
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjai, ba-
rátai egynapos kirándulás keretében a felvi-
déki Gömör-Kishont vármegye mûvelõdés-
történeti értékeit keresték fel.

Április 12-én kora reggel, szakadó esõben
indultunk el Sátoraljaújhely–Pálháza–Gönc–
Hidasnémeti irányába, a volt határátkelõ
után már ragyogó napsütésben csodálhattuk
a környék szépséges tájait, a krasznahorkai
Andrássy Mauzóleumot, a kúp alakú oromra
épült, felújított krasznahorkai várat.

Nagyon hamar érkeztünk meg Rozsnyó-
ra, Felsõ-Gömör központjába. A környék
legnagyobb középkori, négyzet alakú fõterén
találkoztunk Tamara Hedvigával és Mészá-
ros Ilonával, a rozsnyói Városi Könyvtár
kedves munkatársaival. Csatlakozott hoz-
zánk Keszi István, a helyi Tourinform Iroda
fiatal, lelkes munkatársa, aki a többórás sé-
tánk során igen szemléletesen mutatta be a
történelmi város különleges értékeit. Meg-
tudhattuk, hogy Rozsnyó az õskorban már
lakott terület volt. A források szerint a kör-
nyék egyik legnagyobb bányásztelepülését
német telepesek alapították a XIII. század-
ban. A neve elõször egy 1291-ben kelet-
kezett okiratban szerepel, mely szerint 
III. András királyunk az esztergomi érseknek
adományozta a várost. Az elnevezés a német
Rosenau szóból származik, amely vadrózsá-
val benõtt helyet jelent. A vasérc- és nemes-
fémbányászat központjaként 1340-ben váro-

si kiváltságot kapott. 1487-ben Rozsnyó is
csatlakozott a Felsõ-magyarországi Bánya-
városok Szövetségéhez, ami az itt élõknek is
számos privilégiumot jelentett. A település
sokat szenvedett a husziták sarcolásától, a tö-
rökök rablásaitól. 1685-ben Thököly serege
vesztes csatát vívott itt az osztrákok ellen. 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1705 és 1707
között jó néhányszor tartózkodott a város-
ban, a Kamaraházban volt a szálláshelye, 
innen intézte a szabadságharc gazdasági
ügyeit, itt határoztak az ónodi országgyûlés
összehívásáról, az épületben mûködött a
pénzverdéje. A XVIII. században pestisjár-
vány dúlt, késõbb tûzvész pusztított a telepü-
lésen. A XIX. században a város katolikus
püspöki székhely és a vasipar egyik jelentõs
központja volt. A trianoni döntés után a tele-
pülés helyzete, fejlõdése megváltozott, a 
bányászat lassan megszûnt a környéken.
Napjainkban Rozsnyó a templomok, a mû-
emlékek és az iskolák városa. Belvárosi sé-
tánk során megálltunk az 1711-ben épült ké-
sõ gótikus városháza elõtt. Az egyszintes
épületet a XIX. század elején empire stílus-
ban átépítették, újabb emelettel bõvítették. 
A mûvészi kovácsoltvas fõbejáratnál 1972-
ben elhelyezett kétnyelvû márványtábla 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét idézi.
A homlokzatán a település címere: kék színû
pajzsban két, egymásra rakott bányászkala-
pács körül három rózsa látható. A város jel-
képe a fõtéren álló többszintes tûztorony
vagy Rákóczi-õrtorony, amely 1643 és 1654
között épült, és védelmi célokat szolgált. 
A legfelsõ szinten megépített nyitott rene-
szánsz árkádsor a népi faépítészet míves
munkája. 1766-ban leégett, de újraépítették.
A bátrabbak vállalkoztak a torony meredek
lépcsõin való felkapaszkodásra, ahonnan na-
gyon szép kilátás nyílik a településre. Aztán
felkerestük a XIV. század elején a bányá-
szoknak épült, gótikus stílusú templomot.
Jelenleg püspöki székesegyház, amelyet
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többször átépítettek. Berendezése barokk és
reneszánsz. Megcsodálhattuk a márvány ke-
resztelõmedencét, a különleges freskókat, a
szép mellékoltárokat és a Jézus-kápolna fel-
becsülhetetlen értékeit. Féltett kincsük az
1513-ból származó táblakép. Az ismeretlen
festõ Szûz Mária, Szent Anna és a kis Jézus
mûvészi ábrázolása mellett a háttérben a kö-
zépkori bányászéletet is megörökítette. Az-
tán megálltunk a Betléri utca sarkánál lévõ
épületnél, a falát késõ reneszánsz kori szép
freskók ékesítik. A túloldalon áll az 

