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KASSA NEVEZETESSÉGEI 

 

RODOSTÓI HÁZ 

 

     A Rodostói ház Kassán található Rákóczi-emlékhely, annak a háznak az utánzata, ahol a 

fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és halt meg. A Hóhérbástya udvarán álló 

kétemeletes épület, amelyet 1991-ben nyitottak meg a nagyközönség számára. Az erede-

ti Rodostóban található ház kivitelezésében a fejedelem sajátkezűleg is részt vett. 

     Mintául, területileg és kivitelezésben is az a szerény ház szolgált, amely ma a Márvány-

tenger parti városkában, Tekirdağban, a hegyoldalon áll. Mivel Kassán az eredeti környezet-

hez hasonló terület nem található a Hóhérbástya északi szárnyán - a XIX. XX. században for-

dulóján - épült lakóházat és istállót vélték alkalmasnak. A ház alaprajza eltérő a Rodostóban 

találhatóétól, ezért a ház nem pontos mása csak hasonmása az eredetinek. 

     A ház felépítésének gondolata 1904-ben merült fel először, amikor a magyar országgyűlés 

törölte, I. Ferenc József király támogatásával a 1715. évi 49. tc. 2. és 3. §-ait, amellyel rehabi-

litálták a fejedelmet és bujdosó társait. Ennek értelmében megszervezték a szabadságharcosok 

hamvainak hazaszállítását. Ekkor határozták el a rodostói ebédlőház berendezésének átszállí-

tását is Kassára, hogy a már tervbe vett rodostói ház másolatának felépítése után azt ott fel-

használhassák. A magyar kormány egy bizottságot rendelt ki a száműzöttek hamvainak 

hazaszállításásra, valamint a lakóhelyülk felépítésére. Edvi Illés Aladár akvarell sorozatának 

és az ebédlőház teljes berendezésének megvételére és becsomagolására is sor került. Az ebéd-

lőház felszerelésének átszállítására 1905-ben került sor. a 29 nagyméretű ládát a Fő utca 51. 

számú ház pincéjében helyezték el, ahol átvészelték a világháborút, és közben teljesen megfe-

ledkeztek róluk. 

     A ház pincéjében 1936-ban átalakításokat végeztek és így bukkantak a ládákba csomagolt 

ebédlőházra. A ház felépítésére csak 1938, az I. bécsi döntés után került sor. Lux Kál-

mán budapesti építész korábbi, 1908-ban készített tervei alapján a "Kládek és fivérei" cég 

1940-43-ban a Hóhérbástya toldaléképületét alakította át. Az épület befejezésére azonban nem 

került sor és így a látogatók előtt zárva maradt. Ezután a ház hosszú éveken keresztül múzeu-

mi raktárként szolgált. 

     Az eredeti gondolat megvalósítására - II. Rákóczi Ferenc emlékházának berendezésére 

1990-1991-ben került sor, amikor is ezek a helyiségek kiürültek és az ebédlőház egyes elemei 

(festett faburkolatok, stukkódíszítés, rácsos ablakok) restaurálásra kerültek. 

 

Az első hat helyiség a földszinten, a többi az emeleten található. 

 

     I. helyiség 
     Röviden ismerteti II. Rákóczi Ferenc életét és a Habsburg ellenes rendi felkelést. A terem-

ben találhatók többek között képek a fejedelmről, a borsi kastélyól, édesanyjáról, Zrínyi Iloná-

ról és édesapjáról, I. Rákóczi Ferencről. Itt található a szécsényi országgyűlés cikkelyének 

másolata, valamint Éder Gyula 1909-ben festett képe (II. Rákóczi Ferenc bejövetelere Kassá-

ra) 

     A helyiség továbbá bemutatja a Kassát a szabadságharc ideje alatt. Fényképmásola-

tok Károlyi Sándorról és Bercsényi Miklósról. Fegyverek és kuruc zászlómásolat. 
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     II. helyiség 
     Ebben a helyiségben mutatják be a fejedelem és társainak hazaszállítását és a hozzá kap-

csolódó emléktárgyakat; emlékérmek, képeslapok, a kassai temetésre készült fém koszorúk, 

valamint egy portré a fejedelemről, Mányoki Ádám nyomán (Keisz K.). 

 

     III. helyiség 
     Itt találhatók az Edvi Illés által készített akvarellek (1904), Bercsényi Miklós házának rész-

letei, valamint Mikes Kelemen szobájának mennyezete. 

 

     IV. helyiség 
     A kassai Rodostói ház építésről készült képek (1940-43), valamint Lux Kálmán tervei 

alapján készült makett. 

 

     V. helyiség 
     Ebben a teremben található a Rákóczi-család galériája (Rákóczi Ferenc, Rákóczi György, 

Sarolta Amália), valamint a fejedelem személyes tárgyai. Több érme és Mikes Törökországi 

leveleinek első, 1794-es kiadása. 

 

     VI. helyiség 
     A teremben korabeli török berendezés került kiállításra. Itt tekinthető meg az a 

videófelvétel, amelyet 1906-ban készítettek az újratemetésről. 

 

     VII. helyiség 
     A rodostói kápolnából származó emléktárgyak, többek között miseruhák találhatók a te-

remben, Edvi Illés Akvarelljei mellett. 

 

     VIII. helyiség 
     Az utolsó helyiség az eredeti ebédlő, aminek elkészítésében maga a fejedelem is tevéke-

nyen részt vett; utolsó éveiben kézművességgel foglalkozott (faragott és festett). A helyiségbe 

belépni nem lehet, hiszen padlózata is eredeti. Itt található a fejedelem halotti ruhájának csip-

kéi és halotti leple is. 

