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BEKÖSZÖNTŐ

Néhai dédapám, Nagy Péter 1913. június 17-én reggel a Vásár
téren álló házától kiballagott a Karcag-Vásártér megállóhely

hez, s 6.50-kor felszállt a Tiszafüredre induló vonatra. Tiszafüred
ről Füzesabonyba ment, majd átszállt a Miskolc-Kassa irányába 
közlekedő vonatra. Kassán 15.40-kor kapott csatlakozást, amivel 
18.03-kor érkezett Iglóra. Ott kocsit fogadott, és Iglófüredre ért fél 
nyolcra, ahol felesége hosszabb ideje gyógykezeltette magát.

Nagy Péter, az alföldi ember, naplójában (vö. Oroszi Sándor: 
Karcagi hétköznapok. Erdészettörténeti Közlemények VI.) elra
gadtatással és csodálattal emlékezik meg a Szepességben eléje 
táruló világról. Ő, aki az utazását megelőző napon otthon a „bö- 
köny" betakarítását intézte, a Szepességben „márcziusi hideget" 
tapasztalt, ami „csípte az ember arczát" Hazaérve benyomásait 
így összegezte: „alföldi embernek nagyszerű vidék az a szepesi 
erdőség"

Jelen történelmi utazásunkkal a századelő Szepességét igyek
szünk bemutatni. Ehhez természetesen nemcsak Nagy Péter nap
lójegyzeteit, hanem a korabeli erdészeti, természetvédelmi és va- 
dászati-halászati irodalmat is segítségül hívjuk, mivel jelen köny
vünk elsősorban erdészeknek, természetbarátoknak készült. 
Nem feledkezhetünk meg természetesen a szepesi táj egykori 
szerelmeseiről, a tájhoz kötődő írókról, költőkről sem.

A most bejárandó vidék a Gölnic, a Hernád és a Poprád folyók 
völgyének egy részét foglalja magába, s az útvonalat úgy igyekez
tünk kialakítani, hogy mind a gyalogosok, kerékpárosok, mind a 
vonattal vagy autóval utazók igényeit kielégítse. Annál is inkább, 
mert a bemutatandó tájba beletartozik a ma szlovák turistaparadi
csomként ismert vidék is, ahová évről évre sokan ellátogatnak.

Tehát: fedezzük fel azt a „szepesi erdőséget"!
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A VIDÉK TERMÉSZETI KÉPE

A z általunk most bejárandó területen három jól elkülöníthető 
hegycsoport, a Szepes-gömöri-érchegység, a Lőcse-lublói- 

hegység és a Vikartóci-hegység és egy medence, a Szepesi-meden
ce található. Ezek, illetve a „Beköszöntődben említett folyók alap
vetően meghatározzák a vidék természeti képét, így szükséges 
őket közelebbről is megvizsgálni.

Szepes-gömöri-érchegység

A Szepes-gömöri-érchegység fiatal, harmadkori képződmény 
Keletkezését legszemléletesebben BARGER Guidó, a Coburg- 
uradalomban dolgozó erdőmérnök írta le, munkájából érdemes 
idézni. „Az (Kárpát-medencei) őstenger színe fölé emelkedett 
eruptív kőzetű szigeteknek vulkánhegységeiből még jóval a kő
szén-korszak előtt ömlött ki a lávatömeg, miközben a tenger 
iszapja hosszú évszázadokon át, lassan lerakódott azok lábánál, 
telve az akkor élt lények maradványaival, aminőket még mai 
napig is találnak ezen lerakódásokban.

A lávaömlés és lerakódás befejeztével megmozdult a föld. Egy 
hatalmas lökés után lassan, de állandóan és elképzelhetetlenül 
óriás erővel szorította dél felől az üledékes rétegeket a régi vul
kánhegység maradványaihoz, a Kárpátok kristályos tömegéhez.

A hatalmas rétegekben többszörösen egymás fölé elhelyezke
dett lerakódások, melyeknek nagysága felülmúl minden képzele
tünket -  némileg összehasonlíthatók valamely összetett kendő 
redőivel, melyek egymásra gyüremlettek. E gyüremlésnél és ré
tegeltolódásnál felülkerekedett az alsó réteg, s így jutottak a ré
gibb kőzetek fiatalabb képződmények felé, keletkezési helyüktől 
sokszor tekintélyes távolban, ahova őket -  valamint az úszó szi
geteket -  egy ellenállhatatlan erő sodorta."

A különböző korú üledékek, illetve az eltérő eredetű kőzetek 
egymás mellé kerülése több helyen érceket, az ember számára a 
fémművesség alapanyagát zárta közre, amelyet aztán bányász
tak, és a hegységet „érchegység"-nek nevezték. Különösen a csil
lámpalából felépülő részek tartalmaznak sokféle ércet.
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A hegység tagjai legfeljebb 1000-1200 méter magasságig emel
kednek, s általában a déli hegyek a magasabbak. (Ez az említett, 
délről történő felgyűrődés következménye.) Legmagasabb, 1290 
m körüli az Aranyasztal (Goldener Tisch;Zlaty stol), amely azon
ban a Gölnictől délre található.

A Szepes-gömöri-érchegység általunk most bejárandó részét 
nyugaton az Alacsony-Tátrától a Vernár-patak választja el, míg 
északról a Hernád folyó völgye, délről pedig a Gölnic völgye 
határolja. Keletről a két folyó összefolyását, a Gölnic Hernádba 
történő beletorkollását tekintjük bejárási határunknak. Ezen a 
területen három kisebb hegységet különíthetünk el, amelyeknek 
az elnevezése ugyan nem egyértelmű, a századforduló szakiro
daimában is gyakran keveredett, de a mi céljainknak, tárgyalási 
sorrendünknek most mégis szüksége van erre az elkülönítésre.

Káposztafalvi-mészkóti egység

A ma Szlovák Turistaparadicsomként (Slovensky ráj) ismert 
hegység a Hernád és a Gölnic közötti érchegységi rész nyugati 
fele. (Ennek alapján egyes múlt századi szerzők nem is a Szepes- 
gömöri-érchegységhez, hanem az Alacsony-Tátrához sorolták.) 
Keleti határa a Gerava-fennsík (Geraun; Geravy), illetve a Galam
bos- (Taubnitz-, Holubnica-) patak lehet. A hegység zöme mész
kőből, dolomitból, a peremén pedig helyenként kristályos palából 
épül fel. A mészkőhegységre jellemző fennsíkok, a gyűrődés nyo
mait viselő völgyek és a különböző víznyelők (töbrök), sőt bar
langok fordulnak itt elő. Az erősen szabdalt felszín változatos 
növényvilágnak ad otthont, ugyanakkor kedvelt turistacél. Ez 
utóbbi aztán meghatározza gazdasági hasznosításának határait 
is. Délen, a Sztracenai-völgyben a századfordulón még működtek 
az ipari létesítmények (vasgyár, gyufagyár stb.), majd az 1950-es, 
60-as években újra „feltámadtak", de napjainkban ez a hegység 
már nem ásványkincseivel, hanem természeti értékeivel vonzza 
az embereket.

A hegyek a déli, Gölnic felé eső részen a magasabbak, így az 
észak felé tartó vízfolyások hosszabbak és kiterjedtebb vízgyűjtő- 
területtel rendelkeznek.
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Iglói-hegyek

Ezt a vidéket nevezték valamikor Ökör(fej)-hegységnek is. 
Nyugati határát a már említett Galambos-patak adja, míg keletről 
szinte észrevétlenül simul bele a következő hegységbe, a Gal- 
musz-hegységbe. Itt elsősorban kristályos palákból álló hegyek, 
hegysorok találhatók. így vízfolyásaik kevésbé vágnak bele a 
völgyekbe, s egyaránt folynak északra a Hernádba és délre a 
Gölnicbe.

A hegység még nem kimondottan bányavidék, a lakosság első
sorban pásztorkodásból és erdei munkából élt meg. Egy-egy fes
tői völgy pedig már a múlt században üdülőhely kialakítását tette 
kívánatossá. így jött létre Iglófüred vagy Feketehegyfürdő.

Galmusz-hegység

Az Iglói-hegyek kelet felé három fő ágba rendeződnek. Az 
északi ág a tulajdonképpeni, szorosabb értelemben vett Galmusz- 
hegység, amelytől délre a Porács- és a Szlavinka-patakok között 
mészkőhát található. (Az északi rész zöme is mészkő.) Délre, a 
Gölnic folyó mellett pedig a déli, elsősorban kristálypalából álló 
vonulat húzódik. Ez utóbbi különösen gazdag ércekben, amelyen 
aztán kifejlődött a Hernád és a Gölnic völgyében a bányászkodás 
és a nehézipar. A bányák fokozatos kimerülése, illetve a könnyeb
ben hozzáférhető ércek elfogyása a múlt század második felében 
aztán a vidék elszegényedéséhez vezetett. Ezen a XX. század 
közepének iparosítása némileg segített.

Az északi rész mészkővilága érdekes, de korántsem olyan vál
tozatos, mint a Káposztafalvi-mészkőhegységben. Ugyanakkor a 
növényvilág is sokkal szegényesebb, kevesebb fajú, mint az előbb 
említett részen.

Lőcse-lublói-hegység

A hegység zöme homokkőből épül fel, itt-ott mészszigetekkel 
(pl. Szepesváralja). A hegység főtömege észak-déli irányban hú
zódik, központja tulajdonképpen a Jávor-hegy (Jávor -  1206 m). 
A hegység csúcsai általában az 1000 métert 200-300 méterrel
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meghaladják, meredekek, vízfolyásai nagy esésűek. A hegység a 
Poprád, a Tarca és a Hernád között vízválasztót képez, vízfolyásai 
a Jávor-hegy környékén erednek, és onnan indulnak az említett 
folyók irányába. Az északi hegyek, a Lublói-hegységként is em
legetett rész a Poprád bal partján kezdődik. (Egyes besorolások 
szerint ez már a Keleti-Beszkidek egyik nyúlványa.) Kiemelkedő 
csúcsai 700-900 méter közöttiek, általában meredek, gyorsan 
emelkedő hegyek jellemzik.

Számunkra külön érdekes a Lőcse-lublói-hegység déli része, 
mivel az bejárásunk fő vonalába esik. A déli rész tulajdonképpen 
a Kereszt-hegy (Krífovy vrch) körül kezdődik. Innen félkör alak
ban kisebb, ezer méter alatti hegyek futnak le a Poprád irányába, 
míg keleten egészen a Hernádig. Ez a déli-délkeleti nyúlvány nem 
homokkő, hanem mészkő, mésztufa. Jellemző példája ennek a 
Drevenyik-hegy, amelyre a szepesi vár épült. Egy másik, kisebb 
mészkőtömb Gánóc környékén található. Ezen mészkövek jel
lemzője, hogy amíg a hegység zömét adó homokkő ásványi kin
csekben szegény, a mészkőben, mésztufából gyógyvizek, külön
féle gázok törnek fel, és jelentős a mészkő bányászati értéke is.

A természeti viszonyok a vidék települési viszonyait, gazdál
kodását is alapvetően meghatározták. A folyóvölgyek elsősorban 
a déli részen lakottak, ahol szántóföldi művelés is meghonoso
dott. A hegység belsejében a mezőgazdaságot elsősorban a pász
torkodás jellemzi. Ez érvényes a keleti, északi és nyugati előhe
gyekre is, bár a népesség szaporodásával az ekével a Poprád és a 
Tarca völgyében is mind feljebb és feljebb hatoltak. A Lőcse-lublói- 
hegység ugyanakkor az erdőgazdálkodás céljaira is csak a műsza
ki fejlődéssel, századunkban kezdett alkalmassá válni. A faanyag 
tengelyen történő szállításának érdekében csak századunkban 
építettek időjárásbiztos úthálózatot, addig a faanyagot csak kis 
mértékben hasznosították.

Vikartóci-hegység

Az Alacsony-Tátra keleti nyúlványát, amely a Hernád és a 
Poprád folyók közé ékelődik be, nevezte így néhány szerző. Szá
munkra talán nem is az elnevezés a fontos, hanem az, hogy ennek 
a hegységnek az alapkőzete kristályos pala és melafir, azaz eltér
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a szomszédos vidékek mészkövétől. Legmagasabb csúcsa a Ko -  
zí-Kamen (1255 m), amit a turisták „Magyar-Rigi"-nek is hívtak. 
(Erről ugyanis látható a Magas-Tátra szinte teljes vonulata.)

Vízfolyásai északra a Poprádba, délre pedig a Hernádba igye
keznek.

Szepesi-medence

A Hernádtól északra, részben a Lőcse-lublói-hegység déli 
mészkővonulatának lekopásával, letöredezésével, részben a hor
dalékok lerakódásával alakult ki. Medence jellegét ugyan zavarja 
például a Drevenyik-hegy kiemelkedő kúpja, de néhány tíz kilo
méteres kelet-nyugati, illetve észak-déli kiterjedésével mégis me
dencének számít. A medencében és annak közvetlen peremén 
jöttek létre az első települések, épültek a városok, s a megélhetés 
fontos forrása a szántóföldi növénytermesztés volt.

Vízrajz

A Hernád Hernádfő (Vikartóc, Vikartovce) felett eredve előbb 
keletre, majd Márkusfalváig délkeletre tartva határolja az érc
hegység északi részét. Márkusfalva után északkeletre fordul, 
majd ismét délkeletre. Margitfalvánál egyesül a Gölniccel, s itt 
már a vize duzzasztott. A korábban jelentős, mintegy 2,8%o-es 
esésű folyó így „megszelídült" A Hernád jobbparti mellékvöl
gyei a mészkőhegységbe mélyen bevágottak, s ezek adják a szlo
vák turistaparadicsom legfőbb látnivalóit.

A Gölnic a Király-hegy tövében eredve előbb keletnek, délke
letnek tart, majd a Dobsinai-jégbarlang tájékán észak felé kitérve 
hurkot képez és ismét délkeletnek fordul. Imrikfalvánál (De- 
dinky) most már duzzasztott, így a rohanását szabályozzák. A 
továbbiakban Iglóvéghelyig (Hnilec) keletnek, kis darabon dél
nek, majd délkeletnek és a prakfalvi (Prakovce) erős déli kanya
ron túl Margitfalváig északkeletnek tart. A folyó a duzzasztómű 
megépítése előtt mintegy 6,3%o-es esésű volt. A Gölnic balparti 
völgyei vezetnek a mészkőhegységbe. „Mindezeket a völgyeket 
és völgyecskéket -  írták a századfordulón -  rendkívül sűrű és 
nagyon kanyargós vízerek ágazzák be." A hegységbe aztán ezen 
vizek mentén lehet behatolni, ami igazi turistacsemegét ígér.

11



A Lőcse-lublói-hegység fő vízfolyása a Poprád, amely nyugatról 
határolja és északról pedig elválasztja a lőcsei hegyeket a lublói- 
aktól. Mellékvizei a már említett Jávor-hegy környékén erednek. 
Kiemeljük még a Tárcát, amely keletre folyik és a Lőcse-patakot, 
amely délre. Ezek vizüket a Hernádba viszik.

Éghajlat
Az évi átlaghőmérsékletet az általunk most bejárandó vidéken 

4-6,5 °C közöttinek adják meg. Az alacsonyabb hőmérséklet a 
hegyvidéken, a szűk völgyekben, míg a magasabb a Szepesi-me
dencében jelentkezik.

A csapadék mennyisége évi 600-700 mm közötti érték. Ennek 
a meglehetősen kevés csapadéknak a zöme nyár elején hull le, 
tehát ebből a szempontból az általunk vizsgált terület szubkonti- 
nentális éghajlatú.

Növény- és állatvilág

Amost bejárandó terület növényvilágában természetesen meg
határozók az erdők. A Szepesség egykori természetes növény- 
takarója, természetes erdőtársulásai még a múlt század végén, 
századunk elején is jórészt háborítatlanul fennálltak, bár a vasút
vonal 1872. évi átadása lehetővé tette a fakereskedelem nagy 
arányú kifejlődését, így az erdők fokozott kitermelését. Ennek 
ellenére még most is zömében természetes és természeteshez 
közel álló erdőket találunk. Némileg eltér mindettől a bányák, 
kohók környéke, tehát a Szepes-gömöri-érchegység Gölnic-parti 
és keleti része, ahol jelentős állományátalakításokat is végeztek. 
A korábbi bükk- (és tölgy-) erdők helyére lucfenyvesek kerültek. 
A kohászatban használt faszén koksszal történő helyettesítését 
követően ugyanis a bükkösök értéke csökkent, helyettük az ipa
rifát szolgáltató fenyveseket ültették.

A Szepesség fejlett, magyarországi viszonylatban igen fejlett
nek mondható gazdasági és részben ebből következő kulturális 
színvonala eredményezte, hogy az itteni növény- és állatvilág 
tudományos vizsgálata és leírása korán, már a múlt század köze
pén megkezdődött. A növényvilágot illetően a tudósokat különö
sen izgatta a fák magassági elterjedése. Ebben az első figyelemre
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méltó közlemény FUCHS Frigyes tollából jelent meg 1862-ben. 
Később, 1888-ban GRUBER Károly foglalkozott a kérdéssel. A 
legteljesebb képet természetesen FEKETE Lajos-BLATTNY Tibor 
1913-ban megjelenő műve, „Az erdészeti jelentőségű fák és cser
jék elterjedése a Magyar Állam területén" adta, amelynek alapján 
mi is áttekintjük az egyes fafajok tenyészeti viszonyait.

Szepes-gömöri-érchegység (és a Vikartóci-hegység)

E hegycsoport belsejében a lucfenyő állományai uralkodnak, s 
az erdeifenyő eredeti és természetes előfordulása is számottevő.

A lucfenyő szórványos megjelenése 450 méternél kezdődik, a 
lucfenyőállományok kialakulásának átlagos magassága 560 m, a 
felső határ pedig 1330 m. (Ez a Gölnictől délre eső hegyekben 
található).

Ajegenyefenyő a Hernád völgyében 287 m-en kezd mind szór
ványosan, mind állományalkotó fafajként előfordulni. Ezzel kap
csolatban a Fekete-Blattny-féle könyvben olvashatjuk: Ajegenye
fenyő „könnyen terjeszkedő és árnyékoló tulajdonságai miatt 
tömeges előfordulása majdnem oly magasságban kezdődik, mint 
szórványos jelenléte" Ugyancsak az 1913-ban megjelent könyv
ben fejtegették, hogy a jegenyefenyő ezekben a hegyekben nem
hogy visszaszorulna, de a belterjes erdőgazdálkodással terjed. 
Most, 70-80 évvel később láthatjuk, hogy tévedtek. A felújító- és 
nevelővágások, különösen pedig a tömegessé váló vadállomány 
a jegenye fenyőnek egyre kisebb lehetőséget ad.

A jegenyefenyő felső tenyészeti határát (Gölnicbánya melletti, 
illetve Dobsina környékéről származó adatok alapján) 1235-1240 
m magasságban adták meg.

Az erdeifenyő természetes előfordulásának alsó határát az ülte
tett állományok miatt nem tudták közölni, míg a felső határt 
1180-1200 m közé tették.

Gyalogfenyő az egész hegységben egyetlen helyen, ráadásul 
egyetlen példányban, Gölnicbánya határában, a Fehér-kövön 
(1118 m) fordult elő.

A vörösfenyővel kapcsolatban megjegyezték, hogy ebben a 
hegységben a vörösfenyő mindig az erdei- és a lucfenyő társasá
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gában fordul elő. Majd pedig így folytatják: „aki a sztracenai 
völgyben valaha járt, az előtt felejthetetlen lesz az erdei fatenyé
szetnek az a fölséges kialakulása, mely Vernártól Dobsináig kíséri 
az embert. Éppen a vörösfenyő jelenléte adja meg a környék 
mésztömegeinek azt a sajátos jelleget, aminővel hazánk más vi
déke még kisebb területen sem büszkélkedhetik"

Igaz, a mai látogatót a Sztracenai-völgyben már kissé átalakult 
erdőkép fogadja, de érdemes a fenti megállapításra figyelni, a 
sziklán megkapaszkodó fenyőket így is megnézni.

A bükk elsősorban a hegység déli részén volt tömegesebb, míg 
az általunk most bejárandó, a Hernád és a Gölnic folyók közé eső 
területeken az egykori bükkösöket már a múlt században lucfeny- 
vesekké alakították át.

