
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,

54



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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