     A Rodostói ház udvarán 2006-ban avatták fel II. Rákóczi Ferenc szobrát. A szobrot Győrfi 

Sándor művész készítette és a magyar kormány 2006. április 3-án adományozta a szlovák 

kormánynak. A szobor 240 cm magas és magasságán emel az a 8 tonnás Brazíliából származó 

tömb is, melyen Európa 12 főbb városát tüntették fel. 

 

SZENT ERZSÉBET DÓM 

 

     A dóm érett gótikus stílusban épült egy korábbi, Szent Erzsébetnek szentelt plébániatemp-

lom (román kori, majd egyhajós csúcsívessé alakított) helyén, amely 1378-ban leégett. Nem 

állapítható meg pontosan, mikor kezdték el építeni az új templomot, IX. Bonifác pápa1402-

ből származó bűnbocsánati bullája, amellyel támogatni kívánta a várost, hogy hozzájáruljon a 

templom építésének tetemes költségeihez, továbbá azokról a sírkövekről, amiket a főhajó pil-

léreinek alapozásakor találtak, ebből lehet következtetni arra, hogy az építkezést 1380 körül 

kezdték el. A dóm építése 1378 körül kezdődött, és több szakaszra osztható. 

     Az építkezés első szakasza kb. 1420-ig tartott, öthajós, bazilika típusú épületnek készült. 

Az alaprajz mintáját Xanten városának Szent Viktor dómjáról kölcsönözték. 

    A második szakaszban változtattak a terven, és a magasabb középső hajóra merőlegesen 

azonos magasságú kereszthajót építettek, így a kereszt alaprajz szárai közt négy alacsonyabb 
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mennyezetű csarnok jött létre. 1461-ben épült a Mátyás-torony, a királylépcső és a szentség 

ház. A királyi díszerkély alatt egy 1440-ből származó felirat olvasható, Brandysi Jiskra János 

hűségesküjével, ez azt tanúsítja, hogy az építkezés nagyjából ebben az időben fejeződhetett 

be. A torony építésének befejezését az ötödik emelet nyugati ablaka fölött 1453-as, a csiga-

lépcsőn az 1462-es évszám árulja el.[1] 

     Az építkezés 3. szakaszában, Cromer Ágoston, bíró 1467-ben építette a Szent Kereszt-

kápolnát, ugyanebben az évben került megépítésre a Mettertia-kápolna, a támogtók  Szath-

máry György esztergomi érsek szülei voltak. 1477-ben a Szűz Mária-kápolnát és a Szent Jó-

zsef-kápolnát (ez utóbbi nem maradt fenn.) 1496-ban készült el az északi torony. 

     A város 1491-es ostroma idején az épülő dóm nagy károkat szenvedett, de kijavították, 

és 1508-ra a szentély is elkészült. A levéltári adatok szerint Krompholz Miklós kőfaragó mes-

tert bízták meg az újjáépítéssel. Ez az év tekinthető a több mint egy évszázadot átölelő építke-

zés befejeztének. A dóm építése 1520 után maradt abba. 1556-ban nagy tűzvész pusztított a 

városban, a székesegyházat sem kímélte. A lángok elől csak a dóm főoltára és három oltára 

menekült meg. 

     A templom nem volt mindig a katolikusok kezén. 1604-től Bocskai István támogatása 

folytán a város evangélikus többsége használhatta. 1671-ben ismét a katolikusoké lett, majd  

1682-ben Thököly Imre révén visszakapták az evangélikusok, 1687-ben egy császári katonai 

csapat elvette az evangélikus gyülekezettől, ettől kezdve folyamatosan a katolikusok kezén 

van. 1775-ben a katedrálison újabb tűzvész pusztított, s ezt követően borították be az északi 

tornyot barokk sisakkal.  

     Nem csupán azért, mert a történelem viharai nyomot hagytak a dómon, hanem azért is, 

mert 1804-ben létrehozták a Kassai egyházmegyét, és az egykori plébániatemplom székes-

egyházi rangot kapott, több felújításon esett át. Ezek közül a leginkább számottevő az  

1877 és 1896 közti felújítás volt, ekkor a templomot nemcsak restaurálták, hanem át is építet-

ték, igyekezvén visszatérni az eredeti, öthajós tervhez. Az építkezést Steindl Imre tervei alap-

ján Franz Schmidt irányításával végezték. Ekkor bontották le a Szent József-kápolnát. Az 

átépítés utolsó szakaszában az északi hajó alá kriptát építettek. 1906-ban itt helyezték örök 

nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona és a fejedelem idősebbik fia, Rákóczi 

József hamvait. Itt nyugszik még generálisa, tábornagya Esterházy Antal gróf, udvarmestere,  

Sibrik Miklós ezereskapitány, társa, Bercsényi Miklós gróf és annak felesége, Csáky Kriszti-

na grófnő.  

 

  

MÁRAI SÁNDOR SZOBRA 

 

     2004 októberében avatták fel Márai Sándor szobrát a Mészáros utca végén található kis 

téren. A széken ülő bronz szoboralakkal szemben egy másik üres szék van. Mögötte gránitfal 

magasodik. A szobor Gáspár Péter, felvidéki szobrász munkája. A szobor hamarosan a Kassá-

ra látogató magyarok zarándokhelye lett. 