Akocsánytalan tölgy északi, reliktumszerű előfordulása a Vikar- 
tóci-hegységben, a Hernád völgyében a dubinai tölgyes. Erről írják 
a könyv szerzői: „Amulva jár az ember e fenyves övezte, jórészt 
elegyetlen, kivénhedt sarjakból álló, mintegy 190 ha kiterjedésű 
tölgyállományban, mely 880 m tf. magasságig ér, a legfelső -  már 
luc közt levő -  példányok pedig 917 m-ig. Csupán három kitett
ségre, a délire, délkeletire és délnyugatira szorítkozik, egyebütt 
előtérbe jut a lucfenyő, s a tölgy teljesen eltűnik. A termőtalaj: 
sekély, köves, kárpáti homokkövön. Említésre méltó, hogy a faj- 
fenntartás itt jórészt csak sarjadzás útján történik, ennek megálla
pítása után méltán hihetjük, hogy a klíma a tölgyvegetációra 
mindegyre alkalmatlanabbá vált, s ezzel kapcsolatban mind ki
sebb térre -  a legforróbb déli meredek oldalra -  szorulva, a néhai 
tölgyuralom reliktumává lett." Kisebb tölgyes állt még Gánóc 
határában is.

A gyertyán a Dobsina feletti hegyekben előfordult és Gölnicbá- 
nyától délre is.

Végül megemlítjük, hogy a tiszafát mind a Nagy- és Kis-Szo- 
kol-völgyben, mind a Sztracenai-völgyben általánosan elterjedt- 
nek írták le. A Coburg hercegi erdészeti személyzet ez utóbbi 
helyekről 20-25 cm átmérőjű, idős példányokat is bejelentett.
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Lőcse-lublói-hegység

A hegységben az erdők zöme lucos, a bükk alárendelt szerepet 
játszik.

A lucfenyő szórványos előfordulásának alsó határa 450 métertől 
számítható, míg az állományképzésé 590 m.

A jegenyefenyő a hegység egyes helyein (például Lőcse határá
nak Tarcafő felé eső részein) egyáltalán nem fordul elő, máshol 
pedig kimondottan szórványos, így alárendelt szerepet játszik.

Az erdeifenyővel kapcsolatban tudjuk, hogylglóés Lőcse között, 
Pálmafalva határában (500-664 m magasságban) „kiterjedt, ele- 
gyetlen -  azonban aligha őstermőhelyen lévő -  állományai nő
nek" Ugyanakkor Lőcsétől északra-északkeletre, a Tarca irányá
ban egyáltalán nincs erdeifenyő. A kötet összeállítói az erdeifenyő 
szepességi előfordulását részben a cipszerek erdőkultúrájának 
tulajdonították, s ezzel kapcsolatban meg is jegyezték: „a szász 
eredetű helységek közelében feltűnő sok az elegyetlen állomány, 
a tótajkú lakosság területén ellenben nem."

Gyalogfenyő csak a Gehol-hegyen (1050 m) fordult elő.
A Fekete-Blattny-könyv vörösfenyőre vonatkozó adatai hiányo

sak. Csak annyit állapítanak meg, hogy Lőcse határában, a Zittel- 
bergen keleti kitettségben 690 m magasságban előfordul.

A Fekete-Blattny-könyv a bükk előfordulására nem közöl ada
tokat, annál érdekesebb a kocsánytalan tölgyre vonatkozó részek. A 
lőcsei Mária-hegyen a tölgy 781 m magasságban fordul elő, míg 
a már említett Gehol-hegy alatt 725 rn-en. Itt a tölgyes közvetle
nül, a bükk „kihagyásával" megy át lucfenyvesbe.

Gyertyánt Lőcsétől északra már nem találunk. Lőcsével kapcso
latban még meg kell jegyeznünk, hogy a város több növénynek is 
határjelzője. Az aranyeső (Laburnum anagyroides) még jól fejlett 
cserje, és a téli magyal (Ilex aquifolium) is jól kibírja a telet. A 
közönséges dió (Juglans regia) ültethetőségének északi határa is 
itt húzódik (Moesz-vonal).

Az állományalkotó fafajok mellett a Szepesség, különösen pe
dig a Magas-Tátra és a Szepes-gömöri-érchegység Szepes várme
gyébe eső részét a lágyszárú növényzet alapján is korán, szintén 
a múlt század közepén leírták. KALCHBRENNER Károly úgy
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látta, hogy a következő növények a Hernád és a Gölnic közötti 
hegyekben érik el elterjedésüknek déli határát, mivel a szomszé
dos Gömörben már nem fordulnak elő:

dán csűdfű Astragalus danicus
molyhos rózsa Rosa tomentosa
tavaszi pimpó Potentilla verna
tündérfürt Spiraea aruncus (Aruncus sylvestris)
szudéta árvácska Viola lutea (Viola sudetica)
kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia
azonosítatlan Arabis Holleni (?)
poloskavész Cimicifuga foetida
magas sarkantyúfű Delphinium elatum
zergeboglár Trollius europaeus
hegyi boglárka Ranunculus montanus
hegyi kőtörőfű Saxifraga adscendens
hegy ékessége Trientalis europaea
patyolatboglárka Ranunculus aconitifolius
nyakperecfű Cortusa Matthioli
lisztes kankalin Primula farinosa
csatavirág Polemonium coeruleum
havasi tárnics Gentiana nivalis
apró galaj Galium pusillum
Jacquin-zörgőfű Crepis jacquinii
alpesi zörgőfű Crepis alpestris
szibériai zörgőfű Crepis sibirica
nagyvirágú zörgőfű Crepis grandiflora
kacúros véreslapu Hypochoeris radicata
felemáslevelű aszat Cirsium heterophyllum
gyapjas aszat Cirsium eriophorum
osztrák zergevirág Doronicum austriacum
babérfűz Salix pentandra
mocsári nőszőfű Epipactis palustris
cseh nőszirom Iris bohemica
szudéta perje Poa chaixii
érdes zabfű Avena planiculmis
hegyi hólyagpáfrány Cystopteris montana
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Ellenkező irányból, délről csak a Hernád völgyéig hatolnak a 
következő növények:

csepleszmeggy Prunus chamaecerasus
szillevelű gyöngyvessző Spiraea chamaedryfolia
barkócaberkenye Sorbus torminalis
parlagi ligetszépe Oenothera biennis
gyapjas kutyatej Euphorbia villosa
színeváltó kutyatej Euphorbia polychroma
bibircses kecskerágó Euonymus verrucosus
mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata
tinóöröm Pyramidata vaccaria
festő csülleng Isatis tinctoria
útszéli zsázsa Lepidium draba
magas zsombor Sisymbrium strictissimum
kányazsombor Alliaria petiolata
osztrák kányafű Rorippa austriaca
méregölő sisakvirág Aconitum anthora
lángszínű hérics Adonis flammea
fehér fagyöngy Viscum album
borostyán Hedera helix
ernyőskörtike Chimaphila umbellata
nadragulya Atropa bella-donna
apácavirág Nonnea pulla
csinos ezerjófű Centaurium pulchellum
bókoló bogáncs Carduus nutans
barnapalka Cyperus fuscus
korai sás Carex praecox
sárgás sás Carex michelii
eperjes sás Carex pilulifera
fenyérfű Andropogon ischaemum

A növények közül kiemeljük a havasi gyopárt (Gnaphalium 
alpinum L.), amely a Káposztafalvi-mészkőhegységben jóval 
1000 m alatt, 700-800 m-es magasságban fordul elő. Ennek magya
rázata a hegység szabdaltsága, a vízmosások, sziklahasadékok 
hűvös éghajlata.
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AGölnic-völgyben előfordul még a szibériai hamuvirág (Ligu- 
laria sibirica L.), a Gölnic és a Garam vízválasztóján pedig a 
tavaszi tárnics (Gentiana verna L.).

Az állatvilággal kapcsolatban említjük meg, hogy a Drevenyik- 
hegyen honos az ürge is, a hegyvidékek pedig általában a közép- 
hegységek állatvilágát tükrözik. A szarvas a múlt században még 
meglehetősen ritka volt, hiszen voltak évek, amikor az egész 
vármegyében egyet sem ejtettek el. Ma szaporodik csakúgy, mint 
az őz. A nagyragadozók közül a hiúz és a medve is előfordul, sőt 
időnként farkasról is vannak hírek, de a turisták által látogatott 
részeken nem találkozunk velük. Ugyanez érvényes a nyír- és 
siketfajdra is, sőt a császármadár sem tartozik a mindennapos 
fajok közé. Ezen földön fészkelő madarakat veszélyeztetik a vad
disznók is.

A Káposztafalvi mészkőhegységbe megkísérelték a zergéket 
betelepíteni, máshol meg muflonokkal próbálkoznak. Hogy ezek 
mennyire honosodnak meg a faunában, az a jövő kérdése, de a 
tájba, a növény- és állatvilágba való beleilleszthetőség különösen 
a muflon esetében kérdéses.

Erdőgazdálkodás
A most bejárandó szepesi tájon minden olyan tényező hatott, 

amely a magyar erdőgazdálkodás történetében kimutatható. Te
hát a gyepűnek meghagyott erdőségek, a királyi birtokok erdő
óvói kora középkori történetétől egészen a környezeti károkig, az 
ipari szennyező anyagoktól elpusztuló erdők történetéig végig
vezethető az itteni erdőgazdálkodás fejlődése.

A Szepesség, a „Silva Scepus" benépesülésében évszázadokig 
az erdőirtás volt a meghatározó. Mind a településekhez, mind a 
gazdasági tevékenységhez a korábbi erdők helyét kellett elfoglal
ni. Gölnicbánya iratai között találunk egy 1284-ben kelt királyi 
oklevelet, amely szerint IV. László erdőt adományozott irtásra és 
benépesítésre, „mivelhogy az az erdő -  szólt a királyi levél -  
sokkal hasznosabb lesz így népesen, mintsem lakatlanul"

ASzepesség eltérő politikai helyzetű településeiben a középkor 
végére bizonyos fokig árnyaltabban ítélték meg az erdők helyze
tét. Legelőször a bányavidék, tehát a Gölnic mente erdőinek sor
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sával kezdtek törődni. Ez mindenekelőtt a bányákhoz (és kohók
hoz) szükséges faanyag biztosítása érdekében tett tilalmasokat és 
bizonyos, szabályszerűbbnek mondható vágásvezetéseket jelen
tett. Leginkább pedig azt-II .  Miksa 1571. évi bányarendtartásából 
következően - ,  hogy a bányák körüli erdők a bányák üzemeltetői, 
tulajdonosai rendelkezésére álltak. Az eddig irtandónak, pusztí- 
tandónak ítélt erdőségek tehát folyamatosan gazdasági szerephez ju 
tottak.

Ezt a gazdasági szerepet aztán a XVIII. századi gazdasági 
fellendülésben egyre inkább hangsúlyozták. Lőcse már 1758-ban 
kérte, hogy a Helytartótanács intézkedjék az erdőpusztítások 
megakadályozása érdekében. Az 1769. évi Mária Terézia-féle erdő- 
rendtartás után pedig a szepesi városok egy részében (például 
Korompán) helyi rendtartások meghozatala, egyben pedig az 
erdészeti szervezet kiépítése kezdődött meg. A kassai (országos) 
főerdő fel ügye lő 1811-ben a szepesi városi erdők pusztításának 
megakadályozása céljából szepesi erdőmesteri állás létesítését 
kérte. Sikertelenül. Pedig ekkor már a Poprád menti városok 
(Felka, Szepesszombat, Strázsa és Mateóc) egyáltalán nem rendel
keztek erdőségekkel, s számtalan község is erdő nélkül „szűköl
ködött"

Az 1852. évi osztrák erdőtörvény magyarországi életbe léptetése 
a Szepességben tulajdonképpen kedvező visszhangot váltott ki, 
mivel mind a szabad királyi városok, mind a bányásztelepülések 
igyekeztek az erdeikben folyó gazdálkodást szabályozni. A közös 
erdők a községekben a bíró felügyelete alá, a városokban pedig a 
polgárok közül egy vagy több évre választott erdőinspektor alá 
tartoztak. Ugyanakkor az uradalmak is megtették az első jelentős 
lépéseket az erdészeti szervezet, sőt a korszerű erdőgazdálkodás 
megteremtésére. Közben azonban az osztrák-magyar kiegyezés 
utáni gyors gazdasági fejlődés minden korábbinál több fát igé
nyelt, amihez az előző, rendtartásokon, netalán szokásjogokon 
alapuló erdőgazdálkodást át kellett alakítani. Az 1879. évi erdőtör
vény után a szepességi települések -  immár egyetlen, egységes 
vármegyéhez tartozóan -  határában is felmérték az erdőket és 
kiépítették a modern erdészeti szervezetet. Ez azonban a külön
böző erdőtulajdonosokat eltérően érintette.
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Kincstári erdők

Az általunk most bejárandó területen állami erdők Szomolnok- 
tól délre és északra terültek el. Ez utóbbit érintjük, az egykori óvízi 
erdőgondnokság területét. A korábban kincstári bányaigazgatóság
hoz tartozó erdőket az államerdészet a kiegyezés után megkímélt 
állapotban vette át. DIVALD Adolf, aki ezeket az erdőket 1868- 
ban bejárta, s hasznosításukra javaslatokat tett, meg is jegyezte: 
az erdők jelen állapota „azon nem jól értelmezett takarékosságban 
leli megfejtését, mely a bányaigazgatóságoknál mindenütt napi
renden volt, és mely azon téves nézeten alapult, hogy az élő erdőt 
bizonyos koron túl is haszonnal lehet tartogatni." Ezt látva a 
fokozott kihasználás, ipari hasznosítás mellett szállt síkra, ami 
aztán a következő évtizedekben -  a bányászat és kohászat hanyat
lásának dacára is -  bekövetkezett.

A szállítási viszonyok javítása érdekében a Gölnic völgyében 
megépítették a Szomolnokhutától Gölnicbányáig terjedő keskeny 
nyomtávú vasutat. Később ehhez csatlakozva, az 1912. évi óriási 
széldöntések után (ezek Szomolnoktól délre voltak) pedig még 
további vasutakat. Összességében az óvízi erdőgondnokságban 
mind a szállítási, mind az értékesítési viszonyok kedvezőek vol
tak.

Uradalmak

Az uradalmak közül a Csáky családnak volt jelentős erdőterü
lete, jórészt a Hernád bal partján. Gróf Csáky Albin, Szepes vár
megye akkori főispánja főleg erdővédelmi intézkedéseivel tűnt ki. 
1875-ben ugyanis a korábbi szél- és hótörések nyomán a megye 
fenyveseit nagy szúinvázió fenyegette, s ekkor-miként a korabeli 
tudósításban olvashatjuk -  „ő exellentiája azonnal az összes sze
pesi erdőtiszteket összehívatta, hogy tanácskozzanak a közve
szély elhárításáról. Ennek következtében a megye erdőségei hét 
területre osztattak be, és minden kerület számára szakemberekből 
álló bizottság választatott oly utasítással, hogy ezen bizottság 
köteles az egész területet azonnal beutazni, a szú kiterjedéséről 
tudakozódni és egyrészt az irtó, másrészt az óvó intézkedéseket
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a helyszínen alkalmaztatni. Ezen erélyes és tervszerű működés
nek köszöni sok luczfenyő-erdőnk mai létezését."

A Csáky családnak Szepessümegen, Szepesolasziban és Nagy- 
kuncfalván volt erdészeti tisztviselője. Közülük talán legnevesebb 
GRUBER Károly, aki többször is tanulmányt írt a szepesi erdősé
gekről.

A másik jelentős uradalom egykori erdőmesterét, majd erdő
igazgatóját, GREINER Lajost nem kell bemutatni. Ő volt az, aki a 
XIX. század közepén a hazai erdőgazdálkodás történetében oly 
jelentős „Coburg-herczegi" fatermési táblákat szerkesztette. Mé
réseihez felhasználta a Coburg-uradalom Hernád és Gölnic fo
lyók közötti erdőinek adatait. Erről a részről egyébként legelőször 
1852-ben írt állományismertetőt, majd idővel üzemterveket is 
készített. A XIX-XX. század fordulóján is a GREINER által össze
állított, némileg azonban már átdolgozott üzemterveket használ
ták a Káposztafalvi-mészkőhegység zömében, a Coburg-birtok- 
nak számító részeiben. Mind a lomb-, mind a szálerdőkben 80 
éves vágásfordulóval dolgoztak. Ugyanakkor az uradalom a Her
nád-áttörés környékén jelentős idegenforgalomra is berendezke
dett.

A szepesi uradalmakban sokáig nem törekedtek -  ellentétben 
az ország más részeivel -  a lomberdők mindenáron fenyvesekké 
történő átalakítására. (Igaz, viszonylag kevés volta lomberdő.) Az 
ipari üzemek ugyanis jól fel tudták használni a bükkfát is, úgy
hogy a lomberdőkben viszonylag hamar bevezették a gyérítése
ket is. Volt ugyanis a gyérítésből kikerülő anyagnak is piaca, csak 
természetesen megfelelő szállítóberendezéseket kellett kiépíteni. 
A Coburg-uradalomban több helyen építettek facsúsztatókat, 
ahol mind a rönk- (szabadon), mind a tűzifaanyagot (kézi szánok
kal) szállították. ACoburg-uradalom erdészeti központja Káposz
tafalván és Sztracenán volt.

Városok

A városok közül legnagyobb (mintegy hatezer hektár) és legré
gebben kiépült erdőgazdálkodása Lőcsének volt. A város önállóan 
alkalmazott erdőmérnököket és erdészeket, az erdőket az erdő
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törvény után sem adta állami kezelésbe, hanem az évi mintegy 
100 hektárnyi vágásterületéről kikerülő faanyagot maga értékesí
tette, s gondoskodott a felújításról is.

Lőcséhez hasonlóan Igló is házi kezelésben tartotta erdőit. Itt az 
erdőterület mintegy 8,5 ezer hektár volt. A két pagonyra osztott 
erdőkből fedezték mind a polgárok évi tűzifaszükségletét, mind 
a bányászattal és kohászattal összefüggő faigényeket. Az erdőjo
gosultsággal nem rendelkező polgárok („zsellérek") évi díj elle
nében gyűjthettek hullfát, illetve áshattak ki tuskókat.

Gölnicbánya körülbelül négyezer hektárnyi erdeje szintén váro
si kezelés alatt állott. A fele részben fenyves, fele részben lombfa
faj ú erdőkből ez utóbbiakat az első üzemtervezéskor, az 1880-as 
években fenyvesekké kívánták átalakítani. Ekkorra ugyanis a már 
többször sarjaztatott (és legeltetett!) tölgyesek, bükkösök lerom
lottak, s célszerűnek látták az iparilag jobban felhasználható luc
fenyőt megtelepíteni.

A többi város, illetve község, Szepesváralja, Korompa, Merény, 
Szomolnok stb. erdőit még az 1898. évi erdőtörvény előtt állami 
kezelésbe adták. Ezekre Lőcsén és Gölnicbányán szerveztek állami 
erdőgondnokságokat. Az 1898. évi XIX. te. után pedig Lőcsén 
erdőhivatal alakult, s az előbb említett két erdőgondnokság mel
lett még Podolinban és Szepesolasziban szerveztek gondnoksá
got.

Egyéb birtokosok erdei

Az említett erdőgondnokságok kezelték az egyházi testületek 
(a szepesi püspökség erdeinek kivételével, ahol külön erdészeti 
igazgatás volt); az iskolai, tanítói, jegyzői és a nemesi és volt 
úrbéres közbirtokosságok erdőit. Különösen ez utóbbi birtokcso
portba tartozó erdők okoztak sok gondot. Az úrbéri birtok
elkülönítés ugyan az 1870-es évekre lezajlott, de számtalan birtok
közösség legelőilletőségként is erdőt kaptot. így a területen erdő
irtáshoz fogott (amit a kedvező faértékesítési viszonyok is ösztö
nöztek), s tényleg kiterjedt kopárok keletkeztek. Ennek az állatte
nyésztési érdeknek, ti. a legelőnyerésnek az erdészeti hatóságok 
a legelőerdő üzem megteremtésével igyekeztek gátat vetni. A lege
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lőerdő üzem ugyanis a fák 0,2-0,6 zárlata mellett lehetőséget adott 
a terület legeltetésére is.

Érdekességként említjük meg, hogy még magánerdőket (Mar- 
gitfalván) és részvénytársulati erdőket is adtak államerdészeti 
kezelésbe. Ötösbánya határában, a kotterbachi bányatársulat er
deit is az államerdészek kezelték. Ez utóbbi helyen keletkezett az 
1890-es években többször is jelentős, ezer hektárokra kiterjedő 
erdőkárosodás, amely napjaink erdőpusztulásának mintegy „elő
hírnökének" tekinthető. ARotschild-konszernhez tartozó vasko
hók kén- és higanytartalmú füstjétől ugyanis több ezer hold erdő 
megbetegedett. A Földművelésügyi Minisztérium kárszakértőket 
küldött ki, akiknek a jelentése alapján a kohókat füstszűrőkkel 
szereltették fel, s gondoskodtak az erdők felújításáról. Az eset 
kapcsán pedig nyilvánvalóvá vált: az erdőket az ipar szennyező- 
anyagai egyre jobban veszélyeztetik.

