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HATÁRTALANUL 
KIRÁNDULÁS A FELVIDÉKEN  

Szklabonya, Alsósztregova és Rimaszombat   

 

Kirándulásunk első állomása Szklabonya volt, ahol meglátogattuk Mikszáth Kálmán emlékházát. A 

híres író ebben a házban nevelkedett. Ez a település 1910-ben a Mikszáthfalva nevet kapta.  

Ma az itt lakó emberek főleg növénytermesztéssel és szőlőműveléssel foglalkoznak.  

 

Szklabonya után Alsósztregovára utaztunk, ahol meglátogattuk Madách Imre, a híres magyar költő, 

író, ügyvéd, politikus síremlékét. 

Az eredeti Madách-kastély 1717-ben leégett, majd a felújított épület 1758-ben ismét tűzben pusztult 

el. A 18. sz. végén Madách Sándor – Madách Imre nagyapja – új kastélyt építtetett, ott élt és alkotott 

Madách Imre az Ember tragédiája szerzője. Az alsósztregovai Madách Imre Kastély látogatható 

emlékház. 

Madách Imrét 1864-ben eredetileg a faluszéli kis temetőben temették el a Madách-család sírboltjában. 

A régi sírboltból hamvait 1934-ben exhumálták és áthelyezték egy másik sírboltba, majd véglegesen 
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az 1936-ban befejeződött síremlékbe került: a Rigele Alajos által megmintázott 3,6 m magas bronzszobor 

kitárt karú, égbe emelkedő ifjút ábrázol.  

A kirándulást Rimaszombaton folytattuk, ahol alkalmunk volt megismerkedni a Tompa Mihály 

Református Gimnázium diákjaival. Ők mutatták be a városukat és a csodálatos iskolaépületben folyó 

munkát nekünk.  

 

Rimaszombat a Szlovák Érchegység ölében, a Rima folyó romantikus völgyében elhelyezkedő kisváros, 

az azonos nevű járás központja. Északról a nemzeti parkká nyilvánított Murányi-fennsík, délről a Cserhát 

tájvédelmi körzet határolja. 

A hagyomány szerint Rimaszombat nevét a szombatonként megtartott vásárokról, jelzőjét pedig a 

települést átszelő Rima folyóról kapta. A város első írásos említése 1270-ből származik. 1334. május 5-

én Károly Róbert király kiváltságos városi jogot adományozott Rimaszombatnak. Ezt a napot a helyi 

polgárok mindmáig megünneplik mint a város napját. 

Rimaszombatban számos kiemelkedő építészeti és történelmi jelentőségű emlékmű és látnivaló 

található. A Fő tér közepén az eredeti gótikus bazilika alapjaira épült római katolikus templom és a 

közelében emelt református templom meghatározó épületei a város központjának, mintegy iránytűként 

használhatók a Fő tér megközelítéséhez. 

A város egyik jelképe a régi Megyeháza épülete, amely a híres Fekete Sas vendéglőnek is sokáig otthont 

adott. Látványos épület az új Megyeháza, a Grémium, de érdemes megnézni a Városházát, és a volt 

tüzérségi kaszárnya is, melyben napjainkban a Gömör-Kishonti Múzeum található. Az épületek a 

nemrégiben felújított Fő térrel együtt alkotják a város védett, történelmi övezetét. 
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Szádalmás, Rozsnyó, Csucsom 

 

Az első két éjszakánkat csodálatos környezetben, a szádalmási Granáriumban töltöttük. Körülöttünk a 

hegyek és a csend.  

               

A második nap Rozsnyóra látogattunk el, amely egy több mint 700 éves bányászvároska. A Gömör felső 

részének festői szívében fekszik. Járási székhely, több fontos hivatal és intézmény központja és az 

idegenforgalom központja a Szlovák Karszt régióban. 

 

A több mint száz éves rozsnyói Bányászati múzeum, Szlovákia három specializált bányamúzeumának 

egyike és a járási honismereti múzeum szerepét tölti be. Célja nemcsak a bányászat és a kohászat 

emlékeinek őrzése, de különböző diszciplínák gyűjteményének az őrzése is. 



 
 

4
 

A bányászat és a kohászat tárlata az 1905-ben épült, erre a célra szolgáló,  impozáns épületben 

található, amely a hozzáférhető anyagok alapján Közép-Európában a bányászat és kohászat muzeális 

művészetének legrégebbi épülete.  

