
Szent László királyunk nyomában, a Gömörben és a Szepességben
(5 nap, 4 éj)

Szállás: 2 éj Szádalmás közelében, ill. 2 éj Igló környékén.

1. nap: Fülek – Pelsőc – Rozsnyó

A füleki várban teszünk látogatást, ahol Koháry István várkapitány a végsőkig kitartott a török
ellen, és a 38 hónapos kemény fogság sem törte meg, mindvégig hű maradt uralkodójához és
elveihez. Ezért is kapta a „speculum fidelitatis”, a „hűség tüköre” kitüntető címet. Börtönévei alatt
verseket írt, amelyeket szabadulása után ki is adott. Ellátogatunk a füleki néprajzi múzeumba is.
Ha a csoport vállal hasonló korú diákokkal való találkozást, megteremtjük a lehetőségét egy
felvidéki magyar iskola meglátogatásának, a helyieknek bemutatjuk településünket és iskolánkat.
Átadjuk ajándékainkat. A másfél ezernyi magyar lakos nagy büszkesége Pelsőc középkori eredetű
református temploma, amelynek külső, déli falán Szent István, Szent Imre és Szent László
királyaink alakjai láthatók egy 2x3 méteres, korabeli freskón. Rozsnyó II. Rákóczi Ferenc egyik
kedvenc tartózkodási helye volt - 1706-ban Rozsnyóról kormányozta a fennhatósága alatt lévő
országrészeket. Rozsnyó Gömör térség északi részének legjelentősebb városa és 1776-tól a rozsnyói
püspökség székhelye. Fontos bányaváros volt. A város központját egy kiterjedt négyzet alakú tér
alkotja, melynek látványos épületei az utolsó évszázadokból származnak. A főtér közepén áll a
városi őrtorony, az eredeti városháza maradványa. A tér domináns nevezetessége Andrássy
Franciska emlékműve. Szállásunkon a dernői néptáncosok fergeteges mulatságot szerveznek.



2. nap: Krasznahorkaváralja – Szádelői-völgy  – Gombaszögi-barlang

Ellátogatunk az újjáépülő Krasznahorka várához, és felidézzük az Andrássyak korát, Jókai
kapcsolódó regényén, a Lőcsei fehér asszonyon keresztül. Megtekintjük a különleges stílusú
szecessziós Andrássy-mauzóleumot, amely Andrássy Franciska és Dénes örök nyughelyéül szolgál.
Szádelői-völgybe utazunk: az Unesco-világörökség részét képező vadregényes, sziklacsodákkal teli
szurdokvölgyben kirándulunk. A monda szerint itt bukott alá repülő szárnyas lováról a fellázadt
gótok által üldözött Dengezik herceg, Attila fia. A völgy barlangok beszakadásából keletkezett, a
300–400 m magas sziklafalak között a Szár-patak rohan. A túra során biológiai és földrajzi
ismereteinket bővíthetjük, a magyar nyelvű információs tábláknak is köszönhetően. A
Gömör-Tornai Karszt szlovákiai oldalán, a Szilicei-fennsík nyugati szélén található a
Gombaszögi-barlang, amely az egyedülálló szalmacseppköveiről nevezetes. 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 szállásra visszatérve Rigó Béla nemezelő és
kosárfonó mutatja be tudományát. A kézműves foglalkozáson természetesen mi is kipróbálhatjuk
ügyességünket. Továbbá Kmotrik Péter íjászati bemutatóján veszünk részt. A foglalkozások
vetésforgóként működnek.

3. nap: Debrőd – Kassa – Zsigra – Szepes vára – Szepeshely

Debrődön ma is élénken él az emberekben Szent László kultusza. A falu határában található a
Szent László tisztás és forrás, amelyről korabeli források így írnak: „Úgy látszik, hogy a menekülő
kun hadak, melyen jöttek, vissza is azon utat követték, s a Tiszán átkelve Abaúj megye erdőségei
közé menekültek, de ha a hagyománynak hinni lehet, az üldöző magyarok őket ide is követték.
Debrőd határában van egy igazán különleges, a korabeli Szent László templom alapjaira épült
növénytemplom, amelynél 2007 óta minden évben búcsút tartanak. (A falutól a növénytemplomig
oda-vissza 6,5 km/ 2 óra, 200 m szintkülönbség.) Kassán egy rövid városnézés keretében
megtekintjük a páratlan szépségű Szent Erzsébet dómot, ahol felkeressük Zrínyi Ilona, II. Rákóczi
Ferenc és Bercsényi Miklós mauzóleumát. A Szepességbe érve meglátogatjuk Zsigra Árpád-kori
Szentlélek templomát, amelyben egy különleges értékű, 13. századi Szent László király
csatajelenetét ábrázoló freskót találunk. Közép-Európa legnagyobb erődítményéhez, a világörökségi
Szepes várához kirándulunk, amely Szapolyai János magyar király szülőhelye is volt. A
Szapolyaiak Mátyás korában is meghatározói voltak az uralkodói rétegnek, elég csak Szapolyai