Még az iparral kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 
bányászat és kohászat a XIX. század végén itt is hanyatlásnak 
indult. Ebből is következett, hogy a faipar (idővel pedig az ide
genforgalom) szerepe nőtt. Egyre több és nagyobb feldolgozott
sági fokú faanyagot szállítottak ki, értékesítettek a szepesi erdő
ségekből.

Vadászat, halászat és természetvédelem

A vidék természeti viszonyai szinte minden, a Kárpát-meden- 
cében honos vadfaj megtelepedését lehetővé tették. Valóban, a 
régi krónikákban szarvas kártételétől a fájd- és rigófélék rend
szeres asztalra kerüléséig mindenről lehet olvasni, de a XIX. szá
zad második felére lényegesen megváltoztak a viszonyok. Aszar- 
vas eltűnt, csak mesterséges telepítésekkel lehetett újra meghono
sítani. Ugyanígy megfogyatkozott az őz is, amelyet viszont a 
vadkímélési intézkedések (az elejtő megbüntetése, az erdei kor
látlan legeltetés megtiltásával az élőhelyek zavartalansága, raga
dozóirtás stb.) újra elterjedő, honos vaddá tettek. A vaddisznó a 
megye déli részén jelent meg, s az 1870-es években már a Magas- 
Tátrát is elérte. Az apróvad közül viszont a nyúl és a fogoly gyéren 
fordult elő, a vadkímélési intézkedések hatására sem szaporodott. 
Ennek ökológiai és egyéb okai is voltak. A hosszú telek, esős
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nyarak kétségtelenül hátráltatták a szaporodásukat. A rend
szerint kis vadászterülettel rendelkező bérlők pedig nem is na
gyon gondoltak a ragadozóirtásra, a hasznos vad elszaporodásá
nak elősegítésére. Kedvezőbb viszonyok csak a nagyobb uradal
makban voltak. A Csáky-uradalomban már az 1880-as években 
megpróbálkoztak a fácán megtelepítésével is. (Úgy látták, hogy a 
hűvös szepesi időjárás mellett az állományt télen befogva kell 
tartani, s csak tavasszal kiengedni.)

Az 1872. és 1883. évi vadászati törvények a Szepességben is 
kétféle hatást értek el. A korábbi, „szabad" vadászati lehetőségek 
megszűntek, s ezzel a vadászati joggal rendelkező, azt bérbe adó 
városok bevételtől estek el. (A továbbiakban ugyanis a földtulaj
donosok lettek a bérbeadók.) Ugyanakkor megteremtődött a le
hetősége egy modern, a korszerű vadászás, sőt vadgazdálkodás 
alapján álló egyesületi rendszer kiépítésének. Ezek között első 
volt a lőcsei vadásztársulat, amely mintegy 20 ezer hektárnyi terü
letet bérelt. Ezen a területen vadászati kíméleti részt jelöltek ki, 
gondoskodtak a ragadozóirtásról, sőt a téli etetésről is.

Szintén jelentős volt a délszepesi vadász-védegylet, amelynek mű
ködése a Lőcse, Szepesváralja és Hernád folyó közötti részen 
mintegy 13 ezer hektár területre terjedt ki. A védegylet tagjai -  
akár önálló, akár bérelt vadászterület tulajdonosai voltak -  közös 
fővadászt, vadászati személyzetet tartottak, s a tagdíjukból gon
doskodtak tenyészvad beszerzéséről is.

A szepesi vadászok, főleg az uradalmakban, kifogásolták a 
vadászati törvények kopózást tiltó rendelkezéseit. „Vadász-kör- 
letinket -  miként írták -  a kopó-vadászatra utalják nem csak 
megyénk terep-viszonyai, az egymással összefüggő, hegyen-völ
gyön elterülő nagy erdőségek, melyek többnyire gyér vadállomá
nyukkal egyaránt bizonytalanná és költségessé teszik a hajtó-va- 
dászatot, hanem a régi időkből átöröklött vadász-szokások ha
gyományai és a vadászat ezen nemében rejlő romantika varázsa 
is." Ezen romantikus vadászati módot azonban haszonvadra már 
nem, legfeljebb dúvadra lehetett alkalmazni.

Közülük természetesen legnevezetesebbek a medvevadászatok 
voltak. (A farkas- és hiúzállomány gyérítését ugyanis többnyire 
mérgezéssel oldották meg.) ACoburg-uradalomban a medve elej
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tését a herceg magának, illetve vendégeinek tartotta fenn, míg 
más erdőkben egyszer-egyszer kisebb uraknak is jutott a medve
vadászat varázsából. A medvével kapcsolatban egyébként már az 
1880-as években felvetődött a kevesbedés, az állomány fogyásá
nak a kérdése is, de a lőcsei polgármester igyekezett az aggódókat 
megnyugtatni. „Habár ezen fejedelmi vad nálunk -  írta -  nem oly 
gyakori, mint hajdan ..., azért mégis minden évben egy néhány 
elejtett példányával ékesíti lőjegyzékünket, és remélhetőleg még 
nagyon távol van azon időpont, midőn megyénkben ezen az 
újabb kor czivilizácziója elől mindinkább kitérő leghatalmasabb 
vadfajunk utolsó mohikánja is beadja a bundáját."

A haltenyésztés előmozdítása érdekében -  elsősorban német 
példák alapján -  a Szepességben haltenyésztő társulatokat alapí
tottak. Különösen Igló város járt ebben a haltenyésztést fellendítő 
munkában az élen, ahol a társulatot a polgármester vezette.

1880-tól kezdődően működött az Észak-magyarországi Halá
szati Egyesület, amelynek a célja a halállomány óvása és mester
séges szaporítása volt.

A természetvédelem érdekében tett első intézkedések legelőször 
az 1879. évi erdőtörvény véderdőkről rendelkező részeihez kö
tődtek. A felső erdőhatár mentén lévő véderdők mellett kimon
dottan tájesztétikei megfontolásból jelöltek ki a Sztracenai-völgy
ben véderdőt. Ezen erdő -  írták róla -  „a völgynek szépségét van 
hivatva fen(n)tartani" A védelem céljából csak egészségügyi vá
gásokat engedélyeztek.

Ugyancsak az erdőtörvény véderdőkről szóló fejezetére hivat
kozva kérte a Magyarországi Kárpátegyesület, hogy „a fürdők és 
az egyesület által épített utak és menedékházak érdekében 
fön(n)tartandó erdők a véderdők közé soroltassanak" Miként a 
Tátrában, úgy az általunk most bejárandó vidéken sem lehet tehát 
a természetvédelem eszméjét a Magyarországi Kárpátegyesület
től elválasztani. Mind az egyes állat- és növényfajok, mind az 
általános, területi természetvédelem harcos szószólója volt. Az 
egyesület működése irányította rá a figyelmet az egyes védendő 
értékekre, hiszen a védelem első lépése mindig a megismerés, 
mivel csak azt tudják védeni, aminek értékét ismerik.
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A kibontakozó magyarországi természetvédelem jeles objektu
mait képező millenáris- és Erzsébet királyné-emlékfásítások Sze- 
pes vármegyében különösen nagy visszhangra találtak. Jelentős 
munkát végeztek az első természetvédelmi összeírás alkalmával 
is. Az említett emlékültetvényeken kívül szinte valamennyi, ma 
is értékes természeti képződménynek tartott objektumot véde
lemre javasoltak. így a Hernád-áttörést, a Sztracenai-szorost, a 
Kiszel-szurdokot, a Roth Márton-gugyort és más, a Káposztafal- 
vi-mészkőhegység természeti értékét. A növények közül a tiszafa 
és a havasi gyopár itteni előfordulási helyét kívánták megóvni, 
míg Lőcse környékén a nevezetes fákat. (Ez utóbbi összeírást 
később GYÖRFFY István botanikus pontosította, kiegészítette.) 
Ugyancsak védelemre javasolták a neves forrásokat, sőt egy-két 
kultúrtörténeti emléket, épületet is. Ez utóbbiak közül kiemeljük 
a Menedékkő romjait vagy a podolini piarista kolostor úgyneve
zett Rákóczi-tornyát.

Ekkor, az 1909. évi összeírás után tervezték, hogy a megyében 
egyöntetűen, lehetőleg vasoszloppal jelölik meg az arra érdemes 
természeti értékeket, majd lefényképezik és albumban a nagykö
zönség elé tárják. Erre azonban nem került sor, mint ahogyan a 
természetvédelmi összeírást sem követte természetvédelmi tör
vény.

Az államfordulat után a természeti értékek továbbra is nagy 
figyelmet kaptak, hiszen a Káposztafalvi-mészkőhegységben lé
tesítették a Szlovák turistaparadicsomot (Slovensky raj). Az emlí
tett vidéket aztán 1964-ben természetvédelmi területté nyilvání
tották, majd 1988-ban megalakult a Szlovák Paradicsom Nemzeti 
Park (Národnij park Slovensky raj). Az egyéb, általunk most 
felkeresendő vidéken pedig természetvédelmi területeket hoztak 
létre.
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KÖRUTAZÁS A HERNÁD ÉS A 
GÖLNIC FOLYÓK VÖLGYÉBEN

Utazásunkat -  a „Beköszöntődben kifejtettek alapján -  Iglófü- 
reddel (-; Novoveská Huta) kezdjük. A korabeli leírás szerint 

a fürdő története „igen érdekes" íme: „A bányaipar, különösen a 
réz termelése tönkre ment, tehát a rézkohó is, a «Jánoshuta» 
fölöslegessé vált. A részvényesek potom áron eladták az épülete
ket meg a hozzátartozó 16-18 k. holdnyi területet, melyet egy 8 
tagból álló konzorczium vett meg, s némi átalakításokkal nyara
lóhelyet csinált belőle." A klimatikus és hidegvíz-gyógyhelyet 
elsősorban idegszervi bántalmak (főleg neurózis) kezelésére aján
lották. Ennek érdekében nagy súlyt helyeztek a sétányok, parkok 
kialakítására, „mindennek koronáját pedig -  írták -  képezi a szép 
fenyves, melyben nem óra-, hanem naphosszat lehet barangolni, 
éspedig szép séta- és kocsiutakon."

A mai útikönyvek a településről a következőt írják: „Régi bá
nyászfalu. (...) Templomában láthatjuk az iglói Szent Anna góti
kus oltárszekrényét a XVI. század elejéről. A település közelében 
volt az iglói fürdő (Spisskonovoveské kúpele), melyet az egykori 
Jánska Huta helyén építettek." Tehát a fürdő csak volt. Valóban, 
a mai látogató már nem találja meg az egykori hét szállodának a 
helyét sem, a táj, a település jelentősen átalakult. Érdemes azon
ban a Galambos- (Taubnitz-; Holubnica-) patak mentén felsétálni 
a régi haltenyésztő telep tavaihoz. A séta során nemcsak az iglói, 
valamikori haltenyésztő telep nyomait láthatjuk, hanem élvezhet
jük az egykori klimatikus gyógyhelyet oly vonzóvá tevő fenyve
sek „leheletét" is.

Utunkat tovább szintén a Galambos-patak völgyében folytat
juk -  azúttal azonban már lefelé. így érünk Iglóra. Mielőtt azon
ban a várossal megismerkedünk, áttekintjük a szepesi városok 
történetét.
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A Hernád és a Gölnic völgye 
(nyugati rész)

Szepesi városok

Az Árpád-házi királyok a XII. századtól kezdődően elsősorban 
a ném et vidékekről igyekeztek a Szepességet benépesíteni. A 
telepesek, a hospesek a XIII. század elején m ár külön egyházköz
séget alkottak, am ely később a XXIV szepesi település szövetsé
géhez vezetett, a „szepesi szász e g y e te m ih e z  (Universitas XXIV 
R egalium C ivitatum  TerraeScepus). A telepes szászok kiváltságát 
1271-ben V. István király Charta M agná-ban erősítette meg. Esze-
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Branyiszkói-Zsibra 
Szepesváraljajzepesivár hegység
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Prakfalva

Szepesremete

A Hernád és a Gölnic völgye 
(keleti rész)

rint a szász települések közösségének élén a szászok grófja 
(Landgraf) áll, aki a száztagú tanáccsal együtt ügyel a törvények 
és szokások (Sáchsische W illkür) betartására. A szászok a király
nak fizetendő évi földadón kívül vám - és egyéb adóm entességet 
kaptak; szabadon űzhették a bányászot; m egkapták a halászat és 
vadászat jogát. A kiváltságok fejében azonban kötelesek voltak a 
királyt szepességi tartózkodása idején ellátni, s annak felhívására 
ötven harcost kiállítani.
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Az említett személyi és közösségi autonómia egyben egyházi 
autonómiát is jelentett, bár ekkor még önálló szepesi szász püs
pökség alapítására nem gondolhattak.

A szepesi városok fejlődése szempontjából alapvető volt az 
1412-es esztendő. I. Zsigmond király ekkor a XXIV szepesi város
ból (Ágostháza, Csütörtökhely, Duránd, Felka, Igló, Illésfalva, 
Izsákfalva, Káposztafalva, Késmárk, Kiskerény, Leibic, Lőcse, Ma
lompatak, Mateóc, Ménhárd, Nagyszalók, Poprád, Kuszkin, Szepes- 
béla, Szepesedelény, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja, Strá- 
zsa) XlII-at (a dőlt betűvel szedetteket) és 3 királyi birtokon lévő 
települést (Ólublót, Gnezdát és Podolint) a lengyel királynak 
elzálogosított. A lengyel zálogba került városok közösségi jogait 
fokozatosan csökkentették, mígnem a lengyel tartományokkal 
megegyező helyzetbe kerültek. Mária Terézia 1772-ben visszavál
totta a XIII (XVI) szepesi várost, s előbb a Helytartótanács alá 
kerültek, majd az 1876. évi XXXIII. te. az ún. „nagyvármegyébe" 
olvasztotta őket.

Az el nem zálogosított 11, egykori szász település története 
különbözőképpen alakult. Lőcse 1321-ben, Késmárk pedig 1404- 
ben szabad királyi városi rangot kapott, így fejlődésük, gyarapo
dásuk a többi szabad királyi városéval függött össze.

A megmaradt 9 településhez Kiskuncfalva és Pálmafalva csat
lakozott. így az ismét 11 szepesi város folytathatta volna a szász 
jogú, autonóm életet, de a XV. század második felétől királyi 
adományként előbb a Zápolya, majd a Thurzó, végül pedig 1528- 
ban a Csáky családhoz kerültek. Ezzel tulajdonképpen az egykori 
szász kiváltságok, hagyományok folytatói a lengyel fennhatóság 
alá tartozó városok, illetve a két szabad királyi város maradtak.

A visszaváltás után a szepesi városok központja Igló lett. Ezzel 
leginkább a végig szabad királyi városi jogú Lőcse érdekei csor
bultak. Az 1876-ban létrehozott Szepes vármegye székhelyéül 
azonban ismét Lőcsét jelölték ki, így mintegy kárpótlást kapott a 
korábbi mellőzésért. Az utak, legfőképpen pedig a vasutak azon
ban Iglón vezettek keresztül, ezért Igló a gazdasági fejlődés szem
pontjából kedvezőbb helyzetbe került.
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Igló (Neudorf, Zipser Neudorf; SpiSská Nová Vés)

Oklevelekben a várost legelőször 1268-ban említik. A XXIV 
szepesi város közül Iglót is elzálogosították, s így történelme 
1772-ig a XVI városéval fonódik össze.

A város főtere orsó alakú és a leghosszabb a szepesi városok 
között. Jellegzetes épületeiből jó néhány még az átalakítások elle
nére is idézi az egykori szepességi „főváros" hangulatát.

A tér bejárását érdemes a nyugati végén kezdeni, ahol a XIX. 
század végén létesített, egykori gimnázium klasszicista épülete 
jelzi: Igló már akkor is jelentős oktatási központ volt. (A főtérre 
merőleges, az iskoláról elnevezett utcában találjuk a szintén 
klasszicista stílusban épült tanítóképzőt.)

A tér közepén az első épület az 1796-ban copf stílusban készült 
evangélikus templom. A következő az 1779-79-ben épült Városháza. 
A klasszicista épület középső, két emeletet elfoglaló részén talál
ható a tanácsterem.

A Városháza és a plébániatemplom közötti téren áll az elzálo
gosított szepesi városok egykori lengyel kormányzójának rende
letére készített Mária-oszlop (1724).

A plébániatemplomot 1380-ban kezdték el gótikus stílusban épí
teni. Később többször átalakították, jelenlegi, (neo)gótikus formá
ját az 1880-as években kapta. Tornyát szintén többször átalakítot
ták, legutoljára -  Steindl Imre tervei szerint -  1892-93-ban. 87 
méterével a Felvidék egyik legmagasabb templomtornya. Ugyan
csak nevezetesek a toronyórák is, amelyek két „emeleten" helyez
kednek el. A templom látnivalóit a XVI. századi, Lőcsei Pál mű
helyéből kikerült freskók, szobrok és az 1549-ből származó ke
resztelőmedence adják.

A Főtér legnagyobb épülete a Vigadó, amelyet 1900-ban sze
cessziós stílusban építettek.

A tér keleti részén áll az egykori iglói/azparz iskola épülete.
A teret északról szegélyező épületek közül a Provinciális- (Tar

tományi-) házat emeljük ki. Ez volt a zálogból történő visszaváltás 
után a szepesi városok székháza. A Lőcsei-kaput is magában 
foglaló rokokó épület díszítése a Szepesség egykori gazdagságát 
jelzi, az ablakok feletti ábrák és feliratok pedig a szepesi polgárok,
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ezen belül a városatyák erényeit: cselekedniük csak a dolgoknak 
az anyagi és erkölcsi lényege szerint szabad, s a törvény betűjét 
álmukban sem szeghetik meg.

Az épületben ma múzeum van, amelyben a környék természeti 
viszonyairól, különösen a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park ér
tékeiről láthatunk kiállítást.

A tér déli részének házai közül a ma galériaként működő rene
szánsz (udvari) erkélyes épületet emeljük ki. A galéria udvarában 
állították fel Csontváry Kosztka Tivadar szobrát, akinek az életében 
Igló oly fontos szerepet játszott. A festő itt, az iglói patikában 
találta meg hivatását, amelyből „Önéletrajz"-ában így ír: „Hajnal
ban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem s egy délután 
csendesen bóbiskoló tinós szekeren megakadt a szemem. Egy 
kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypa
pírra kezdem rajzolni a motívumot. (...) kiléptem az utcára, a 
rajzot elővettem tanulmányozásra: s ahogy a rajzban gyönyörkö
döm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg balke
zemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fö
lött hátulról hallom: Te leszel a világ legnagyobb napút festője, 
nagyobb Raffaelnél. (...) A kinyilatkoztatás az egy szón kívül (ti. 
napút) értelmes magyar nyelven szólott..." Ez a sugallat, azután 
végigkísérte Csontváryt egész életében.

Iglóval kapcsolatban még egy útfásítási emléket is meg kell 
jegyeznünk. Amúlt században írták: a vidéket felkeresőnek „nyu
godjanak meg szemei azon fasorokon, melyek a városból öt irány
ban (ti. Poprád, Lőcse, Szepesolaszi, Teplicska -  Hernádtapolca -  
és Iglófüred felé) kiinduló utakat szegélyezik. E fasorok mutatják 
a különbséget Igló és a többi szepesi városok lakói közt. Az utakat 
szegélyező fák mindegyike az iglói lakosok műveltségének, prak
tikus irályának emlékoszlopa" A szépen fásított országutakra 
még itt-ott (például Lőcse felé menet) most is találhatunk példát.

Induljunk azonban el a Hernád folyásának irányában lefelé, és 
vegyük sorra az ottani látnivalókat!
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Márkusfalva (Markschdorf; MarkuSovce)

A Máriássy család birtoka volt itt, amely települést az oklevelek 
legelőször 1289-ben említenek. A környéken soltészek telepítette 
irtásfalvak keletkeztek, illetve a ma már Márkusfalvával össze
épült Csepánfalva a tízlándzsások kerületébe tartozott. Mielőtt 
Márkusfalva nevezetességeivel megismerkednénk, utaljunk a sol- 
tészek munkájára, illetve a tízlándzsások székére!

Soltészok telepítette irtásfalvak
A királytól birtokba kapott területeket az új tulajdonosok, így 

például Máriássy család őse is, igyekeztek minél előbb benépesí
teni. Ez a mezőgazdasági kultúra meghonosítását jelentette, ami
hez azonban erdőirtásokat kellett végezni. Az irtásra és az új 
települések kialakítására az emberek, a telepesek azonban csak 
valamilyen kedvezmény reményében vállalkoztak. A legfonto
sabb kedvezmény a 16 évi adómentesség volt, s az adómentes 
évek letelte után is az országos adónak csak a felét fizették.