A legértékesebb kiállított tárgyak közé a középkori bányász kéziszerszámok, munkaeszközök, fa 

bányaszivattyú, vontatóteknő, fúró, mérő és világító technikai eszközök tartoznak. 

Csucsom a 14. század első felében keletkezhetett, valószínűleg német bányászok alapították. A 14.–

18. században az Esztergomi főegyházmegye birtoka volt. 1413-ban a település Rozsnyó része lett, a 

városnak fizetett adót. Kötelezettségeit külön engedély alapján a kitermelt ércben fizethette. 1523-ban 

engedélyt kapott a kitermelt érc szabad értékesítésére is. A 17. századtól területén antimon és 

mangánércet bányásztak. A falutól nem messze megtekinthető a bányászati kiállítás, ami számunkra is 

rendkívül érdekes volt.  

        

A második nap kirándulása a Szádelői-szurdokban tett sétával ért véget. A táj geológiájáról, különleges 

növény- és állatvilágáról a tanösvény tábláiról tájékozódhatunk, amelyeken szlovák, angol és magyar 

nyelven is olvashatók az információk.  

A Szádelői-völgy a Szlovák-karszt legrégebbi rezervátuma és a Gömör-Tornai-karszt egyik ékköve. 

Keletkezését a Gömör-Szepesi-érchegységben eredő patakok vizét összegyűjtő Szár-patak eróziós 

tevékenységének köszönheti. A víz sok millió éven át vájta útját a mészköves alapkőzetben, a geológiai 

törésvonalak mentén, eróziós munkájának eredményeként barlangok alakultak ki, amelyek 

kiszélesedésével és beszakadásával jött létre a völgy. Évmilliók lassú folyamata volt ez, amely a mai 

napig alakítja e tájat. A szurdok – beékelődve a Felső-hegy és a Szádelői-fennsík közé – mintegy 2200 

méter hosszan kanyarog, mélysége eléri a 300 métert, szélessége viszont helyenként alig 10 méter. 
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Krasznahorkaváralja, Betlér, Gombaszög, Igló  

Kirándulásunk harmadik napján először a Krasznahorkaváralján található Andrássy-mauzóleumot 

látogattuk meg.  

     

A szecessziós rotundaszerű épület építéséhez a világ különböző márványbányáiból szállították a legjobb 

minőségű anyagot. A bejárat fölött hatalmas dombormű látható az Andrássyak címerével. A belső teret 

két carrarai márványból faragott szarkofág uralja, rajta a házaspár: Hablawetz Franciska és Andrássy 

Dénes portréja. 

A mauzóleum kupoláját apró, aranyfüsttel bevont, velencei üvegdarabokkal díszítették, az ablakok pedig 

csiszolt achátlapokból készültek. A térhatású oltárkép Szent Franciskát ábrázolja, 6000 színes 

márványdarabból áll. 

Az egymillió aranykoronába került épület munkáinak számláit a munka végeztével a gróf elégette. A 

mauzóleum parkjában a család kedvenc tacskójának bronzszobra Stróbl Alajos munkája. Az épület előtt 

gróf Andrássy Dénesné márványszobra látható. 

Gróf Andrássy Dénes (1835-1913), a krasznahorkaváraljai mauzóleum építtetője, Magyarország és 

később az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legjelentősebb nemesi családjának, az Andrássy család 

fiatalabb, monoki ágának utolsó férfi leszármazottja volt.  

Az ifjú gróf az 1860-as évek elején, bécsi tanulmányainak idején, ismerkedett meg későbbi feleségével, 

a polgári származású bécsi opera énekesnővel, Hablawetz Franciskával (1838-1902). Dénes szülei 

tiltakozásának ellenére 1866. április 6-án Pisában házasságot kötöttek. 

Dénes ezzel a rangon alul kötött házassággal megszegte a nemesi hagyományokat, ezért apja 

megfosztotta az elsőszülöttnek kijáró jogaitól. Feleségével ezután külföldre mentek, felváltva éltek 

Bécsben és Münchenben.  

