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Pósch Ilona síremléke
Egy különleges műalkotás, mely egy fiatal nő, 
Póscha Ilona síremléke (férje, Kandó Kálmán ismert 
magyar feltaláló, vasút villamosítási szakember volt). 
A szecessziós stílusú síremlék egy meghajló szomorú 
nőt ábrázol. Alkotója Amleto Cataldi ismert olasz 
szobrászművész, aki 1914-ben készítette ezt a fehér 
carrarai márvány síremléket.

Bandika
Bandika a magyar irodalom egyik nagy alakjának, Móricz 
Zsigmondnak volt a kisfia, aki kilenc hónapos korában 
magas lázban halt meg a Rozsnyón, egyik látogatásuk 
során. 

Holokauszt Áldozatainak Emlékműve
Az emlékmű a rozsnyói 
születésű, Izraelben 
élő Meiri Jákob tervei 
alapján készült.  Nyitott 
könyv alakú két tábla, 
szürke márvány alapon, 
amelyek tetején Mózes 
kőtáblái állnak. A talapzat 
közepén a hatszögletű 
mélyedésben hatágú 
Dávid-csillag van 
elhelyezve.  A kőtábla 
mindkét oldalát 
üveglámpások díszítik.

Emléktábla az I. és II. világháború 
áldozatainak
Az I. és II. világháború áldozatainak kegyeleti helye 
a temető északi falában található. Az emlékmű hat 
márványtáblának ad helyet két sorban elhelyezve, 
melynek a felső sorában lévő három fekete táblára 
az I. világháborúban elesettek neveit vésték, az alsó 
sorában a II. világháborúban elesettek neveit 
tartalmazza.



a Szilicei - fennsík rózsaszín mészkövéből készült.
Egy kevés helyen láthatunk még kovácsolt- és öntöttvas 
kerítést és obeliszket a sírok körül. Ezek sürgős 
felújítást igényelnek, főleg abban az esetekben, ahol 
már  hozzátartozók nincsenek.

A Szilvássy család síremléke 
A Szilvássy család rozsnyói téglagyárában készültek 
azok a duplán égetet téglák, melyből a síremléket 
készítették, középen fehér márványtáblával. 
Itt nyugszik Szilvássy Nándor (1855- 1913), híres 
rozsnyói építész, építkezési vállalkozó, téglagyár 
tulajdonos.  A régi kórház épületét és a kápolnáját 
1885-ben építette, a rozsnyói református templomot 
pedig 1905-ben pedig. Tagja volt a városi tanácsnak, 
és 1895-1910 között a Rozsnyói Társalgási Egyletnek is.

Tichy Kálmán és Tichy Gyula  festők 
sírja  és síremléke

A síremlék nemes 
travertínóból készült 
Tichy Kálmán tervei 
alapján. Eredetileg 
testvérének Gyulának 
készült, aki fiatalon 
halt meg. Tehetséges 
festő és grafikus 
volt, a rimaszombati 
gimnázium rajz 
professzora.  Később 
ebbe a sírba temették 
testvérét Kálmánt 
és feleségét is.
 A síremlék a faragott 

kopjafákhoz hasonlóan készült. Ilyen kopjafák a dél 
magyarországi népi építészetben láthatók. A középső 
oszlop egy talpazaton áll, mellyen a felirat olvasható. 
Két oszlop pedig  két oldalról díszíti.

A Linassi család síremléke

A híres olasz származású rozsnyói szobrász és kőfaragó, 
Alexander Linassi családjának síremléke. Linassi részt 
vett a krasznahorkaváraljai mauzóleum építésében 
is. A síremléket a mauzóleum művészeti irányzatának 
szellemében tervezték, oszlopokkal és színes 
mozaikokkal. Az emléktáblák  a műemlék két oldalán 
találhatók, a jobb oldalit egy kis bronz dombormű - 
portré egészíti ki, egy fiatal nőt ábrázol (Maria Bianchi, 
Alexander felesége).

Mária Terézia rendelete 
A város északnyugati részén, a Sajó partján fekszik 
2 hektáros területen a  városi temető.
A temető nyugati része valószínűleg egy híres 
történelmi emlék színhelye.  Jiskra János erődítménye 
állt itt, melyből a peremfal és a részben felújított 
lőportároló raktár épülete marad meg. 
A városi temető alapítása a 18. század második felére 
tehető.   Mária Terézia császárnő olyan rendeletet 
hozott, hogy a temetkezések a város központjától 
távolabb történjenek.
A temető legrégibb létező síremléke 1785-ből való, 
Collinasi Johannes Flórián Rozsnyó polgármesterének 
késő barokk stílusú síremléke.  A sírja nem maradt 
meg, csak az emlékmű látható, amely a Szlovák 
Műemlékvédelmi Alap jegyzékében is megtalálható.

Temetkezés a városi temetőn kívül
A Városi temetőn kívül Rozsnyónak több temetője 
is volt. Legrégebbi temető a katedrális környékén terült 
el, valószínűleg a mai temető közelében, melynek  
1905-ben a katolikus gimnázium építésekor egy részét 
az építkezés elfoglalta.
A  zsidótemető a Csetneki utcán (Štitnická ulica) 
volt a 20. század 30-as éveitől. Ezt a temetőt 1972-
ben megsemmisítették, a fekete márványból készült 
emlékműveket a városi temető nyugati részébe 
helyezték, ahonnan ismeretlen elkövetők ellopták. Egy 
részét pedig a zsidó vallási közösség eladta ismeretlen 
személyeknek vagy szervezeteknek  
A Rákos nyugati lejtőjén terül el az úgynevezett 
Felső temető 1,5 hektáros területen, melyet 1999-
ig használtak. Ebben a temetőben a második 
világháborúban elesett katonák találtak örök 
nyugalomra.

Kultúrtörténeti értékek
A  temetőben sok értékes sír és síremlék megmaradt, 
melyek ismert rozsnyói személyiségek végső nyughelye. 
Kultúrtörténeti értékekkel rendelkeznek, tükrözik 
a helyi kőfaragó mesterség és a vasmegmunkálás 
fejlődését. A legértékesebb sírkövek közül az egyik egy 
hármas síremlék a 19. század második feléből, mely 