 
GÖLNICBÁNYA, BÁNYÁSZATI MÚZEUM 

 

     Felső-Magyarország egyik legkorábbi és magát a legjelentősebbek közé felküzdő bányász 

települését német telepesek alapították, még a 12. században. A tatárjárás (1241-42.) pusztítá-

sa után érkező újabb telepesek újra benépesítették a települést, amely még e században városi 

rangot is kapott, biztonságát pedig a város fölött épült vár fokozta. A gazdag arany- és ezüst-

bányáiról híres Gölnic hamarosan a környező bányásztelepülések központja lett. A színesfém 

lelőhelyek kimerülése után, az újkorban iparának súlypontja fokozatosan a vasbányászatra és 

ennek megmunkálása céljából létesült hámorokra tevődött át.  
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     A bányaváros régi városházát minden valószínűség szerint három főtéri gótikus ház egy-

beépítésével hozták létre a 18. században. A kapuja fölötti zárókövön az 1803-as évszám ol-

vasható, ami lehet, hogy egy átépítés dátuma. A szimmetrikus homlokzat leghangsúlyosabb 

eleme a kapu fölött emelkedő masszív, magas torony, csúcsán bányászjelvénnyel. Az épület 

hátsó szárnyai szabálytalan szögletes alaprajzú udvart vesznek körül, mely ma bányagépek 

szabadtéri kiállítására szolgál.  

     A városban a bányászattörténeti emlékek gyűjtésének gondolata az 1930-as években me-

rült fel, amit 1938-ban követett az intézmény létrehozása. Alapító igazgatója Fabriczi Sámuel 

(Margitfalva, 1874 – Lőcse, 1954.) tanár volt, aki haláláig vezette a gyűjteményt, és akinek 

emléktáblája a bejáratnál látható. A múzeum 1963-ban költözött a mai épületébe. A múzeum 

gyűjteménye elsősorban Gölnicről, illetve közvetlen környékéről származik, és a bányászat 

19-20. századi történetét dokumentálja. Legértékesebb gyűjteményi darabja az az aranyozott 

rézből készült, keresztbe helyzett kalapács és ék (=bányászjelvény), amelyen az 1565-ös év-

szám olvasható, és amely állítólag Szomolnokról került ide. De láthatjuk a bányászattörténet-

ben jól ismert, tisztán fából készült magyar csille, „Ungarischer Hund” egy eredeti, ép példá-

nyát is. A múzeum földszinti termeiben néprajzi gyűjtemény látható az Alsó-Szepességből. 

     A bányász múlt ma is erősen hozzátartozik a városlakók identitásához. Így történhetett, 

hogy a régi városháza, a mai múzeum előtti főtéren mészkő talapzaton álló bányászszobor 

mára a város jelképévé vált. Az életnagyságú, bronzból öntött, kezét imára kulcsoló, dísz-

egyenruhában ábrázolt bányászalakot formáló alkotás Szamovolszki Ödön (1878-1914.) bu-

dapesti szobrászművész alkotása. Eredetileg nem itt, hanem a Gölnicbányával DK-ről szom-

szédos Matildhután állították fel, Jacobs báró kastélyának udvarán, valamikor 1900 tájékán. A 

talpazatán olvasható 1933-as évszám minden bizonnyal az áthelyezés dátuma. 

 

 

IGLÓ 

 

     Először 1268-ban szerepel oklevélben Villa Nova néven, mai magyar nevén 1279-ben em-

lítik először Igloszásza alakban. Iglót valószínűleg német bányászok alapították a szláv  

Iglov település mellett a 13. században, környékén vasat, rezet termeltek, melyhez feldolgozó-

ipar is települt. A település a tatárjárásban elpusztult, de IV. Béla  újratelepíttette. Szász  lako-

sai 1271-ben V. Istvántólkaptak kiváltságokat, melyeket Károly Róbert kiegészített. Nagy 

lajos király bányavárosi rangra emelte és vásártartási joggal ruházta fel. A 14. század-

ban kohói, hámorai létesültek, híres volt harangöntödéje is. 1412-ben ezt is elzálogosítot-

ta ZsigmondLengyelországnak. 1778-ban az 1772-ben a lengyel zálogból visszakerült szepesi 

városok központja lett, ez a vezető szerepe 1876-ban szűnt meg. 1849. február 2-án Guyon 

Richárd serege a város határában győzte le a császáriakat. A harcokban 53 honvéd vesztette 

életét, a városi temetőben emlékműt emeltek tiszteletükre. A 19. században egymás után épül-

tek itt a gyárak, üzemek.1910-ben 10 525 lakosából 5103 szlovák, 3494 magyar és 1786 né-

met volt. A trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Iglói járásának székhelye volt. A ma-

gyar légierő 1939. március 24-én 16:45-kor megtámadta a várost, tizenhárom ember halt meg; 

Igló volt az első város, melyet a térségben légitámadás ért. 1945 után az új csehszlovák ható-

ságok a város német és magyar lakosságát megfosztották állampolgári jogaitól, a poprádi 

koncentrációs táborba vitték őket, majd innét kitelepítették Németországba, Ausztriába, illet-

ve Magyarországra. Helyükre szlovákok érkeztek, létszámuk gyorsan növekedett. Mai lakos-

sága 39 ezer fő. 

     Nevezetességei: 

     - Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt plébániatemploma.A templomot 1380-

ban kezdték építeni gótikus stílusban egy korábbi 13. századi templom helyén, kapuzata külö-

nösen szép munka. 1395-ben építették hozzá a gótikus Szent Mihály kápolnát. 1435-ben a 
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tűzvész, 1441-ben a földrengés után kellett átépíteni. 1742-ben és 1772-ben barokk stílus-

ban építették át. Tornyát 1849-ben leágyúzták, ezért az 1870-es években újjá kellett építeni, 

ehhez a terveket Steindl Imre készítette. A torony 87 m magasságával Szlovákia legmagasabb 

templomtornya lett. A templomot belül az 1954-es átépítéskor előkerült 16. századi freskók és 

értékes gótikus szobrok díszítik. A főoltár képe: Mária szeplőtelen fogantatása, Reich Já-

nos lőcsei festő olajfestménye, 1751-ből. 

