
Szent László királyunk nyomában a Gömörben és a Szepességben 

2022. 04. 04-08. 

Pályázati azonosító: HAT-20-01-0267 

2022. április 4-én kora reggel a Bajai III. Béla Gimnázium 36 diákjával (24 tanuló a 8.A osztályból, 

4 tanuló a 9.B osztályból, 7 tanuló a 10.A osztályból és 1 tanuló a 10.B osztályból)  indultunk 

Szlovákiába, hogy ötnapos utunk során felfedezzük a Felvidék számos csodáját. Négy és fél órás 

utazás után első állomásunk a határ közelében fekvő Fülek vára volt, mely a város közepén 

helyezkedik el. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy ez a középkori erődítmény Nógrád 

legjelentősebb műemléke, melyet a törökök is elfoglaltak 130 évvel ezelőtt.  

             

   

 

Fülek várát elhagyva rövid kitérőt tettünk Pelsőcre, mely egykor a Bebek család székhelye 

volt. Az itt található református templom külső homlokzatán még ma is látható egy Szent 

Lászlót ábrázoló freskó. 

       



Ezután II. Rákóczi Ferenc kedvenc tartózkodási helyére, Rozsnyóra látogattunk, ahol 

megcsodáltuk a gyönyörű főteret, a városháza épületével, a rozsnyói Őrtornyot és Andrássy 

Franciska emlékművét. Az Adrássy család nevével és történetével még számos alkalommal 

találkoztunk a héten. 

  

Utunk következő állomása Csucsom volt, ahol megismerkedtünk a lójárgánnyal, mely egy 

mesterségesen ácsolt lóvontatású bányászati szerkezet, és betekintés kaptunk a környék 

egykori bányászati tevékenységébe is. 

 

Első szállásunk elfoglalása után a napot egy egyórás táncházzal zártuk, ahol két kiváló 

táncpedagógus segítségével ismerkedtünk a gömöri tánclépésekkel. A diákok kezdeti 

fáradtsága hamar elszállt, és hatalmas táncház kerekedett, ahol a fiúk verbunkost jártak, a 

lányok saját népdalénekléssel kísérték tánclépéseiket, majd fiúk, lányok párban táncoltak. A 

képek ugyan homályosak, de ez is azt mutatja, hogy a táncosok folyamatos mozgásban voltak. 

 

 



A második nap egy tíz kilóméteres túrával indult, melyet a Szádelői-völgyben tettünk meg. A 

helyenként még havas völgy az UNESCO világörökség részét képezi, és többszáz méter 

magas vadregényes sziklaóriások között és zubogó patak mentén halad. A folyamatosan 

emelkedő kaptató után egy kilátószikláról csodáltuk meg a kilátást, és a korábban alulról látott 

„cukorsüveg” sziklát, mely a sziklamászók kedvenc mászóhelye.  

   

  

 

 



A fárasztó túra után ellátogattunk a betléri kastélyparkba, mely az 1700-as évek végén épült, 

és egykor az Andrássy család tulajdona volt. A legnagyobb sikert a mini állatkert épülete 

jelentette, ahol valamikor fókák, oroszlánok, tigrisek szórakoztatták a családot. Következő 

állomásunk a Krasznahorkaváralján található „gömöri Ravenna” volt, mely Andrássy 

Franciska és Dénes szecessziós stílusban épült mauzóleuma. A mauzóleum igazi mesebeli 

palota, a megépítéséhez számos országból érkezett márványt és aranyat használtak. 

 

Krasznahorkaváralján felkerestük az Andrássy család jótékony misszióira emlékeztető táblát 

is, mely a birtok alkalmazottai részére alapított nyugdíjalap létrehozására emlékeztet minket. 

Végül felsétáltunk a vár tövébe is, melyet csak kívülről néztünk meg, mivel renoválják. 

 

 

 

 

 



A nap végén a diákok kézműves foglalkozás során a hánccsal ismerkedtek, illetve íjászati 

bemutatón is részt vettek. 

