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VLKOLÍNEC (VLKOLINEC) népi építészeti műemlékegyüttes

LEŠTINY (LESTIN) evangélikus artikuláris templom

TVRDOŠÍN (TURDOSSIN) római katolikus Mindenszentek-templom

HRONSEK (GARAMSZEG) evangélikus artikuláris templom

BANSKÁ ŠTIAVNICA (SELMECBÁNYA) a város és a környék műszaki műemlékei

KEŽMAROK (KÉSMÁRK) evangélikus artikuláris Szentháromság-templom

LEVOČA (LŐCSE) a történelmi városmag

SPIŠSKÝ HRAD (SZEPES VÁRA)
Szepes vára és a környék műemlékei: Szepesváralja (Spišské 
Podhradie) település központja, Szepeshely (Spišská Kapitula) a Szent 
Márton-katedrálissal, Zsigra (Žehra) a Szentlélek-templommal

HERVARTOV (HERVARTÓ) rómaikatolikus Assisi Szent Ferenc-templom

BARDEJOV (BÁRTFA) a történelmi városmag

BODRUŽAL (RÓZSADOMB) görögkatolikus Szent Miklós-templom

LADOMIROVÁ (LADOMÉRVÁGÁSA) görögkatolikus Szent Mihály arkangyal templom

RUSKÁ BYSTRÁ (OROSZSEBES) görögkatolikus Szent Miklós-templom

VIHORLATSKÉ VRCHY (VIHORLÁT-HEGYSÉG) Kárpáti bükk őserdők (Vihorláti őserdő)

BUKOVSKÉ VRCHY (BUKOVAI-HEGYSÉG) Kárpáti bükk őserdők (Stužica, Rožok és Havešová)

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA 
(DOBSINAI-JÉGBARLANG) jégbarlang

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA 
(MARTONHÁZI-ARAGONITBARLANG) aragonitbarlang

GOMBASECKÁ JASKYŇA 
(GOMBASZÖGI-BARLANG) karsztbarlang

JASKYŇA DOMICA (DOMICAI-BARLANG) karsztbarlang

KRÁSNOHORSKÁ JASKYŇA 
(KRASZNAHORKAI-BARLANG) karsztbarlang

JASOVSKÁ JASKYŇA (JÁSZÓI-BARLANG) karsztbarlang

Természeti és kulturális műemlékek az UNESCO Világörökségi Listáján
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A természet által formált lélegzetelállítóan varázs-
latos alkotások és a lebilincselő építészeti remekek 
közösen dokumentálják egy festői szépségű or-
szág, Szlovákia sokszínű történelmét és varázsát. 
A természeti látnivalók és a kulturális műemlékek 
rendkívüli gazdagsága az ország szinte minden ré-
giójában megmutatkozik.
Szlovákia az érintetlen őserdőkben megbúvó ti-
tokzatos zugokat, egyedülálló föld alatti világokat, 
valamint a  fennkölt múltról regélő, legendákba 
burkolózó építményeket kínál. Mindezt a középko-
ri városok fi gyelemre méltó látnivalói és a minden 
példájában egyedinek számító népművészet reme-
kei egészítik ki. Nyolc kivételes szlovákiai kincs már 

állandó és pótolhatatlan helyet tölt be az UNESCO 
Világörökségi Listáján szereplő műemlékek elit so-
rában. Felejthetetlen és lenyűgöző élmények várnak 
mindenkit, aki a régmúlt idők nyomdokain kel útra 
valamelyik gyönyörű történelmi városba – például 
Bártfára (Bardejov), Lőcsére (Levoča) vagy Beszter-
cebányába (Banská Bystrica). Felderítheti a Szlovák-
karszt (Slovenský Kras) barlangjainak egyedülálló 
természeti mesterműveit, hagyhatja, hogy magá-
val ragadják a fából készült népi hangszer, a fujara 
varázslatos dallamai vagy a mennyei Terhelyi zene 
(Terchovská muzika). Fedezze fel az otthonos fa-
lucskát, Vlkolinecet (Vlkolínec), és keresse fel 
a  Kárpátokban megbúvó páratlan fatemplomokat. 

A  szepesi vár egyedi romjaiból vagy az érintetlen 
bükk őserdőkben sétálva csodálatos kilátás nyílik 
a környező tájra. Az útikalauz, melyet kezében tart, 
végigvezeti Önt ezeken a  felejthetetlen élményt 
nyújtó, különleges látnivalókon.

Szlovákia, a világörökségek országa

Fedezze fel az országot, melynek varázsa minden-
kit magával ragad, ismerje meg egyedülálló külön-
legességeit, látogasson el nemzeti portálunkra, 
ahol mindent megtudhat Szlovákiáról, amit eddig 
nem is sejtett, de mindig is tudni szeretett volna:

www.slovakia.travel



Selmecbánya 
(Banská Štiavnica)
Az ezüstváros

Selmecbánya (Banská Štiavnica) a Selmeci-hegység-
ben található vulkán közepén fekszik. Egy mágikus 
és misztikus város, ahol az ember az idők folyamán 
eggyé vált a természettel. Selmecbánya észrevétlen 
mágiát rejt, és meghitt, szinte családias hangulata 
a nagyvárosi nyüzsgés elől elrejtőzni vágyó vendé-
geknek szolgál menedékül. A  város és a  környék 
ipari műemlékei éppen e  festői táj egyedülálló va-
rázsának köszönhetően 1993-ban felkerültek az 
UNESCO Világörökségi Listájára is.

Az egykor „ezüstvárosként“ emlegetett Selmec-
bánya egyfajta közép-európai Eldorádó volt, ahol 
Európa kalandorai, törökök és rablólovagok kutat-
tak arany és ezüst után. Évszázadokon át az Oszt-
rák-Magyar Monarchia kincstára és Európa egyik 
leggazdagabb városa volt. A  föld alatti kincsekből 
fi nanszírozták a pompás bécsi és budapesti paloták 
építését, a császári udvar pazar életvitelét, a tudo-
mány, az oktatás és a kultúra fejlesztését, de nem 
utolsósorban a háborúkat is.

Egykor Magyarország harmadik legnagyobb város-
aként Selmecbánya volt a műveltség fellegvára. Itt 
használtak a  világon először puskaport a  bányá-
szatban, és itt alapította meg Mária Terézia a világ 
első műszaki főiskoláját. Ennek köszönhetően jö-
hetett létre az egymáshoz kapcsolódó, tajcháknak 



nevezett mesterséges víztározók egyedülálló rend-
szere. A víz erejét használták az elárasztott bányák 
kiszivattyúzására és az ércfeldolgozó gépek működ-
tetésére. A  gazdag selmeci polgárok a  legkiválóbb 
építészeket hívták meg, akikkel a meredek sziklákba 
vájt palotákat építtettek. A Selmeci-hegység lyukas, 
mint egy ementáli sajt. A  belváros szinte minden 
háza egy föld alatti bejáratot rejt. Selmecbánya 
egy titkokkal teli, mérhetetlen erőt sugárzó város. 
A  bányába közvetlenül a  városból vagy a  közeli 
bányamúzeumból lehet leereszkedni. A  látogatók 
ásványok után kutathatnak és történeteket hall-
gathatnak a  régi idők bányászatáról. Kétségkívül 
a  város ékességei közé tartozik a  selmeci Kálvária 
is, amely Európa egyik legszebb barokk kálváriája. 
A  Kálvária-hegyen (Scharfenberg, Ostrý vrch) áll, 
közvetlenül a vulkán középpontjában.