A telepesek földesurukhoz való viszonyukat a soltész helyzete 
határozta meg. A rendszerint szepesi szabad városok polgáraiból 
kikerülő soltészok ugyanis a földesúrral szerződésbe léptek. A 
telepítési munka elvégzéséért adómentességet és a földesúri jöve
delem szabad részéből százalékot kaptak. A faluban malmot és 
sörfőzőt építhettek, továbbá két házhelyet és jelentékeny meny- 
nyiségű földet is kaptak. Szabadon rendelkeztek a legelőkkel és a 
halászat, vadászat jogával. A telepesek fölött kisebb ügyekben a 
soltészok bíráskodtak, míg komolyabb ügyekben a földesúr, de a 
soltészokat ekkor is bevonták a bíráskodás eljárásába. A soltészok 
jogaikat és birtokaikat szabadon átörökíthették, illetve részben 
vagy egészben eladhatták. így nagyon gyakran a földesúr a sol
tészkiváltságokat (malomépítés, sörfőzés joga stb.) visszaváltotta, 
s az egykori telepesek is -  a kiváltságos évek letelte után -  a 
földesúr jobbágyai közé kerültek. Tehát az erdőirtásokért, új tele
pülések létesítéséért kapott kiváltságok (a telkenként ezüstben 
fizetett földesúri adó, csökkentett országos adó, szabad papvá
lasztás stb.) mind a telepesek, mind a soltészok számára idővel 
elvesztek. Mégis jelentős volt a soltészok, s az általuk toborzott
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telepesek munkája, hiszen az addig lakatlan területek benépesí
tésében a Szepességben meghatározók voltak.

Jelentős telepítési munkát végeztek a Máriássy családon kívül 
a Görgeyek, a Semsey család és a Berzeviczy család is.

Tízlándzsások széke
A honfoglalás utáni első telepesek a határőrök, a lándzsások 

voltak. A krónikák szerint Bors vezér honfoglaló magyarjainak 
egy része telepedett itt meg, akik évszázadokig a székelyekhez 
hasonló kiváltságok fejében védték az északi gyepüket. Települé
seik részben a Poprád völgyében, részben pedig a Hernádtól 
északra fekvő lankás hegyoldalakon voltak. Központjukat Betlen- 
falva képezte. A tízlándzsások székét, azaz a „kisvármegyét" 
1802-ben egyesítették Szepes megye többi részével, a „nagyvár- 
megyével"

Márkusfalva meghatározó műemléke az egykori Máriássy-kas
tély. Tipikus, négyzet alaprajzú, négy saroktornyos reneszánsz 
kastély. 1643-ban épült, az 1770-es években rokokó stílusban át
építették. A kastélyt háromteraszos franciapark veszi körül, 
amelyben a nyárilak 1777-78-ban épült.

A falu feletti dombon áll a gótikus Szent Mihály-templom. Ro
mán alapjai a XIII. századból valók, míg a déli és északi kápolnája 
a XV-XVI. században készült. Érdekesek a Máriássy család tagja
inak a templomban lévő sírkövei.

A templomhoz közel látható az egykori márkusfalvi Vár ma
radványa. A négy sarokbástyás épület alapjai a XIII. századból 
származnak. Később többször lerombolták, illetve leégett (utoljá
ra 1773-ban), így ma legfeljebb méreteiben utal a régenvolt korok
ra.

Végül megemlítjük, hogy a vasútállomástól jelzett turistaúton 
mehetünk fel a Hernád bal partja fölé magasodó, mintegy 8 m-es 
Márkusfalvi-sziklagombához.

Márkusfalva után a műút a Lőcse-patak folyását követve észak 
felé fordul, míg a vasút közvetlenül a Hernád völgyében marad. 
Mi a műúton menjünk északra, mert a következő település szin
tén látnivalót kínál.
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Szepesedelény (-; Odorín) egykor a XXIV szepesi város szö
vetségéhez tartozott, azonban nem zálogosították el. A település 
valamikori gazdagságát ma a plébániatemplom  mutatja, amely a 
Hernád mente talán legszebb kéthajós temploma. Az eredeti egy- 
hajós, gótikus templomot a XV. század közepén építették át két- 
hajóssá, a XVIII. században barokk elemekkel bővítették, 1807- 
ben pedig északról kápolnát építettek hozzá. Belsejében XV. szá
zadi, későgótikus Mária-szobor látható.

Szepesedelény után érdemes Szepesárkin (Árkibánya; - ;  Jam- 
ník) keresztül újra visszatérni a Hernád partjára, Haraszt (-; 
C.harst' nad Hornádom) községbe. A települést már egy 1280-ban 
kelt oklevélben említik. Temploma talán a Szepesség legrégibb 
műemléke. A templom belsejében középkori erőd nyomait is 
felfedezhetjük.

Harasztról a Hernád mellett, Vitfalván (-; Vitkovce) keresztül 
térhetünk vissza a főútra. Itt a következő település Szepeskörtvé- 
lyes (-; Spi5sky HruSov), amelyet az oklevelek már 1253-ban 
említenek. Gótikus katolikus temploma szintén a XIII. században 
épült, de a XVII-XVIII. században átalakították. A falu határában 
nyugatra magányos torony áll. Itt volt valamikor az egykori Miloj 
falu, amely a XV-XVI. század fordulóján pusztult el.

Utunkon a következő település Ágostháza (Wellbach; Bys- 
trany), amely egykor szepesi város volt.

Szepesolaszi (Wallendorf; SpiSské Vlachy)

A XIII. században vallonok alapították, és 1412-ben Zsigmond 
király ezt a várost is elzálogosította. Kiemelkedő műemléke a 
gótikus Városháza és a román-gót-barokk stílusú plébániatemplom . 
Közelében találjuk a plébániát is, amelyet a XV. században szintén 
gótikus stílusban építettek, majd a XVII. században átalakítottak. 
A főtéren érdemes megtekinteni a régi korokat idéző polgárházakat 
is. Ugyancsak a főtéren áll a lengyel időkből származó, most 
szépen helyreállított Mária-oszlop is.

Szepesolasziról érdemes egy kitérőt tenni északra, a szepesi vár 
környékére. Induljunk el tehát a Branyiszkó-patak mentén felfelé, 
északra!
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Hamarosan útelágazáshoz érünk, ahol jobbra fordulunk, mert 
legelőször Zsigrát (-; 2ehra) nézzzük meg. Zsigra nevezetessége 
a Szent Lélek-templom. Zsygra János szepesi gróf építette 1245 és 
1275 között. Stílusa román-koragótikus. A templom északi olda
lán a freskók Szent László cserhalmi csatájának öt jelenetét ábrá
zolják, az oldalfalakon és az oltáron pedig Szent István és Szent 
László életnagyságú képei láthatók.

Zsigráról már látjuk utunk következő állomását, a szepesi vá
rat. Előtte azonban érdemes Szepesújváron (Hotkóc; Hodkovce) 
megállnunk, ahol egy parkban a Csákyak hajdani kastélyát lát
hatjuk.

A szepesi vár (Zipzer Schloss; SpiSsky hrad)

1113-ban kezdték építeni királyi várispánság székhelyéül, első 
írásos említése 1209-ből való. A tatárjárás után, majd a főúri 
oligarchiák küzdelme idején szüntelenül bővítették, és stratégiai 
jelentőségét a kuruc korig megtartotta.

Az öt udvarból, fő részből álló épületegyüttesben egykor 135 
helyiség volt. A legalsó kapu és a fellegvár közötti szintkülönbség 
104 m. Az 1780-ban leégett, azóta romos vár legépebb része az 
ötödik udvar mintegy 25 m magas tornya. A kiterjedt, több mint 
három hektár alapterületű erődítmény a középkori Magyaror
szág legnagyobb várának számított.

A várral kapcsolatban utalnunk kell még a szepesi nagy várme
gyére. (Mint már említettük, a kisvármegyét vagy „felsőszéket" a 
tízlándzsás falvak alkották.)

A vár körül kialakuló, várjobbágyok településeiből létrejövő 
közigazgatási egységet hívták nagyvármegyének. Itt a királyi 
birtokadományok révén nemesi birtokok is kialakultak, s idővel 
valódi nemesi vármegye fejlődött ki, az „alsószéknek" is nevezett 
területen.

Szepes várában született Szapolyai János, akit kortársai „Sze
pesi Jankó" névvel is illettek. A várhoz számtalan monda is fűző
dik. Tompa Mihály „Aszepesváraljai leány" című költeményében 
dolgozta fel Dorka mondáját. Dorka inkább leugrott a vár tornyá
nak ablakából, semhogy a vár „szeplős arcú, mogorva" lovagjá
nak kedvese legyen.
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I .  F e ls ő  v ár
a . O regtorony
b. C isz te rn a
c .  V árkápolna
d . P alota

II . K özépső v ár
1. Küludvar
2 . V árudvar

III . A lsó vár



A vár megtekintését a felső várral, az ottani kiállítási termekkel 
érdemes kezdeni. Az alsó várudvar bejárását kijelölt útvonal se
gíti elő.

A vár a Drevenyik-hegyen épült, amely mésztufás kőzetével 
érdekes, a szepességi flórától és faunától jórészt elütő világot tár 
elénk. Az itteni barlangokból mamut- és barlangimedve-csontok 
kerültek elő, a hegy könnyen kitermelhető mészkövét évezredek 
óta építésre használják. A barlangok között van olyan is, amely
ben jégképződményeket találtak. Ezt a „Drevenyiki-jégbarlan- 
got" már az első természetvédelmi összeíráskor védelemre java
solták. A hegy növényei között ott találjuk a felvidéki kökörcsint 
(Pulsatila slavica Reus.), a mogyorós hólyagfát (Staphylea pinna- 
ta) és a déli sárkányfüvet (Dracocephalus austriaca). Az állatok 
közül pedig megemlítjük az ürgét.

A vár és a hegy megtekintése után -  ami akár egy napot is 
igénybe vesz -  mindenképpen sétáljunk le a vár alatt létesült 
településekre.

Szepesváralja (Kirchdorf; SpiSské Podhradie)

A szepesi vár „árnyékában" létrejövő települést a XII. század
ban alapították. A város legrégibb része az Alsóvár utca, ahol a 
váruraság jobbágyai laktak. AXII-XIII. században megszaporod
tak a német telepesek is, akik elsősorban kézművesiparukkal 
tűntek ki. Zsigmond ezt a várost is elzálogosította a lengyel 
királynak, igya város látnivalói közül számos a lengyel időszak
ból származik.

A Főtéren a barokk Mária-oszlopot a lengyel helytartó parancsá
ra állították fel. (Valamikor mind a XVI szepesi városban álltak 
ezek a szobrok.) Szintén Lubomirski herceg, kormányzó alapítot
ta az irgalmasrendi templomot és kolostort. Az 1650-ből származó 
épület az irgalmasok legrégibb magyarországi kórháza-rendháza 
volt. Figyelmet érdemel a Városháza, amelynek kapuja fölött az 
1546. évből, az építés idejéből származó felirat látható. A plébánia- 
templom román és gótikus alapokon épült, s 1826-ban kapta mai 
alakját. Belső berendezése részben gótikus. Az evangélikus templo
mot 1808-ban építették. Érdemes még elmenni a temetőbe is, ahol
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a branyiszkói csatában elesett honvédek sírja található -  megté
vesztő felirattal.

A következő, tulajdonképpen a várossal összefüggő, de törté
netében és rendeltetésében elkülönült rész

Szepeshely (Szepeskáptalan; Kapitel; Spi&ká Kapitula).

A Szent Márton-hegyen létrejött, a XVII. századból származó 
falakkal körülvett település évszázadokig a szepesi prépostság, 
majd 1776-tól a szepesi püspökség székhelye. A település szinte 
minden épülete egyházi célokat szolgált, s hangulatában ma is az 
egykori „papi várost" idézi.

A püspöki székesegyházat a XII. században kezdték román stílus
ban építeni, majd gótikus és reneszánsz elemekkel készült el. A 
számos síremlék, gótikus szárnyasoltárok, faragványokés falfest
mények közül itt csak néhány nevezetességet említünk meg. Az 
egyik az északi kapun belül látható románkori kőoroszlán, a 
másik a Zápolya-kápolna csodálatos gótikus stílusa (a család 
temetkezőhelyével), s végül a Károly Róbert megkoronázását 
ábrázoló freskó. Az északi mellékhajó északi falán lévő freskó 
1317-ben készült. A trónoló Madonna megkoronázza a térdeplő 
Anjou-királyt, aki mögött kardhordozója, Frank (Semsey Ferenc) 
szepesi várnagy térdel. Máriától balra Tamás esztergomi érsek 
nyújtja át a koronát, aki mögött Henrik szepesi prépost tartja az 
országalmát. A koronázási jelenet szereplői utalnak arra, hogy a 
szepesi városoknak jelentős szerepük volt Károly Róbert győzel
mében, királlyá koronázásában.

Érdemes végigsétálni az utcát képező kanonokházak között, s az 
1776-ban épült, kerttel övezett püspöki palotára is rápillantani.

Szepeskáptalan után feltétlenül menjünk el a főút mellett talál
ható Zsibrára (-; Siva brada), ahol egykor a szepesi káptalan 
fürdőhelye volt. Természeti érdekességét a Szürke Szakáll-hegy 
savanyúvizes gejzírjei adják. (Ezeket már a századfordulón ter
mészeti emléknek javasolták.) A kápolna közelében lévő gejzír 
naponta akár többször is feltör, amikor vizét 4-5 méter magasra 
lövelli fel.
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Ugyancsak nyugati irányban találjuk Baldóc (-; Baldovce) köz
séget, ahol a századfordulón dr. Szontagh Miklós (több tátrai 
fürdőhely kialakítója) létesített kis fürdőtelepet. Glaubersós 
gyógyvizét többféle betegségre ajánlották, ivókúrákhoz is hasz
nálták. Ma is elsősorban ásványvizéről nevezetes.

Szepesolasziba vagy a Szepesváraljáról vezető úton térünk 
vissza, vagy Baldócról Ágostházán keresztül. Szepesolasziból az
tán ismét a Hernád völgyében folytatjuk az utunkat. Kolinfalva 
(-; Kolinovce) után beérünk Korompára.

Korompa (Krompach; Krompachy)

„Pusztu lófélben lévő bányaváros"-írták róla 1887-ben. „Mióta 
a bányászat környékén majdnem egészen megszűnt, lakosai 
kénytelenek kivándorolni, a vasgyár, mely üzemét újabb időben 
szinte tetemesen redukálni volt kénytelen, nem lévén képes vala
mennyinek foglalkozást és kenyeret biztosítani."

Korompa történetével kapcsolatosan utalnunk kell a Gölnic és 
a Hernád vidékén kialakult szepesi bányavidékre.

A hét szepesi bányaváros (Gölnicbánya, Korompa, Merény, 
Stósz, Svedlér, Szepesremete és Szomolnok) feltehetően XII. szá
zadból való kiváltságait a következő századokban több uralkodó 
is megerősítette. A városok és a hozzájuk tartozó települések a 
bányából származó, az uralkodónak is hasznot jelentő jövedelem 
fejében önálló kormányzatot építhettek ki. Ezt ugyan a XV szá
zadban elvesztették, de a földesúri terhektől a XIX. század elejére 
minden bányaváros és a hozzájuk tartozó települések megszaba
dultak. A bányavárosok polgárai, a „gründlerek" jóléte azonban 
csak a szepesi ércbányászat hanyatlásáig tartott. A XIX. század 
második felére a bányavárosok korábbi jelentőségüket elvesztet
ték, miközben a vármegye középső részének, illetve a Poprád 
mente városainak jelentősége emelkedett.

Korompán a XX. század ipartelepítésének néhány üzemét lát
hatjuk, továbbá egy barokk kastélyt.

Korompa után a Hernád völgyében haladva legelőször Rihnót 
(Richenau; Richnava), majd Kluknót (-; Kluknava) érintjük. A két 
említett település a Hernád bal partján fekszik, de Kluknó egykori
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nevezetessége, az István-huta a folyó jobb partján található. „Ist- 
vánhuta -  írták egykor róla -  a felsőmagyarországi bányapolgár
ság birtoka, mely ezüst-, réz-, kéneső- és piszkolczérczek olvasz
tására szolgál. Úgy területe, melyet elfoglal, mint szintén az e 
területen emelkedő épületek nagy számáról mindenkinek figyel
mét leköti ez olvasztó, csak hogy mostanság itt is meglehetős 
csendeskén folyik a munkálkodás." Az 1887-ben kelt, fenti tudó
sítás tehát már itt is a bányászat hanyatlását emelte ki, amely 
hanyatlás aztán napjainkban újra megismétlődik.

A Hernád Margitfalvánál (-; Margecany) egyesül a Gölniccel. 
A két folyó vízhozama a duzzasztás előtt nagyjából azonos volt, 
de a Hernád számított a fő folyónak, az folyt tovább, igyekezett a 
Tiszába. Ma egy mesterséges tavat látunk, amelybe mind a Her
nád, mind a Gölnic belefolyik.

Margitfalvától (a falu egyébként a temploma védőszentjéről 
kapta a nevét) utunkat a Gölnic völgyében, a folyásiránnyal szem
ben folytatjuk. A következő település, Jekelfalva (-; Jaklovce) a 
Jekelfalussy család őséről, Jekel gölnici comesről nyerte a nevét, 
aki a XI11-XIV. század fordulóján élt. A XIII. században épült 
gótikus templomban különösen a falfestmények érdekesek.

Folytassuk utunkat a Gölnic völgyében felfelé!

Gölnicbánya (Göllnitz; Gelnica)

A bányavárosok egykori központját feltehetően a XII. század
ban alapították. Viharos történelme során városi rangját és az 
ezzel járó jogokat többször elvesztette. Birtokosai között ott talál
juk a Zápolya, a Thurzó, a Csáky és a Rákóczi családot. Gölnicbá- 
nyára a vaskohászat és -feldolgozás volt a jellemző, mert a nemes
ércbányák itt hamar kimerültek.

A város nevezetességeit a Főtéren, illetve annak közvetlen kör
nyékén találjuk. A Városházát a XVIII. században gótikus házakból 
építették össze. A Mária mennybevitele-templomot a XV. században 
építették. A háromhajós gótikus épülethez a torony a XVIII. szá
zadban került. A kétnyílású kőhíd a Gölnicen 1837-ben készült.

Érdemes még felkeresni az evangélikus templomot és a bányászati 
múzeumot is.

41



Prakfalva (Prakendorf; Prakovce) hajdan vasgyáráról volt ne
vezetes, míg a következő település, Nagykuncfalva (-; Helcma- 
novce) története erdészeti szempontból is érdekes. Az egykor 
Gölnicbányához tartozó erdőségben ugyanis Tamás, a Semsey 
család őse Kunzmann nevezetű soltésznak adta itt meg a benépe
sítés jogát. Az 1300-as évek elején kelt oklevél tanúsága szerint 
Kunzmann soltész munkájáért két szabad telket és malomépítési 
jogot kapott. Továbbá megillette őt -  mint soltészt -  a földesúri 
jövedelmek egyhatod része és a bíráskodásból befolyó pénzek 
egyharmada is. A telepeseket 16 évi adómentesség és a szabad 
plébánosválasztás joga csábította. Később Kuncfalva bányászte
lepüléssé vált.

A következő két település az egykori szepesi bányavárosok 
közé tartozott. Szepesremete (Einsiedel, Einsiedel an dér Göll- 
nitz; Mnísek nad Hnilcom) a Szomolnoki-völgy bejáratánál fek
szik. Itt ömlik az Ovíz a Gölnicbe (vasúti megállóhely is található 
itt), a patak az egykori (kincstári) óvízi erdőgondnokság névadója 
volt. Svedlér (Schwedler, Svedlár) a századfordulón már híres 
volt gyermeküdülő-telepéről is. Gyufagyár és papírmalom mű
ködött a környéken.

Merény (Wagendrüssel; Nálepkovo). A települést a gölnicbá- 
nyai származású Pecoldus soltész alapította a XIII. század végén. 
A telepítő Batik ispán, a Máriássyak őse volt. Később Merény a 
hét bányaváros egyike lett, bár története folytonos harc a környe
ző földesurakkal. A környező üzemekben vaseszközöket, üstöket, 
serpenyőket gyártottak. Az 1887-ben megjelent tudósítás viszont 
már arról számolt be, hogy valamennyi szepesi helység közül 
Merényből volt a legnagyobb a kivándorlás.

Merény után a Gölnic igen szűk völgyben kanyarog. A víz 
gyors esését itt valamikor számtalan malom és hámor hasznosí
totta. Különösen sok ilyen berendezés volt Nyilas (Iglóvéghely, 
Nagyhnilec; Hnilec) után. Nyilas egyébként két vármegye, 
Szepes és Gömör határán települt, mivel itt már a Gölnic folyó 
képezte a megyehatárt.