            

A harmadik napot Debrődön kezdtük, ahol egy rövid túra során felsétáltunk a falu határában 

álló Szent László forráshoz. Megnéztük az egyedülálló növénytemplomot is, amely az egykori 

Szent László templom alapjaira épült. különlegessége, hogy belsejében egy fa nő. A 

templomban búcsút is tartanak minden évben 2007 óta. 

     

Utunk innen Kassára vezetett, ahol felkerestük a Rodostói házat, amely II. Rákóczi Ferenc 

törökföldi emigrációjának állít emléket.. 

      



        

Ezután a dómban megkoszorúztuk a fejedelem szarkofágját. Megtudtuk, hogy a kasai dómot 

(Szent Erzsébet-főszékesegyház) ötszáz éven keresztül építették, és II. Rákóczi Ferenc mellett 

Zrínyi Ilona sírja is itt található 

  

Felkerestük Közép-Európa legnagyobb erődítményét, Szepes várát is, ahol Szapolyai János 

magyar király született. Sajnos a vár felújítása miatt a tárlatok látogatása nem volt lehetséges. 

Viszont rengeteg ürgét láthattunk a vár területén.  

    

 

 



Este megérkeztünk a szállásunkra Alsóerdőfalvára. Itt a Magas-Tátra látványa mindenkit 

elvarázsolt. 

   

Negyedik napunk nagy részét a Szlovák Paradicsomban töltöttük. Egy 16 km-es túra (Sucha 

Belá-szurdok, Vöröskolostor romjai, Hernád áttörés) során teszteltük bátorságunkat és 

kitartásunkat, mivel a túra nagy része a patakmederben haladt, azaz folyamatosan köveken, 

csúszós fatörzseken lépdelve haladtunk előre. Nem sok láb maradt szárazon ezen a szakaszon. 

Egy idő után az út még vadregényesebbé vált, és létrák, deszka és fém pallók segítségével 

haladtunk előre, közben gyönyörű vízeséseket és a szűk szurdokvölgyet megcsodálva. Végül 

felértünk a Menedék néven ismert fennsíkra, ahonnan egy rövid pihenő után a Hernád áttörés 

felé haladtunk tovább. A nyolcórás túra valamennyiünket elfárasztott, de azért még maradt 

egy kis erőnk, hogy Igló főterét is megcsodáljuk egy rövid kitérő erejéig. Az itt található 

plébániatemplomnak van a legmagasabb templomtornya a Felvidéken, de Igló híres a 

harangöntő műhelyéről is. 

 

      

 

 



 

 

Ötödik, egyben utolsó napunk reggelén búcsút intettünk szállásunknak, és a Szilicei-

fennsíkon található Gombaszögi-cseppkőbarlang felé vettük az irányt, mely a Világörökség 

része. A hajtűkanyarokkal tűzdelt út eléggé felrázott minket, így alig vártuk, hogy leszálljunk 

a buszról.  A barlang fehér és vörös cseppkő képződményei kellő fantázia esetén számos 

alakzatot mutattak a 285 méteres látogatható szakaszon. A barlang különlegessége a 

mennyezetről függő, belül üreges, néhol 3 méter hosszú szalmacseppkövek tömeges 

előfordulása, mely egyedülálló a Felvidéken. 

Következő megállónk Lőcse volt, ahol Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regénye 

elevenedik meg. A városközpont bejárása során láthattuk a lőcsei fehér asszony házát, illetve 

a városháza reneszánsz épületét is. 

 

Felvidéki kirándulásunk utolsó állomása Gömör vármegye egykori székhelye, Rimaszombat 

volt, ahol tárlatvezetésen vettünk részt a Gömör-Kishonti Múzeumban. Ez Szlovákia ötödik 

legrégebb múzeuma, mely a régió történelmének és természetének gazdagságát meséli el.  



 

Az ötnapos kirándulás megmutatta, hogy a Felvidék milyen fontos szerepet játszott az egykori 

Magyarország történelmében, és mennyi természeti értékkel bír. Az itt szerzett élményeink 

még sokáig velünk maradnak majd. 

 

Derekas Gabriella 

projektvezető 

 

 


