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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnök-
sége évente több alkalommal szervez
egynapos kirándulást, hogy együtt fedez-
zük fel, ismerjük meg a hazai vagy a ha-
táron kívüli híres, esetleg kevésbé ismert
tájegységek történelmi, irodalmi, mûvé-
szeti értékeit.

Szeptember 21-én, kora reggel indul-
tunk el, s gyorsan haladtunk a Kas-
sa–Eperjes útvonalon. Hamarosan meg-
csodálhattuk a Tátra sejtelmesen kéklõ
hegyvonulatát. A hosszan elterülõ sík vi-
déket már az V–VI. században az Ukraj-
nából, Lengyelországból származó szláv
törzsek népesítették
be. A tatárjárás után
II. Géza szászokat
telepített le, aztán a
huszonnégy város
közössége létrehoz-
ta a Szepesi Szász
Tartományt, és a
székhelye Lõcse
lett. 1248-ban meg-
alakult a XXIV sze-
pesi plébános testvérülete, amelyet Ká-
roly Róbert szász egyetemnek nevezett.
Az itt élõk különleges elõjogokban része-
sültek, az önállóságuk csak a XIX. szá-
zad második felében szûnt meg. 1412-
ben különös esemény történt. Zsigmond
király a tartomány tizenhárom legjelen-
tõsebb városát nyolvcvannyolcezer-
nyolcszáz forintért elzálogosította, illetve
bérbe adta II. Ulászló lengyel király só-
gorának. Nem történt bekebelezés, de a
helytartóik alaposan kifosztották a hoz-
zájuk tartozó lakosságot. Háromszázhat-

van évig tartott ez a furcsa jogviszony. 
A XVI. században erre a vidékre a szlo-
vákok is betelepedtek. 1778-ban Mária
Terézia a tizenhárom visszakerült telepü-
lésbõl – Lõcsével és Kézsmárkkal együtt,
Igló székhellyel – létrehozta a XVI sze-
pesi város kerületét, ami nagyobb önálló-
ságot, több kiváltságot jelentett a szász
telepeseknek, és az ún. cipszerek a törté-
nelmi Magyarországhoz tartoztak.

Az úti célunk elsõ állomása, Lõcse
volt. A források alapján a nevét a Hernád
folyóba sietõ Lõcse (Levoca, azaz bal ol-
dali) patakról kapta, a nyelvészek szerint

a Lõrinc név becé-
zett változata. 1245-
ben szászok tele-
pedtek ide. 1271-
ben Lõcse már a
szász városok tarto-
mányának központ-
ja, 1323-ban szabad
királyi város lett,
árumegállító joga,
nemzetközi keres-

kedelme volt, híres volt a kézmûipara és
a vására. Többször pusztította tûzvész,
pestisjárvány, megtámadták a husziták,
1526 után pedig bekapcsolódott a trón-
harcokba is. A szomszédos Kézsmárkkal
csaknem száz éven keresztül folyt a vita
az árumegállító jog megszerzése miatt.
1630-tól mûködött itt a híres Breuer
nyomda. A Rákóczi-szabadságharc ide-
jén a város polgárai a nagyfejedelemhez
csatlakoztak. Lõcse õsi iskolaváros, az
1672-ben alapított jezsuita gimnázium
tanára volt Hell Miksa, a neves fizikus,

Szepességben jártunk

✒✒    Halász Magdolna

„Füstös, mohos óratorony,
Platánok az utcasoron,

Boltívek az út felett,
Mosoly, derû, halk szívesség –

Ez a kedves, szép Szepesség,
Hogy az Isten áldja meg.”

(Farkas Imre) 



csillagász és Dayka Gábor költõ. A reál-
gimnáziumban Szabó Dezsõ író tanított.
1772-ben Lõcse volt a szász kamaragróf-
ság székhelye. 1849-ben Görgey és
Guyon a branyiszkói csata stratégiáját
Lõcsén vitatta meg.

A különlegesen szép, hangulatos tele-
pülést a XVII. században épült kettõs
várfalak védik, három kapun lehet bejut-
ni a XIII. században mérnöki pontosság-
gal megtervezett, téglalap alakú belvá-
rosba. Rövid sétánk során megcsodáltuk
a szépen felújított reneszánsz (Thurzó-
ház), késõ reneszánsz, a klasszicista (volt
vármegyeháza) és a barokk épületeket. 
A település Mikszáth Kálmán A fekete
város és Jókai Mór A lõcsei fehér asszony
címû, nagy sikerû regényének egyik szín-
helye.

