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RÁKÓCZI ÉS MÁRAI VÁROSA: KASSA 
 

 

 

 

 

 

 

Kassa szépen helyreállított, középkori városszerkezetét megőrzött óvárosa méltán kapta meg 2013-ban az 

„Európa kulturális fővárosa” címet. A várost egykor átszelő, két ágra szakadó, majd ismét egyesülő 

Csermely patak a Felső-kapu és az Alsó-kapu között szilvamag formában jelölte ki a központ fő utcáit és 

tereit, a nagyobb paloták helyét. A kisebb utcácskák házai pedig a XIX. század végéig fent maradt 

városfalak szorító ölelésében épültek egymást támogatva. A város ékessége a gyönyörűséges Szent 

Erzsébet-székesegyház, mely a nyugati gótikus katedrálisok közül a legkeletibbként őrzi a magyar múlt 

számtalan emlékét a XIV. század óta. Építésének fő patrónusai Zsigmond és Mátyás királyok voltak. 

Országházunk tervezője, Steindl Imre építette öthajóssá a dómot.  A székesegyház kincseivel nem tudunk 

betelni. Páratlan szépségű a XV. századi 11 méter magas, 48 táblaképből álló szárnyasoltár és a Kassai 

István mester által leheletfinomsággal faragott 16 m magasságú kőcsipke szentségtartó, melyet a maga 

nemében a világ legszebbjének tartanak. Tisztelgünk II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és társaik 

nyugvóhelyénél a dóm kriptájában. A dóm szomszédságában álló gótikus Szent Mihály kápolna és a 

Bethlen Gábor korában épült Szent Orbán harangtorony is megállásra késztetnek. Sétánk során lépten-

nyomon történelmünk gazdag örökségére bukkanunk a „multikulturális toleráns” városban, noha a magyar 

lakosság aránya mára csupán 6-8%. 

 A város fontosságát és rangját jelzi, hogy Károly Róbert Csák Mátéval háborúzott érte, hogy Nagy Lajos 

szabad királyi városi jogot adott Kassának, II. Ulászló pedig királyi kiváltságot jelentő címert 

adományozott a városnak 

 Tudta, hogy Bocskai István fejedelmet a városban érte a halál? 

 Hallott róla, hogy II. Rákóczi Ferenc Kassát székvárosává tette? A Rákóczi palota – a Kapitányok Háza 

– szolgált pénzverdéül, de megszállt itt Thököly Imre is. 

 Idézzük fel gondolatban, milyen pompával ülte meg Kassán lakodalmát Bethlen Gábor és Brandenburgi 

Katalin 1626-ban! 

 Felkeressük Rákóczi bujdosásának emlékére felépített Rodostó-házat. Elhaladunk a Hóhér bástyánál és 

„Miklós mester” börtöne mellett, a főúri paloták közé ékelődött „Koldus házat” sem hagyjuk ki. 

 Látni fogjuk a helyi magyarság kulturális végvárává lett Kassai Állami Színházat a valamikori Nemzeti 

Színházat. 

 Szó esik majd a Kassai Magyar Társaságot életre hívó Batsányi Jánosról és Kazinczy Ferencről. 

 Tudta, hogy Márai Sándor eredeti neve Grosschmid Sándor Károly Henrik volt? A költő-, író-, újságíró-

óriás házához is elmegyünk. Ülő szobránál hellyel kínál maga mellett egy közös fényképre 

Maradék szabadidőnkben egyéni felfedező útra indulhatunk. A zenélő szökőkút mellett hűsölve 

figyelhetjük a gyalogosok sürgés-forgását, vagy a volt Andrássy palota híres Aida cukrászdájában 

fagylaltozhatunk.  

 

Részvételi díj: 6.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszos utazást, az idegenvezetést, 2 fő kísérő 

ingyenes részvételét. Az ajánlat min. 42 fizető főtől érvényes. 

Belépők: Rodostó-ház magyar nyelvű helyi vezetéssel: 2 € D/NY, 3 €/F, Szent Erzsébet dóm, Rákóczi 

kripta:2 €/fő, Márai Sándor emlékszoba magyar nyelvű helyi vezetéssel: 1 € D/NY, 2 € F 
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