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Felvidéki kirándulás
a reneszánsz jegyében

S rõt fegyvert viselõ lovas királyunk,
Hõs, ki bárdot emelsz a jobb kezedben
– Márvány oszlopokon pihenve egykor
Bõ nektárt verítékezett a tested –
Utunkban, te nemes lovag, segíts meg
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk.”

(Janus Pannonius)

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör ez évben har-
madik alkalommal szervezett egynapos kirándu-
lást a szervezetben munkálkodók részére. 2008.
augusztus 27-én a Felvidék reneszánsz mûvelõ-
déstörténeti emlékeit kerestük fel.

Programunk elsõ helyszíne a Bódva-völgyi
Szepsi volt, ahol Gál Bertalan szívélyesen foga-
dott minket. Megtudtuk, hogy az Árpád-kori
települést az itt élõ királyi szekeresekrõl nevez-
ték el Szekeresfalvának. (A dicsõ múlt emlékét
a város fõterén kiállított szekér is jelképezi). A
tatárjárás pusztítása után a település a Szepes-
ségbõl ideköltözõ vagy visszatérõ németajkú
mesterekkel népesült be. Itt haladt a borkereske-
delem útja, a szabad királyi város vásártartási

joggal, más kiváltsággal is rendelkezett. Szepsit
1590-ben, 1795-ben tûzvész pusztította, 1813-
ban árvíz sújtotta, 1828-ban és 1872-ben a kole-
rajárvány szedte itt is az áldozatait. Különleges-
ség, hogy a kisváros a huszonegyedik földrajzi
hosszúsági körön fekszik. A településen a neves
elõdök a XIII. század elején egy kõbõl készült
templomot építettek. Mátyás király uralkodása
alatt annak alapzatára készült a gótikus épület,
amely az ügyes kezû kassai mesterek munkáját
dicséri. A templom a nagy tûzesetben leégett,
csak a szentély falai maradtak meg. Az újjáépült
bazilika legrégibb kincse a XII. századi ereklye-
tartó és a rendkívüli gótikus fõoltár.

Szepsi a szobrok városa. A templom kertjé-
ben a Via Lucis (a Fény útja) modern képei,
Eperjesi István, Qallvich János szobra, az épület
falán Herkópáter (Herkó János ferences rendi
szerzetes) emléktáblája látható. A bejáratnál
Egressy Béni volt pataki diák, költõ, színész
márványszobra áll. A Szózat megzenésítõje, a
Bánk bán opera szövegkönyvének írója  az 1830-
as évek elején a helyi gimnázium tanára volt. A
város a Szent Erzsébet-emlékút egyik állomása.
2007-ben a templom mögötti parkban avatták fel
Szent Erzsébet különleges bronzszobrát. Alko-

tója Lukács János he-
lyi (kõfaragó) mester.
Tisztelegtünk Szepsi
Csombor Márton em-
léke elõtt, aki 1595-
ben itt született. A vi-
lágjáró ifjú az európai
körútján szerzett élmé-
nyeit az Europica

Varietas címû munká-
jában adta közre. A
kötet az elsõ magyar
nyelvû útleírás. Ké-
sõbb a kassai iskola
rektoraként munkálko-
dott. Az Udvari schóla

címû könyve az elsõ
magyar etikai doku-
mentum. A neves tu-
dóst a strassburgi aka-
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démia tagjának is megválasztották. Megtekintet-
tük Szepsi Lackó Máté fából készült szép em-
léktábláját is. Az 1576-ban született történész,
költõ, a pataki kollégium diákja, a németalföldi
egyetemeken is tanult. Olaszliszkán, Kassán,
Erdõbényén tanárként munkálkodott. 54 éves
korában készítette el az elsõ tokaji aszút, ame-
lyet Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak
ajánlott fel. Felkerestük a híres Szojka székely
kaput amely az 1795-ös tûzvész egyedüli fennma-
radt emléke. A faragott népmûvészeti munka latin

nyelvû felirata („égtem, égtem, de el nem égtem”)

emlékeztet a gyászos eseményre. Az eredeti kapu
a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban található.

Ezután nagy várakozással indultunk Bártfára.
A Tapoly folyó menti települést a XII. század-
ban a lengyel cisztercita szerzetesek alapították.
Nevét a bárdról (ami az egy nap alatt, egy em-
ber által kivágható erdõrészt jelenti) és az erdõ-
ben lévõ fáról kapta. A tatárjárás után német
telepesek költözködtek ide is. A szabad királyi
városon haladt át a Lengyelországba vezetõ ke-
reskedelem útja, neves volt a vászonszövése. A
településen  híres iskola, nyomda mûködött. Itt
rendezték a misztériumjátékokat is. 1435-ben
Hunyadi János a város közelében aratott gyõzel-
met Talafusz huszita vezér serege felett. Bártfát
1710-ben pestis pusztította, 1686-ban, 1774-ben,
1878-ban leégett. Gyakran a császári vagy a
kuruc hadsereg szállta meg. Csoportunk a rég-
múlt századokban biztonságos kõfalakkal védett
reneszánsz Óvárosba érkezett meg, amely a vi-
lágörökség része. Elõször a gótikus Szent Egyed
(az aranymûvesek védõszentje) bazilikát keres-
tük fel. A templom építése a XIV. században
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kezdõdött a leggazdagabb polgárok felajánlásá-
ból, s közel két évszázadig tartott. A háromhajós
csarnoktemplom 1878-ban porig égett, Steindl
Imre tervei alapján építették újra. Napjainkban a
Felvidék legszebb, leggazdagabb gótikus temp-
loma. Rendkívüli mûkincseket, a helyi mester-
emberek remekmívû munkáit nézhettük meg. A
fõoltár neogótikus, tizenegy gótikus szárnyas

mellékoltára van, faragott szobrok, fest-
mények ékesítik. Gótikus a keresztelõ-
medence is. A faragott padsorok rene-
szánsz stílusban készültek. Itt van a
Serédy-család temetkezõhelye is. Elsé-
táltunk az 1505 és 1508 között épült
késõ gótikus régi Városházához is. Le-
nyûgözõ látványt nyújtanak az épület
gazdag kõcsipkéi, a reneszánsz lép-
csõfeljárat, a díszes tetõzet. 1666.
március 1-jén jeles esemény történt
Bártfán. Itt gyülekeztek a Zrínyi Ilo-
na és I. Rákóczi Ferenc esküvõjére
érkezett vendégek. A város elöljáró-
sága a Városházán fogadást adott ré-
szükre, és megajándékozta az ifjú párt.

