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Náhrobník Ilony Póschovej 
Mladším dielom je náhrobník mladej ženy, Ilony 
Póschovej (jej manželom bol významný maďarský 
konštruktér a vynálezca Kálmán Kandó). Tumbu 
so skláňajúcou sa smútiacou ženskou postavou 
v secesnom slohu vyhotovil v roku 1914 v Ríme 
z bieleho carrarského mramoru sochár Amleto Cataldi.

Bandika
Syn maďarského spisovateľa Zsigmonda Móricza ako 
deväťmesačný zomrel počas návštevy v Rožňave. Mal 
vysoké teploty a do rána zomrel.

Pamätník obetiam holokaustu
Autorom výtvarnej štúdie pomníka je Jakov Meiri 
žijúci v Izraeli. Dve tabule v tvare otvorenej knihy, 
na vrchole ktorej sú 
štylizované Mojžišove 
kamenné dosky zákonov, 
stoja na podstavci 
zo sivého mramoru. 
Uprostred podstavca 
je šesťuholníková 
priehlbeň, v ktorej 
je situovaná šesťcípa 
Dávidova hviezda. 
Po oboch stranách 
kamenných dosiek 
sú presklenné kovové 
lucerny.

Pamätná tabuľa obetiam  
I. a II. svetovej vojny
Pietne miesto obetí I. a II. svetovej vojny je situované 
v severnom múre cintorína. V priestore pre šesť tabúľ 
v dvoch radoch je v hornom rade na troch tabuliach  
z čierneho mramoru vyrytý zoznam padlých v I. 
svetovej vojne, v dolnom rade sú tabule so zoznamom 
padlých  v II. svetovej vojne.



z Ružového vápenca zo Silickej planiny v západnej časti 
cintorína z polovice 19. storočia. Z veľkého množstva 
sa v cintoríne zachovalo len pár desiatok kovaných 
a liatinových mrežových ohrád hrobov a obeliskov, 
ktoré si vyžadujú náležitú ochranu a starostlivosť hlavne 
v prípadoch, keď pozostalí už neexistujú.

Náhrobníky rodiny Szilvássy
Stenový náhrobník je postavený z dvakrát pálených 
neomietaných tehál vyrobených v rodinnej tehelni 
Szilvássyovcov v Rožňave. Centrálne je umiestnená 
nápisová tabuľa z bieleho mramoru. Pochovaný je tu 
Nándor Szilvássy (1855-1913), chýrny rožňavský 
staviteľ, stavebný podnikateľ, majiteľ tehelne. V roku 
1885 postavil budovu starej rožňavskej nemocnice 
s kaplnkou, v roku 1905 kostol reformovanej cirkvi 
v Rožňave. Bol členom mestského zastupiteľstva 
a v rokoch 1895 - 1910 členom výboru spolku Rozsnyói 
Társalgási Egylet (Rožňavská beseda - pánske kasíno).

Hrob a náhrobník maliarov 
Gyulu a Kálmána Tichyovcov
Náhrobník z ušľachtilého svetlého travertínu 
je zhotovený podľa návrhu Kálmána Tichyho pôvodne 

pre brata Gyulu, 
nadaného rožňavského 
maliara a grafika, 
profesora kreslenia 
na rimavskosobotskom 
gymnáziu, ktorý 
zomrel v mladom 
veku. Do hrobu neskôr 
pochovali aj Kálmána s 
manželkou. Náhrobník 
je tesaný na spôsob 
drevených vyrezávaných 
stĺpikov vyskytujúcich 
sa v ľudovom staviteľstve 
južného Maďarska. 

Stredný stĺpik je vyložený na sokel s nápisovou doskou, 
zvyšné dva sú po jej stranách.

Náhrobník rodiny Linassi

Náhrobník rodiny významného rožňavského sochára 
a kamenárskeho majstra talianského pôvodu, Alexandra 
Linassiho, ktorý sa zúčastnil na výstavbe mauzólea 
v Krásnohorskom Podhradí. Architektúra náhrobníka 
je riešená v duchu umeleckého rukopisu mauzólea 
so stĺpmi a farebnými mozaikami. Nápisové tabule sú 
umiestnené po stranách niky, pravá je doplnená malým 
bronzovým reliéfnym portrétom mladej ženy (Mária 
Bianchi, Alexandrova manželka).

Od čias Márie Terézie 
na Jiskrovej pevnosti
Mestský cintorín o rozlohe 2 hektárov leží 
v severozápadnej časti mesta na vyvýšenine nad riekou 
Slaná. Jeho západná časť prekrýva pravdepodobne 
vzácnu historickú pamiatku – Jiskrovu pevnosť, z ktorej 
sa zachovala časť obvodového múru a čiastočne 
zrekonštruovaná budova skladu strelného prachu.
Obdobie založenia mestského cintorína je možné 
datovať rozhodnutím cisárovnej Márie Terézie 
o pochovávaní mimo centier miest, teda do druhej 
polovice 18. storočia.
Najstarší existujúci pomník rožňavského cintorína 
je neskorobarokový pomník mešťanostu Rožňavy 
Collinasiho Johannesa Flóriána z roku 1785. Samotný 
hrob sa nezachoval, len pomník, ktorý je zapísaný 
v zozname pamiatkového fondu SR.

Ďalšie cintoríny v Rožňave
Okrem dnes známeho cintorína existovalo v Rožňave 
niekoľko cintorínov. Najstarší cintorín bol okolo 
katedrálneho kostola a bol pravdepodobne prepojený 
s dnešným cintorínom. Jeho časť bola zastavaná v roku 
1905 pri výstavbe katolíckeho gymnázia.
Ďalší, židovský cintorín bol od 30. rokov 20. storočia 
na Štítnickej ulici. V roku 1972 bol zrušený a pomníky 
z čierneho mramoru boli prenesené do západnej časti 
mestského cintorína, odkiaľ ich neznámi páchatelia 
odcudzili a ďalšiu časť predala Židovská náboženská 
obec neznámym osobám alebo organizácii.
Tzv. Horný cintorín o rozlohe asi 1,5 hektárov, ležiaci 
na západnom svahu Rákoša, bol používaný do roku 
1999. V tomto cintoríne sa nachádzajú vojnové hroby 
z druhej svetovej vojny.

Kultúrno-historické hodnoty
V rožňavskom mestskom cintoríne je zachované 
množstvo vzácnych náhrobníkov a pomníkov, ktoré sú 
miestom posledného odpočinku známych osobností 
Rožňavy, ale sú zároveň dokumentom kultúrno-
historických hodnôt, remeselnej zručnosti miestnych 
železiarní a kamenosochárstva. Medzi zachované 
najvzácnejšie patrí trojica kamenných náhrobníkov 