     - Evangélikus temploma 1790 és 1796 között épült copf stílusban. Oltárképe: Krisztus az 

Olajfák hegyén S. G.Stünder olajfestménye, 1797-ből. 

     - A Városháza 1777 és 1779 között épült klasszicista stílusban. 

     - A Provinciális ház 1777-ben épült a szepesi városok kormányzati székházaként. A helyén 

állt középkori épületben kötött békét I. Ulászló király a cseh Giskrával. Ma a helytörténeti 

múzeum van benne. 

     - A várostól délre van Iglófüred, a 19. században létesített klimatikus fürdőhely, ma üdülő-

központ. 

     - 1902-ben nyílt meg a szecessziós stílusban épült színház, melyet Gerstner Kálmán  terve-

zett. 

     - Határában a Hernád-áttörés festői természeti látványosság a Szlovák Paradicsomban. 

     - Vigadó. 

     - Állatkertjét 1989-ben alapították. 

     - Múzeumok: Szepesi Múzeum; Szlovák Műszaki Múzeum iglói részlege: A szepesi bá-

nyászat története c. állandó kiállítás; Szepesi Galéria. 

     A Szepesi Múzeum sajnos felújítás miatt az év végéig zárva van. Szlovákia legmagasabb 

templomtornyába (Igló főterén) fel lehet kapaszkodni, akinek van hozzá ereje és kedve. 

     Alternatív programok (ha az iglói programok, városnézés mellett belefér az időbe, a kb. 17 

órai indulásig a dedinky szálláshelyre, ami. kb. 60 km-re van): Márkusfalva (kb. 5 km-re 

Iglótól), Máriássy-kastély, bútor- és hangszermúzeum, nyári palota. – Lőcse (10 km-re 

Iglótól), Szepesi Múzeum (volt Városháza) és Szent Jakab-templom. 

 

 

DEDINKY (szálláshely Dobsina közelében) 
 

     Dedinky (magyarul 1899-ig Imrichfalu, majd Imrikfalva, szlovákul korábban Imrichovce) 

község Szlovákiában a Kassai kerület Rozsnyói járásában fekszik. 2011-ben 291 lakosából 

285 szlovák volt. 

     A település csak a 18. század közepén tűnik fel az írott forrásokban, míg Kisistvánd nevű 

részét már 1412-ban említik „Istvanfalva”alakban. 

     Kisistvándot a birtokos Thurzó család által ide telepített bányászok alapították a 14. szá-

zadban. Lakói a környező hegyek vasércét termelték ki. 1638-ban a Thurzók után a Csákyak 

lettek a földesurai. 1787-ben 16 házában 165 lakos élt. 1828-ban 26 háza és 190 lakosa volt. 

     Imrikfalva az 1787-es népesség-összeírásban szerepel először. Ekkor 25 háza volt 216 la-

kossal. 1808-ban „Imrefalva” néven említik.1828-ban 25 házában 187 lakos élt. 1837-ben 

ábrázolt címerében Szent Imre herceg látható jobb kezében szablyával, a balban pedig kettős 

kereszttel. 1872-ben a faluban nagy tűzvész pusztított, melyben 9 ház teljesen leégett. 

     1910-ben 278, túlnyomórészt szlovák lakosa volt. 1920-ig Szepes vármegye Iglói járá-

sához tartozott. 1933-ban Kisistvándot csatolták hozzá és nevét Dedinkyre változtatták. 

     2001-ben 340 lakosából 336 szlovák volt. 

     - Határában fekszik a mesterséges Imrikfalvi-víztározó, másik nevén Palcmanhutai-tó, 

melyet a Gölnic patak duzzasztásával alakítottak ki. Vize vízierőművet táplál, környékét üdü-

lőhellyé építették ki. 
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     - Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1835-ben 

épült barokk-klasszicista stílusban. 

     - A festői környezetben fekvő település az üdülni vágyók kedvelt helye, mely nyáron a 

túráknak és vízi sportoknak, télen pedig a téli sportoknak kedvez. Sífelvonója is van. 

 

 

DOBSINAI-JÉGBARLANG 

 

     A Dobsinai-jégbarlang (szlovákul: Dobšinská ľadová jaskyňa, németül: Dobschauer Eis-

höhle), Közép-Európa egyik leglátogatottabb jégbarlangja, amely az Aggteleki-karszt és a 

Szlovák-karszt barlangjai részeként 2000 óta a Világörökség része, bár nem a Szlovák-

karszt területén helyezkedik el. 

     Szlovákiában a Szepes-Gömöri karszt területén, ezen belül Szlovák Paradicsomban  fek-

szik. Dobsina várostól légvonalban 6 kilométernyire északnyugat felé a Ducsa-hegy oldalá-

ban, a tengerszint fölött 969 méter magasságban található. Bejárata az alatta folyó Göl-

nic völgyénél 130 méterrel magasabban fekszik. 

     A helyiek régóta ismerték a Ducsa-hegy lejtőjén levő „Jéglyukat”, mint egy szikla tövében 

rejlő, jéggel töltött hasadékot. Juhászok és vadászok hűsöltek a kiáramló hideg levegőjénél, a 

közelben lakók hordták innen a jeget. Első írásos említése 1863-ból származikHunfalvy Já-

nostól, de a belsőbb szakaszait senki sem ismerte, mert síkos, lejtős talaján senki sem próbált 

lejutni. 