A következő település Iglóhollópatak (-; Mlynky), majd feltű
nik a felduzzasztott Gölnic tava, amelynek partjára Imrikfalva (-; 
Dedinky) települt.
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Akár vonattal, akár gépkocsival, netalán gyalog megyünk, az 
utak Sztracena (-; Stratená) előtt egyesülnek és vezetnek be a 
Sztracenai-völgybe.

A falu után csodálhatjuk meg a híres Sztracenai-völgyet. Igaz, az 
autóút építésével, szélesítésével, előtte pedig a háborús károk 
következtében a völgy részben átalakult, de azért az 1878-ban kelt 
sorokban megfogalmazott lelkes gondolatok minket is áthathat
nak. „Az utas -  írták - ,  ki e völgyön halad, legyen bár a rideg 
kétszerkettő embere, hideg számító, legyen a nyers gyakorlat 
hőse, ki az életet csak kézzelfoghatóságában szereti ismerni, ki 
arról harmatot s költészetet durván letörölt, legyen bármily ellen
sége a hiábavaló ábrándnak, a költészetnek: a természet szépsé
geinek varázshatalma alatt, akarata ellen is fölfogva a benyomá
sokat, költői hangulatba jő, majd meg a természet óriási ereje, s 
nagyszerűsége, mellett önérzete a kislelkűségig eltörpül, csekély
ségének, parányiságának érzete szállja meg."

A „parányi" embernek maga a Gölnic vize, a körülötte emelke
dő sziklaalakzatok és természetesen a fák, az elő-előbukkanó 
erdők jelentik az élményt. A sziklák között a Sztracenai-sziklaka- 
punak ugyan ma már legfeljebb a „kapufélfáját" láthatjuk (hábo
rús kár érte), de a „sziklavár" és a változatos formájú, szinte 
megszámlálhatatlan képződmény ma is nagy élményt jelent. Ér
demes itt megállni és akár gyalogtúrára is vállalkozni.

Dobsinai-jégbarlang (Dobschauer Eishöhle; 
DobSinská Ladová Jaskyna)

A Sztracenai-völgy szépségeit megcsodálva újabb természeti 
különlegességre, a Dobsinai-jégbarlangra bukkanunk. A barlang 
tulajdonjoga évszázadokig Dobsina (Dobschau; DobSiná) városé 
volt, amelynek birtokai, erdői idáig felnyúltak. A város képvise- 
lő-testülete már az 1870-es években „határozatba vitte, hogy a 
barlangot, mint természeti kincset, meg fogja őrizni, fenntartani, 
s e részben bármely anyagi áldozatra kész, s azon van, hogy a 
nagyközönségnek lehetőleg kényelmesen hozzáférhető legyen, a 
barlang netáni jövedelme is csak fenntartására s környezetének 
gondozására fordíttassék"
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D O B S IN AI-JÉ G B A R LA N G  

alaprajz

keresztmetszet

A dobsinai jégbarlang.
F első  barlang  
a  I. Kisterem
a. sírkövek, b. fatörzs, 
c. pinceajtó, d. vízzuhatag,
e. beduinsátor 
II. Nagy terem
f. ducsai hasadás, g. kút, 
h. oltár, i. új oszlop,
j. elefántko,
k. bejárat az alsó barlangba

A lsó barlang  
(5 I. Bal folyosó
I. lugas, 2. borzlyuk,
3. télkirály palotája

II. Jobb folyosó
4. pokol, 5. Lucifer,
6. orgona, 7. függöny, 
8. Niagara-vízesés
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Valóban, BRECZ Sándor városi erdőmester irányításával mind 
a barlang belsejét, mind környezetét, a közúttól felvivő sétautat 
tetszetősen alakították ki. A barlangba felvezető út ma is a régi 
nyomvonalon halad.

A Ducsa-hegy északi lejtőjén lévő barlangot „Jéglyuk" néven 
régóta ismerték, de feltárására csak az 1870-es években került sor. 
Előbb fáklya-, majd villanyvilágítást kapott, és felszerelték a tu
risták, látogatók bejutását segítő pallókkal, lépcsőkkel, korlátok
kal is.

A keletkezéséről tudjuk, hogy a mészkőhegységekben gyakori 
üreget a víz mosta ki. Egy idő után aztán az üreg egy része 
beomlott -  a mostani bejárat helyén - ,  így oda hideg levegő 
áramlott, ami a szivárgó vizet megfagyasztotta. A barlang arány
lag magas fekvése, északi kitettsége, árnyékban lévő keskeny 
bejárata, és az, hogy a barlang a bejárattól is mélyebben van, a 
hideg levegő beáramlását megengedi, de a kifelé (főleg nyáron, 
amikor kint melegebb van) való áramlását nem. így a hideg 
levegőben a jég is megmarad, sőt új képződik.

A barlang tulajdonképpen két szintből áll. A felső szinten egy 
nagy és egy kis terem látható, míg az alsó rész kevésbé termes, 
inkább csak két folyosó van benne. A különböző jégképződmé
nyeket az emberi fantázia itt is, mint minden egyéb (kő-)barlang- 
ban, különböző alakokkal ruházta fel.

„A Dobsinai-jégbarlangból felfelé -  írták 1887-ben - ,  a szép 
alakú Éles-kő alatt elhaladva, jó úton a Puszta-Pólónak nevezett 
korcsmához jutunk, melylyel szemben újabb időben a herczeg 
koburgi vadászkastély épült." A „Pusté pole" most is megvan, a 
vadászkastély épületét is felfedezhetjük a „Vernár" nevű vasúti 
megállóhellyel szemben. A közút is itt ágazik el észak felé. Köves
sük az utat!

Vemár (Wernar; Vernár) soltész alapította település. ASólyom- 
kő alatt húzódó lakatlan erdőség 1294-ben került a Görgey család 
birtokába. Ők a következő évben Verner nevű soltésznak adtak 
megbízást, hogy népesítse be a vidéket, gyűjtsön telepeseket. Ez 
a telepítési szerződés fennmaradt, mint ahogyan a falu is megtar
totta a telepítő soltész nevét.
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Vernár után visszaereszkedünk a Hernád völgyébe, ahol az 
első település Szepesvéghely (Grenitz; Hranovnica). A települé
sen áthaladva kapaszkodjunk fel a Vikartóci-hegység oldalára, 
ahol a Hernád felé néző oldalon, Dubina telep fölött rátalálunk a 
nevezetes dubinai kocsánytalan tölgyesre. A kocsánytalan tölgy ezen 
északi előfordulási helyén a szepesi püspöki uradalom a század- 
fordulón ugyan a fenyőültetéssel is megpróbálkozott, de sikerte
lenül. A lucfenyő a kitettséget, a sok napfényt nem bírta, míg az 
elültetett erdeifenyő-csemeték a tölgysarjakkal nem tudtak verse
nyezni. A tölgyest ugyanis korábban sarjerdő üzemben kezelték. 
1909-ben JANOVICZKY Béla uradalmi erdész irányításával ne
velt csemetéket ültettek itt el, illetve a magról nőtt újulatot szaba
dították fel. Az így kialakuló szálerdő vágásfordulóját 100 évre 
tervezték. Most az akkor létrehozott állomány fáit is láthatjuk.

A hegy túlsó oldalán található a Virágos-völgy (Blumenthal; 
Kvetnica), Poprád egykor nevezetes kirándulóhelye. A hegy virá
gos-völgyi bal oldalán fakadó források vize már a Poprádba 
ömlik, tehát átkeltünk a Fekete- és a Balti-tenger vízválasztóján.

Utunkat folytatva nem megyünk be Poprádra (a város leírását 
lásd: Bartha D.-Oroszi I.: Itt tó van a Tátra ölén... című könyvben), 
hanem jobbra fordulva Gánócot látogatjuk meg.

Gánóc (Ganowitz, Gansdorf; Ganovce) szénsavas forrásáról és 
az erre települt fürdőjéről, továbbá egykori mészkőbányájáról 
nevezetes. A mai látogató mind a régi fürdőépületeket, mind az 
egykori bányászkodás nyomait a település belterületén szemlél
heti meg. Agánóci bányákból szállították a szepesi városok jelleg
zetes, mészkőlapokból készített járdáinak anyagát. A bánya felett 
állva elénk tárul a mészkőplató és alatta a Gánóc-patak völgye. 
Megjegyezzük még, hogy a város alsó része valamikor önálló 
település, Filefalva (Filic; Filsdorf; Filice) volt.

Gánócról keletre, a főútvonal mentén indulunk tovább. Itt az 
első település Ószelec (-; Hozelec), majd Svábfalva (Svábóc; 
Schwabsdorf; §vábovce) következik. Ez utóbbi soltész telepítette 
irtásfalu volt. A következő település viszont -  miként a neve is 
mutatja Lándzsásötfalu (-; Hőrka), a tízlándzsások székéhez 
tartozott, a gyepűvédő határőrök telepedtek meg itt. [Az öt tele
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pülés neve: Szentandrás (-; Ondrej), Kissóc (-; Kisovce), Horka 
(-; Hőrka), Miklósfalu (-; Hőrka) és Primfalu (-; Primovce).] 
Ezekről a településekről írták 1887-ben, hogy „mindegyik gyógy
hatású ásványvizekkel van megáldva, melyek hovatovább mind 
tágabb körökben keresett kereskedelmi czikké válnak" A forrá
sok napjainkban is egyre értékesebbek lesznek, míg a vidék ter
mészeti értékét növeli a Primfalvi-szikla is, amely védelem alatt áll.

A főútról letérve, újra délre haladva keresztezzük a vasutat, 
majd hamarosan megérkezünk a szepesi püspök kastélyához, 
amely Savnik (Schawnik; Spissky Stiavnik) és Betlenfalva között 
található. A XVII. századi eredetű, reneszánsz kastély a szepesi 
püspök nyaralójául szolgált. Mind az épület, mind a körülötte 
lévő park érdekes, de nehezen látogatható nevezetesség.

A kastélytól Betlenfalva felé folytatjuk az utunkat.

Betlenfalva (Bethelsdorf; Betlanovce)

A tízlándzsások széke egykori központjának legfőbb neveze
tessége a Thurzó-Faigel-kastély. Tömör, négyszögletes belső udvarú 
épület a felső-magyarországi reneszánsz legrégibb ismert emléke. 
Építését feltehetően 1568-ban fejezték be. Homlokzatának pártá- 
zata, a sgrafittós díszítés és a kastély kapuja különösen szép. Az 
épületben tartották egykor a „kisvármegye" gyűléseit.

A XVIII. század második felében épült későbarokk, földszintes 
kúria szintén megtekintésre érdemes nevezetesség. A kastély egy
kori parkjában találunk még egy klasszicista épületet, s külön is 
felhívjuk a figyelmet az idős hársfákra és simafenyőkre.

A kastély közvetlen szomszédságában gótikus templom áll.
Utunkat folytatva a következő település

Káposztafalva (Kapsdorf; Hrabu?ice).

Az először 1279-ben említett település előbb a szepesi városok
hoz tartozott, majd 1465-ben a szepesi várhoz került. Később a 
birtokadományok révén több családnak is a tulajdonában volt, 
legutoljára a Koháry-Coburg-birtokhoz tartozott, amely részben 
innen igazgatta az erdők ügyét is.
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A falu nevezetessége a román-koragótikus Szent Lőrinc-temp- 
lom, amelyben 1516—20-ból való, Lőcsei Pál műhelyében készült 
szárnyasoltár látható. Az oltár közepén Szűz Mária, Szt. Lőrinc és 
Szt. István vértanú szobrai, fölöttük pedig a magyar királyszen
tek: Szt. István, Szt. László és Szt. Imre.

Káposztafalva határában kezdődik a Hernád-áttörés, így a te
lepülés jelentős turisztikai központnak számít. Mi azonban most 
visszatérünk a Poprád-Lőcse közötti főútra, ahol a következő 
nevezetes település

Csütörtökhely (Szepescsütörtökhely; Donnersmarkt;
SpiSsky Stvrtok)

A XXIV szepesi város ezen tagja csütörtöki vásárairól kapta a 
nevét. Lakói aranybányák tulajdonosai voltak, s a XVIII. század
ban itt székelt a szepesi kamara is.

A település a Szent László-templomról és a hozzákapcsolódó 
Nagyboldogasszony- (Zápolya-) kápolnáról nevezetes. AXIII. század
ban készült templomhoz Szapolyai István az 1470-es években 
építtette a kétszintes gótikus kápolnát. Az alsó szint feltehetően 
az alapító temetkezési helyének készült, aki azonban nem itt 
nyugszik. A kápolna felső része a gótikus építészet egyik szép 
remeke. A múlt század neves művészettörténésze, Divald Kornél 
írta róla, hogy „a csúcsíves építészet tagolásának ég felé törő 
iránya sehol sem éri el nálunk azt a lendületet, mint itt." A kápolna 
helyreállítását a múlt század végén Schulek Frigyes tervei alapján 
Steinhausz László, lőcsei születésű építész végezte.

Az alsó kápolnából föld alatti folyosón is át lehet jutni a temp
lom melletti egykori minorita kolostorba. Az épület eredetileg szin
tén gótikus stílusban készült, majd reneszánsz átépítést kapott.

Csütörtökhelyről érdemes még egy további, Lőcse irányába eső 
településre is ellátogatni.

Szepesdaróc (Drauch; Dravce) nevében egykori királyi szolgá
lónépekre, feltehetően madarászokra utal. A helység nevezetessé
ge a nagy méretű, kéthajós, torony nélküli gótikus templom. Az 
1300-as évekből származó, bizánci és itáliai hatásokat mutató 
freskóit 1928-ban tárták fel.
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Szepesdaróc után visszatérünk C sütörtökhelyre, majd hala
dunk Igló felé. Két település miatt azonban érdem es a főútról 
kétszer is jobbra letérni. Az első Letánfalva (-; Letanovce). Az 
egykori irtásfalu a Szepesség legrégibb falvai közé tartozik. Elő
ször 1250-ben em lítik, és tem plom a is a román építészet korából 
szárm azik. Később, a XIV. században átalakították, a XVIII. szá
zadban pedig barokk formát kapott.

A következő letérőnél előbb Edösfalvát (Édesfalva, Hadusfal- 
va; HaduSovce) érintjük, am ely egykor a tízlándzsások széké
hez tartozott. Edösfalva egybeépült Szepestamásfalvával (-; 
SpiSské TomaSovce), am ely viszont a szász jogú településekhez 
tartozott. (A két egykori település között tulajdonképpen a vasút 
a választóvonal.) Itt a gótikus tem plom  érdemel figyelm et, továb
bá az, hogy innen indulnak az utak a H ernád-áttörés alsó szaka
szához.

Akár a főútra térünk vissza, akár a Hernád közelében vezető, 
azzal csaknem  párhuzam os úton haladunk, a következő település 
Szepessümeg (Schm ögen; SmiZany). Egyes források szerint a 
település egykori lakói a királyi vadászok voltak, majd a szepesi 
szász városok közösségéhez tartozott. A XV. század m ásodik 
felében viszont a szepesi várhoz került.

Gótikus tem plom a az 1200-as évek végén épült. Kéthajós, a 
vidékre jellem ző tem plom építészeti jegyeket viseli. M ennyezete 
a XV. századból való.

Szepessüm eg után közvetlenül a Hernád partjára érünk, és 
visszaérkezünk kiindulási állom ásunkra, Iglóra.
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UTAZÁS A LŐCSE-LUBLÓI-HEGYSÉG 
KÖRÜL

Erre a körutazásra ismét Iglóról indulunk. Iglót észak felé, a 
Lőcsére vezető úton hagyjuk el. Az első település Pálmafalva 

( -; Harichovce). A településen át jutunk be a Lőcse-patak völgyé
be, míg a falu északi részén a Lőcse- és az Illés-patakok összefo
lyását láthatjuk. Ha balra, az Illés-patak folyásirányával szem ben 
felm együnk, a Sans-Souci- vagy Schlösschen-kastélyhoz jutunk. 
A hegy oldalába em elt kastély „a gr. Csáky család m esés költeke
zésének volt színhelye" a múlt században. (A kastélyhoz Igló 
északi részéről jelzett turistaút vezet fel.) Ma inkább a term észet 
csendjéért, nyugalm áért érdem es ezt a kis sétát m egtenni, m int a 
letűnt korok vigasságain elm élkedni.

Utunkat tovább folytatva ham arosan m egérkezünk Lőcsére. (A 
vasúti szárnyvonal a közúttal párhuzam osan halad.)

Lőcse (Leutschau; Levofa)

A XXIV szepesi város egykori központja napjainkig m egőrizte 
középkori jellegzetességének, em lékeinek jó néhány elemét. Lát
hatjuk a városfal részleteit, am elyen a hajdani 17 bástyából 5 még 
ma is áll, s négy kapuját is felfedezhetjük; a Kassait, a M énhárdit 
és a Lengyel-kaput, továbbá az egykori Alsó-kapunak a helyét.

A Főtér négyszögletes alaprajzú, am elyet egykor árkádos há
zak vettek körül. A téren álló épületek közül legnevezetesebb a 
Szent Jakab-templom. A XIV. században épült gótikus tem plom  
m éreteivel és berendezésével Európa egyik jelentős em léke. O ltá
rai közül első helyen a főoltárt em líthetjük meg, am elyet Lőcsei 
Pál m ester m űhelye az 1500-as évek legelején készített. Ennél 
régebbiek a Mária-, a M átyás király-passió és a Szt. Péter-Pál-ol- 
tárok. Szintén régebbi, de külön darabokból állították össze a Szt. 
Katalin-oltárt, míg a Szt. M iklós-, Szt. János- és Szt. Anna-oltárok 
a XVI. században, reneszánsz stílusban készültek, s még későbbi 
időkből szárm azó m ellékoltárok is találhatók a tem plom ban.
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A tem plom  eredeti falfestm ényeit Storno Ferenc az 1870-es 
években restaurálta. A képsorozatok a hét fő erényt és a hét fő 
vétket, továbbá Szt. Dorottya életét m utatják be.

Figyelem re méltó még a reneszánsz szószék, az orgona és a 
tanácsurak, céhm esterek széksora. A tem plom ban több síremlék 
is található, jórészt a Thurzó család tem etkezett ide.

A tem plom  tornya 1858-ban készült el, csak részben őrzi eredeti 
stílusát.

AVárosháza reneszánsz épülete szintén a Főtéren áll. Eredetileg 
gótikus stílusban, a XIV-XV. században épült, amit aztán többször 
átalakítottak. Legutoljára -  a XIX. század végén -  Schulek Frigyes 
építette át. A déli hom lokzaton az öt fő erény allegorikus képét 
festették meg. Az egykori Városháza épületében ma múzeum 
van. A Városháza melletti Harangtorony 1651-ben, szintén rene
szánsz stílusban épült. A múlt században azonban a jellegzetes 
pártázatot lebontották.

A Főtéren áll még a szégyenketrec és az evangélikus templom. Ez 
utóbbi, klasszicista épületet 1837-ben emelték.

A Főteret, a Ringet szegélyező házak közül a déli oldalon a 
Breuer- (Brezuer-) nyomda épülete érdemel figyelmet, ahol többek 
között a Lőcsei K alendárium ot is nyomtatták. A tér délnyugati 
kijáratától juthatunk el a Lengyel-kapuhoz, am ely előtt a volt 
jezsuita (minorita) kolostort és a Szűz-Mária-templomot találjuk. 
M indkettő gótikus, a maga nem ében egyedülállóan ép épület- 
együttes, am elynek belső berendezése barokk.

A Főtér nyugati oldalán a városi vendéglő érdemel figyelmet, az 
északin pedig a Kereskedő- és Pénzváltó-ház. Szintén a tér északi 
részén áll a Kis megyeháza sgraffitós cím eres épülete és a klasszi
cista Nagy megyeháza (most városháza).

A tér nyugati oldalának kiem elkedően értékes épülete a Thur- 
zó-ház. Eredetileg a XV. században, gótikus stílusban készült, majd 
a szepességi reneszánsz ízlésének m egfelelően alakították át. 
Sgrafittós díszítését századunk elején újították meg.

A Főtér északkeleti sarkától juthatunk el a minorita templomhoz 
és kolostorhoz. Az 1750-es években készült barokk épületegyüttes 
belső kialakítását is ezen stílus legszebb em lékei között tartják 
szám on.

