
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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Kluknó

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.
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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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