Selmecbánya kulturális kínálata szintén hihetet-
lenül magas színvonalú. Kisebb fi lm-, zenei és iro-
dalmi fesztiválok, koncertek, valamint érdekes 

Kirándulási tippek
A szentantali (Sv. Anton) kastély – a bolgár 
cár egykori székhelye bútorok gyűjteményével 
a  világ minden tájáról, egyben vadászati kiállí-
tásnak is helyt ad.
Szklenófürdő (Sklené Teplice) – termálvíz 
egy természetes barlangban.
Körmöcbánya (Kremnica) – ősrégi bányavá-
ros a  világ legrégebbi, napjainkig folyamatosan 
működő pénzverdéjével.

Információk: Informačné centrum mesta 
Banská Štiavnica

Námestie sv. Trojice 6 
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 694 96 53, +421 45 692 05 35
ic@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel
www.banskastiavnica.sk
N 48°27‘34.79“ E 18°53‘34.04“

gyermekprogramok alkotják. A  várost övező le-
nyűgöző táj, amely gyönyörű kilátást nyújtó, kije-
lölt turista- és kerékpárútvonalakkal van átszőve, 
hasonlóan lebilincselő, mint maga a  város. A  bá-
nyatavakat jelenleg fürdésre és csónakázásra, télen 
pedig korcsolyázásra használják. Az egykori árkok, 
amelyek régen az esővizet gyűjtötték össze a dom-
bokon és vezették le a bányatavakba, ma gyalog- és 
kerékpárútként szolgálnak. Érdemes egy sétát ten-
ni a közeli festői környéken, amely számos roman-
tikus zugot rejt. Lépten-nyomon belefuthatunk 
a régi bányászati múlt emlékeibe, amelyek ma már 
egybeolvadtak a természettel.



Vlkolinec 
(Vlkolínec)
A tradíciók lüktetése

Vlkolinec egy varázslatos kis falu, amely a csodála-
tos liptói környezetben fekszik. A látogatók itt teljes 
valójában megtapasztalhatják a  fi gyelemre méltó 
hagyományok és a megismételhetetlen történelem 
egyedülálló hangulatát. Vlkolinec Szlovákia legjobb 
állapotban fennmaradt népi építészeti műemlék-
rezervátuma. Példátlan és eredeti faépítményeinek 
köszönhetően 1993-ban felkerült az UNESCO Vi-
lágörökségi Listájára.

A  Sidorovo-hegy sziklafalai által védett jellegzetes 
hegyi település a Nagy-Fátra (Veľká Fatra) Nemze-
ti Park hegygerinceinek lábánál fekszik, mintegy 
három kilométerre Rózsahegy (Ružomberok) vá-
rosától. Vlkolinec a  legendák szerint a  környéken 
élő farkasokról kapta a  nevét. Más források úgy 
említik, hogy a falucska neve az egykori farkasver-
mekkel függ össze. Ezek álcázott gödrök voltak, 
amelyek aljára karót szúrtak, és amelyeket elsősor-
ban vadállatok elejtésére, vagy a hívatlan látogatók 
elleni védekezésre használtak. A  rendkívül festői 
község lakosai főleg mezőgazdaságból, hegyi legel-
tetésből és favágásból éltek. Fafeldolgozó tudásukat 
felhasználva építették hajlékaikat, amelyek eredeti 
állapotukban maradtak fenn napjainkig. A kis hegyi 
falu mintha csak ellenállt volna az idő múlásának 
és minden változásnak, aminek bizonyítéka a mint-
egy 40 meghitt faépítmény együttese: varázslatos, 



Kirándulási tippek
Kis-Holló (Havránok) régészeti skanzen – Szlo-
vákia legnagyobb víztározója, a számos vízi spor-
tolási lehetőséget kínáló Szentmáriai-víztározó 
(Liptovská Mara) partján található egykori kelta 
település elemeivel.
Malinô Brdo – turisztikai központ számos egész 
éves látványossággal (síelés, Bike Park, felvonók 
stb.).
A  besenyőfalui (Bešeňová) termálfürdő és 
a liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) él-
ményfürdő –szórakozás és kikapcsolódás a me-
leg vízben egész évben.

Információk: 
Informačné centrum Ružomberok

A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
Tel.: +421 44 432 10 96
info@ruzomberok.eu
www.ruzomberok.eu, www.vlkolinec.sk
N 49°02‘15.97“ E 19°16‘34.97“

kőalapon épült, agyaggal tapasztott falú zsindelyte-
tős gerendaházak.

Vlkolinec fi gyelemre méltó látványosságai közé 
tartozik a kőtalapzaton álló kétszintes, fából épült 
harangláb 1770-ből, az értékes ácsolt kút 1860-ból 
és a barokk-klasszicista, római katolikus Szűz Má-
ria Látogatása-templom. A  varázslatos hangulatot 
a  falu közepén facsatornákban csordogáló patak 
teszi teljessé. Emellett egy rönkből készült jellegze-
tes parasztház is található itt, amely a Liptói Múze-
um kiállításának részét képezi. A látogatók ízelítőt 
kaphatnak benne az Alsó-Liptó területén élő pa-
rasztcsaládok egykori életmódjából és lakáskörül-
ményeiből.

Napjainkban mintegy húsz lakos él ebben az egye-
dülálló községben, akik tovább tisztelik és ápolják 
elődeik hagyományait. Minden évben több érdekes 

kulturális és közösségi rendezvény kerül itt meg-
rendezésre, amelyek célja megismertetni a  láto-
gatókkal az itteniek hagyományos életmódját, 
népművészetét és szokásait.

Az otthonos kis falu, Vlkolinec megjelenése ellené-
re nem egy múzeum, hanem – dacolva mai, modern 
korunkkal – egy élő, lebilincselő hangulatú, sajátos 
község, amely a  látogatók számára a  hamisítatlan 
történelem és az egyedülálló hagyományok nem 
mindennapi élményét nyújtja.



Lőcse (Levoča), 
Szepes vára 
(Spišský hrad) és a 
környék műemlékei
A Szepesség ékkövei

A  szepesi (Spiš) régió csodálatos környezetében, 
Kelet-Szlovákia turisztikailag egyik leglátogatot-
tabb részén egy világjelentőséggel bíró területet 
találunk. A  festői régió meghatározó építménye, 
a  legnagyobb mészkődombon magasodó Szepes 
vára gyönyörű kilátást nyújt a környékre. A törté-
nelem és a gyalogturizmus kedvelői a vár környékén 
számos más érdekes látványossághoz is elzarándo-
kolhatnak, amelyek a  várral együtt 1993-ban fel-
kerültek az UNESCO Világörökségi Listájára. Az 
egyedülálló szepesi műemlékegyüttest 2009-ben 
a régió legfontosabb városa, Lőcse történelmi bel-
városának, valamint a  késő gótikus fafaragó, Pál 
mester alkotásának felvétele követte. A  kulturális 
örökség régiójában valóban sok a látnivaló.

