Kóstolgatjuk Szlovákiát
2019. szeptember 21-22

Domica barlang (Jaskyňa Domnica)
A Domica-barlang a magyarországi Baradla-barlanggal különleges rendszert képeznek, amely
két állam, Szlovákia és Magyarország területén fekszik. A túra alkalmával a látogatók
megtekinthetik a barlang számos cseppkőképződményét, amelyek közül kitűnik a Majkodómban található Római-fürdő. Ezen kívül a barlang jelentős régészeti lelőhely is, itt találták
az 5-6 ezer évvel ezelőtt, a csiszolt kőkorban (neolitikumban) élt ember számos kő- és
csonteszközét, amelynek egy része a bejárati épületben tekinthető meg.

Szinpetri
A világ legnagyobb könyve:
A könyv az Aggteleki Nemzeti Park barlangjairól,
növény és állatvilágáról valamint épített örökségéről
szól. 346 oldalas, egy lapjának mérete 418×377 cm,
súlya pedig 1420 kg. A könyvünket a Guinness 2010.
március 21-én hitelesítette, mint “a világ legnagyobb
könyve”.
Ahogy a középkorban, kódex kötéssel kötöttük be a
könyvet. Ez azt jelenti, hogy az elő és hátlapján 4 cm
vastag fatáblából készült és 13 egész marhabőrrel
borítottuk be őket, valamint hagyományos módon kender madzagokkal, zsinegekkel, nagy
tűkkel, vásznakkal varrtuk össze a könyv lapjait és gerincét.

Papírmalom
Hogy Gutenberg
könyvét
korabeli
módon
elkészíthessük, úgy véltük, szükséges, hogy egy XV.
századbeli papírmalom is elkészüljön, ami lehetővé
teszi azt, hogy a papírja is korhű módon és
eszközökkel készülhessen el.
A hatkalapácsos papírmalmot a Jósva patak vize
hajtja meg. A vízikerék átmérője 620 cm.

Biblia és egyházi könyvgyűjtemény
Kiállításunkon 50 évestől az 536 évesig mutatunk be egyházi könyveket, Bibliákat.
Egyik legértékesebb és legérdekesebb kiállított
tárgyunknak tartják a kölni dóm tervrajzait, melyek
réznyomatok.
Ezeket 9 ember 39 évig véste rézlemezekbe és
nyomtatták meg 16 példányban. Ebből két példány
maradt fenn.
Kiállításunk másik érdekessége egy több száz éves
tóra, valamint egy 536 éves liturgiai szertartáskönyv

is. A látogatók számára érdekes lehet még egy szokatlanul nagy méretű papirusz kép,
valamint Luther Márton Bibliájának egy többszáz éves újranyomott példánya is. Vendégeink
több 1500-as évekbeli ősnyomtatványt, bibliákat, ének és misekönyveket is megtekinthetnek.
Szállás Jósvafőn a Tengerszem Hotel és Étteremben,

2. nap
Betlér – Andrássy-kastély
Neve egykori birtokosának, a német Betlérnek az emlékét őrzi. A falu bányásztelepülésként
keletkezett a XIII. század végén. 1330-ban Bethler néven említik először. Határában vasat,
rezet, aranyat bányásztak. A csetneki Bebek család birtoka volt, majd a XVI. század második
felétől Krasznahorka várának tartozéka. A XV. században pásztorok telepedtek le a területén.
1557-től a töröknek adózott. 1781-től vasolvasztó, majd a XIX. század végén vasgyár
működött itt. Lakói erdei munkákkal, mezőgazdasággal, kézművességgel (ács, kőműves,
asztalos, bognár, takács) foglalkoztak.
Itt áll az Andrássyak kastélya, amely a XVII. század végén várkastélynak épült. Itt lakott az
Andrássy család, miután Krasznahorka várát elhagyta. A kastélyt 1880-ban korszerűsítették
eklektikus stílusban, teljes régi berendezése megmaradt. Híres vadásztrófea-gyűjteménye és
1973-ban Andrássy Lipót által alapított barokk könyvtára van. A kastélyt gyönyörű díszpark
veszi körül tóval, vízeséssel, kúttal, az egykori könyvtár és állatkert épületeivel.

Séta Rozsnyón – szabad program (1,5 óra)
Kisváros. Területe az őskorban is lakott hely volt. A bányászvárost német telepesek
alapították a XIII. században, oklevél először 1291-ben említi, ebben III. Endre király
Ladomér esztergomi érseknek adományozta a várost. Luxemburgi Zsigmond király 1410-ben,
majd 1496-ban II. Ulászló is újból megerősíti a város szabadalmait. 1440-es években a
husziták foglalták el. A várat 1452-ben Hunyadi János elfoglalta. A védművek nélküli várost
a török többször rabolta ki és égette fel. 1685. február 15-én itt szenvedett vereséget Thököly
Imre Doria császári ezredestől. Rákóczi sokat tartózkodott itt, 1706-ban innen kormányozta a
fennhatósága alatt lévő országrészeket. 1710-ben a várost pestis, 1776-ban tűzvész pusztította.
1876-tól püspöki bányaváros. A vasipar a 19. században is az ország legjelentősebb
iparvidékei közé emelte. A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói
járásának székhelye volt. 1919. június 10-én a magyar Tanácsköztársaság hadserege

átmenetileg visszafoglalta Csehszlovákiától. 1938 és 1945 között az első bécsi döntés
értelmében újra Magyarországhoz tartozott.

Füleki vár megtekintése
Fülek
(Fil’akovo)
impozáns
várromja a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A
nagy
terjedelmű
erődítmény
néhány bástyája, egy nagy tornya
és sziklába épült vastag falai
maradtak meg az utókornak. A
falakról csodás kilátás nyílik a 70
%-ban magyarok lakta kisvárosra
és a környező hegyekre.
A valószínűleg már a tatárjárás előtt
meglévő várat írásos emlékek először 1246-ban említik, amikor is egy Fulkó nevű
rablólovagtól vette el a várat IV. Béla király. Ezután tulajdonosai sokszor változtak, a
huszita, majd a török időkben, a magyar végvárat folyamatosan erősítgették, azonban 1554ben mégis elfoglalta a török, sőt az egész Ipolymentét magában foglaló török szandzsák
közigazgatási központja is lett, a füleki bég vezetésével. A várat 1593-ban sikerült a
törököktől visszaszerezni. Az 1600-as évek számítottak a vár fénykorának, több vármegye is
itt tartotta gyűléseit. A várhoz fűződő legnevezetesebb esemény 1682-ben történt, amikor is itt
kiáltották ki királlyá Thököly Imrét, miután a Habsburgok elleni felkelést kirobbantó
fejedelem a törökök segítségével bevette Füleket. Sajnos röviddel ezután Thököly a várat
felrobbantotta, nehogy a császáriak kezére kerüljön. A vár azóta is romokban van.