52



A tem plom  mellett a Kassai-kapun keresztül a Mária-hegyi- 
templomhoz, a Kálváriához m ehetü nk  ki. Régi búcsú járóhely , 
am elynek századunk elején épült tem plom ában elhelyezték a 
korábbi M ária-kápolna M ária-szobrát. A hegyoldalban néhány 
stáció em elvénye is látható, am elyeket 1869-ben építettek. A 
tem plom  mögötti kocsánytalan tölgyes -  miként a bevezetőben 
m ár utaltunk rá -  ezen fafaj itteni legészakibb előfordulásának 
tekinthető. A tölgyest m ár az 1909. évi term észetvédelm i összeírás 
alkalm ával védelem re javasolták.

Lőcséhez szám talan szépirodalm i alkotás kapcsolódik. Mi itt a 
két legism ertebbre utalunk: M ikszáth Kálmán „A fekete város" és 
Jókai M ór „A lőcsei fehér asszony" című regényére.

Lőcséről Szepesváralja irányába indulunk, de m ielőtt a Lőcse- 
lublói-hegység erdőibe kanyarodnánk, a főúton elm együnk G ör

gőig-

Görgő (Szepesgörgő; SpiSsky Hrhov)

A Görgey család erről a községről kapta a nevét, bár a birtok a 
múlt században már a C sákyak kezén volt. Az egykori, neobarokk 
stílusban épült kastélyt egy parkban láthatjuk. Érdem es még m eg
tekinteni a falu gótikus templomát is, am elynek reneszánsz ha
rangtornya van.

Görgőhöz kapcsolódik M ikszáth Kálmán regénye, „A fekete 
város" a Lőcse és Görgő közötti erdőben dördült el a Görgey 
alispán életét kioltó lövés.

A főúton visszatérve, de még Lőcse előtt jobbra kanyarodva 
kezdjük el a hegység bejárását. Az első érintett falu Kőperény 
(Ulósa; U loia). Irtásfalu, am ely Lőcséhez tartozott. A következő 
két település Felsőrépás (-; VySné Repase) és Alsórépás (-; Ni2né 
Repase) szintén irtásfalu volt. A Görgey család telepítette ezt a 
vidéket be, s fennm aradt az 1278-ból szárm azó adom ányozó és 
az 1347-es birtokosztó oklevél is. Ez utóbbiból tudjuk, hogy a 
házak (és a hozzájuk tartozó telkek) két sorban, egym ással párhu
zam osan futottak. Alsórépáson a szép parasztházakra, a népi 
építészet célszerű és tetszetős em lékeire hívjuk fel a figyelmet. 
Ugyanakkor m egem lítjük, hogy a vidék népviseletéről is neveze
tes.
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Kőperény után -  átkelve a hágón -  már a Tarca-patak vízgyűj
tőjében haladunk. Utunkat bükkösök és fenyvesek kísérik, itt-ott 
erdei legelők, kaszálók. A Tarca átvezet bennünket az egykori 
Sáros várm egye területére, ahol az első település tulajdonképpen 
Balázsvágás ( - ; B lafov) lenne. Az egykori irtásfalu helyét azon
ban ma csak néhány ház, elhagyott erdészeti épület jelzi. Itt 
gondolhatunk arra, hogy az egykori erdőirtó, mezőgazdasági 
m űvelésbe fogó telepeseknek nem csak az em léke enyészik el, 
hanem  helyenként m aga a település is elpusztul, lakói már jobb 
vagy jobbnak vélt helyre költöznek.

Csendespatak (Stielbach; Tichy Potok) a következő Sáros vár
m egyei település. Eredetileg ez is XIV. századi irtásfalu, de a XV. 
században már elérte a ruszin betelepülés, amellyel kapcsolatban 
szólnunk kell a kenézek vezette településekről, erdőirtásokról.

Kenézek telepítette falvak

A kenézek telepítette falvak a XV-XVI. századtól kezdődően 
keletkeztek. Ekkor ért ugyanis ide a Balkánról felhúzódó árumén 
(cincár), délszláv és albán eredetű -  ekkorra már részben elszlá- 
vosodott -  pásztorkodó népesség. A török elől menekülve, a 
K árpátok külső lábainál vándorló családok a balkáni pásztorkodó 
szokást jórészt m egtartották. Itt is transzhum áló pásztorkodást 
folytattak, de a nyári szállás term észetesen nem a tengernél vagy 
H avasalföldön volt, hanem  a völgyekben. Nyáron viszont a hegy
gerinceken, hegyoldalakon legeltettek, ahol az erdőt ennek érde
kében felégették. Kerülték a nyirkos, nedves hegykatlanokat, völ
gyeket, am elyek a juhokra veszélyes lépfene m elegágyai voltak. 
Oda csak télen húzódtak le, am ikor ott szintén irtották az erdősé
geket: fákat vágtak ki a juhok, kecskék takarm ányozására, mivel 
téli takarm ányt nem gyűjtöttek. Az állatok a patak menti rétek 
cserjéivel, füveivel, de még inkább a kivágott bükkfák zsenge 
ágaival, rügyeivel, fakéreggel, illetve az erdei aljnövényzettel táp
lálkoztak.

Ilyen körülm ények között term észetesen nem álltak össze ez
res-tízezres nyájak, hanem  csak százas nagyságrendűek, am e
lyekkel aztán egy-egy nagycsalád vándorolt. A közelben telelő,
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idővel egy falut alkotó pásztorok élén a kenéz, a „knyáz" állt, aki 
a közösség letelepedését is vezette. A letelepedett, „vlach jo g ú " 
falvak nem term énnyel, hanem juhhal adóztak, így élesen elkülö
nültek mind a hagyom ányos jobbágyfalvaktól, mind a soltészek 
vezette, elsősorban földm űvelést folytató településektől. Az egy 
völgyben kialakult falvaknak gyakran közös vezetőjük, „vlach 
vajdájuk" volt. Ő hozott döntést a környék lakóinak vitás ügyei
ben -  a pásztornép szükségleteihez alkalm azott vlach szokásjog 
alapján. Az általunk m ost bejárt vidéken a vlach pásztorkodást 
elsősorban a ruszin (itteni águk a „lem ák") népességhez kapcsol
ják.

Berzevicére (-; Brezovica) m egérkezve újra látjuk a diófákat, 
tehát az északról elzárt Tarca-völgyben enyhébb az időjárás, ki- 
terjedtebb a szántóföldi m űvelés. M indez bizonyára hozzájárult, 
hogy a Berzeviczy család jelentős birtokközpontja itt alakult ki. A 
Berzeviczy család sírem lékét a tem plom  m ellett, a cinterem ben 
láthatjuk. A tem plom  egyébként gótikus, reneszánsz és barokk 
elem eket foglal m agába, azaz az elm últ korokban többször átépí
tették. A faluban XVII. századi eredetű reneszánsz kastélyt is 
találunk, amelyet feltehetően az egykori, a Berzeviczy család 
tulajdonában lévő várból építettek.

Tarca (Tárca; - ;  Torysa) a Tarczay család ősi fészke, ahol egykor 
kastélyuk is állt. A későbbi időkből, 1813-ból jegyezték itt fel, hogy 
a Tarca-patak „nagy áradása alkalm ával vízének sodró erejével a 
m ihez talán valami földrengés is járult, m egfoghatatlan módon 
végkép(p) eltüntette a föld színéről a Szirm ay grófok hatalm as 
kastélyát tem plom ával együtt. ...A kastélynak ma nyom a sincs." 
Valóban, a Tarczayaknak ma csak a nevük él a község elnevezé
sében, a Szirm ayaknak pedig még az sem.

A Tarca-pataknál északnyugatra fordulunk, és a következő 
település Sárosdaróc (-; 5ari5ské Dravce) lesz. A falu nevével 
kapcsolatosan ismét m egjegyezzük -  m iként Szepesdaróc eseté
ben tettük - ,  hogy a darócok királyi szolgálónépek voltak, felte
hetően m adarászok, s ebben a térségben is lakhattak.

Sárosdarócon született báró Berzeviczy Vince, a kassai színé
szet m egalapítója. A helységben a Szm recsányi családnak volt 
„úri laka" -  m iként a múlt században írták -  „ritka szép parkkal"
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A következő település Széprét (Schönw ies; Krásna Lúka), Ber- 
zeviczyek telepítette, XIII. századi irtásfalu. Tem plom ának alap
jait 1295-ben rakták le, a gótikus épületet aztán többször átépítet
ték. Bajorvágás (-; Bajorovce) szintén irtásfalu, de itt a ruszinok 
betelepülése határozta m eg évszázadokig a falu arculatát, tehát 
elsősorban állattenyésztő vidék volt. Mind a két falu ásványvizei
ről nevezetes, am ely fokozottan áll a következőre, Feketekútra 
(Schönbrunn; Sam bron). Feketekút előtt egyébként átkeltünk a 
vízválasztón, ami egyben a Fekete- és Balti-tenger vízválasztója 
is. A továbbiakban a patak partján haladunk, amely levezet a 
Poprád folyóhoz.

A folyó partján Palonca (-; Plavnica) községet érintjük, de 
rögtön balra fordulva, a Poprád folyásának irányával szemben 
haladunk, s elhagyjuk Sáros várm egyét, visszaérkezünk Szepes- 
be. M ielőtt azonban közvetlenül a folyópartra m ennénk, balra 
bekanyarodunk Lublófürdő felé.

Lublófürdd (Bad Lublau; Lubovnianske' Kúpele)

A XIII. század óta ismert és kedvelt fürdőhely Szénsavas, vasas 
gyógyvizét reum atikus és női bajokban szenvedőknek ajánlják. A 
fürdő első parkját -  m integy 23 hektár területen -  FUCH S Frigyes 
(Dávid) szepesi erdész-kertész tervei alapján készítették. A „ko
pár, term éketlen zabföldeken" 1827-ben kezdett parkosításnak 
ma m ár alig látjuk a nyom át, de a fürdőhely szép fenyves közepén 
fekszik, és a savas gyógyvizet ma is szabadon lehet a forrásnál 
felfogni, kannákba gyűjteni.

Visszatérve a Poprád m ellé, a folyó éles kanyarát látjuk, amint 
m egkerüli a Hegyes-követ, a lublói vár építésének legendájában 
szereplő sziklaalakzatot. Sétáljunk egy kicsit le a folyó partjára és 
gondoljunk egy-két Popráddal kapcsolatos legendára!

A Krúdy által sokat em legetett legenda szerint a Poprád folyó 
fenekén lévő színes kavicsok a hajdanvolt szepességi leányok 
szem ei. Szintén Krúdy írta, hogy sokak szerint a Poprád azért 
folyik m inden m ás folyóval ellentétben kifelé a Kárpátokon, mert 
Zsigm ond király elzálogosította a szepesi városokat. így a folyó 
„hűtlen lett M agyarországhoz"
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Ez utóbbi legendához kapcsolódva célszerű m egvizsgálnunk, 
hogy a három szepességi királyi város, Ólubló, Gnézda és Podolin 
alapítása, majd további sorsa hogyan is függ össze Lengyelor
szággal és term észetesen a Poprád „hűtlenségével"

A Poprád folyó középső szakaszának betelepítése, birtokba 
vétele csak a XIII. század közepén kezdődött, m égpedig Lengyel- 
ország felől. Az addig feltehetően gyepűnek hagyott területen 
Szem érm es Boleszláv (Kinga, IV. Béla m agyar király lányának 
férje) bizonyos Henrik nevű soltésznak adta a mai Podolin kör
nyékét. Az előbb 1244-ben, majd 1288-ban kelt oklevél (ez utóbbit 
Kinga adta ki) Henriket erdőirtásra, települések létesítésére ösz
tönzi. A későbbiekből ism ert három város Ó lubló, Gnézda és 
Podolin ekkor még a krakkói egyházm egyéhez tartozott, majd 
1299-ben az egyházi tized felett m ár a szepesi püspök (ekkor még 
csak püspöki rangú szepesi egyházi elöljáró) rendelkezett. Tehát 
bekövetkezett a lengyel-m agyar uralom váltás, ami 1412-ben, az 
elzálogosításkor m egfordult. Zsigm ond király ugyanis a XIII sze
pesi város mellett a három szabad királyi várost, Ó lublót, G nézdát 
és Podolint is elzálogosította Lengyelországnak, hogy azok csak 
a XVIII. században térjenek vissza M agyarországhoz.

A történetből m indenesetre kiem eljük újra, hogy a három város 
soltésza nem földesúri birtokon, hanem  királyi birtokon kezdett 
telepítést. Továbbá: előbb lengyel királyi uradalom volt, csak 
azután lett -  a forrásokból nem egészen feltárható módon -  m a
gyar birtokká. Tehát a Poprád „hűtlenkedése", Lengyelország felé 
való igyekvése nem az elzálogosítással kezdődött...

Ezek után tekintsük meg az első város, Ólubló nevezetességeit!

Ólubló (Alt-Lublau; Stará Lubovrta)

Az elzálogosítás idején a lengyel helytartók, a sztaroszták szék
helye volt. Mind az elzálogosítás előtt, mind az elzálogosítás 
idején a város és a vár a Poprád völgyében jelentős szerepet töltött 
be, am ely szerepét a XVIII. század végétől kezdve fokozatosan 
elvesztette.

A város ma is az egykori helytartók, az egykori lengyel Szepes
ség hangulatát őrzi. S a városban járva ne feledkezzünk el a lublói
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A lu b ló i vár.
I. A lsó  várudvar. II. K özép ső  várudvar. III. Felsó' várudvar.

1. K eleti bástya. 2. N yugati bástya. 3. Ö regtorony 
a. Kút. b. Várkápolna, c-d. Paloták.

kísértetrői, Kaszparekről sem , akinek m ondáját M ikszáth Kálmán 
a „Kísértet Lublón" című regényében örökítette meg.

A teraszon létesült település Főtere szabályos négyzet alakú. A 
többször átépített, eredetileg gótikus, majd reneszánsz és barokk 
stílusú plébániatemplom m ellett a Városháza érdemel figyelmet. 
Előbb a sztaroszták székháza, majd az elzálogosított városok 
bírósága volt itt.

Ó lubló legfőbb nevezetessége a Poprád bal partján álló Vár A 
tatárjárás után épült, m ost nagyjából három szög alapzatú vár 
évszázadokig  fontos határvárnak szám ított. Zsigm ond király 
1412-ben itt tárgyalt a szepesi városok elzálogosításáról. Az elzá
logosítás idején a sztaroszták lakhelye volt, akik közül a legjelen
tősebb a Lubom irski hercegi család volt. ő k  1596-tól 1744-ig



töltötték be ezt a posztot. A vár utolsó tulajdonosa is Lubom irski- 
rokon, a gróf Zam oyski család volt.

A vár építésének term észetesen m egvan a maga m ondája, am e
lyet legszebben Tompa M ihály „H egyeskő" című költem ényében 
dolgozott fel. E szerint a várost Lubló herceg többszöri próbálko
zásra sem tudta felépíteni, mert a felhúzott falak újra és újra 
ledőltek. Ekkor a herceg a H egyes-kövön lakó gonosz szellem m el 
szövetkezett, s a vár felépült, de a herceg eladta lelkét a szellem 
nek. A vár felépülte után -  lelkét m egm entendő -  a herceg szer
zetesnek állt, mire a gonosz szellem  haragra gyúlt. Óriási követ 
hozott, amivel a várat le akarta rombolni. Am int közeledett a 
várhoz, a várkápolna felszentelt harangjai m egszólaltak, és a 
szellem  a követ a Poprádba ejtette, a vár pedig ma is áll.

A mai tájékozódást, várbejárást segíti, hogy 16 részre osztották 
a látnivalókat, am ihez egy kis vezetőfüzetet is adnak. Különösen 
a Lubom irski családra vonatkozó anyag érdekes, de a vár bástyái
ról pillantsunk le a Poprád völgyére is!

A vár alatt skanzen található, ahol főleg a fa sokoldalú szerepét, 
a népi építkezésben és használati tárgyakban egykor volt jelentő
ségét tanulm ányozhatjuk.

Ólublót elhagyva a Poprád folyó bal partján haladunk tovább. 
A következő település Gnézda (Kniesen; Hniezdne). Bár a főút a 
város egykori központját m egbontotta, azt előnytelenül m egvál
toztatta, a főút m elletti házsorok mégis figyelm et érdem elnek. 
Ezek ugyanis utalnak az egykori fésűs beépítésre, az orsó alakú 
főtérre.

Folytassuk utunkat tovább!
Alsózúgó (Unterrauschenbach; M iíné R ufbachy) egykor szép 

ruszin népviseletű lakosairól volt nevezetes. N apjainkban a régi, 
gótikus alapokon épült barokk templom és az 1800-ban készült, 
klasszicista stílusú kastély m iatt érdem es megállni.

A Poprád-völgy nevezetes fürdője a Felsózúgón (Oberrau- 
schenbach; VySné R ufbachy) -  a Poprád mellett haladó útról 
jobbra letérve -  lévő gyógyfürdő. A m eszes-kénes-m agnézium os 
gyógyforrásokat m ár a XVI. században is ism erték, de a fürdőt a 
Lubom irski hercegek tették nevezetessé. Ő k gyakran tartózkod
tak Felsőzúgón, és ennek m egfelelően itt élénk társasági élet is
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kialakult. Felsőzúgó érdekes term észeti nevezetessége a Krátertó. 
(M egjegyezzük, hogy Felsőzúgó m ár a Szepesi-M agurában van, 
tehát utunkat jobbról ez a hegység kíséri.)

A főútra visszatérve a következő település Podolin.

Podolin (Pudlein; Podolinec)

M iként m ár utaltunk rá, a várost és környékét a XIII. század 
közepén Henrik soltész kezdte betelepíteni. A város később sza
bad királyi városi rangra em elkedett, de 1412-ben osztozott a 
szepességi városok sorsában: Zsigm ond király elzálogosította.

Podolin a XVI-XVII. században a Szepesség egyik legjelentő
sebb városának szám ított. Kézm űveseiről volt nevezetes, de a 
város fejlődéséhez hozzájárult az is, hogy a Poprád folyó innentől 
tutajozható.

Avárosfalak nyom ai ma is láthatók például a Városháza környé
kén. A városházával átellenben a Mária Mennybemenetele-plébánia- 
templom és annak Harangtomya áll. A XIII. századi tem plom  főol
tárán a Lubom irski család cím ere, az oldaloltárakon pedig a céhek 
jelvényei láthatók. A szentély falán lévő freskókat az 1910-ben 
kezdett restaurálás során találták meg. A három sorban lévő 
falképek Krisztus életének egy-egy jelenetét m utatják be. A Kin- 
ga-kápolna oltárképe Boldog Kingát és Szem érm es Boleszláv her
ceget ábrázolja. A szepességi reneszánsz stílusú harangtorony 
1659-ben készült.

A piarista templomot 1651-ben építették, am ikor Lubomirski 
sztaroszta a piaristákat a városban m egtelepítette. A kolostor 
nevezetessége, hogy II. Rákóczi Ferenc Bécsújhelyből m enekülve 
itt rejtőzött el. A régi gim názium  falán Krúdy Gyulára em lékező 
táblát helyeztek el, aki 1886-90-ben ebben az épületben tanult. (A 
tábla a főút oldaláról látható.)

Krúdyra itt és a közeli temetőkápolna környékén em lékezhe
tünk. „A podolini kísértet" vagy „A podolini takácsné" és más, a 
Szepesség édes-bús legendáinak hősei itt éltek, itt élhettek, és 
Krúdy az itt hallottakat dolgozta fel, tette a m agyar irodalom 
szám ára becses kinccsé.
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Podolin után folytatjuk utunkat a Poprádon felfelé, de Holló- 
lom nicnál balra térünk le. (A főút folytatása, illetve a jobbra letérő, 
Taporcra vezető út leírása m egtalálható a Bartha D -O ro sz i S.: Itt 
tó van a Tátra ölén... című könyvben.)

Hollólomnic (Hollum tz; Holum nica) községet m ár egy 1293- 
ban kelt oklevélben em lítik. A Holló család egykori vára az 1500 
körüli évekből való, míg kastélya a XVII. századból. Katolikus 
tem plom a szintén régi, gótikus alapokon áll.

A H olló-patak völgyében tovább, felfelé haladva érünk Sze- 
pesszentgyörgyre (Sanct Georgen; Jurské). A G örgeyek által léte
sített település. A fennm aradt oklevél szerint a soltészt Tylm an- 
nusnak hívták, akinek m unkáját fia, Thylo fejezte be. A falu 
nevezetessége a XIII. századi, gótikus alapokon nyugvó katolikus 
tem plom .

Tovább haladva egy kettős települést érünk el, am elynek az 
első faluja Száztelek (Hundertm orgen, H oderm ark; Stotince, Ih- 
lany), míg a m ásodik Majorka (M aierhofen; M ajerka, Ihlany). 
Száztelek első írásos em lítése 1307-ből való. Irtásfalu, ahol később 
pásztorkodással foglalkozó lakosok telepedtek meg. M ajorka v i
szont Leibic városhoz tartozott, annak volt m ajorja, így osztozott 
a város elzálogosításában is. Katolikus tem plom a gótikus alapo
kon nyugszik.