     1870. július 15-én Ruffinyi Jenő dobsinai királyi bányamérnök, Láng Gusztáv honvédhad-

nagy és Méga Endre városi tisztviselő valamint még öt társuk kötelekkel, létrákkal és egyéb 

szükséges eszközökkel felszerelve a Jéglyuk kikutatására indultak. Pack József bányász, Gáll 

János és Jakab Lipták János brigádvezetők kiszélesítették a nyílást, felállítottak egy csörlőt, 

majd leeresztették Ruffinyit. Ő egy mécses fényénél látta meg a jégképződményeket, vissza-

tért a felszínre, majd rövid pihenő után újra leereszkedett és elkezdte a barlang felmérését. 

Megvizsgálta a Kis és Nagy termet, valamint a „Pokol” feletti térséget. 

     A felfedezés után a barlangot Dobsina város vette át, az erdészeti hivatal gondoskodott a 

barlang védelméről. Az Osztra szikla alatti erdészlakban az érdeklődők számára egy szobát 

tartottak fenn 6 ággyal. 1871-től a barlangot fából ácsolt lépcsőkkel és járdákkal tették járha-

tóvá a látogatók részére. Világítást készítettek és idegenvezetőt is biztosítottak, valamint tájé-

koztató kiadványt adtak ki, amelyben leírták a nyitvatartást, a belépődíj összegét, a világítás 

költségét, a közeli vendéglő árait és aPoprád valamint a Dobsina városokból történő odautazás 

díjait. Tudatták benne a barlang rongálásának és a nem megfelelő világító eszközök használa-

tának tilalmát. 1872-ben és 1873-ban a Gölnic völgyében a város egy kis szállodát építtetett, 

amelyet később kibővítettek. A fokozódó érdeklődés miatt további épületek megépítésére volt 

szükség. 1877-ben a barlang bejárata felett emléktáblát avattak a felfedezők neveivel. 1878-

ban a szállodától a barlangig sétányt építettek. Igyekeztek megőrizni az eredeti növényzetet, 

szépítették a barlang környezetét, így itt egy hegyi park jött létre. Tekepályát és fürdőt is 

emeltek a szálloda mellé. 1881-ben megkezdték a barlang elektromos kivilágításának kísérle-

teit. A villanyvilágítás 1881. július 24-én gyulladt fel először, de ez csak kísérlet maradt.  

1882-től Bunsen-lámpákat használtak a világításhoz. 1883-ban bizottságot alapítottak a jég-

barlang igazgatására, 1885-ben a szálloda leégett, helyére újat építettek. 1887-ben az Osztrák–

Magyar Monarchia területén elsőként, Európában az elsők között készült el a barlang villany-

világítása, amelyhez az áramot egy aggregátor termelte a felszínen. 1897-ben posta és távíró 

állomást is létesítettek. 1911-ben a látogatók részére fa menedékházat emeltek a barlang bejá-

rata mellé. 

     A barlang hossza 1483 m, s egy 21 km hosszú barlangrendszer részét képezi. A  Gölnic-  

patak föld alatti vízfolyásai alakították ki. A barlang háromszintes, a jég birodalma az alsó 
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szinten található. 5000–7500 évvel ezelőtt keletkezett úgy, hogy belseje leszakadt, és a belső 

hideg levegő az északi bejáraton nem engedte be a külső meleg levegőt. A barlang levegőjé-

nek hőmérséklete 0 °C, jégrétegeinek vastagsága 30–40 m, térfogata 110 000 m3. 

     A Dobsinai-jégbarlang jó példája az érzékeny klimatológiai egyensúlynak: amikor a jég-

barlangot összekötötték a Sztracenai-barlangrendszer járataival, a megváltozott huzatviszo-

nyok miatt olvadni kezdett a hosszú idő alatt felhalmozódott jégtömeg. Amikor az átjárót aj-

tóval lezárva megszüntették a léghuzatot, a jelenség megszűnt, visszaálltak a jól ismert régi 

viszonyok. 

 

 

DOBSINA 

 

     Dobsina (szlovákul Dobšiná, németül Dobschau, latinul Dobsinium) város Szlovákiában, 

a Kassai kerület Rozsnyói járásában. Rozsnyótól 26 km-re északnyugatra, a Gömör–Szepesi-

érchegység középső részén, a Dobsina patak partján fekszik. Neve a szláv Dobsa  személy-

névből ered és „Dobsa birtoka” jelentésű. 

     A település a Dobsina-patak két oldalán erdőirtással keletkezett 1326-ban, amikor szász 

bányászokat telepítettek itt le. 1417-benZsigmond királytól vásártartási jogot kapott és bánya-

város lett. A 15. századtól a Bebekek csetneki uradalmához tartozott. A hegyek gazdag ércei-

ből a város gyorsan meggazdagodott. Határában aranyat, ezüstöt, nikkelt, majd később vasat, 

 rezet, kobaltot éshiganyt bányásztak. 1544. október 14-én megrohanta a török, felgyújtotta, 

lakosságát pedig elhurcolta. 1556-tól a füleki török közigazgatásnak fizetett adót. A 17. szá-

zadban a környék vasiparának központja lett, ahol fegyvergyár is működött. Itt létesült 1680-

ban az ország első nagyolvasztója. 1723-ban a város megszabadult földesurainak fizetett 

adók alól, 1756-ban pedig Mária Terézia rendeletére szabad királyi város lett. 1770-ben a vá-

rosban 15 különböző céh működött. 1792-ben felépült a ma is álló templom. 1855-ben a város 

háromnegyedét elpusztította egy tűzvész. A bányászat és a kohászat a 19. század végén szűnt 

meg. 