István szepesi főispánra gondolnunk, aki a fekete sereg egyik fővezére is volt. Végső sírhelye a vár
alatt fekvő Szepeshelyi katedrálisban található. A várból gyönyörű panoráma tárul elénk, amint
pillantást vetünk a Magas Tátra havas csúcsaira és a szintén UNESCO világörökség részét képező
Szepeskáptalan épületeire. Szepesváralján, a szepesi káptalan fürdőhelye mellett találunk egy
különleges természeti értéket, a Szürke Szakáll-hegy savanyúvizes forrást, mely a barokk Szent
Kereszt kápolna /amely része a Szepesi Jeruzsálem nevű búcsújáróhelynek/ közelében buzog. A
Szepesség ezen részén gyakori hogy ásványvíz tör a felszínre és igen sok helyen ahol ez
megtörténik, hófehér mésztufa (travertin) bevonatot képez a felszínen.

4. nap: Csütörtökhely – Kakaslomnic – Szlovák Paradicsom

Megállunk Csütörtökhelyt, ahol megcsodáljuk gyönyörű Szent László templomát, amelyet sokan
csak úgy neveznek, mint a magyarországi gótika ékköve. Itt található az ún. Szapolyai-kápolna,
amely a Szapolyaiak temetkezési helyéül szolgált. A tatárjáráskor elpusztított település a magyar
királyság északi gyepűjének peremén létrejött tíz határőrfalu központi helyiségeként őrizte
hazánkat. Kakaslomnic Szent Katalin templomában látható Szent László-legenda egyike a
legismertebb freskóciklusoknak. Eleven színvilága, magas művészi színvonalú előadásmódja,
részletgazdagsága s a töredékesség ellenére is magával sodró lendülete kiemelkedő jelentőségűvé
avatta. A freskó az Alexandriai Szent Katalinnak szentelt római katolikus templom mai
sekrestyéjében, szemmagasságban látható. Délután a Szlovák-Paradicsom néven elhíresült
Felső-Magyarországi Paradicsom vadregényes tájaival ismerkedünk, és a Tamásfalvi-kilátóból
gyönyörködünk a varázslatos tájban. (Csingóról oda-vissza más-más túraútvonalon: 6 km, 2,5 óra,
200 m szintkülönbség.) VAGY: A Hernád-áttörés és a Tamásfalvi-kilátó. Az itt még nem olyan nagy
vízhozamú Hernád folyó a szűk kanyon közé zárva kanyarog. Ezt követve jutunk fel a Szlovák
Paradicsom egyik legszebb kilátópontjához, a Tamásfalvi-kilátóra. A hatalmas sziklafal 146
méterrel emelkedik ki környezetéből. Erről a szikla teraszról gyönyörű kilátás nyílik a
Hernád-áttörésre, a Fehér-patak völgyére, valamint megfelelő időjárási körülmények között a
Magas-Tátrára. (Csingó - Fehér-patak bejárata – Tamásfalvi kilátó - Csingó, sorrendben a
kék-zöld-sárga jelzéseken: 7 km, 3,5 óra, 250 m szintkülönbség.)

5. nap: Lőcse – Rimaszombat

Lőcse a Szepesség egyik legszebb és legépebben megmaradt, meseszép városa. Teszünk egy sétát a
központban, meglátogatjuk a főbb nevezetességeket: a főtér közepén álló 15. századi városházát és
az előtte lévő középkori szégyenketrecet. Megismerjük a husziták pusztításainak történetét is, akik
1440 és 1450 között dúlták a várost, és azt is megtudjuk, hogyan űzte ki innen őket Mátyás.
Látogatást teszünk Gömör vármegye egykori székhelyén, Rimaszombatban. Megcsodáljuk a város



legnagyobb templomát, melyet a reformátusok használnak. Nevezetessége a benne elhelyezett
értékes könyvtár, s még inkább Ferenczy Istvánnak, a híres magyar szobrásznak, a város
szülöttének a torony déli falához épített kriptája és carrarai márványból faragott szobra. A régi
gimnázium épületében tanult 1857 - 1863 között Mikszáth Kálmán a nagy palóc. A város másik
jelentős közterülete a Tompa Mihály-tér, melyet a város nagy szülöttéről neveztek el. A tér
domináns része Tompa Mihály bronzszobra, Holló Barnabás alkotása. A tér további nevezetességei
a Gömör-Kishonti Múzeum, mely a Felvidék ötödik legrégebbi múzeuma, az elegáns, egész alakos
Petőfi-szobor, valamint a vármegyeháza és a volt Magyar Királyi Törvényszéki Palota. Felkeressük
a gazdag Gömör-Kishonti Múzeumot, amely átfogó képet ad a Gömör-kishonti régió történelmének
és természetének gazdagságáról és sokrétűségéről.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1857