Lőcse(Levoča)
A  középkori királyi város, Lőcse a  Szepesség kele-
ti részén, a  Lőcsei-hegység lábánál fekszik. Gaz-
dag múltjának köszönhetően Szlovákia kulturális 



és történelmi ékkövei közé tartozik. A város dicső 
múltjához kötődő, ritka építészeti műemlékek so-
kaságát a jelenleg is épen álló várfalak őrzik.

A téglalap alakú, tekintélyes kiterjedésű téren foly-
tatott séta során tökéletes esztétikai élményt nyújt 
Szlovákia egyik legjelentősebb szakrális építménye, 
a Szent Jakab-Bazilika minor, valamint a fi gyelem-
re méltó polgári házak. A templom belterét, amely 
gazdag szakrális művészeti alkotásokban, a  Pál 
mester lőcsei műhelyéből származó egyedülálló 
gótikus faoltár díszíti, amely 18,62 m-es magassá-
gával a maga nemében a világ legmagasabb oltára.

Látogatásra csábít az egykori lőcsei városháza épü-
letében található múzeum is. Maga az épület Szlo-
vákiában a  reneszánsz világi építészet legkiválóbb 
alkotásai közé tartozik. A  Szepesi Múzeum nem-
csak a város történelmébe nyújt betekintést, hanem 
számos más kiállításnak is otthont ad. Ezek közül 
a  leglátogatottabbak közé tartozik a  Szepesi várat 
és Lőcsei Pál mester műveit bemutató kiállítás.
Lőcse minden évben július elején fogadja Szlovákia 
legnagyobb zarándoktalálkozóját. Hívők tízezrei 
kapaszkodnak fel a  város fölött magasló Mária-
hegyre, hogy közösen imádkozzanak a Szűz Mária 
Látogatása templomban tartott szentmisén.

Információk: 
Informačná kancelária mesta Levoča

Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča
Tel.: +421 53 16 188, +421 53 451 37 63
ikle@levoca.sk
www.levoca.sk

N 49°01‘31.60“ E 20°35‘19.33“

Lő cséi Pál mester oltára



Szepes vára és a környék 
műemlékei
A  szepesi régió meghatározó történelmi műem-
lékei a  szepesi vár, Szepeshely (Spišská Kapitula), 
Szepesváralja (Spišké Podhradie) és a zsigrai (Žehra) 
Szentlélek-templom által alkotott komplexum. 
A  ritka műemlékegyüttes érintetlensége és kivéte-
lessége a Dreveník nemzeti természetvédelmi rezer-
vátum mésztufa területének természetes sávjával 
körülölelve olyan egyedülálló egységet alkot, amely 
megtekintése megismételhetetlen élményt ígér.

Szepes vára (Spišský hrad)
Több mint négy hektáros területen fekszik Közép-
Európa egyik legnagyobb romos várkomplexuma, 
a szepesi vár, amelyet sokan Szlovákia nemzeti jel-
képeként is emlegetnek.

fotó- és festőművész érdeklődésének középpontja is. 
A  várkomplexum felújított belső tereiben jelenleg 
a  Szepesi Múzeum kiállításai működnek, melye-
ken a  látogatók megismerhetik a  gazdag történe-
lem bizonyítékait, a vár történelmét és a középkori 
fegyvereket, megtekinthetik a  korabeli középkori 
konyhát, hálószobákat vagy a  vár kínzókamráját. 
A szepesi várban minden évben – elsősorban a nyá-
ri hónapokban – számos lenyűgöző és érdekfeszítő, 
a  korabeli hangulatot idéző kulturális rendezvény 
zajlik. A turisták számára rendkívüli látványosságot 
jelentenek a történelmi harcművészeti és solymász-
bemutatók.

A fenséges vár madártávlatból való látványa egye-
dülálló élményt nyújt a látogatók számára. A szepe-
si vár alatt megcsodálható a világ egyik legnagyobb 
szobrászati alkotása is. Az ausztrál szobrász által 
készített kivételes geoglifa a várban folytatott régé-
szeti ásatások során előkerült kelta érmén látható 
ló stilizált ábrázolása.

A  12. századból származó nemzeti kulturális mű-
emlék egy mészkősziklán áll, 634 méter tenger-
szint fölötti magasságban. Természetes stratégiai 
elhelyezkedése a  szepesi várhegyen a  kezdetektől 
fogva védelmi feladatok betöltésére tette hivatottá. 
E  fontos határ menti erődítmény később a királyi 
hatalom szepesi központjává és jelentős méltósá-
gok tartózkodási helyévé vált. A vár virágkora a 15. 
századra esett, amikor reprezentatív nemesi szék-
hely szerepét töltötte be. A hatalmas várfalaknak, 
magas szikláknak és a  körülötte elhelyezett vé-
delmi elemeknek köszönhetően a  Szepesség ezen 
büszke és kompromisszumot nem ismerő bástyáját 
katonailag soha nem tudták bevenni. A  várat az 
1780-ban bekövetkezett pusztító tűzvész döntötte 
romba.

Gazdag történelménél, csodálatos fekvésénél és 
megdöbbentő méreteinél fogva a  szepesi vár nem 
csak a  Szepesség meghatározó építménye és köz-
kedvelt turistalátványossága, de számos fi lmgyártó, 

Spišský hrad



Szepesváralja 
(Spišské Podhradie)
A  fenséges szepesi vár alatt, nem messze 
Szepeshelytől, 430 méteres tengerszint feletti ma-
gasságban fekszik a kis vidéki városka, Szepesváralja, 
a  kézművesség egykoron nagy jelentőséggel bíró 
központja.
A látogatók többek között a jellegzetes nagykapus, 
gótikus-reneszánsz polgári házakat csodálhatják 
meg itt, amelyek Szepesváralja utcáit és tereit, 
valamint számos más fi gyelemre méltó szakrális 
építményt szegélyeznek. A  Szűz Mária Születése 
templom a ritka gótikus Szent Borbála-szárnyasol-
tárral hívja fel magára a fi gyelmet. A város további 
látványosságai közé tartozik a  reneszánsz város-
háza, az Irgalmas Rend barokk stílusban átépített 
temploma és kolostora, valamint a  barokk Mária-
oszlop.

A Szepesváraljától nem messze magasodó mésztufa 
dombocska tetején álló búcsújáró kápolnából cso-
dálatos kilátás nyílik a  szepeshelyi katedrálisra és 
a szepesi várra.

Kirándulási tippek
Szlovák Paradicsom Nemzeti Park (Národný 
park Slovenský raj) – turisztikai lehetőségek 
egy csodálatos környezetben számos fa- és vaslét-
rával, szurdokkal és vízeséssel, valamint a karsz-
tos Dobsinai-jégbarlang megtekintésével.
Betléri (Betliar) kastély – mesébe illő, két-
emeletes vadászkastély egy káprázatos an-
golpark közepén, romantikus építményekkel, 
műbarlanggal és vízeséssel.