Andrássy György támogatásával 1719-ben
épült volt evangélikus árvaház, amelyet há-
rom barokk szobor díszít. Bemehettünk az
õrtorony melletti Diáktemplomba is, amelyet
1658 és 1687 között a jezsuiták építettek az
itt tanuló diákok számára és jelenleg a sza-
lézi szerzetesek vettek birtokba. A bejárati
ajtó mellett Mózes és Dávid király hársfából
készült különleges szobra látható. A mo-
dern oltárképet XX. századi mester készítet-
te. Itt találkoztunk egy több nyelven beszélõ,
fiatal szerzetessel, akit magyarul köszöntöt-
tünk. A szalézi szerzetesek és apácák a prob-
lémás fiatalokkal foglalkoznak. A Diák-
templom szomszédságában áll Andrássy
Franciska grófnõ szép márványszobra, aki
Andrássy Dénes polgári származású felesé-
geként a város és a környék jótevõje, a Vakok
és Siketek Iskolája megalapítója volt. A köz-
adakozásból készült képzõmûvészeti alkotás
mellékalakja egy szegény koldust két gyer-
mekkel jelenít meg. 1973-ban eltávolították
a szobrot, és 1993-ban helyezték vissza. 
A történelmi város lakosságának 47%-a vall-
ja magát magyarnak, és egyik testvérvárosa
Szerencs. 1770-ben Rozsnyón született

Magda Pál, aki a híres sárospataki kollégium
jeles tanára volt, gazdasági tárgyakat tanított,
hasonló témájú könyve is megjelent, Patakon
van a sírhelye. Innen származik az 1816-ban
világrajött Császár Endre, a híres jogtudós,
aki számos könyvet írt a joghallgatók részé-
re. 1823-ban Rozsnyón született Pákh Albert
író, az MTA és a Kisfaludi Társaság tagja, a
Vasárnapi Újság alapítója, Petõfi kortársa és
jó barátja. 

Sétánk befejeztével elköszöntünk az ide-
genvezetõnktõl, felkerestük a helyi cukrász-
dát, majd a kanyargós utakon, eligazító táblák
híján, nehézkesen jutottunk el a martonházi
aragonitbarlanghoz. A Hrádok-hegy észak-
nyugati oldalában 1954-ben geológiai kuta-
tás közben véletlenül fedezték fel a csaknem
hatszáz méter hosszú barlang különleges ter-
mészeti jelenségeit. 1972-tõl háromszáz mé-
teren látogatható. 1995-ben az UNESCO 
Világörökség részének nyilvánították. A me-
redek erdei úton felfelé haladva, a rendezett
természeti környezetben elõször egy mo-
dern, kör alakú, fából készült, üvegezett,
minden igényt kielégítõ információs helyi-
ség látható. Bejelentkezés után a kísérõkkel
egy betonfolyosón, százöt lépcsõn lehet le-
jutni a barlangba, és öt hatalmas márványte-
remben leírhatatlan természeti csoda várja az
érdeklõdõket. A látogató alatt a patak cso-
bog, a ridegnek tûnõ márványfalakon va-
kítóan ragyognak a természet „mûvészi”
megmunkálásában a hófehér aragonitok. 
A magyar nyelvû tájékoztatásból megtudhat-
tuk, hogy a víz korróziós tevékenysége és  a
mészkõ kristályosodása következtében ala-
kulnak ki a puhának látszó, de kemény ékkö-
vek. Mindenki számára feledhetetlen él-
ményt jelentett a barlangtúra.
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Ezután Felsõ-Gömör újabb bányásztele-
pülését, Csetneket kerestük fel. A kisvárost
1243-ban IV. Béla alapította, majd a környék
leggazdagabb családjának, Bebek Mátyás-
nak és fiainak adományozta. A városi címet,
a vásártartás jogát Károly Róberttõl kapták
meg. 1344-ben itt alkalmaztak elõször vízi
energiát a bányászatban. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem is többször
megfordult Csetneken, egy kis udvarház volt
a szálláshelye. A XVII. században a kézmû-
vesipar egyik központja volt a település.
1759-ben a városi jogot megvonták tõlük,
majd húsz év múltán II. Józseftõl újból meg-
szerezték. 