     A trianoni békeszerződésig Gömör és Kis-Hont vármegye Rozsnyói járásához tartozott.  

1945. június 18-án 265, a kitelepítés után visszatérni szándékozó főként német és magyar 

nemzetiségű dobsinai lakost mészároltak le a csehországi Přerov vasútállomásán a csehszlo-

vák hadsereg részeg katonái. 

     1910-ben 5029 lakosából 1739 magyar, 1688 német és 1503 szlovák volt. 

     1991-ben 4569 lakosának 90,5% szlovák, 7,94% cigány, 0,37% magyar. 

     2001-ben 4896 lakosának 88,58% szlovák, 9,01% cigány, 0,63% magyar. 

     2011-ben 5702 lakosából 4083 szlovák, 613 cigány, 13 magyar, 13 cseh, 8 német és 963 

ismeretlen nemzetiségű volt. 

     Nevezetességei: 

     - Xavéri Szent Ferenc tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1792-ben épült  empi-

re stílusban. 

     - Evangélikus temploma 1480 körül épült gótikus eredetű, később többször átépítették. 

Mai formáját a 19. század végi neogótikus átépítéskor kapta. 

     - A határában levő 1870-ben felfedezett Dobsinai-jégbarlang kedvelt kirándulóhely. 2000-

ben felkerült az UNESCO Világörökség listájára az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt bar-

langjai részeként. 

     - A várostól északra található a Dobsinai vízierőmű. 

     - A neoreneszánsz városháza 1870-ben épült. 

     - A történelmi városközpontban klasszicista stílusú lakóházak láthatók. 
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A BETLÉRI ANDRÁSSY-KASTÉLY 

 

     Kelet-Szlovákiában, Rozsnyótól (Rožňava) északnyugatra a Sajó folyó völgyében áll négy 

saroktornyával a "mesés" kétemeletes betléri kastély - egy romantikus építményekkel, műbar-

langgal és vízeséssel ellátott csodálatos angolpark közepén elhelyezkedő reprezentatív va-

dászkastély. 

     Ugyanúgy érdekes annak belseje is a képtárral, zene- és vadász-szalonnal, könyvtárral, 

korabeli bútorokkal és egzotikus gyűjteményekkel. Rekonstrukciójáért EUROPA NOSTRA 

díjjal jutalmazták.  

     A reprezentatív építményt, melynek történelme szoros kapcsolatban áll az Andrássy nem-

zedékkel, a 15. századból származó Bebek család váracskája helyén, a sűrűn beerdősített Vo-

lovské vrchy (Ökörhegy) hegyoldal alatt, a betléri patak völgyében építették. A váracska fala-

inak egy részét felhasználták a gótikus kúria kétszintes reneszánsz-barokk épületté törté-

nő átalakításánál a 17. és a 18. században. A kastély 19. századvégi külseje kisebb módosítá-

sokkal mind a mai napig megmaradt.  

     A kastély egyik legfigyelemreméltóbb része a központi könyvtár. A kastély könyvtárát 

1790- ben Andrássy Leopold alapította, és ebből az időből származik annak beltere is. Több, 

mint 14 ezer kötetet, főleg a 15.-19.  századokból származó hittudományi, történelmi, földraj-

zi és filozófiai művet őriz, amelyek 15-féle különböző nyelven íródtak.  

     1945 -ig a kastély az Andrássy család betléri ága szükségleteit elégítette ki. A második 

világháború után államosították, ám eredeti berendezése megmaradt. A kastélyból múzeum 

lett, ahol A nemesség lakáskultúrája a 18. és 19. században c. kiállításban gyönyörködhet a 

látogató.   

     A kastélyt gyönyörű angolpark veszi körül, amely a maga 57 ha kiterjedésével Szlovákia 

legnagyobb gondozott parkjai közé tartozik és jegyezve van a világ történelmi kertjeinek 

jegyzékében.  

 

 

ROZSNYÓ 

 

     Rozsnyó (szlovákul Rožňava, németül Rosenau, latinul Rosnavia) kisváros Szlovákiában, 

a Kassai kerület Rozsnyói járásának székhelye, római katolikus püspöki székhely. Kassától 

55 km-re nyugatra, a Sajó partján, a Rozsnyói-medencében fekszik. Neve a német Rosenauból 

származik, ami rózsaligetet jelent. 

     Területe már az őskorban lakott hely volt, ahol megtalálták az újkőkor, a bronzkor és a 

vaskor emlékeit is. A bányászvárost német telepesek alapították a 13. században. Oklevél elő-

ször 1291-ben említi „Rosnaubana” néven, ebben III. Endre király Ladomér esztergomi ér-

seknek adományozta a várost. 1320-ban „Rosnobana”, 1323-ban „Rusnobana”, 1391-ben 

„Rosnowbanya”, 1525-ben „Rosnauia” alakban említik a korabeli források. 1340-ben városi 

kiváltságokat kapott. Luxemburgi Zsigmond király 1410-ben, majd 1496-ban II. Ulászló is 