A Leibici-kénfürdő (Leibitzer Schw efelbad; Lubické Kúpele) 
egyike a legrégibb szepesi fürdőhelyeknek, hiszen a forrásokat 
már a XVI. században ismerték. A XVIII. század elején Lubom irski 
gróf kezdem ényezésére kezdtek itt építkezni, s az első fürdőkam 
ra 1717-ben készült el. Az 1850-es, 70-es években pedig m ár 
lakóházak is voltak itt. A fürdő egyébként a Sós-patak szűk völ
gyében épült ki.

A fürdőhely után ham arosan balra, a Ruszkin-patak völgyébe 
térünk be. A patak jobb partján (utunktól balra) kisvártatva kopár 
területet látunk, am elynek a neve „R uskinovce" Valamikor, még 
századunk elején, közepén itt volt Ruszkin (Riesdorf, Rissdorf; 
Ruskinovce) település, am ely egykor a XXIV szepesi városhoz 
tartozott, később pedig az elzálogosított XVI-hoz.

Utunk a patak völgyében mind feljebb és feljebb visz, majd a 
Ruszkin- és a Lőcse-patak vízválasztóján (a Visztula és a D una
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vízválasztója is ez!) m egállva igazat adunk az egykori krónikás
nak, aki 1889-ben írta: „A Lőcse-lublói-hegységnek jellem ző sajá
tossága, hogy benne jól m űvelhető erdő terjedelm es rétekkel vál
takozik, m elyekről m inden irány felé ép(p)oly kedves, mint nagy
szerű kilátás nyílik az árvái hegyektől egészen az ungvári hegye
kig ." A szepesiek  más okból is szerették ezt a hegységet. Olvassuk 
csak! „A hegységet a m egye csaknem  egészében m agáénak vall- 
hat(ja), a m ennyiben többi hegycsoportjai mindannyian a szom 
széd m egyéből nyúlnak be, sőt a M agas-Tátrát m ég más országgal 
is meg kell osztania." A mai látogatók szám ára meg kell jegyez
nünk, hogy a hegységbe turistautak nem vezetnek, csak a szélén 
lévő, részben közforgalm i utakon járhatunk. A hegység kiterjedt 
része ugyanis katonai terület.

A Lőcse-patak völgyébe leérve, az útkereszteződéstől kissé 
balra (a patak m entén felfelé) néhány épület még em lékeztet az 
egykori híres nyaralóhelyre, Lőcsefüredre (Leutscheuer Bad; Le- 
v o fsk é Kúpele). „Vízkúra, m eleg fürdők, tej- és tejsavó-kúra, 
fekvő kúra, szénsavas fürdő, m ásságé, elektrotherapia, terrain 
kúrák, dietétikus kúrák" -  ajánlották egykoron. Ma elsősorban a 
Lőcse feletti hegyeket felkeresők kiindulási pontja, turistaköz
pont.

Lőcsefüredről a patak partján -  melyet egy helyen duzzasztó
gát rekeszt el, ahol a patak tóvá szélesedik -  ereszkedünk vissza 
a városba, majd pedig kőrútunk kiindulópontjához, Iglóra.
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VÁNDORLÁS A HEGYEKBEN

Mielőtt a túrákról, ajánlott utakról írnánk, m indenképpen le 
kell szögeznünk, hogy jelen útikönyvünk nem turistaveze

tő. Ebből következik, hogy sem m egfelelő turistatérképeket, sem 
a bejáráshoz szükséges időket nem tudunk közölni. Csak egy 
ajánlott vándorlási útvonalat írunk le, am ihez feltétlenül szükség 
van m egfelelő, lehetőleg új turistatérképekre. Az általunk most 
javasolt turistautak jelzése, időnként pedig a vonalvezetése is 
változik, tehát a térkép használata elengedhetetlenül szükséges.

M indezek előrebocsátásával mégis fontosnak tartjuk, hogy kö
zöljünk egy olyan útvonalat, am elynek alapján a Hernád és a 
Gölnic folyók köze bejárható, a legfontosabb turistalátványossá
gok m egközelíthetők. Ez annál is inkább szükséges, mert a vidék 
nevezetességeit m ár a múlt század végén is nem csak a gyógyhe
lyek, hanem a különleges term észeti képződm ények is jelentették.

M ielőtt a vándorlást elkezdenénk, szólnunk kell a Magyaror
szági Kárpátegyesületról, am ely az általunk bejárandó vidék 
turistalátványosságainak felfedezésében és m egism ertetésében 
kezdem ényező, alapvető szerepet játszott.

A M agyarországi Kárpátegyesület 1873-ban alakult, s a szék
hely kezdetben Késm árkon volt, majd 1891-től Iglón. Az egyesü
let alapszabály szerinti célja a M agas-Tátra, majd később egész 
M agyarország turisztikai értékeinek feltárása és a turistaélet, tu 
ristaszem lélet elterjesztése. Ennek érdekében évkönyveket adott 
ki, am elyeket előbb Kassán és Késm árkon, majd 1884-től Iglón 
nyom tattak. Az egyesület m űködését osztályokban végezte, vidé
künkön az iglói és a lőcsei osztály m űködött. A tagok m indkét 
helyen szám os turistautat jelöltek meg, építettek ki, és m enedék
házak is létesültek. U gyanakkor törekedtek arra is, hogy az ide 
üdülni, pihenni érkezőkkel is m egism ertessék és m egkedveltes
sék a turistaéletet, ezért széles körű propagandát is kifejtettek. 
Ennek eredm ényeként szám os mai látványosság m ár jó egy év
százada a turisták érdeklődésének a középpontjában áll.

M indezeket tudva, ezeket ism erve, vágjunk tehát neki a túrá
nak!
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K irándulási helyül ezúttal is Iglót választottuk, ahonnan Sze- 
pessüm eg-C singó ((Üingov) útvonalon közelítjük meg (autóval, 
busszal, a szepessüm egi vasútállom ásról gyalog) Csingót. Innen 
a sárga jelzésen indulunk el (vagy folytatjuk utunkat, mert a 
szepessüm egi vasútállom ástól ezen a jelzésen lehet legrövidebb 
úton C singóigelju tni) a Tamásfalvi-kilátóhoz (Tamásovsky vjjhlad). 
Az első nevezetesség -  m egfelelő kaptató után -  az Ihla m észpla- 
tója. Ide kim erészkedve láthatjuk a Hernád túlsó, bal partjának 
hegyeit, erdeit, majd a fenyvesek között és m ellett kapaszkodunk 
fel a Tam ásfalvi-kilátóhoz.

A kilátó nem a mi fogalm aink szerinti kilátó, épített műtárgy, 
hanem  a term észet által alkotott magas terasz, ahonnan a Hernád- 
áttörés m ély völgye és a túlsó part hegyei, erdői látszanak. Utun
kat folytatva, im m ár lefelé ereszkedve, a Szepesi-m edence közsé
gei közül látunk kettőt-hárm at. A lejövetelkor figyeljünk arra, 
hogy a sárga jelzésről térjünk át a zöldre. A zöld turistaút ugyanis 
levezet egészen a folyóig, a Hernádhoz. Itt van lehetőségünk -  
áttérve a kék jelzésre - ,  hogy néhány száz métert m egtegyünk a 
folyó közvetlen medrében. A zonban a kiépített, többszörösen m eg
erősített vasrácsokon se feledkezzünk el az óvatos haladásról!

A k ö v etk ező  á llo m á sh e ly  a Létánfalvi-malom (Letanovsky 
m lyn). A folyó bal partján állt egykor a létánfalvi m alom , aminek 
a helyén m ost turistatelep alakult ki. A M enedékkőn lakó barátok 
is itt keltek át a Hernádon, innen indultak neki a hegynek. (A 
H ernádot átívelő kőhíd 1341-ben épült itt, de ma már csak vashi- 
dat látunk). Vágjunk mi is neki a M enedékkőre felvezető útnak, 
am it innen a piros jelzés mutat!

M eredek kapaszkodó után végre felérünk a Menedékkőre, am e
lyet egykor Lapis Refugii vagy Lethankő, ma Klástori£ko névvel 
illetnek, de a m agyar történelem ben Látókő (Schauberg) néven is 
ismert. Tekintsünk vissza erre a történelemre!

Kolostor (Kloster; KlástoriSko)

A Látókőn lévő kolostor története tulajdonképpen a tatárjárás 
körüli időkben kezdődik. Lőcse lakossága 1241-42-ben itt várta ki 
a vész elm últát, s nevezte el a helyet M enedékszirtnek (Lapis
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Refugii). Am ikor a Szent Brúnó tanítását követő néma barátok, a 
karthauzi szerzetesek m agyarországi letelepítése felvetődött, 
M árton, zsákóci (izsákfalvi) plébános a M enedékszirtet javasolta 
a szerzetesrend székhelyéül. Ez ugyanis lakott helyektől távol 
feküdt, itt tehát a világtól való elzárkózást, a m agányt -  m int a 
karthauzi rendtartás egyik legfontosabb követelm ényét -  a bará
toknak biztosítani tudták.

A Keresztelő Szent János tiszteletére em elt kápolna és a rend
ház 1307-ben készült el, ahová az első szerzetesek Seitzből érkez
tek. Az építkezésről és az itteni élet m egindulásáról a „Karthauzi 
N évtelen" „M enedékszirt alapításának története" cím ű írása tu 
dósít, amelyben olvashatunk az első m agyar szerzetest ért csodá
ról is. Dénes -  aki feltehetően liptói nem es volt -  állt be legelőször 
a rendbe, akit a juhok pásztorolásával bíztak meg. A Dénes őrizte 
birkanyájat azonban m egtám adta egy m edve, s napnyugtakor a 
pásztor szom orúan szám olt be a veszteségről.

Erre a rendház elöljárója azt tanácsolta Dénesnek, hogy a m ed
vét legközelebb a „szent engedelm esség erényének erejével" állít
sa meg. Valóban, a következő alkalom m al Dénes szavára a m edve 
„m egrettent, s m ozdulatlanul állva maradt: amit látván Dénes 
testvér, legyőzi term észetes félelmét, s közelebb lépve a m edvéhez 
övéhez kötözi azt, s a közeli m onostorhoz vezeti, és a szelídítetten 
vadállat szelíd báránnyá lesz... Végre a medvét szabadon bocsát
ják s m eghagyják neki, hogy a testvérek birtokának területére 
többé ne m erészeljen jönni."

Ha m edve nem is, a XV. században a husziták veszélyeztették 
a m enedékszirti remetéket, úgyhogy azok kénytelenek voltak a 
védett városba, Lőcsére költözni. Csak a veszély elm últával, a 
század utolsó évtizedében telepedtek vissza, végül azonban 1543- 
ban a kolostort -  a szepesi városok védelm e, biztonsága okából -  
mégis elhagyták, lerombolták. A karthauzi barátok a D unajec 
m ellett, a Szent Antal-völgyi Vörös Kolostorban húzódtak meg.

Az egykori kolostor fennsíkján ma a kápolna romjait (am elyet 
feltehetően még a lőcseiek építettek az 1240-es években) és a 
kolostor alapjait láthatjuk (a kövek jelentős részét a m últ század 
elején lehordták a savniki püspöki nyaraló építéséhez). A kolostor 
m ellett ma is vizet ad a forrás, am ely egykor az itt létesített
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halastavat táplálta, sőt a fák között az egykori halastó platója is 
kivehető.

„M enedék-kő" című költem ényében Tompa M ihály elmesélte 
a zárda egykori harangjának a történetét, am elyért két helység is 
versengett. Végül Káposztafalva győzött, s a legenda szerint a 
faluban ma is azzal a haranggal harangoznak, amit a M enedék
kőről bárányokkal húzattak el.

A m enedékkői pihenő után utunkat sárga, a Béla-patak (Biely- 
potok) felé vezető jelzésen folytatjuk. A sárga jelzés a patak völ
gyében a zölddel egyesül, s mi ezen haladunk felfelé a völgyben. 
Előtte azonban m egállunk és m egem lékezünk arról, hogy itt, a 
Kysel belefolyásánál egykor jeles turistaút nyílott, am ely a Kysel 
vízeséseihez, a patak szurdokába vezetett fel. 1976-ban azonban 
-  felelőtlen tűzgyújtástól -  az egész szoros kiégett, még a m észkő
sziklák is átforrósodtak, a kálcium karbonát tartalmú kőzet az 
„égetett m ész -  oltott m ész -  m ész" kémiai folyam atán haladt 
végig. így a tűzzel nem csak a növény- és állatvilág, hanem a 
geológiai képződm ény is súlyosan károsodott. Napjainkban -  és 
feltehetően még sokáig -  ez a völgy nem látogatható.

Továbbhaladva egy favágó sírkeresztjét látjuk: „Alexi Iván 
1905-1928" Itt em lékeznünk kell arra, hogy a Coburg-uradalom - 
ban kiterjedt erdőhasznosítás folyt, tehát a Káposztafalvi-m ész- 
kőhegység erdőinek zöm ét is bevonták a modern erdőgazdálko
dásba. Ennek érdekében a fakiterm elést a leghozzáférhetetlenebb 
helyeken is végezték, mivel a vasgyártáshoz, ércfeldolgozáshoz -  
hiszen az uradalom nak is voltak a Sztracenai-völgyben ilyen 
berendezései -  szükséges fát a környéken igyekeztek beszerezni, 
biztosítani. A szálfákat és a tűzifa jelentős részét is a patakm ed
rekben úsztatták le. (Itt ugyanis a vízesések miatt tutajozásra 
gondolni sem lehetett.) Egy helyen, a „Zadna diera" völgyében (a 
N agy-Fehér-patak -  Velká Biela voda -  jobb oldali mellékvize) 
1904-ben facsúsztatót építettek, de máshol csak úsztatni tudtak. 
Egy ilyen faúsztatásnak esett áldozatul az itt nyugvó favágó.

Végül m eg jeg y ezzü k , hogy az intenzív erdőgazd álkod ás 
visszaszorítása érdekében az 1920-as, 30-as években több lépést is 
tettek, így a vidék mai erdői az üdülést, pihenést és a term észet- 
védelem  szem pontjait szolgálják.
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Utunkat folytatva ham arosan elérjük a K áposztafalvi-m észkő- 
hegység (Szlovák Turistaparadicsom ) egyik nagy látványosságát, 
a Szokolia dolinát A szurdokba a sárga jelzés visz be, de feltétle
nül tudnunk kell, hogy itt csak egy irányban, alulról felfelé szabad 
haladni. A bejárást létrák, kapaszkodókés term észetesen kötéllel, 
lánccal ellátott utak segítik. A szurdok vízesései alulról felfelé: 
M ellék-, Sziklás-, Fátyol- és Felső-vízesés.

A szurdok felfedezésével kapcsolatosan tudjuk, hogy napjaink 
eme nevezetes látványosságát későn, csak 1910-ben tárták fel, és 
1913-ban láttákéi turistajelzésekkel, tehát viszonylag fiatal turis
tacél. Az elnevezéséről pedig a következőket érdem es tisztáz
nunk.

A mai nyelvhasználat a szlovák „dolina" m egjelölést szurdok
ként magyarítja, tehát „Szokolia-szurdok" lehet a neve, sőt ú jab
ban mind nagyobb teret nyer a „kanyon" kifejezés is. Ez utóbbi 
azonban idegen a m agyar nyelvtől. Korábban a „hegyzug" vagy 
a „gugyor" kifejezést alkalm azták ezekre a term észeti képződm é
nyekre. A német „K lam m " elnevezést ugyanis így m agyarították, 
illetve az elsősorban a földrajzi és m űszaki nyelvben használatos 
„hegyzug" kifejezést a H ernád-áttörés környékén a tájnyelvi „gu
gyor" szóval ültették át a mi nyelvünkbe. Ezek után a turistáktól 
csak azt kérhetjük, hogy legalább passzív módon ism erjék a 
„hegyzug" és a „gugyor" kifejezést is -  akár a „dolina", akár a 
„szurdok", de legfőképpen a „kanyon" mellett.

A gugyor keletkezését elsősorban a különböző kem énységű 
kőzetek egym ásm ellettiségéből m agyarázhatjuk meg. „A réteges 
kőzetek -  írták a századfordulón -  term észetüknél fogva lágyab- 
bak lévén, a hegyi patak az erózió által rendesen a völgy fenekére 
lekerült, eme kevésbé kem ény rétegeket mossa ki legelőbbis a 
kemény őskőzet bordái közül, majd a lágy kőzetbe befurakodván 
képezi vízeséseit, majd pedig ezek által és segítségével víztöm e
gének részint vegyi, részint m echanikai erejével, a hegyzugot 
(gugyor, németül K lam m )." Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a gugyor keletkezése a Káposztafalvi-m észkőhegységben nem 
különböző kőzetek m ellett jött létre, hanem  elsősorban egynem ű 
triász m észkőben. Itt a jégfolyók (m orénák), majd az olvadás után 
a patakok vize törte, m élyítette a viszonylag puha kőzetet.

67



M íg a földtörténet eme csodáin elgondolkodunk és az elneve
zésekkel is ném ileg tisztába jövünk, felérünk a Glac-fennsíkra, a 
Nagymezőre (Velká polana). Érdem es itt elidőznünk, sőt elsétálunk 
(a zöld jelzést déli irányban követve) a fennsík déli, majd nyugati 
oldalára. O tt találjuk ugyanis a Glac régi erdészházának m arad
ványait (kútját), am ivel kapcsolatban leírjuk egy régi erdész dol
gait.

Itt élt a múlt században REGECZ MIHÁLY erdőőr. REGECZ 
élete végéig, 103 éves koráig volt a Coburg-uradalom  erdőőre, és 
igen egészséges életm ódot folytatott. Járta az erdőt, télen gyakran 
m éteres havon hótalpakkal (hóráfokkal) közlekedett. A ház körül 
télen-nyáron ingujjban dolgozott, s csak vasárnaponként ment le 
Káposztafalvára a m isére, egyéb faluba, városba nem járt. 81 
évesen nősült m ásodjára, am ikor egy 18 éves hajadont vett felesé
gül, akitől még két gyerm eke született. Később, a századfordulón 
a veje volt itt az erdész.

Elhagyva az egykori erdőőri lak kútját, a kék jelzést követjük, 
am ely levezet bennünket a M aly Zajf völgyébe, amit követve a 
Sztracenai-fűrészmalomnál (Stratenská píla) érjük el a Gölnic duz
zasztott medrét, majd tavát. A Gölnic előtt balra fordulunk és a 
piros jelzést követjük, am elyen bejutunk Imrikfalvára (-; De- 
dinky).

Ezt a m ost leírt utat Im rikfalváig célszerű két részben megtenni, 
m íg a következő út Iglófüredig egynapos.

A piros jelzésen indulunk el a Fehérvíz (Biele Vody) telepen 
keresztül. (Ez a település Iglóhollópatakhoz -  M lynky -  tartozik.) 
Végig völgyben, kényelm esen haladhatunk, majd csak a pataktól 
eltávolodva kezdődik az em elkedés a Certova hlavára, az Ö rdög
fejre (Teufelskopf; íe r to v a  hlava). Az Ördögfej egy hegynyereg, 
am ely a Pokol-hegy (Hüll; Hyl) -  balról -  és a Haniszkova -  
jobbról -  között fekszik. A hegynyergen m egállva észak-északke
let felé tekintve látjuk a Galam bos- (Taubnitz-; H olubnica-) pata
kot, am elynek völgyében majd folytatjuk az utunkat. Távolabb, a 
Branyiszkói-hegység előtt a szepesi vár is látható. Keletre, délke
letre a Kis- és Nagy-M urány, délre pedig az iglói Király-hegy és a 
G ölnic folyó völgye. Keletre a Gerava- (Geraun; Geravy-) fennsík, 
illetve a Pokol-hegy látható.
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Az Ördögfejről leereszkedve a G alam bos-patak völgyében ki
sebb vízduzzasztó és erdészház m ellett haladunk el, majd m egér
kezünk az egykori iglófüredi halastavakhoz (Rybník), majd a 
kitáguló völgyben Iglófüredre.

Iglófüredről visszatérhetünk kiindulási állom ásunkra, Iglóra, 
vagy pedig -  két napot még rászánva -  folytatjuk vándorlásunkat 
az Iglói-hegyek és a G alm usz-hegység hegyein-völgyein keresz
tül.

Iglófüredről a zöld jelzésen haladva, a Király-völgy (Königsei- 
fen; Králova dolina) mentén felfelé m enve a G rátel-hegynyeregre 
(Gretla) jutunk. Innen szép kilátás nyílik az Iglói-hegyek déli 
tagjaira, különösen a Greinerre (Grajnár).