A XIX. században a dohány- és a dinnye-
termesztésérõl is híres volt Csetnek. Az itt
élõ híres filozófus, esztéta, kritikus,
Szontágh Gusztáv, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja is foglalkozott a dohány- és
dinnyetermesztéssel. 

Jókai Mór 1854-ben a Vasárnapi Újság
hasábjain kért szakmai tanácsot „dinnyeügy-
ben” a neves szaktekintélytõl. A professzor
testvérei, Erzsébet és Aranka, a dohányter-
mesztés iránti igény csökkenése miatt a
munka nélkül maradt helyi asszonyokkal
hímzõmûhelyt alapítottak. 

A szorgos kezek készítették a híres cset-
neki csipkét, amely számos országban nagy-
díjat nyert. A tervezõ Aranka volt, a kivitele-
zés Erzsébet irányításával valósult meg. 
A csetneki csipkét az írlandihoz hasonlóan
horgolják, és az úri hímzés formáival gazda-
gítják. 

Napjainkban reneszánszát éli a csetneki
csipke. Megérkezésünk után rövid sétát tet-
tünk a széles, nagy téren, ahol a szép barokk,
rokokó kúriák felújításra várnak, és sok roma
gyermekkel találkoztunk. A barokk stílusban
épült római katolikus templom elõtt az 1831-
es pestisjárvány áldozatainak emlékét idézõ
alkotást, majd a fõtér közepén álló híres
evangélikus templom értékeit nézhettük
meg. 

A XIV. századi gótikus, háromhajós bazi-
lika az idelátogatók szerint megkaphatná a
„felvidéki Sixtus-kápolna” címet. A magnó-
ról elhangzott magyar nyelvû tájékoztató
szerint a templombelsõ teljes falfelületének
felbecsülhetetlen értékû freskóit XIV. és XV.

századi ismeretlen olasz reneszánsz festõk
készítették. Lenyûgözve néztük az elfeledett
szentek, a középkori királyok képeit, a Bibli-
ából vett jeleneteket, a passiósorozatot. A fõ-
oltár képe a XVI. században készült, a dom-
bormûves keresztelõmedence 1452-bõl való.
Kultúrtörténeti érték az ország legrégebbi,
XV. századi, jó állapotban lévõ, három
manuálos orgonája is. A templom kápolnája
a XVI. századtól a Bebek-család temetkezé-
si helye. 

A faragott padok a XVIII. században ké-
szültek. A templomban már nem láthatók a
csetneki csipkék.

A fõtéri kúriák egyikében született Mada-
rász Viktor, a Gömör megyei vashámor-tu-
lajdonos fia, aki a jogi tanulmányai mellett
Bécsben történeti festészetet tanult, Párizs-
ban az akadémiai-romantikus stílussal is
megismerkedett. Az 1848-as szabadságharc-
ban részt vett, bukása után bujdosott, majd
hazatért. Híres mûvei A kuruc és labanc, Hu-
nyadi László siratása, Zrínyi Ilona Munkács
várában, Zrínyi és Frangepán a börtönben.
A templom mellett felkerestük a XIII. szá-
zadban épült vízivár maradványát, tulajdo-
nosa az Ákos- és a Bebek-család volt. A vé-
delmi célokat szolgáló várat a XV. században
bõvítették. 

A Rákóczi-szabadságharc idején súlyo-
san megrongálódott. Az épen maradt szár-
nyát felújították, az odaépült kúriában jelen-
leg általános iskola mûködik. A csetneki 
temetõben nyugszik a XVII. század egyik
legsikeresebb, legolvasottabb költõje, Gyön-
gyösi István, aki pataki diákként Comenius
tanítványa volt, jogot tanult, és érdekelte a
költészet. 

Élete során többször megváltoztatta mun-
kaadóit és nézeteit. Lefordította Ovidius né-
hány versét, többek között megénekelte Wes-
selényi Ferenc és a Murányi Vénusz szerelmi
történetét, Zrínyi Ilona és Thököly Imre há-
zasságát.

Hazafelé betértünk a Szádelõ-völgybe,
ahol a több száz méter magas fehér sziklák,
a Blatnyica-patak csobogása, a tiszta levegõ
a természet mestermunkájának bizonyítéka.

Terveink szerint májusban folytatjuk a
felvidéki kultúrtörténeti értékek további
megismerését, felkeresését. ■