Miután fivére után édesapja is elhunyt, 1872-ben végül Andrássy Dénes örökölte meg a hatalmas 

vagyont. A gyermektelen házaspár vagyonából több millió koronát fordított jótékony célokra, 

Magyarország legjótékonykodóbb családjának számítottak. 
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Dénes és Franciska házassága harminchat évig tartott. Franciskát ideiglenesen Münchenben temették 

el. A grófon bánat és mély gyász lett úrrá. Úgy döntött, feleségének egy nagyszabású, önálló kriptát 

építtet, amelyben majd ő is ott nyugszik az oldalán.  

A mauzóleum megtekintése után Betlérre utaztunk, ahol meglátogattuk a Betléri kastélyt.  

        

A kastély története szorosan összefügg két jelentős nemesi család, a Bebekek és az Andrássyak 

életével. A kastélyt a Bebek család alapította a 15.században, de az a 18. században az Andrássy család 

tulajdonába került. 

A kastélyt fennállása óta többször átépítették. Mai alakját a 19. században nyerte el Andrássy Manónak 

köszönhetően. Fiával, Gézával együtt a kastélyt fényűzően rendezte be bécsi klasszicista bútorokkal és 

rengeteg műtárggyal. Így ma egy nagyon értékes gyűjteményt képeznek. Rendkívül értékes 

fegyvergyűjteménye is. Az érdekességek között találhatjuk a vadásztrófeákat és a vadászatok alkalmával 

a világ számos országában, Ázsiában és Afrikában gyűjtött egzotikus emléktárgyakat is. 

A kastély körüli természetes parkot Szlovákia legértékesebb és legszebben fennmaradt parkjai között 

tartják számon. 80 ha területen fekszik. A kastély épületével együtt 1985-ben Nemzeti kulturális 

műemlékké nyilvánították. Egyúttal bejegyezték a világ legjelentősebb történelmi kertjeinek és parkjainak 

listájára is.  

A Betléri kastély miután 1988-1994 között teljesen felújították, elnyerte a nemzetközi Europa Nostra díjat.  
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A változatos cseppkőképződményekben igen gazdag barlang a Gömör-Tornai Karszt szlovákiai oldalán, 

a Szilicei-fennsík nyugati szélén található a gombaszögi barlang, amit elsősorban az egyedülálló 

szalmacseppkövek miatt érdemes felkeresni. 

      

A barlang a mészkő karsztos oldódásának és a közeli Szilicei-jégbarlangból ide csordogáló földalatti 

Fekete-patak eróziós tevékenységének köszönhetően jött létre. 1951-ben rozsnyói barlangászok 

fedezték és tárták fel kemény munkával a barlangot. A barlangkutatók a bővizű Fekete-forrás szintjének 

süllyesztésével tudtak bejutni az üregbe. Új bejárati táró robbantása és a villanyvilágítás bevezetése 

után, 1955-ben nyitották meg a barlangot a látogatók előtt. 

A több mint 1500 méter hosszan feltárt barlang folyosóiban és termeiben fehér és vörös színekben 

pompázó cseppkövekben gyönyörködhetünk, különlegességnek számít a mennyezetről itt tömegesen 

függő 3-5 mm átmérőjű, belül üreges cseppkövecskék, az úgynevezett szalmacseppkövek tömeges 

előfordulása. Némelyik hossza a 3 méter is eléri. 

A barlang száraz felső része különösen alkalmas különböző légzőszervi betegségek hatékony 

kezelésére.  
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Késmárk, Lőcse, Szepesi vár, Zsigra, Igló  

Kirándulásunk negyedik napját Késmárk meglátogatásával kezdtük. Késmárk tátraaljai város, a 

Szepesség egyik központja. A város már hosszú ideje a Szepesség műveltségi központja.  

   

A Magas-Tátra közelsége a várost a nyári és a téli idegenforgalom fontos központjává teszi.  

A középkori Késmárk három település egyesüléséből született. Az új település 1269-ben nyerte el a 

városi rangot, és 1348-ban már városfalakkal is rendelkezett. A 17. században a város kedvezően 

fejlődött gazdaságilag, amit 21 egy céh akkori létezése is bizonyít. Késmárk a helyi posztókészítőkről és 

vászonkészítőkről volt ismert, akik termékeiket egészen Görögországba és Albániába is exportálták. Ezt 

a tradíciót folytatta az 1860-ban alapított első helyi ipari üzem, amely egy mechanikus fonóüzem és 

szövöde volt. Ezt az üzemet követte 1884-ben a lenfeldolgozó üzem és 1901-ben a posztókészítő üzem. 