Ezután a násznép Makovicára utazott, ahol az
esküvõi szertartást Szelepcsényi György esz-
tergomi érsek vezette.

Az épület termeiben megnéztük a város hely-
történeti kiállítását, a céhek mestermunkáit, a
híres vásznakat, a nyomda termékeit. Tanulmá-
nyozhattuk a felbecsülhetetlen értéket képviselõ
XV. és XVI. századi kódexeket. Megnéztük az
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1603-ban megjelent jogi
könyvet, az 1628-ban ki-
adott Fejedelemnek serken-

tõ órái címû kötetet, az
1641-ben közreadott Ma-

gyar és Erdély országnak

Törvényei címû dokumentu-
mot és Szent Ferenc regu-

láit 1699-bõl. A kiállításon
felfedeztük a város 1365-ös
kiváltságlevelét, II. Rákóczi
Ferenc fejedelem, Giskra
huszita vezér bártfaiakhoz
intézett felhívását. Gyönyör-
ködtünk Sáros megye góti-
kus, reneszánsz bútor- és
egyházmûvészeti gyûjtemé-
nyében is.

Ezután Hervartón a Felvidék legbájosabb és
ugyanakkor egyik legrégibb, tiszafából készült
gótikus templomát kerestük fel. A római katoli-
kus templom a Bártfáról idetelepült német föld-
mûvesek, pásztorok, erdei munkások adománya-
iból épült. A pici mûemlék reneszánsz berende-
zése, a bibliai témájú festmények, a belsõ falfe-
lületen a kézzel festett növényi ornamentika fel-
becsülhetetlen értéket reprezentál.

Hervartótól egynéhány kilométerre található
Bártfafürdõ. A források szerint IV. Béla az 1247-
es levelében az itteni forrásokat és a hozzájuk
tartozó földterületet Bártfának ajándékozta. A sós,
a vas- és a jódtartalmú víz gyógyhatását csak a
XVII. században kezdték felismerni. A település
a virágkorát a XIX. században élte. Bártfafürdõn
gyógykezelték Mária Lujzát, I. Ferenc császár
leányát, I. Sándor orosz cárt, Erzsébet (Sisi) oszt-
rák-magyar királynét. Sétánk során megkóstol-
tuk a háromféle forrás vizét. Itt terápiával gyó-
gyítják az emésztõrendszeri, a vérkeringési, az
onkológiai, a mozgásrendszeri, a nõgyógyászati
panaszokat, a munkahelyi ártalmak következmé-
nyeit, a légutak nem specifikus betegségeit.
Nagyon tetszett a szállodasor, a zenepalota és
Erzsébet királyné gyönyörû szobra.

Késõ délután érkeztünk meg Eperjesre.
A „Tarca-parti Athén” nevét a környéken meg-
termett eperrõl kapta. A várost II. (Vak) Béla
alapította, késõbb flamand telepesek érkeztek
ide. A XIV. században szabad királyi, tárnoki
város volt, a XVI. században élte virágkorát.
Híres volt az evangélikus kollégiuma és a

nyomdája. A város számos hadi esemény, csa-
tározás színhelye volt. 1687-ben Caraffa csá-
szári tábornok több mint háromszáz polgárt kí-
noztatott meg, huszonnégyet ítélt halálra. Eper-
jesen õrizték az 1701-ben letartóztatott II.
Rákóczi Ferencet, majd a bécsújhelyi börtön-
be hurcolták. Felkerestük az 1754-ben gótikus
alapokon épült görög katolikus székesegyházat,
gyönyörködtünk az orsó alakú városközpont fel-
újított épületeiben, kívül-belül megcsodáltuk a
Szent Miklós késõ gótikus csarnoktemplomot,
amelyet 1330-ban kezdtek el építeni és 1515-
ben fejeztek be, 1903-ban pedig Schulek Fri-
gyes tervei szerint átépítettek. Megtekintettük az
1667-ben épített régi evangélikus kollégiumot,
ahol Thököly Imre, Gyöngyösi István, Kossuth
Lajos folytatta tanulmányait. Eperjesen volt jog-
gyakornok Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos,
Eötvös József.

A sétálóutca különlegessége egy modern kép-
zõmûvészeti alkotás. Márvány talapzatán a csak-
nem kilencszázéves város kiemelkedõ személyi-
ségeinek neve olvasható. Rendkívüli a XVII.
századi késõ reneszánsz Rákóczi-ház épületegyüt-
tese. I. Rákóczy György és a császár képviselõje
itt kötötte meg az 1633-as eperjesi egyezményt.
Tisztelegtünk Caraffa ártatlan áldozatainak em-
lékhelye elõtt. Megnéztük a vérengzés színhe-
lyét is, ahol 1751 óta egy Mária-szobor áll. Vá-
rosnézõ sétánk végén, rövid vásárlás után, élmé-
nyekben gazdagon utaztunk hazafelé.

Halász Magdolna, a kör elnöke
(A fotókat Karajz Andor készítette.)