Spišské Podhradie



Szepeshely (Spišská Kapitula)
Szepesváraljától nyugatra fekszik a  lenyűgöző vá-
rosi műemlék-rezervátum, Szepeshely. Az egykori 
egyházi kisváros, amelyet szlovák „Vatikánnak” is 
neveznek, a szepesi vár alatt vezető, nagy jelentő-
séggel bíró utak kereszteződésében jött létre. Jelen-
leg itt székel a megújult szepesi püspökség.

Szepeshely értékes gótikus büszkesége a Szent Már-
ton-katedrális. Az eredetileg román stílusban épült 
templom egykor reprezentatív szerepet töltött be. 
Mai pazar formáját több átépítés után nyerte el, és 
jelenleg festői módon egészíti ki a kulturális és tör-
ténelmi ékkövekben gazdag környező tájat.



Zsigrai (Žehra) 
Szentlélek-templom
A  szepesi kulturális világörökség együttesét egészí-
ti ki a  zsigrai római katolikus Szentlélek-templom, 
amely elsősorban istentiszteleteknek ad helyet, azon-
ban egyedülálló belső terét a környékre látogatók is 
megcsodálhatják. A magas művészi értékű, különbö-
ző bibliai történeteket ábrázoló, ritka és egyedülálló 
falfestmények különböző évszázadokból származ-
nak. A nemzeti kulturális műemlék sajátos hagyma-
kupolája a szepesi várból is könnyen felismerhető.
Zsigra község fölött található Szlovákia egyik legna-
gyobb és legrégibb mésztufa formációja, a Dreveník 
természetvédelmi rezervátum. A  gazdag régészeti 
lelőhelyek és ritka növényfajok jelenléte kétség-
kívül a  Szepesség egyik legvonzóbb turisztikai 
célpontjává teszi Dreveníket. A  csúcsra érve cso-
dálatos látvány tárul elénk a Branyiszkó-hegységre 
(Branisko) és a Lőcsei-hegységre (Levočské vrchy), 
amelyek tökéletessé teszik a szepesi vár varázslatos 
természeti hátterét.

Információk: Turistické informačné 
centrum Spišská Nová Ves

Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 16 186, +421 53 429 82 93 
tic@spisskanovaves.eu
www.spisskanovaves.eu
Levoča: N 49°01‘31.60“ E 20°35‘19.33“
Spišský hrad: N 49°00‘01.47“ E 20°46‘05.81“
Spišské Podhradie: 
N 48°59‘59.85“ E 20°45‘06.05“
Spišská Kapitula: N 48°59‘56.20“ E 20°45‘11.00“
Žehra: N 48°58‘43.46“ E 20°47‘34.04“
Dreveník: N 48°58‘55.66“ E 20°46‘28.03“



Bártfa (Bardejov)
A Sáros (Šariš) régió gótikus 
gyöngyszeme

Kevés olyan város van Szlovákiában, amely annyi 
rendkívül ritka műemlékkel büszkélkedhet, mint 
Bártfa (Bardejov). A város már 1986-ban – Szlováki-
ában elsőként – megkapta az UNESCO mellett mű-
ködő ICOMOS alapítvány Nemzetközi kurátorának 
rangos európai díját, az Aranyérmet. A  több mint 
770 éves történelemre visszatekintő város 2000-
ben felkerült az UNESCO Világörökségi Listájára, 
amivel Bártfa egyedi történelmi városmagjában 

és a  zsidó városrészben álló egyedülálló épületek 
együttese a világkultúra valódi ékkövévé vált.
Bártfa városát, amely kétségkívül a  középkorból 
származó műemlékeire lehet a  legbüszkébb, első 
alkalommal 1241-ben említik. Abban az időben 
Bártfa fontos kereskedelmi utak kereszteződésében 
helyezkedett el, és ennek köszönhetően különféle 
jogokat és privilégiumokat kapott. A legjelentőseb-
bet 1376-ban nyerte el, amikor Bártfát szabad kirá-
lyi várossá nyilvánították.

Napjainkban Szlovákia leggótikusabb városában 
megcsodálható az egyik legjobb állapotban fenn-
maradt városi erőd, amelyet jelentőségénél fogva 
az európai kulturális örökség részének nyilvání-
tottak. A  jellegzetes nyeregtetős polgári házakkal 
szegélyezett, téglalap alakú varázslatos tér ékessége 
a 14. századi gótikus Szent Egyed-bazilika. A temp-
lom beltere tizenegy késő gótikus szárnyasoltár 

együttesével nyűgözi le a  látogatókat, melyek né-
melyikét az európai faszobrászat kiemelkedő alko-
tásának tartják. A tér központi részén helyezkedik 
el a  városháza gótikus-reneszánsz épülete, amely-
ben a Sárosi (Šariš) Múzeum fi gyelemreméltó tör-
ténelmi kiállítása kapott helyet.
A városközpont közelében található a ma már Kelet-
Szlovákia urbanisztikai különlegességének számító 
egyetlen zsidófürdő részben fennmaradt épület-
együttese, valamint a  18. század végéről fennma-
radt, szisztematikusan és a Talmud előírásai szerint 
épített, a városrész központját alkotó zsinagóga.

Bártfa városának elválaszthatatlan és nélkülözhe-
tetlen részét képezi Bártfafürdő, amely Szlovákia 
legszebb és leglátogatottabb fürdőközpontjai közé 
tartozik. Az egészség és a pihenés ezen oázisát szá-
mos neves történelmi személyiség is meglátogatta, 
köztük Napóleon császár második felesége, Mária 



Kirándulási tippek
Fatemplomok – építészetileg egyedülálló kis 
fatemplomok, közülük néhány az UNESCO Vi-
lágörökségi Listáján is szerepel.

Ólublói vár (Ľubovňa) – építészetileg érdekes, 
gazdag történelmű vár, mely a nyári szezonban 
gazdag programkínálattal rendelkezik.

Lőcse, Szepes vára és a környék műemlékei 
– az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő, 
a világon egyedülálló építmények.

Információk: Turisticko-informačná 
kancelária Bardejov

Radničné námestie 21
085 01 Bardejov
Tel.: +421 54 474 40 03
tikbardejov@proxisnet.sk
www.tik-bardejov.sk
www.bardejov.sk

N 49°17‘30.62“ E 21°16‘35.26“

Lujza, I. Sándor orosz cár, I. Ferenc József császár 
felesége, Erzsébet királyné, vagy más néven Sissi. 
Bártfa egész évben gazdag kulturális és közösségi 
programokkal várja az idelátogatókat. A város által 
rendezett programok közül a legismertebbek a Ro-
land-napok lovagi játékai, a J. Grešák orgonanapok 
(nemzetközi orgonafesztivál), és nem utolsósorban 
a hagyományos éves vásár, amely augusztus utolsó 
hetében kerül megrendezésre, története pedig a 14. 
századba nyúlik vissza.