A város történelmi központjában található Szent Kereszt Bazilikát a 14. században építették egy korábbi 

román stílusú kápolna helyén. A bazilika mellett található az 1568-ban épített reneszánsz harangláb, 

amely a legrégebbi és a legszebb az egész Szepességben. 

A város büszkeségei közé tartozik az evangélikus fatemplom is. Ezt 1717-ben építették hozzá egy 1593-

ból származó régebbi szakrális építményhez, amely jelenleg a fatemplom sekrestyéjét képezi. Ez az 

egyedülálló faépítmény tiszafából és vörösfenyőből épült egyetlen fém alkatrész felhasználása nélkül. A 

fatemplom barokk jellegű belső tere is fából készült, különösen érdekes és értékes orgona a hozzá 

tartozó fasípokkal.  

Lőcse a Lőcse-patakról (szlovákul: Levoča) kapta a nevét, amelynek partján fekszik. A települést a 12. 

században kezdték benépesíteni a szászok, ez azonban nem a mai helyén állott, és a tatárjárásban 

elpusztult. A mai várost a mongolok kitakarodása után a Menedékkőről visszatérő szepesi szászok, a 

cipszerek alapították a Hernád lapályának jól védhető, kiemelkedő részén.  
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Falai a 13. században épültek. 1321-től árumegállító joga volt, majd 1323-ban szabad királyi város lett. 

Kereskedelme fokozatosan nemzetközi méreteket öltött, fejlett kézműipara, vásárai voltak. 1332-ben és 

1431-ben tűzvész pusztította. 1440 és 1450 között a husziták többször támadták a várost, Mátyás innen 

indult kiűzésükre. 1526 után nagy szerepe volt a trónharcokban, majd a 17. századi harcokban. A város 

már a 16. század első felében protestáns vallásra tért. Akkoriban közel száz évig folyt az 

ellenségeskedés a szomszédos Késmárkkal, ami fegyveres összetűzéssé is fajult. 1630-ban Breuer 

Lőrinc itt állította fel nyomdáját, mely 1754-ig működött. Nyomdái és iskolái évszázadokig híresek voltak, 

számos neves személyiség tanított és tanult itt. Híres gimnáziumát 1672-ben a jezsuiták alapították. A 

Rákóczi-szabadságharcban háromhavi ostrom után védői feladták. 

1849 január-február fordulóján, a Branyiszkói ütközet idején itt volt Görgei Artúr főhadiszállása. 

A Szent Jakab-templom az egykori Magyarország egyik legszebb temploma. A régi városháza a 15. 

században épült gótikus stílusban, 1550-ben leégett, 1615-ben mai árkádos formájában építették át. 

Végleges formáját 1893 és 1895 között Schulek Frigyes tervei alapján nyerte el. Ma a Szepesi Múzeum 

működik benne. Harangtornya 1651-ben épült. 

634 m tengerszint feletti magasságban, a környék fölött mintegy 200 méterrel kimagasodó 

mészkőszikláról uralja a Szepesi-medencét a Szepesség egyik legértékesebb műemléke, a nemzeti 

kulturális örökségként nyilvántartott Szepesi vár. Amellett, hogy a 12-18. századok építészeti 

fejlődésének tükre, 4 hektáros (pontosan 41 426 m2) kiterjedésével Közép-Európa egyik legnagyobb 

vára. 
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A történelme is gazdag. A sziklát, amelyen épült, már a kora-, majd a késő-kőkorban lakták. A régi 

betelepítés időszámításunk idején érte el legnagyobb kiterjedését, amikor az ún. puchói kultúra népe 

hatalmas és nagy kiterjedésű erődöt épített itt. Az erőd kiterjedéséből, falaiból és szerkezetéből arra lehet 

következtetni, hogy ez volt Közép-Szepesség központja. A falak, amelyek a terepen még felismerhetők, 

körbezárták az egész várat, áthaladtak a legnagyobb várudvaron is. Miután az erőd megsemmisült, a 

szomszéd dombon, a Drevenyiken, egy másik erőd épült. Csak ez a másik erőd megsemmisülése után 

kezdték építeni a mai Szepesi várat. 

