  innen lehetett 
ellenőrizni.

Ma múzeum, ahol többek között a Pieniny Nemzeti Park élővilágát bemutató 
kiállítást is láthatunk.

A nedeci várhoz kapcsolódik Mikszáth Kálmán kedves regénye, a Beszterce 
ostroma.
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A nedeci vár után -  szintén a Dunajec folyását követve, de a parttól kissé távolabb 
haladva -  érdemes még elmenni Frigyesvágására.

Frigyesvágása (Fridman; Friedmann; Frydman)

Frigyesvágását egy 1309-ben kelt oklevél szerint a Hunfalváról származó 
Friedrich soltész telepítette.

A falu XIV. században kialakult belső telekrendszerén ma is tanulmányozható az 
irtásfalvak jellegzetes elrendezése.

A két házsor -  legalábbis Észak-Szepességben -  egy kis vízfolyás mellé került. A 
patak két ágára egy-egy malmot telepítettek. A patak egyik ága a Dunajec felöli teleksort 
bontja meg, lehetőséget adva arra, hogy mellette az állatokat az ártérre lehajtsák.

A patak két oldalán a falut az egykori irtásra vállalkozó parasztoknak adott telkek 
alkotják. A telkek zsúfolt beépítésüek. Ez abból adódik, hogy a település kicsi határában 
nem terjeszkedhetett, így a belső telkek számát nem növelték. Az egykori egész telken a 
népesség szaporodásával legalább ncgy család lakó- és gazdasági épületei zsúfolódtak 
össze. A szűk, fátlan udvarokat csaknem teljesen istállókkal, csűrökkel, ólakkal építették 
körül.

A Főtéren -  amelynek az alaprajza a telkekhez hasonlít -  áll a templom. A XIII. 
század végén épült koragótikus stílusban. A templom és a belőle nyíló Miasszonyunk -  
kápolna berendezése barokk, illetve rokokó. A templomtorony a felső-magyarországi 
reneszánszot képviseli, míg az 1760 körül épített harangtorony barokk stílusú.

A templom mellett áll a plébános háza, és még szintén közepén van néhány telek, 
ahol egykor az egyházszolgák laktak.

Frigyesvágása a telepítés után egy-két évszázad múltával elvesztette a 
soltészjogot, a telepítő család, a földesúr birtokolta a malomtartást, illetve az épített itt ki 
allodiális birtokot. A Palocsai Horváth család tulajdonába került, a falu főterét, főutcáját 
nyugatról lezáró kastély a XVI-XVII. század fordulóján épült. A négy sarokloggiás 
épület a reneszánsz stílusú világi építészet szép példája. A szokványos majorsági 
épületeken kívül a kastély nevezetessége a kétszintes, mintegy 600 m összhosszúságú 
pince. Ebben tárolták a Tokaj vidékéről beszerzett és a lengyelországi piacra szánt bort.

A Frigyesvágásán itt maradt középkori hangulat élvezetét nagyban zavarja a 
Dunajecen kiépülő vízierömü -  a XX. század végének természetátalakítása.