Fatemplomok
Egyedülálló szakrális emlékek

Szlovákia területén több mint 40 egyedülál-
ló szakrális faépítményt található, amelyek kö-
zül 2008-ban a  nyolc legértékesebb felkerült az 
UNESCO Világörökségi Listájára. A  hervartói 
(Hervartov) és a turdossíni (Tvrdošín) római kato-
likus fatemplomok, a késmárki (Kežmarok), lestini 
(Leštiny) és garamszegi (Hronsek) evangélikus 
artikuláris templomok, a  görögkatolikus templo-
mok Rózsadombon (Bodružal), Ladomérvágásán 
(Ladomirová) és Oroszsebesen (Ruská Bystrá) 
a  Kárpátok szlovákiai vonulatának legnagyobb és 
legérdekesebb szakrális műemlékei közé tartoz-
nak, melyeket az ország a  külföldi látogatók szá-
mára fel tud kínálni.
Számos fatemplomban a  mai napig tartanak is-
tentiszteletet. Ezek az épületek kizárólag fából, 
egyetlen vasszeg felhasználása nélkül készültek. 
A  fi gyelemreméltó beltér és a  templomok belső 
díszítése is fából készült, ami még inkább kiemeli 
e ritka építmények kivételességét.

Az árvai Turdossin (Tvrdošín) város büszkesége 
és egyben legrégebbi műemléke a gótikus Minden-
szentek fatemplom ritka barokk oltárral és gyö-
nyörű mennyezeti freskókkal rendelkezik.

A  jellegzetes árvai régió artikuláris Lestini fa-
temploma páratlan értéket rejt. A gazdag díszítésű 
belső térben a virágmintás falfestmények, a gazda-
gon díszített szószék és a gyönyörű fafaragású ba-
rokk oltár dominálnak.

Tvrdošín



Kirándulási tippek
Árva vára (Oravský hrad) – Szlovákia egyik 
leglátogatottabb vára, tutajos kirándulás az Árva 
folyón.
Podbjel (Podbiel) – népi építészeti műemlék-
rezervátum.
Zuberec – az árvai régióra jellemző, jellegzetes 
árvai falumúzeum.

Információk: Turistická informačná 
kancelária Dolný Kubín

Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 43 581 44 70, Mob.: +421 915 049 407
tik@orava.sk
www.dolnykubin.sk (csak szl.ny.)

Tvrdošín: 
N 49°20‘11.64“ E 19°33‘29.31“

Leštiny: 
N 49°11‘18.92“ E 19°20‘58.85“

Tvrdošín

Leštiny



Az egykori bányaváros, Besztercebánya (Banská 
Bystrica) történelmi városának környéke a  közeli 
Garamszegen (Hronsek) egy valódi gyöngysze-
met kínál a  látogatóknak. Az itteni artikuláris 
templom jellegzetessége az 1726-ból származó, 
sokrétű ácsolt fakonstrukció. A  látogatókat lenyű-
gözi a nem mindennapi oltár a hat cserélhető oltár-
képpel, az amfi teátrumszerű padozat, illetve a ritka 
fasípos orgona.
A  Magas-Tátra hegycsúcsainak előterében, festői 
környezetben fekszik Késmárk (Kežmarok) tör-
ténelmi városa, amely barokk stílusú Szenthá-
romság fatemplomát egyenlő szárú görög kereszt 
alakban építették. Az egyik legfi gyelemreméltóbb 
és leghatásosabb fatemplom lenyűgöző fafaragá-
sokat, egyedülálló freskókat, hatalmas faoltárt és 
fasípos orgonát rejt magában.

Kirándulási tippek

Zólyomi vár – Zólyom (Zvolen) város megha-
tározó épülete, amely a Szlovák Nemzeti Galéria 
gyűjteményeit rejti.
Besztercebánya – történelmi város számos 
vonzó látnivalóval és rendezvénnyel.
Felső-turistaút (Tatranská magistrála) – 
A  Magas-Tátra déli lejtőin húzódó turistaösvé-
nyek.

Információk: 
Informačné centrum Banská Bystrica

Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 850 003 004, +421 48 41 55 085
Mob.: +421 907 846 555 
ic@banskabystrica.sk
www.icbb.sk

Kežmarská informačná agentúra Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421 52 449 21 35
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Hronsek: 
N 48°38‘56.72“ E 19°09‘18.56“
Kežmarok: 
N 49°07‘59.17“ E 20°25‘42.65“

Kežmarok

Hronsek



Hronsek



A  festői szépségű sárosi községben, Hervartón 
(Hervartov) található a legrégebbi és legjobb álla-
potban fennmaradt 15. századi fatemplom, az As-
sisi Szent Ferenc templom, melyben a látogatók 
gyönyörű gótikus ikontáblákat és falfestményeket 
csodálhatnak meg.

A  kelet-szlovákiai régió több kivételes fatemplommal 
büszkélkedhet, ám a  Rózsadombon (Bodružal) 
található Szent Miklós-székesegyház Szlová-
kia legrégebbi és legjobb állapotban fennmaradt 
görögkatolikus templomai közé tartozik. Ez a  lenyű-
göző, háromrészes gerendaépítmény kétoldalt festett, 
egyedülálló ikonosztázt rejt magában.
Felsővízköz (Svidník) város közelében találjuk Szlo-
vákia egyik legszebb görögkatolikus fatemplomát, 
a Ladomérvágásán (Ladomirová) álló látványos 
Szent Mihály arkangyal templomot. A szentély 
belterében művészeti ritkaságnak számító ikono-
sztáz és egy 18. századi oltár található.

A  szlovák-ukrán határ közelében, a  festői Orosz-
sebes (Ruská Bystrá) településen található az 
1730-ban épült gerendavázas görögkatolikus 
Szent Miklós fatemplom, amely a  többi keleti 
rítusú templomtól építészeti szempontból is kü-
lönbözik. Belterét a  Keresztrefeszítés különleges 
ikonja díszíti.

Kirándulási tippek
Bártfa (Bardejov) – gótikus város (UNESCO) 
fürdővel és néprajzi múzeummal (skanzennel).
Mezőlaborc (Medzilaborce) – Andy Warhol 
Modern Művészeti Múzeum.
Homonna (Humenné) – néprajzi kiállítás, kul-
turális műemlékek.

Bodružal



Információk: Turisticko-informačná 
kancelária Bardejov

Radničné nám. 21, 085 01 Bardejov
Tel.: +421 54 474 40 03
tikbardejov@proxisnet.sk
www.tik-bardejov.sk

Zákaznícke a informačné centrum 
Humenné

Staničná 1, 066 01 Humenné
Tel.: +421 57 788 10 51
zc.humenne@stonline.sk
www.humenne.sk

Hervartov: N 49°14‘47.64“ E 21°12‘14.68“
Bodružal: 
N 49°21‘09.05“ E 21°42‘28.81“
Ladomirová: 
N 49°19‘42.04“ E 21°37‘34.80“
Ruská Bystrá: 
N 48°51‘24.18“ E 22°17‘48.35“

Ruská Bystrá

Ladomirová



Barlangok
Szlovákia föld alatti kincsei

Szlovákia olyan művészeti alkotások egyedülálló 
szépségét kínálja látogatóinak, melyeket a  valaha 
létezett legtehetségesebb művész, maga a  termé-
szet hozott létre. A sokszínűen díszített, titokzatos 
és lélegzetelállító ékkövek kiállítótermei közvetle-
nül a  kialakulásuk helyén, e  festői ország felszíne 
alatt találhatók.