újból megerősíti a város szabadalmait. 1440-es években a husziták foglalták el, és a mai teme-

tő helyén várat építettek. A várat 1452-ben Hunyadi János elfoglalta. 1454-től a Rozgonyiaké, 

akik helyre akarták állítani, de többé nem épült fel. A 16. században a város protestáns hitre 

tért. A védművek nélküli várost a török többször rabolta ki és égette fel. 1566-ban, amikor a 

császáriak Krasznahorkáról elmenekültek, a törökök a közeli Rozsnyóval is éreztették harag-

jukat. 1584-ben ismét megrohanták a várost és az evangélikus lelkészt a feleségével együtt 

magukkal hurcolták. 1584-ben ismét dúltak a városban, sok kárt okozva és a békés polgárokat 

háborgatva. 1645-ben jezsuiták telepedtek itt meg. 1685. február 15-én itt szenvedett veresé-

get Thököly Imre Doria császári ezredestől. Rákóczi sokat tartózkodott itt. 
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     1707. A Rákóczi-szabadságharc alatt 1706-ban II. Rákóczi Ferenc Rozsnyóról kormányoz-

ta a fennhatósága alatt lévő országrészeket, rezidenciája a Nehrer-házban volt. Január 22-én itt 

döntöttek a Habsburgokat trónfosztó ónodi országgyűlés összehívásáról. 1710-ben a várost 

pestis, 1776-ban tűzvész pusztította. 1828-ban 751 házában 6008 lakos élt. 1776-tól római 

katolikus püspöki székhely, 1876-tól rendezett tanácsú szabadalmas püspöki bányaváros. A 

vasipar a 19. században is az ország legjelentősebb iparvidékei közé emelte. 

     A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásának székhelye volt. 

1919. június 10-én a magyar Tanácsköztársaság hadserege átmenetileg visszafoglalta Cseh-

szlovákiától. 1938 és 1945 között az első bécsi döntés értelmében újra Magyarországhoz tar-

tozott. A területet átvevő magyar hadsereg ünnepélyes fogadtatásának előkészületei 1938. 

november 7-én, a város nemzetiszínű zászló- és virágdíszbe öltöztetésével valamint a diadal-

kapu ácsolásával kezdődtek. A csehszlovák csendőrség november 8-án, a délelőtti órákban 

hagyta el laktanyáját, s vonult ki a városból. Az első világháború utáni években eltávolított 

Kossuth-szobor talapzatára helyezett Milan Rastislav Štefánik szobrot a szlovák hatóságok 

teherautóra rakták és elszállították, a laktanyát, a közhivatalokat kiürítették, a vasúti kocsikat, 

mozdonyokat elvitték. A miskolci 7. dandár parancsnoka, Littay-Lichtenecker András altá-

bornagy 1938. november 8-án délután fél kettőkor vonult be katonaságával a városba. A főté-

ren megtartott bevonulási ünnepségen 6-8000 fős tömeg ünnepelt késő estig. A talapzatára 

visszaállított Kossuth-szobrot 1939 nyarán avatták fel. 

     Népessége: 

     - 1910-ben 6565 lakosából 5886 magyar, 406 szlovák és 159 német volt. 

     - 2001-ben 19 261 lakosából szlovák 70,1%, magyar 26,8%, roma 1,6%, cseh 0,7% volt. 

     - 2011-ben 19 706 lakosából 11 816 szlovák és 3909 magyar volt. Hozzá tartozik Rozs-

nyóbánya és Sajóháza is. 

     A helyi ércbányászat a távoli múltban gyökerezik. Hegyeiben vasat, aranyat és más érceket 

bányásztak, vasbányája ma már nem működik. 

     Rozsnyón tartott szentmisét 2003 szeptemberében több mint százezer ember előtt szlová-

kiai látogatásán II. János Pál pápa. A pápa magyarul is megszólalt, beszédének elejét a helyi 

magyar közösséghez intézte, amely – mint mondta – „oly nagy számban él e területeken és 

integráns részét képezi ennek az egyházmegyének”. A mise végén az abortusz elleni kam-

pányban résztvevő várhosszúréti magyar sziámi ikrek személyesen adhatták át a pápának 

ajándékaikat. A pápa megáldotta az épülő templomok alapköveit, köztük a restei templomét, 

illetve a rozsnyói katolikus alapiskola emléktábláját is. 

     Rozsnyó új megyés püspöke, Vladimír Filo, 2009 januárjában került beiktatásra. 

     Nevezetességei: 

     - A Diák-templomot 1650-ben Lippay György érsek építtette barokk stílusban, tűztornya a 

toronyórával a város szimbóluma lett. Azért Diák-templom a neve, mert templomot a 19. szá-

zad elején a gimnáziumot is fenntartó premontreiek kapták meg. 

     - A Szűz Mária Mennybevétele tiszteletére szentelt székesegyház a 14. század elején épült 

gótikus stílusban. Többször átépítették. Egyik oltárképe 1511-ből való. 

     - A püspöki palota eredetileg a jezsuiták székházának épült, mai copf formáját 1777-ben 

átépítésekor kapta. A rozsnyói püspökséget 1776-ban alapította Mária Terézia. 

     - A ferencesek temploma és kolostora 1733-ban épült barokk stílusban. 

     - Evangélikus temploma 1784 és 1786 között épült torony nélkül. 

     - A városháza 1810-ben épített empire stílusú épület. 

     - Reneszánsz stílusban épített, 38 m magas őrtornya a 17. század közepéről származik. 

Miután 1766-ban tűzvész pusztította, tetőrészét barokk stílusban újjáépítették. 

     - Közelében van a Magdolna-forrás, melynek középkori kápolnája búcsújáróhely. 

     - A városban működő Bányászati Múzeum a történelmi Magyarország első, önálló épület-

tel rendelkező bányászattörténeti múzeuma volt. 1905-ben kezdték meg az építését. 
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     - Négyzet alakú főtere a legnagyobb középkori tér Szlovákiában. 

     - Dobsinszky Pál emléktábla a róla elnevezett könyvtár homlokzatán. Egy másik Dob-

sinszky-emléktábla az egykori nyomda épületén található a főtéren. Itt nyomtatták ki az író 

szlovák népmese–gyűjteményét 1858-ban. Mindkét emléktáblát 2008 októberében avatták fel.  