Utunkat a sárga jelzésen folytatjuk, vagy pedig a m űúton ha
ladunk. M indkettő érinti Szepespatak (Kis-H nilec; H nilfik) 
községet. A község tulajdonképpen két részből áll. A felső az 
egykori Szepespatak, míg az alsó az egykori Rosztoka-bányate- 
lep. Az alsó, tehát a bányatelepen lévő tem plom m al csaknem  
szem közt kell a műútról a sárga jelzésen balra térni (a befutó patak 
medre m ellett felfelé m enni), amiről aztán elérjük a zöld jelzést, s 
jobbra fordulunk. (Akik a sárga jelzésen jöttek végig és nem 
m entek le a Rosztoka-bányatelepi tem plom hoz, azok értelem sze
rűen balra fordulnak.) A zöld  jelzést követve ham arosan Görög
faluhoz (Zavadka; Závadka) érünk. Az egykor főleg ruszinok 
által lakott település Szepes várm egyének csaknem  a legm aga
sabban fekvő faluja (823 m). Érdekesek a település feletti sziklák.

A zöld jelzést követve a Szoszninka- (Sosninka-) hegyre érünk, 
ahonnan szép kilátás nyílik. Utunkat továbbra is ezen a jelzésen 
követve, lombos erdőkön és hegyi tisztásokon keresztülhaladva 
érünk fel a Bükkerdő (Buchw ald; Bukovec) csúcsra (1127 m), 
ahonnan nem csak a Gölnic völgyét, hanem a folyón túli hegyeket 
is láthatjuk. Észak felé tekintve akár a szepesi várat is m egláthat
juk, nyugat felől pedig a Király-hegy, az Alacsony-Tátra em e 
keleti csúcsa zárja a láthatárt.

Innentől kezdve a zöld jelzés tulajdonképpen egy gerinctúra 
útvonalát jelöli ki, am ely a Nyilas- (Hnilecké vrch)-hegység 1000 
m éter körüli csúcsain vezet bennünket végig. (Itt m egjegyezzük, 
hogy a N yilas-hegységet, hegysort mi a G alm usz-hegységgel
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együtt tárgyaltuk, bár ezeket a hegyeket a Porácsi-völgy tulajdon
képpen elválasztja a szűkebben vett G alm usz-hegységtől, az 
északi résztől.) A zöld jelzés utolsó, általunk bejárt hegye a Ko- 
rom pai-hegy (Krom passky vrch), amin találkozunk a piros jelzés
sel.

Eddig kelet felé haladtunk, de m ost visszafordulunk a piros 
jelzésen nyugatra és leereszkedünk a Szalánki- (Slovinsky-) patak 
völgyébe. Itt a hosszan elnyúló település, A lsó- és Felsőszalánk 
(A lsó- és Felsőszlovenka; Slovinky) házai között folyik bele a 
Porácsi-patak a Szalánki-patakba, s nekünk az utunk a további
akban a Porácsi-patak, illetve a Porácsi-völgy (Porácska dolina) 
m entén vezet. A sziklák leszűkítik a völgyet, és csodálatos, csak a 
Káposztafalvi-m észkőhegységben látott alakzatokban tornyosul
nak fölénk, de ezeknek a színe vörös. Vereshegy előtt turisztikai 
központot találunk, majd beérünk Vereshegyre (Porács; - ;  P oráf). 
A helység nevezetes m ég csontbarlangjáról is. A porácsi csontbar
langban barlangi m edve, -oroszlán és -farkas, továbbá szarvas 
csontm aradványait és őskori eszközöket találtak.

Vereshegy után továbbra is a piros jelzést követjük, illetve a 
m űúton is haladhatunk, s így érünk a következő helységbe, Ö tös
bányára (Kotterbach; Rudnany).

A m integy 6 km hosszan elnyúló bányatelepről írták száza
dunk első évtizedében: „A kotterbachi bányák a Szepesség leg- 
gazdagabbjai közé tartoznak. A réz- és fakóérczeket a felső-m a
gyarországi bányásztársulat aknázta ki. 1895-ben a bányák Rot- 
schild birtokába jutottak, s azóta főleg vaskövet bányásznak. A 
pörkölt érczek a külföldre szállíttatnak." Az erdészeti részben 
pedig m ár utaltunk rá, hogy az ércpörkölők kén- és higanytartal
mú füstjétől az itteni erdők a századforduló éveiben jelentős 
károsodást szenvedtek. A m integy két-három ezer holdon károso
dott erdőket aztán füstszűrők felszerelésével tudták a további 
pusztulástól m egvédeni, m íg csaknem  300 kát. holdon a kipusz
tult fák helyén új erdőt kellett létesíteni.

A bányákhoz, ércpörkölőkhöz egyébként külön iparvasutat is 
kiépítettek, s az ipari, bányászati tevékenységre ma is jó néhány 
em lék utal. Ö tösbánya így m integy a szepességi bányászkodás 
napjainkban is látható „kövülete"
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Ö tösbányáról műúton érhetjük el Márkusfalvát, ahonnan akár 
m űúton, akár vasúton visszaérünk kiindulási állom ásunkra, Ig- 
lóra. Végül m egjegyezzük, hogy Iglófüredről indulva az előbb 
leírt útvonal egy nap alatt nem járható be. Legalább egyszer 
szállást kell foglalni. Erre talán legalkalm asabb a Korom pai-hegy 
alatt lévő turistaközpont.
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ELKÖSZÖNŐ

Nagy Péter június 17-i naplójegyzése: „elindultam  hazafelé a 
fürdőből, a feleségem ott m aradt, ott még m indig hideg 

v o lt", majd a továbbiakban az indulásával, érkezésével kapcso
latban ír  Ezek szerint Iglóról 9.35-kor indult haza, majd Kassán- 
M iskolcon keresztülhaladva Füzesabonyban 16.07-kor szállt fel a 
D ebrecen felé közlekedő vonatra, ahová 20.00 kor érkezett meg. 
D ebrecenből Karcagra pedig 23.32-kor, de ezúttal nem a Vásártér
re, hanem  a Nagyállom ásra. Ezzel ért véget a szepesi utazása, s 
m ásnap, június 18-án m ár kint volt „bökönyt forgatni"

M ostani utazásunkkal mi m egkíséreltük a századelő szepesi 
világát felidézni, de a változás, a fejlődés talán éppen a turisták 
által leginkább látogatott helyeken a legszem betűnőbb. Utak 
épültek, víztározók létesültek, a városok átalakultak és bizony a 
szepesi erdők is egyre inkább kultúrerdőkké válnak. A term észet 
és a szepesi városok, várak nagyszerűsége mégis csodálattal tölt 
el bennünket. Azzal a csodálattal, am ellyel a századforduló em 
berét is m egragadta. Pedig mi is m egváltoztunk, hiszen hazatérve 
kevés turista, kiránduló m egy ki „bökönyt forgatni" M égis vall
juk: (továbbra is) „nagyszerű vidék ez a szepesi erdőség"!
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NÉVMUTATÓ

Alsó- és Felsőszalánk (Alsó- és Felsőszlovenka; Slovinky) 70 
Alsó- és Felsőszlovenka (Alsó- és Felsőszalánk; - ;  Slovinky) 70
A lsórépás (-; N ifn é Repa£e) 53
A lsózúgó (U nterrauschenbach; N iín é  Ru2bachy) 59
A lt-Lublau (Ólubló; Stará Lubovfta) 57
Á gostháza (W ellbach; Bystrany) 35
Á rkibánya (Szepesárki; - ;  Jam ník) 35

Bad Lublau (Lublófürdő; Lubovnianské Kúpele) 56
Bajorvágás (-; Bajorovce) 56
Bajorovce (Bajorvágás; - )  56
Balázsvágása (-; B lafov) 54
Baldóc (- ; Baldovce) 40
Baldovce (Baldóc; - )  40
Berzevice ( - ; Brezovica) 55
Bethelsdorf (Betlenfalva; Betlanovce) 47
Betlanovce (Betlenfalva; Bethelsdorf) 47
Betlenfalva (Bethelsdorf; Betlanovce) 47
B lafo v  (Balázsvágása; - )  54
Blum enthal (Virágos-völgy; Ketnica) 46
Brezovica (Berzevice; - )  55
Bystrany (Ágostháza; W ellbach) 35

C hrast' nad H om ádom  (Haraszt; - )  35
í in g o v  (Csingó; - )  64

C sendespatak (Stelbach; Tichy Potok) 54
Csingó (- ; Cingov) 64 
Csütörtökhely (Szepescsütörtökhely; Donnersm arkt;
Spissky Stvrtok) 48

D edinky (Im rikfalva; - )  42
D obschau (Dobsina; DobSiná) 43 
D obschauer Eishöhle (Dobsinai-jégbarlang;
DobSinská Ladová Jaskyfía) 43
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D obsina (Dobschau, DobSiná) 43
DobSiná (Dobsina; D obschau) 43 
D obsinai-jégbarlang (D obschauer Eishöhle;
DobSinská Ladová Jaskyfía) 43 
DobSinská Ladová Jaskyfia (Dobsinai-jégbarlang;
D obschauer Eishöhle) 43 
D onnersm arkt (Csütörtökhely, Szepescsütörtökhely;
SpiSsky Stvrtok) 48
Drauch (Szepesdaróc; Drovce) 48
Drovce (Szepesdaróc; Drauch) 48

Edösfalva (Édesfalva, H adusfalva; - ;  HaduSovce) 49 
Einsiedel (Einsiedel an dér Göllnitz; M nísek nad Hnilcom ) 42 
Einsiedel an dér Göllnitz (Einsiedel; Szepesrem ete; M nísek
nad Hnilcom ) 42
Édesfalva (Edösfalva, H adusfalva; - ;  HaduSovce) 49

Feketekút (Schönbrunn; Sam bron) 56
Felsőrépás (-; Vy£né Repase) 53
Felsőzúgó (Oberrauschenbach; Vy£né R uíbachy) 59
Filefalva (Filic; Filsdorf; Filice) 46
Filic (Filefalva; Filsdorf; Filice) 46
Filice (Filefalva, Filic; Filsdorf) 46
Filsdorf (Filefalva, Filic; Filice) 46

G anovce (Gánóc; G anow itz, Gansdorf) 46
G anow itz (Gánóc; G ansdorf; Ganovce) 46
G ansdorf (Gánóc; G anow itz; Ganovce) 46
Gánóc (Ganowitz, G ansdorf; Ganovce) 46
Gelnica (Gölnicbánya; Göllnitz) 41
Gnézda (Kniesen; Hniezdne) 59
G ölnicbánya (Göllnitz; Gelnica) 41
G öllnitz (Gölnicbánya; Gelnica) 41
Görögfalu (Zavadka; - ;  Závadka) 69
Grenitz (Szepesvéghely; H ranovnica) 46

79



H adusfalva (Edösfalva, Édesfalva; - ;  HaduSovce) 49
H adu íovce (Edösfalva, Édesfalva, Hadusfalva; - )  49
H araszt (-; C hrast' nad Hornádom ) 35
H arichovce (Pálm afalva; - )  51
H elcm anovce (N agykuncfalva; - )  42
H niezdne (Gnézda; Kriesen) 59
H nilcik (Szepespatak, Kis-H nilec; - )  69
H nilec (Nyilas, Iglóvéghely, Nagyhnilec; - )  42 
H oderm ark (H undertm orgen; Szásztelek; Stotince, Ihlany) 61
H odkovce (Szepesújvár, Hotkóc; - )  36
H olum nica (H ollólom nic; Hollum tz) 61
H ollólom nic (Hollum tz; Holum nica) 61
H ollum tz (Hollólom nic; Holum nica 61
H otkóc (Szepesújvár; - ;  Hodkovce) 36
Horka (-; Hőrka) 46
Hórka (Lándzsásötfalu; - )  46
H ozelec (Ószelec; - )  46
HrabuSice (Káposztafalva; Kapsdorf) 47
H ranovnica (Szepesvéghely; Grenitz) 46 
H undertm orgen (H oderm ark; Szásztelek; Stotince, Ihlany) 61

Igló (N eudorf, Zipser N eudorf; Spisská Nová Vés) 31
Iglófüred (-; N ovoveská Huta) 27
Iglóhollópatak (- ; M lynky) 42
Iglóvéghely (Nyilas, Nagyhnilec; - ;  Hnilec) 42 
Ihlany (Stotince; Száztelek, H undertm orgen, Hodermark) 61
Ihlany (M ajerka; M ajorka; M aierhofen) 61
Im rikfalva (D ed in k y ;-) 42

Jaklovce (Jekelfalva; - )  41
Jam ník (Szepesárki, Árkibánya; - )  35
Jekelfalva (-/Jaklovce) 41
Jurské (Szepesszentgyörgy; Sanct Georgen) 61

K apitel (Szepeshely, Szepeskáptalan; Spisská Kapitula) 39
K apsdorf (Káposztafalva; HrabuSice) 47
Káposztafalva (Kapsdorf; Hrabusice) 47
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Kirchdorf (Szepesváralja; SpiSské Podhradie) 38
Kis-H nilec (Szepespatak; - ;  Hnilcik) 69
Kisovce (Kissóc; - )  47
Kissóc ( -  Kisofcce) 47
Kluknó (-; Kluknava) 40
Kluknava (Kluknó; - )  40
Kolinfalva (-; Kolinovce) 40
Kolinovce (Kolinfalva; - )  40
Korom pa (Krom pach; Krom pachy) 40
Kotterbach (Ötösbánya; Rudnany) 70
Kőperény (Ulósa; - ;  U lofa) 53
Krásna Lúka (Széprét, Schönw ies) 56
Kriesen (Gnézda; Hniezdne) 59
Krom pach (Korom pa; Krom pachy) 40
Krom pachy (Korom pa; Krom pach) 40
Kvetnica (Virágos-völgy; Blum enthal) 46

Lándzsásötfalu (-; Hőrka) 46 
Leibici-kénfürdő (Leibitzer Schw efelbad; Lubické Kúpele) 61 
Leibitzer Schwefelbad (Leibici-kénfürdő; Lubické Kúpele) 61
Letanovce (Létánfalva; - )  49
Leutshau (Lőcse; Levofa) 51
Leutscheuer Bad (Lőcsefürdő; Levoíské Kúpele) 62
Levofa (Lőcse; Leutshau) 51
Levofské Kúpele (Lőcsefürdő; Leutscheuer Bad) 62
Létánfalva (-; Letanovce) 49
Lőcse (Leutshau; Levoca) 51
Lőcsefürdő (Leutscheuer Bad; Levofské Kúpele) 62 
Lubické Kúpele (Leibici-kénfürdő; Leibitzer Schw efelbad) 61
Lublófürdő (Bad Lublau; Lubovnianské Kúpele) 56
Lubovnianské Kúpele (Lublófürdő; Bad Lublau) 56

M aierhofen (M ajorka; M ajerka, Ihlany) 61
M ajerka (Ihlany; M ajorka; M aierhofen) 61
M ajorka (M aierhofen; M ajerka, Ihlany) 61
M argecany (M argitfalva; - )  41
M argitfalva (-; M argecany) 41
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M arkschdorf (M árkusfalva; MarkuSovce) 
M arkuSovce (M árkusfalva; M arkschodorf) 
M árkusfalva (M arkschdorf; M arkuSovce)
M erény (W agendrüssel; Nálepkovo)
M iklósfalu (-; Hőrka)
M lynky (Iglóhollópatak; - )
M nísek nad H nilcom  (Szepesrem ete; Einsiedel, 
Einsiedel an dér Göllnitz)

N agyhnilec (Nyilas, Iglóvéghely; - ;  Hnilec) 
N agykuncfalva (- ; Helcm anovce)
N álepkovo (Merény; W agendrüssel)
N eudorf (Zipser Neudorf; Igló; Spisská Nová Vés) 
N ifn é R ep aíe (Alsórépás; - )
N ifn é  Ruifbachy (Alsózúgó; U nterrauschenbach) 
N ovoveská Huta (Iglófüred; - )
N yilas (Iglóséghely, Nagyhnilec; - ;  Hnilec)

O berrauschenbach (Felsőzúgó; Vysné Rufbachy) 
O dorín (Szepesedelény; - )
Ondrej (Szentandrás;- )
Ó lubló (Alt-Lublau; Stará Lubovfia)
Ó szelec (-; Hozelec)
Ö tösbánya (Kotterbach; Rudnany)

Palonca (-; Plavnica)
Pálm afalva (-; H arichovce)
Plavnica (- ; Palonca)
Podolin (Pudlein; Podolinec)
Podolinec (Podolin; Pudlein)
P o rá f (Vereshegy, Porács; - )
Porács (Vereshegy; - ;  Poráf)
Prakendorf (Prakfalva; Prakovce)
Prakfalva (Prakendorf; Prakovce)
Prakovce (Prakfalva; Prakendorf)
Prim falu (- ; Prim ovce)
Prim ovce (Prim falu; - )
Pudlein (Podolin; Podolinec)

33
33
33
42
47
42

42

42
42
42
31
53
59
27
42

59
35
47
57
46
70

56
51
56
60
60
70
70
42
42
42
47
47
60
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Richenau (Rihnó; Richnava) 40
Richnava (Rihnó; Richenau^ 40
R iesdorf (Rissdorf; Ruszkin; Ruskinovce) 61
Rihnó (Richenau; Richnava) 40
R issdorf (Riesdorf; Ruszkin; Ruskinovce) 61
Rudnany (Ötösbánya; Kotterbach) 70
R uskinovce (Ruszkin; Riesdorf, Rissdorf) 61
Ruszkin (Riesdorf, Rissdorf; Ruskinovce 61

Sam bron (Feketekút; Schönbrunn) 56
Sanct Georgen (Szepesszentgyörgy; Jurské) 61
Sariíské Dravce (Sárosdaróc; - )  55
Savnik (Schawnik; SpiSsky Stiavnik) 47
Sárosdaróc (-; Sarisské Dravce) 55
Schaw nik (Savnik; Spissky Stiavnik) 47
Schm ögen (Szepessüveg; Smiüany) 49
Schönbrunn (Feketekút; Sam bron) 56
Schönw ies (Széprét; Krásna Lúka) 56
Schw absdorf (Svábfalva, Svábóc; §vábovce) 46
Schw edler (Svedlér; Svedlár) 42
Siva brada (Zsibra; - )  39 
Slovinky (Alsó- és Felsőszalánk, Alsó- és Felsőszlovenka; - )  70
Smiifany (Szepessüveg; Schm ögen) 49
Spisská Nová Vés (Igló; Neudorf, Zipser Neudorf) 31
Spisská Kapitula (Szepeshely, Szepeskáptalan; Kapitel) 39
SpiSské Podhradie (Szepesváralja; Kirchdorf) 38
SpiSské TomaSovce (Szepestam ásfalva; - )  49
Spisské Vlachy (Szepesolaszi, W allendorf) 35
Spissky HruSov (Szepeskörtvélyes; - )  35
Spissky Stiavnik (Savnik; Schawnik) 47 
Spi§sk^ Stvrtok (Csütörtökhely, Szepescsütörtökhely;
D onnersm arkt) 48
Stará Lubovfía (Ólubló; Alt-Lublau) 57
Stielbach (Csendespatak; Tichy Potok) 54 
Stotince (Ihlany; Száztelek; H undertm orgen, Hoderm ark) 61
Stratená (Sztracena; - )  43
Svábfalva (Svábóc; Schw absdorf; Svábovce) 46
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Svábóc (Svábfalva; Schw absdorf; Svábovce) 46
Svábovce (Svábfalva, Svábóc; Schwabsdorf) 46
Svedlár (Svédlér, Schw edler) 42
Svéd lér (Schw edler; ív ed lár) 42

Száztelek  (H undertm orgen, H oderm ark; Stotince, Ihlany) 61
Szentandrás (-; Ondrej) 47
Szepesárki (Árkibánya; - ;  Jam ník) 35
Szepesdaróc (Drauch; Drovce) 48
Szepesedelény (-; Odorín) 35
Szepeshely (Szepeskáptalan; Kapitel; SpiSská Kapitula) 39
Szepeskáptalan (Szepeshely; Kapitel; SpiSská Kapitula) 39
Szepeskörtvélyes ( - ; SpiSsky HruSov) 35
Szepesolaszi (W allendorf; SpiSské Vlachy) 35
Szepespatak (Kis-H nilec; - ;  Hnilcik) 69 
Szepescsütörtökhely (Csütörtökhely; D onnersm arkt;
§pi3sky £tvrtok) 48 
Szepesrem ete (Einsiedel, Einsiedel an dér Göllnitz, M nísek
nad H nilcom ) 42
Szepessüveg (Schm ögen; Sm iíany) 49
Szepesszentgyörgy (Sanct Georgen; Jurské) 61
Szepestam ásfalva (- ; SpiSské Tomasovce) 49
Szepesújváros (H otkóc; - ;  Hodkovce) 36
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