Kevés olyan ország van, amely annyi változatos föld 
alatti karsztos képződménnyel büszkélkedhet, mint 
Szlovákia. Több mint 7000 ismert barlang található 
itt, melyek közül jelenleg 17 áll nyitva a nyilvános-
ság előtt. A  legjelentősebbek és legértékesebbek 
az UNESCO Világörökségi Listájára is felkerültek. 
A Szlovák-karszt és az Aggteleki-karszt barlangjai-
ról van szó, amelyeket 1995-ben vettek fel a világ 
legritkább természeti kincseinek listájára. Ezt a lis-
tát egészítette ki 2000-ben a Dobsinai-jégbarlang.

A világon mindössze három látogatható aragonitbarlang 
létezik. Mexikó és Argentína mellett az egyikkel éppen 
Szlovákia dicsekedhet. A  Martonházi-aragonitbar-
lang (Ochtinská aragonitová jaskyňa) rendkívüli 
esztétikai értékkel bír, a maga nemében egyedülálló Eu-
rópában. A  Rőcei-hegység (Revúcka vrchovina) gyom-
rában található, a  Hrádok hegycsúcs északi lejtőjén, 
Rozsnyótól (Rožňava) mintegy 26 kilométerre. Egye-
dülálló természeti jelenségről van szó, amelyre az 
aragonitdíszítés sokszínűsége, gazdagsága és szépsé-
ge jellemző. A  barlang mintegy 300 méter hosszban 
látogatható, föld alatti termeit az aragonitkristályok 

Ochtinská aragonitová jaskyňa



különleges formái díszítik, melyek a barlang mennyeze-
tén helyenként törékeny tengeri korallokra és a barlang 
boltozatán lebegő tengeri rózsákra emlékeztetnek. Az 
aragonitképződmények legrégebbi részeinek életkorát 
138 ezer évre becsülik. A  hosszú évezredek alatt for-
málódott lenyűgöző képződmény mesés élményt nyújt 
a mai kor szemlélőjének.

Domica a  legkiterjedtebb közép-európai karsz-
tos terület – a Szlovák-karszt – legnagyobb ismert 
barlangja. A szlovák-magyar határ mentén találha-
tó, Rozsnyótól (Rožňava) mintegy 25 kilométerre. 
A  Styx- és a  Domica patakok vize által több száz 
éven át formált barlangrendszerben már 35 ezer év-
vel ezelőtt is éltek emberek. A gyönyörű és gazdag 
mésztufa mélyedések, a  sajátos cseppkőcsúcsok, 
teraszok és lenyűgöző vízesések mellett a látogatók 
elegendő vízbőség idején a  Styx-patak vizén akár 
csónakázhatnak is.

Domica

A  Jászói-barlang (Jasovská jaskyňa) Jászó 
(Jasov) község mellett, a  Kassai-katlan (Košická 
kotlina) nyugati részén fekvő Mecenzéfi -
hegyvidéken (Medzevská pahorkatina) találha-
tó. Termei, dómjai, kőalkotta vízesései és folyosói 
fehér, szürkésbarna és barnásvörös színű mész-
tufa díszítését a  Bódva-patak (Bodva) mélyítette 
ki. 90–98%-os páratartalmának köszönhetően 
speleoterápiás gyógykezelésekre használják.

A Szilicei-fennsík (Silická planina) északi peremén 
található Krasznahorkai-barlang (Krásno-
horská jaskyňa) csak hivatásos barlangászok 
kíséretével látogatható. A  barlangban található 
egyedülálló monumentális oszlop, a 34 m magas és 
12 m kerületű Rozsnyói Barlangászok Cseppköve 
a  világ legnagyobb mésztufa-képződményei közé 
tartozik, a  mérsékelt égövben pedig a  legnagyobb 
ilyen képződményként tartják számon.

Domica

Krásnohorská jaskyňa



A Gombaszögi-barlang (Gombasecká jaskyňa) 
a Szilicei-fennsík lábánál található, mintegy 10 kilo-
méterre Rozsnyó (Rožňava) városától. Két szinten 
terül el, melyeket a  Fekete-patak (Čierny potok) 
és mellékfolyói mélyítettek ki. Az 1525 méter 
hosszú föld alatti templomot szokatlan mésztu-
fa díszítés teszi egyedivé az egyedülállóan vékony 
függőcseppkövek formájában. Ezek helyenként 
a 3 méter magasságot is elérik, és sűrűségüknek kö-
szönhetően gyönyörű kőesőre emlékeztetnek.

A  Dobsinai-jégbarlang (Dobšinská ľadová 
jaskyňa) jegesedésének jellegét tekintve a  világ 
legjelentősebb barlangjai közé tartozik. Különle-
gességét hangsúlyozza az is, hogy a világon ismert 
összes jégbarlang közül a  legmélyebben fekszik. 
A  Gömör-Szepesi-érchegységben, a  Szlovák Para-
dicsom Nemzeti Park területén található, Dobsina 
(Dobšiná) városkától mintegy 20 kilométerre, 
969 méter tengerszint feletti magasságban. A pél-
dátlan jégbarlangot több mint 110 ezer köbméter 
jég alkotja, amely helyenként eléri a 25 méter vas-
tagságot és csaknem 10 ezer négyzetméternyi te-
rületet foglal el. A  barlang fő részét egy hatalmas 

Kirándulási tippek
Kassa (Košice) – a történelmi főtéren álló gó-
tikus Szent Erzsébet-székesegyházzal, számos 
kulturális műemlékkel és rendezvénnyel.
Stószfürdő (Kúpele Štós) – klimatikus fürdő 
a festői természetes környezetben.
Szlovák-karszt Nemzeti Park (Národný 
park Slovenský kras) – turisztika és kerékpá-
rozás a karsztos hegyvidék különleges alkotásai 
között, a  szélesebb környékre nyíló gyönyörű 
kilátással.

Dobšinská ľadová jaskyňa



Információk: 
Turistické informačné centrum

Rožňava
Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 732 81 01
tic.roznava@stonline.sk

Turistické informačné centrum Dobšiná

Námestie baníkov 384
049 25 Dobšiná
Tel.: +421 58 794 11 54
tic@dobsina.sk
www.dobsina.sk (csak szl. ny.)

www.ssj.sk

Jasovská jaskyňa

üreg alkotja, amely a barlang szájától 70 métert lejt. 
A hatalmas föld alatti jégtáblán kívül a látogatók elé 
gyönyörű jégoszlopokat, jégeséseket és sztalagmi-
tokat is tár. A barlang alsó részének levegője egész 
évben fagypont alatt marad.

Ezek a szlovákiai barlangok – gyönyörű természeti 
képződmények, könyörtelen sötétségbe burkolózó 
helyek, ám a kívülről beszűrődő napsugarak lehető-
vé teszik a  látogatók számára a  föld alatti világ és 
a természet különös alkotásainak felfedezését.