A Fõtér egyik ékessége a híres Szent
Jakab-templom. Megtudtuk, hogy a kas-
sai Szent Erzsébet-dóm után ez a máso-
dik legnagyobb székesegyház. A XIII.
században román stílusban kezdték el
építeni, késõbb két kápolnával, majd 
késõ gótikus és reneszánsz jegyeket hor-
dozó elõcsarnokkal bõvítették. A neogó-
tikus torony 1858-ban készült el. A bazi-
likában megcsodáltuk a világ egyik leg-
szebb és legmagasabb (18,62 m) gótikus
fõoltárát, amelyet a XVI. század elején
hársfából faragtak. Lõcsei Pál híres fa-
szobrász mester munkáját dicséri. A négy
csodálatos mellékoltár a XV. században
készült, egy pedig 1720-ban. A templom
freskói XV. századi mûremekek, a hét fõ-
bûnt, az irgalmasság hét cselekedetét és a
Szent Margit-legendát jelenítik meg. 
A dóm a Thurzó-családnak, valamint
Thököly Imre és Zrínyi Ilona egyetlen
gyermekének végsõ nyughelye is.

Ezután a volt városházát kerestük fel.
Az eredeti gótikus épület a levéltár anya-
gával együtt 1550-ben a tûz martaléka
lett. 1615-ben újból felépítették, s külön-
leges reneszánsz árkádokkal díszítették.
A szabad királyi város gazdagságának
jelképe volt. A XIX. század végén Schu-
lek Frigyes tervei alapján emeleti résszel
bõvítették. A külsõ falán lévõ freskók az
öt erényt allegorikus formában ábrázol-
ják. Az épületben a Szepességi Múzeum
mûködik, az emeleti elõtér egyik „titkos”
bejáratánál Korponay Jánosné Géczy Ju-
lianna, az áruló lõcsei fehér asszony képe
látható. Korábban egy nemesi udvar pin-
cebejáratánál helyezték el, Jókai Mór ott
láthatta. A díszes nagyteremben magnó-
ról magyar nyelvû tájékoztatás hangzott
el a város történetérõl a kezdetektõl nap-
jainkig, aztán a termekben elhelyezett
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gazdag relikviákban gyönyörködhettünk.
A városháza mellett látható az 1651-ben
épült különleges harangtorony és a ková-
csoltvas pálcákból készült, hatszögletes
formájú ún. szégyenketrec. 1850-ig ide
zárták be a kisebb bûncselekmények el-
követõit, a nyelves és ledérebb nõket,
hogy a tetteikért így bûnhõdjenek. A lõ-
csei fehér asszony is a ketrec rabja volt,
aztán Gyõrben bebörtönözték és kivégez-
ték. Felkerestük a volt evangélikus líce-
umban mûködõ Mûvészetek Házát, ahol
a Szepesség igen gazdag, különleges mû-
vészeti és népmûvészeti értékeit csodál-
hattuk meg. Ezután a Fõtéren ellátogat-
tunk egy kagylóval díszített házba, ahol a
késõgótika legnagyobb képviselõje, Lõ-
csei Pál mester élt és alkotott. Érdekes
dokumentumok, fényképek segítségével
ismerhettük meg a híres faszobrász, szár-
nyasoltár-készítõ mester életútját, neve-
zetes munkáit. Az itt látható szobrai, 
alkotásai felbecsülhetetlen értéket képvi-
selnek.

Ezután Szepesgörgõ következett. 
A tizenhét hektáros, védett arborétum
szélén épült kastély elõdje egyemeletes
kõház volt, amelyet Görgey Benedek
építtetett. A fekete város címû regény
egyik fõszereplõje, Görgey Pál alispán is
itt lakott. A két települést összekötõ erdõ,
ahol a regényben szereplõ tragikus ese-
mény történt, jelenleg is megvan. A Gör-
gey-kastély késõbb a Csáky-család tulaj-
donába került. Ekkor épült fel a két 

saroktorony, a különleges címeroromzat,
és az ablakok díszítése is ekkor készült.
A hátsó bejárattól jobbra egy gyönyörû
fasor vezet az arborétumba. Az épület
felújításra vár, falai közt jelenleg gyer-
mekotthon mûködik. Ezután a védõfallal
körülvett, gótikus kegyúri templomot ke-
restük fel. Csak az ablakon keresztül néz-
hettük meg a szép oltárt és a berendezést.
A templomkert a Görgey-család egyik te-
metkezési helye. Itt nyugszik Görgey
Arisztid és két testvére: Constantin és
Béla, Görgey Jordán és felesége, Pong-
rácz Hedvig grófné, valamint Görgey
Constantin felesége, Szinyey Merse An-
na is. A templomkert, a sírhalmok és a
síremlékek gondozást igényelnének.