A 13. század első harmadában építették a mai köralakú tornyot, a román stílusú palotát és a felsővár 

további részét. Mivel a várak általában, köztük a Szepesi vár is, kitűnően beváltak a tatárjárás idején, IV. 

Béla szorgalmazta a várépítéseket. Főleg a 13. század második felében a vár körül számos csatát vívtak. 

A vár a vármegye központjává vált, gyakran jelentős személyiségek lakhelye. 1275-ben bizonyos, a király 

ellen fellázadt Roland comes foglalta el. Ezután Kun Erzsébet, IV. (Kun) László király anyjáé volt. A vár 

birtoklásáért a 14. század első felében is ádáz harc folyt. 1312-ben Csák Máté akarta elfoglalni, de a 

védők megvédték a várat. Röviddel ezután következett a vár kibővítése és gótikus stílusban való 

átépítése. 

A várban született a Habsburg-házi királyok előtti utolsó magyar király – Szapolyai János. Ő volt egyben 

a vár utolsó Szapolyai tulajdonosa is, mert miután elvesztette a harcot a magyar trónért, 1528-ban a 

Habsburgok a várat elkobozták. A várat hamarosan, már 1531-ben Thurzó Sándornak ajándékozták. A 

Thurzó-család is saját szüksége szerint építette át a várat, több épület ez időben vált reneszánsz 

stílusúvá. Amikor 1636-ban férfiágon a Thurzó-család kihalt, a várat a Csáky-család szerezte meg, és a 

vár családjuk birtokában maradt 1945-ig. A Csákyak a várat azonban csak a 17. század végéig lakták. 

A vár után a szállásra menet még megnéztünk egy aprócska gejzírt is az út mellett.  
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 Kassa 

 

Kassa történelmi belvárosának központja a hosszúkás alakú, impozáns Fő tér és utca, közepén a 

monumentális gótikus székesegyházzal, ez a város epicentruma, itt találjuk a legtöbb látnivalót, szinte 

minden épületébe települt egy étterem, kávéház vagy söröző, és az épületek hosszú udvaraiba is 

érdemes benézni, egy udvaron akár több vendéglátóhelyet is találunk. 

A Fő tér és a környező utcácskák zöme sétálóövezet. A vasútállomásról nyílegyenes utca vezet át a 

városi parkon keresztül a belvárosba egészen a dómig. A Fő tér közepén terül el a mindenhonnan látható 

Szent Erzsébet-székesegyház impozáns, gótikus épülete. A dómtól délre a Szent Mihály-kápolna és egy 

kis park található. 

       

A kassai dóm a Felvidék legcsodálatosabb középkori műemléke, a magyar gótikus művészet 

legkiemelkedőbb alkotása. 

A dómtól északra álló 45 m magas harangtornyot 1628-ban azért építették, mivel a tekintélyes nagyságú, 

1557-ből származó Szent Orbán-harangot nem bírta el a dóm tornya. Ma az eredeti harangot a torony 

előtt találjuk, fent a másolat van. Árkádsora alatt antik, gótikus és barokk sírkövek találhatók.  
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A főtér másik meghatározó épülete az 1899-ben épült eklektikus stílusú Állami Színház szecessziós 

elemekkel díszített újbarokk külsejű tömbje. Helyén eredetileg a városháza állt, majd sokáig egy német 

nyelvű színház működött itt, magyar nyelven csak a 19. században kezdtek eljátszani, itt tartották meg 

1833-ban a Bánk bán ősbemutatóját. A ma is látható épületben szlovák nyelvű előadásokat játszanak, 

legnépszerűbb programjai érdekes módon a híres magyar operettek. 

A színház mögött áll az 1723-ból származó Szűz Mária pestisoszlop és szoborcsoport, mely a nagy 

pestisjárványtól való megmenekülésnek állít emléket. Az impozáns alkotás a felvidéki barokk 

szobrászművészet kimagasló alkotása. 

Kassa leghíresebb polgára, Márai Sándor szülőházának közelében egy kis téren 2004-ben állították fel 

az író szobrát. Interaktívnak is nevezhetjük az alkotást, hiszen a széken ülő művésszel szembe mi is 

helyet foglalhatunk az üres székben. 

Kassa után, a kirándulás öt csodálatos, felvidéki nap után hazaindultunk.  

 

 