Gombasecká jaskyňa



Kárpáti bükk 
őserdők 
(Karpatské bukové 
pralesy)
Az érintetlen természet varázsa

Háborítatlan nyugalom, jótékony csend, festői, ro-
mantikus zugok és az érintetlen természet szép-
ségei – mindezt megtalálja a  Kelet-Szlovákiában 
elterülő Kárpáti ősbükkös területén. A kivételes és 
varázslatos hangulatot a  számtalan szabadon élő 
vad fokozza, amellyel e gyönyörű háborítatlan ter-
mészetben találkozhat.

A Stužica, Rožok és Havešová nevet viselő bükk 
őserdők avagy ősbükkösök védett területei Szlová-
kia legfi atalabb nemzeti parkjában, a  Bükk-hegy-
ségben (Bukovské vrchy) elterülő Poloniny Nemzeti 
Parkban (Národný Park Poloniny) találhatók. A Vi-
horláti őserdő (Vihorlatský prales) a Vihorlát-
hegység (Vihorlatské vrchy) tájvédelmi körzetének 
legerdősebb részét képezi. Az érintetlen természet 
e  négy kivételes területe 2007-ben felkerült az 
UNESCO Világörökségi Listájára, mégpedig olyan 
természeti ritkaságok közé, mint a világhírű ameri-
kai Yellowstone Nemzeti Park és a Grand Canyon, az 
ecuadori Galápagos-szigetek, a nepáli Szagarmáthá 
a Himalájában vagy az afrikai Kilimandzsáró.

A  Kárpáti ősbükkösök olyan eredeti állapotban 
fennmaradt erdők, melyeket még nem érintett a ci-
vilizáció és az ember könyörtelen beavatkozása. Itt 
valóban megtapasztalható a  megismételhetetlen és 
manapság már igen ritka őserdők élettel és titokza-
tos természeti kincsekkel teli természetes hangulata. 
A több száz évvel ezelőtti erdők élő példái ezek. Az 
uralkodó fafajta az akár 40 méter magasra növő és 
a tiszteletet érdemlő 250 éves kort is megérő bükk. 
A  letűnt idők hatalmas, néma tanúi egyben védel-
met és menedéket nyújtanak a növény- és állatvilág 
veszélyeztetett, más területeken esetleg már kihalt 
képviselőinek. A  magas csúcsok, a  gyönyörű mély 
völgyek és a sajátos szűk völgykatlanok olyan ritka 
állatfajoknak nyújtanak kényelmes biztonságot és 
háborítatlan nyugalmat, mint a barna medve, szürke 
farkas, hiúz, kárpáti bölény vagy a jávorszarvas.

A  megismételhetetlen, festői természet nem min-
dennapi szépségei csak a kijelölt turistaösvényeken 
és tanösvényeken, vagy külön engedéllyel rendelke-
ző, szakképzett idegenvezető kíséretében tekinthe-
tők meg.

A fi gyelemreméltó őserdők környezetébe vezető fő 
kiindulópont Szlovákia legkeletebbi községében, 
Újszéken (Nová Sedlica) található, ahol a  Stužica 
Nemzeti Parkon keresztül vezető turistaösvény is 
kezdődik. Innen kiindulva egy vad kárpáti őserdő 
tárul a turisták elé számtalan gigantikus bükkfával, 
fenyővel és juharfával. A hosszú életéről közismert 
fehér nyár, amely akár az 500 évet is megérheti, 
joggal viseli az itteni erdők királynőjének jelzőjét. 
A közel 50 méter magas, legöregebb stužicai fenyő 
több mint 300 esztendős, törzsének kerülete pedig 
eléri az 5 métert.

Azok számára, akik a  természet megismételhetet-
len és tökéletes harmóniájára vágynak, és szeretnék 



maradéktalanul élvezni a lombok susogását, az erdő 
színeit és illatát, a kárpáti bükk őserdők tökéletes 
helyet nyújtanak a pihenésre. A természetet kedve-
lők itt magukba szívhatják az erdő friss levegőjét, 
pihenhetnek a gyógyító csenddel övezett rendkívül 
nyugodt környezetben, és nem utolsósorban felfe-
dezhetik e terület ismeretlen zugait.

Kirándulási tippek
Szinnai (Snina) halastavak – Biofürdőhely – 
természetes fürdőhely, ahol a vizet növények és 
moszatok tisztítják.
Csillagvizsgáló a  kiskoloni nyeregben 
(Kolonické sedlo) – Szlovákia legnagyobb táv-
csövével.
Fatemplomok Oroszpatakon (Ruský Po-
tok), Görbeszegen (Uličské Krivé), Kisto-
polyán (Topoľa) és Kálnarosztokán (Kalná 
Ráztoka) – görögkatolikus és pravoszláv fa-
templomok egyedülálló faépítészeti elemekkel.

Információk: 
Turisticko informačná kancelária Snina

Strojárska 10, 069 01 Snina
Tel.: +421 57 16 186, +421 57 768 57 35
unitur@stonline.sk

Zákaznícke a informačné centrum 
Humenné

Staničná 1, 066 01 Humenné
Tel.: +421 57 788 10 51 
zc.humenne@stonline.sk
www.humenne.sk
www.sopsr.sk/nppoloniny/



Terhelyi (Terchová) muzsika 
és hagyományok
Mennyei archaikus népzene

A Terhelyi muzsika az UNESCO szellemi kulturális 
örökségeinek reprezentatív listájára való felvétele 
2013-ban a  hagyományos szlovák kultúra díjazá-
sának tekinthető. Emellett a  Terhelyen és a  város 
környékén élő, az ősök kincseit a  jelen számára 
megőrző emberek összes nemzedékével szembeni 
tisztelet kifejeződése is egyben.
A Terhelyi muzsika mint népművészeti megnyilvá-
nulás létrejöttének pontos ideje nem ismert, mivel 
nemzedékről nemzedékre, szájhagyomány útján 
terjedt. Egy ősi legenda szerint a  Terhelyi muzsi-
kát egy kóbor égi csillag hagyta ránk, amely udvari 
zenészei – a mennyei muzsikusok – az észak-szlo-
vákiai település, Terhely első telepesei voltak. Bár 
ez csak egy legenda, a tény az, hogy a Terhelyi mu-
zsikát máig mennyeiként emlegetik. Számos tudós 
elismeri, hogy a világon valószínűleg sehol sem mű-
ködik ilyen kis területen olyan nagyszámú zenész, 
mint Terhelyen. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 
minden házban él egy muzsikus, az egyes települé-
sek pedig saját muzsikával rendelkeztek.

A Terhelyi „mennyei” muzsika a Terhelyen és a kör-
nyező falvakb an előforduló archaikus népzene. 
Általában 3-4 tagú vonós zenekar jellemzi kisebb, 
kéthúros basszussal. Ilyenkor az összes zenész han-
gos, többhangú éneke hallható. A Terhelyi muzsika 

eredetileg szorosan kötődött a tánchoz, ezért a ze-
nei stílusa lendületes és földies, benne gyorsan 
„ugráló” közjátékok és lassúbb, „vonós”, éneklős 
szakaszok váltogatják egymást. A  Terhelyi muzsi-
ka fogalma egy teljes körű zenei hagyományt ölel 
fel – emiatt pedig kizárólag énekrepertoárjával, 
a  terhelyi forgós néptánccal és csárdással, illetve 
a saját zenestílusával és előadóival válhat teljessé.