A szepességi programunkat Szepes-
káptalanban, az egyházi kisváros értékei-
nek megismerésével folytattuk. A tele-
pülést a XVII. században épült széles
erõdfal védi. A kapun bejutva egy nagy
térre érkeztünk meg, ahol a kéttornyú gó-
tikus székesegyházat, az 1652-ben épült
reneszánsz püspöki palotát és egy érde-
kes óratornyot csodálhattunk meg. A ma-
gyar nyelvû írásos tájékoztatóból meg-
tudhattuk, hogy az 1652 óta mûködõ 
társas káptalant Mária Terézia rendelke-
zésére szepesi székes káptalanná nyilvá-
nították. A háromhajós, román stílusú
székesegyház a XIII. században épült,
két évszázaddal késõbb gótikus csarnok-
templommá alakították át. A XVIII. szá-
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zadtól a barokk stílus jegyei láthatók a
katedrálison. Nyolc, nagyon értékes góti-
kus oltárt nézhettünk meg. A freskók, a
gótikus ablakok üvegfestményei is kü-
lönleges alkotások. A XV. század végén
épült Szapolyai-kápolnában Szapolyai
Imre és István nádor egészalakos közép-
kori sírköve látható. A szepesi káptalan
1848-ig hiteleshely volt, az értékes levél-
tári anyaga kutatható. Sajnos nem volt al-
kalmunk megtekinteni Balassi Bálint
költõnk latin és magyar nyelvû végrende-
letét. Elsétáltunk a misztikus hangulatú
kisváros egyetlen utcáján, ahol kanonok-
házak, papnevelde és szálloda látható.
1993-tól Szepeskáptalan a szepesi várral
együtt az UNESCO világörökségi listá-
ján szerepel.

Ezután Közép-Európa legnagyobb
alapterületû vára (négy hektár), a kétszáz
méter magas mészkõszirtre épült Szepes
vára következett. A bejáratához az autó-
busz parkolójától félórás, kissé fárasztó
barangolás után értünk fel. A források
szerint a kelták egyik törzse már az 
i.e. I–II. században nagy erõdöt épített a
sziklán. A megsemmisülése után a szom-
szédos dombra, a Drevenyikre építkez-
tek. Ennek lerombolása után, a XI–XII.
században kezdték felépíteni a szepesi
várat. Egy kör alakú lakótorony volt a vár
legrégebbi része, de a sziklák mozgása
miatt leomlott. A XIII. század elsõ felé-
ben épült az alsó vár udvarán egy kör ala-
kú lakótorony, donjon, a román stílusú
palota és a felsõ vár további része. 1249-
ben IV. Béla a külsõ várudvart a lakóépü-
lettel a szepesi prépostnak adományozta,
és egyházi központként funkcionált a
század végéig, ezután Szepeskáptalanba
költöztek, jelenleg is ott mûködnek. 
A vár a szepesi ispánok székhelye lett.

Számos csatározás színhelye volt az erõ-
dítmény. A XIV. század végén I. Lajos
megépíttette a középsõ várudvart. 1464-
ben az igen gazdag Szapolyai-család bir-
toka lett, itt volt a székhelyük. Falai kö-
zött született az utolsó magyar király,
Szapolyai János. A várat korszerûsítet-
ték, bõvítették. A vár tornyát megerõsí-
tették, a palotát gótikus stílusban átépít-
tették, késõ gótikus kápolna készült 
Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére,
lovagtermet alakítottak ki. 1528-ban a
Habsburgok elfoglalták, késõbb a Thur-
zó-család kapta meg. Ekkor a várat rene-
szánsz stílusban alakították át. 1636-tól 
a Csáky-család tulajdona volt az erõd, a
felsõ vár korszerûsítésével rangos szék-
helyet terveztek ide. 1703-ban a kurucok
elfoglalták, a Csákyak is kiköltöztek, az
erõdítményben csak egy kis létszámú
helyõrség maradt. 1780-ban a vár kigyul-
ladt, leégett, romossá vált. 1961-ben mû-
emlékké nyilvánították, 1971-tõl folytak
és napjainkban is folynak a felújítások.
1993-tól szerepel az UNESCO világ-
örökségi listáján. Sétánk során végigjár-
tuk az alsó, középsõ várat, az elõudvart
és a felsõvárat. A donjonba külsõ lépcsõn
lehet feljutni, és nagyon szép onnan a 
kilátás. A felsõ várban bútor- és fegyver-
kiállítás, valamint régészeti leletek látha-
tók. Nagyon szép a Szent Erzsébet-
kápolna, ahol látogatásunkkor éppen 
esküvõ zajlott. A várat a Sárkányszív, 
A hódító, Az oroszlán télen, The Last
Legion címû filmek forgatása során hely-
színként használták.

Kicsit fáradtan, de élményekben gaz-
dagon érkeztünk haza. A Szepességben
élõk vendégszeretõk, mindenütt kedve-
sen fogadtak, udvariasan tájékoztattak
bennünket. ■
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