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Képes beszámoló 2. rész.
3. nap Barangolások Bártfa, Eperjes és környékén
Harmadik napon utunk észak-kelet Szlovákiába, hajdani Sáros vármegyébe
vezetett. Első megállónk Bártfafürdő (Bardejovszké kupele) a patinás
fürdőhelyen volt. A fürdőhely már a 19. században Közép-Európa egyik
legnépszerűbb gyógyfürdője volt. A gyógyforrások vasas, szénsavas vize sok
gyógyulni vágyó embert csalogatott ide. Erzsébet királyné is járt a fürdőben,
emlékét az ivócsarnok és a zenepavilonhoz közel szép bronz szobor őrzi,

Bárfafürdő különleges látnivalója a Skanzen, a Szabadtéri Múzeum, ahol FelsőSáros sajátos építészeti emlékei lakóházak, gazdasági épületek, malmok,
haranglábak és pravoszláv fatemplomok láthatók

Sárosi barangolásunk következő állomása Bártfa (Bardejov), a középkori
főterét eredeti szépségében megőrző város. A főtér közepén áll a régi városháza
ékszerdoboz szerű épülete, amelyben jelenleg a Sárosi Múzeum kiállításai
láthatók.

A főtér végében áll a Szent Egyed templom, három hajós késő gótikus bazilika.

Eperjes felé kis kitérőt csináltunk Hervatóra (Hervatov), ahol megnéztük a
vidék legszebb és legrégibb 1593-ban épített fatemplomát. Nagyon értékes a
faragott reneszánsz berendezése és az 1665-ben készült falfestmények.

Sárosi utazásunk utolsó állomása Eperjes (Presov), a kelet-szlovákiai nagyváros
volt. Orsó alakura kiszélesedő főutcája védett műemlék. Nagyon híres a főtér
közepén lévő gótikus háromhajós Szent Miklós templom.

Nagyon jellegzetes a főtér XVII. században épült reneszánsz pártázatos házsora.

4. nap. Kalandozások a Szepesség szívében

Kalandozásunk első állomásán a felújított Szepes várat (Spissky hrad) látogattuk meg, amely 614 m magas gránit sziklán állva uralkodik a környéken. A
Szepes vár a Felvidék egyik legjelentősebb erődítménye volt.

Következő állomásunk Zsigra (Zehra) volt, ahol a Szent László korában épült
temető kápolnát látogattuk meg. A kéthajós templom legrégebbi részének máig
fennmaradt építészeti jegyeiben két stílus ötvöződik. A templom hajójának
boltozata 1433-ból származik, a templomtorony hagyma alakú, barokk kupoláját
pedig, amely még jobban kiemeli a templom utánozhatatlan szépségű sziluettjét,
1769-ben fejezték be. A templom belsejében egyedi középkori falfestmények
maradtak fenn, amelyek fokozatosan, a 13. század második felétől a 15. század
végéig terjedő időszakban jöttek létre.

Szepes vár környéki műemlék együttes harmadik állomása Szepeskáptalan
(Spisská Kapitula). A Szepes vár és környéke műemlékei a részei az UNESCO
világörökség listának. A Szent Márton hegyen álló Szepeskáptalant Szent István
király idejében alapították. 1776-tól püspöki székhely. A szepesi káptalan 1848ig hiteles hely volt gazdag levéltárral. A műemlék együttest ódon várfalak
veszik körül, amelybe két kapun keresztül lehet bejutni. A Várfalon belül
található a kéttornyú püspöki székesegyház, püspöki palota és a kanonok házak.

.
Szepességi túránk utolsó állomása Lőcse (Levoca) Szepes vármegye egykori
székhelye volt. A belvárost ma is a XVII. századi tornyokkal erősített kettős
falsor veszi körül. A főtéren található a Szent Jakab templom a híres szárnyas
oltárokkal és mellette a gótikus városháza, amelyben a Szepességi Múzeum van.
A főtér egykori reneszánsz arculatát a Thurzó-ház képviseli. Különlegessége a
fennmaradt törpeárkádos-konzolos pártázat.
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