A  Terhelyi muzsika szokatlan muzikalitásának 
és eredeti zenei megközelítésének köszönhetően 
egyedülálló művészi jelenséggé vált, amely Terhely 
városát nemcsak Szlovákiában, hanem gyakorlati-
lag Európa összes országában, Észak- és Dél-Ame-
rikában, Ausztráliában, sőt még az afrikai és ázsiai 
kontinensen is ismertté tette.

Rendezvénytippek
Jánošíkové dni (Jánošík Napok) – Terhelyen 
július és augusztus hónapok fordulóján megren-
dezésre kerülő nemzetközi folklórfesztivál.
Jasličková pobožnosť (Bölcsői áhítat) – 
a  terhelyi Szent Cirill és Metód templomban, 
minden december 25-én.







A fujara és zenéje
Fába zárt kincs

A szlovák történelem és gazdag népi kultúra elvá-
laszthatatlan része a fujara nevű háromlyukú fúvós 
hangszer, amely melankolikus, balladás hangzá-
sával 2005-ben felkerült az UNESCO „Emberiség 
szellemi kulturális örökségének reprezentatív lis-
tájára”.

A  hagyományos szlovák népi hangszerek király-
nőjének tartott hangszer keletkezési helyéül Kö-
zép-Szlovákia régióit tartják. Az a  mondás járja, 
hogy a  fujara eredetileg jelek küldésére szolgált, 
ám az általa kiadott, fi gyelemre méltóan jellegze-
tes hangzás népi hangszerként való elterjedéséhez 
vezetett. A  rendkívül hosszú, három nyílású fú-
vós hangszeren eredetileg a  pásztorok játszottak 
legeltetés közben, de különféle ünnepségeken és 
gyászos alkalmakon is. A fujarán játszott dalok ere-
deti motívumai a mindennapi életben gyökereztek, 
napjainkig pásztor-, szerelmi és betyár tematikájú 
dallamok maradtak fenn.

Az impozáns hangszert főleg bodzafából készítik, 
amely a  puha belsejének köszönhetően könnyen 
megmunkálható, s  mindemellett kitűnő hangjel-
lemzőkkel bír. Gyönyörű, különleges hangja mellett 
a fujara külső megjelenésének is rendkívüli művészi 
értéke van. Nemcsak a  bonyolult előállítás, de az 
egyedi, lenyűgöző faragás és díszítés is nagy kéz-
ügyességet és alkotóképességet igényel. A speciális 
savtartalmú oldattal égetett hagyományos díszítés 
többnyire a természet motívumait követi.

Rendezvénytippek
Fujarások szlovákiai országos találkozója – 
Teknős (Korytárky) községben júliusban tartott, 
a fujarának és zenéjének szentelt folklórrendez-
vény.
Fujarások szlovákiai országos találkozója 
Csicsmányban (Čičmany) – fujarás zenészek 
szeptemberben tartott országos találkozója 
a  festői falucska, Csicsmány egyedülálló festett 
faházai között.
Polyána-hegyaljai (Poľana) Folklórfesztivál 
– minden évben július második hetében megren-
dezésre kerülő gyetvai (Detva) folklórfesztivál.

A  fujara gyönyörű, melankolikus hangzását a  Szlo-
vákia-szerte tavasztól őszig rendszeresen megrende-
zett népművészeti fesztiválokon lehet meghallgatni.



A duda és a szlovákiai dudás kultúra
A pásztorok táncra perdítő 
hangszere

A duda (gajdy) elsősorban Szlovákia földműveléssel 
és pásztorkodással foglalkozó lakosságának hosz-
szú múltú zenei hagyományát képviseli. Örömmel 
mondhatjuk, hogy a duda, melynek gyökerei egészen 
a  14. századba nyúlnak vissza, máig fennmaradt, 
használatban lévő hangszer. A duda és a szlovákiai 
dudás kultúra 2015-ben felkerült az UNESCO szel-
lemi kulturális örökségeinek reprezentatív listájára.

Szlovákia legrégebbi muzeális dudája a 18. század-
ban készült. A  pásztorok hangszere egészen a  kö-
zépkorig a  legfontosabb tánchoz zenét biztosító 
eszköz volt. A duda repertoárja egy- és többszólamú 
kísérettel, illetve kiemelkedő ritmikus és metrikus 
hangszínével gazdagon díszíti a  különböző dalla-
mokat. A duda zenéje már a  legegyszerűbb, dudá-
ból és vonós hangszerekből álló népi zenekaroknak 
is a  részét alkotta. A dudást hegedűssel már a 17. 
századi ábrákon is láthatjuk – a duda zenéje gyakor-
latilag minden egyházi és világi ünnep alkalmával 
felzendült, és elválaszthatatlan részét képezte az 
olyan ünnepeknek, mint a karácsony, húsvét, újév, 
farsang, pünkösd, Szent János éjszakája vagy az 
egyes névnapokhoz kötődő különböző vigadalmak. 

A duda a klarinét többszólamú típusa. A sípok a lég-
tartályként funkcionáló tömlőhöz csatlakoznak. 
A  szlovák duda két nyelvsípból álló hangszer: há-
rom- vagy négyrészes, 50–80 cm hosszú bordósíp 

és egy kettős (hármas vagy négyes) síp alkotja, 
amelyben egy dallamsíp található 5(6)+1 nyílással 
és egy kontrasíp egy nyílással. A többi sípcsatornán 
található nyílásokon vagy fedeleken keresztül en-
gedhető a levegő a tömlőből a sípba.
Szlovákiában a  dudák sípjait szilva- és más ke-
ményfából faragják, és cső vagy dupla cső alakúra 
formázzák. A hangszerek sárgarézből vagy faragott 
szarvból készülő, egyszerű vagy kettős, díszes csi-
kóban vagy pipában végződnek. A sípfejeket kecs-
kefej alakúra formázzák (szarvakkal), sárgaréz 
ornamentumokkal, üveggel és egyéb dekorációs 
elemekkel díszítik.
A  dudazene létrejötte régebbi keltezésű, mint azt 
a Szlovákok lakodalmi és nemzeti táncai Morvaor-
szág, Ausztria és Szlovákia határ menti területeiről 
1819-ből dokumentálják egy dudás és két hegedűs 
előadásában.

Rendezvénytippek
Gajdošské fašiangy (Dudás Farsang) – a du-
dások és dudanóták nemzetközi találkozója 
a  Zsarnócai (Žarnovica) járásban fekvő Kisülés 
(Malá Lehota) községben, a farsanggal egybekö-
tött változó időpontban.
Gajdovačka – a fi atal dudások nemzetközi ver-
senyével egybekötött nemzetközi dudafesztivál, 
Oravská Polhora községben, szeptemberben.
Ozveny hradných múrov (A várfalak vissz-
hangjai) – Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča) vá-
rában augusztus végén megrendezésre kerülő 
fesztivál.
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