     - Andrássy Franciska grófné (1838–1902), az özvegyek, árvák jóságos szívű támogatójá-

nak szobra a főtéren. A szobrot 1905. október 29-én avatták fel. 1973-ban helyére a Szlovák 

Nemzeti Felkelés emlékművét helyeztek. A szobrot 1993-ban állították vissza eredeti helyére.  

     - Pavol Jozef Šafárik mellszobra. Štefan Michalko szobrászművész alkotását 2008 októbe-

rében avatták fel. 

     - Tököly Gábor 2003-ban megjelent Rozsnyó könyve című válogatáskötete 44 szerző a vá-

roshoz kötődő 58 irodalmi szemelvényét tartalmazza. Ugyancsak Tököly Gábor a szerzője a 

Ki kicsoda Rozsnyón? című életrajzi lexikonnak. 

     Ha időnk engedi, Rozsnyón a székesegyház megtekintése lehetséges, a bátrabbak pedig 

felmehetnek a főtéren álló tűztoronyba.  
 

 

A SZÁDELŐI VÖLGY 

 

     Szádelő község határában kialakult hatalmas szurdokvölgy a Torna-vidék kiemelkedő ter-

mészeti szépsége. A völgy alján kanyargó Szár patak mosta ki mai formájára, mely mentén 

meredek út vezet a hasadék belsejébe felé. A halkan csörgedező patak, a környező sziklafalak 

csodálatos látványa jellemzi a Szádelői völgyet. A hasadék legérdekesebb képződménye a 

105 méter magas különálló sziklacsúcs, a Cukorsüveg, mely a hegymászók kedvelt célpontja. 

A völgyben ezen kívül számos barlang, vízmosás is található. 

     A karsztképződményeken kívül jelentős az állat és növényvilág is. A szurdok aljában a 

levegő hidegebb, nedvesebb, ezért itt inkább a magasabb vidékekről származó hidegkedvelő 

növények terjedtek el. A völgyből kiemelkedve a fennsíkon a hőmérséklet emelkedik, ezért itt 

a melegkedvelő fajok terjedtek el. Ez az ú.n. növényvilági inverzió. E kivételes különlegessé-

get az UNESCO is figyelembe vette, amikor az „Ember és bioszféra” programjába sorolta a 

szádelői völgyet is. A növények közül megemlítendő az árvalányhaj, a tavaszi hérics, 

a harangvirág valamint a kökörcsin és sok más, nagyrészt védett növény. Az emlősök közül 

megemlítendő a hiúz, a vadmacska, borz, őz, szarvas és vaddisznó a madarak közül pedig 

a parlagi sas. 

     A szádelői völgy és a fennsík megismerésére 1977 -ben megnyílt a szádelői tanösvény. 
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Múzeumi és egyéb belépőjegyek 

 

Kassa, Rodostó-ház 5 euro (teljes áru) – 3 euro (nyugdíjas, diák) 

Kassa, dóm – 1,50 euro (vezetővel, ha nincs vezetés, díjtalan), 1 euro (Rákóczi-kripta) 

Betléri kastélymúzeum – 8 euro (s Sissy-kiállítással együtt) – 6 euro (nyugdíjas, diák) 

Iglói bányászati kiállítás: 1 euro 

Iglói templomtorony: 1 euro 

Lőcse, múzeum: 3,50 euro (teljes) – 3 euro (nyugdíjas), egy jegy mindhárom múzeumi kiállí-

tásra (Városháza, Pál mester háza, Szent Jakab-templom) érvényes.  

Rozsnyói székesegyház: 1 euro 

Rozsnyói torony: 1 euro 

A Dobsinai jégbarlangba dobsinai barátaink révén (mivel Dobsina Rudabánya testvérvárosa) 

valószínűleg sikerül díjtalan vagy nagyon kedvezményes belépést biztosítani, egyébként a 

belépődíj 8 euro (teljes áru) és 7 euro (nyugdíjas). 

 

 

Távolságok kilométerben 

 

Kassa - Gölnicbánya 40 km 

Gölnicbánya - Igló (Szepessümeg) (szállás) 51 km 

Igló - Dedinky (szállás) 33 km (hegyi úton), 61 km (a főúton, Hranovnica, Vernár és Sztrace-

na érintésével) 

Dedinky - Dobsinai jégbarlang 13 km 

Dobsinai jégbarlang - Dobsina 16 km 

Dobsina - Rozsnyó 26 km 

Rozsnyó - Szádeló 30 km 

Szádelő - Tornanádaska (magyar határátkelő) 7 km 

 

 

 
 

Szálláshelyünk Szepessümegen (Iglótól 3 km-re): Penzión Spissky dvor. 

 



 

 
 

Kassa, dóm. 

 

 

 

 

 

 
 

Kassa, Rákóczi-kripta. 

 



 
 

Gölnicbánya, Bányászati Múzeum. 

 

 

 

 

 
 

Igló, színház. 



 
 

Igló, róm. kat. templom 

 

 
 

Igló, múzeum. 



 
 

Igló, aknatorony (skanzen). 

 

 
 

Igló, bányászati kiállítás (skanzen). 



 
 

Betlér, Andrássy-kastély 

 

 

 
 

Dedinky, víztározó. 



 

 
 

Dobsinai jégbarlang. 

 

 

 
 

Dobsina látképe. 



 
 

Rozsnyó, főtér, háttérben a székesegyház, középen a tűztorony. 

 

 

 

 
 

A Szádelői-völgy bejárata. 

 


