A kis hegyi település méltán rászolgált az előnévre, hiszen bányáiban évszázadokon át aranyat
és ezüstöt bányásztak. Károly Róbert királyunk, mint királyi bányatelepet felméretteti, határait
pontosan kijelölteti. Utóda Nagy Lajos önálló királyi városi kiváltságot adományoz
"Telukbányának". A virágzó bányaváros igazi fénykorát azonban Zsigmond király idejében
élte.
A XVII. századi bányaomlást követően a település gazdasági jelentősége egyre csökken. Gyára,
mely sokáig a híres telkibányai porcelánt gyártotta, ma helyi nevezetesség.

Aranygombos Telkibánya
hírneve, varázsa az egykori bányaváros ritka
emlékeiből, a környék természeti szépségeiből,
egyre gyarapodó vendégcsalogató lehetőségeiből
adódik.
Telkibánya a Zemplén-hegység legszebb túráinak
nagyszerű kiindulópontja. A gönci kolostorromok, Amadévár, Kutyaszorító, Kőkapu, Füzéri
vár, Nagy-Milic, HolIóháza, Mátyás király kútja,
Dorgói-fenyves, Pengőkő, Bohó-rét, Regéci vár mind egy-egy gyöngyszeme a Zemplénihegységnek. Telkibányáról kiindulva gyalogosan
kényelmesen elérhetők, egész-, vagy félnapos
túrák formájában, és a legszebb élményeket
nyújtják a természetet kedvelőknek.
Innen indulhatunk egynapos túra keretében
Boldogkőváraljára, valamint a másik irányban a
füzérradványi kastélyhoz, az arborétumhoz, a
széphalmi Kazinczy-emlékmúzeumhoz, Sátoraljaújhelyre és Sárospatakra.
A Rákóczi túra útja szintén Telkibányán vezet
keresztül, melyet a hosszabb, többnapos túrákat kedvelők számára ajánlunk. A FüzérTelkibánya-Regéc-Sárospatak
útvonalat legnagyobb túraélményeik közé sorolhatják a
természetjárók. Telkibányán a
felsorolt túralehetőségektől függetlenül is hosszabb időt érdemes eltölteni, mert a pihenés
ideális feltételei mellett a
község bőven kínálja látnivalóit,
érdekességet, szórakozást.
Megtekintésre érdemes a régi
porcelángyár épületében berendezett múzeum a gyár eredeti
termékeivel, erdészeti, néprajzi
és bányatörténeti kiállításával,
ásványaival, előkertjében az
aranyérc-őrlőkövekkel. A telki-

bányai Ipartörténeti Gyűjtemény a
rudabányai
Ércés
Ásványbányászati
Múzeum
kezdeményezésére nyitotta meg
kapuit 1970-ben, abban az
épületben, amelyben 1825-ben
Bretzenheim
herceg
az
érckutatásnál megtalált kaolin
felhasználására
porcelángyárat
létesített. A gyár 1907-ben
beszüntette termelését az egyre
növekvő konkurencia miatt. A
romos épületet az 1930-as évek
elején a Kádár család vette meg és
a
felső
szinteket
lebontva
lakóházzá alakította át. 1970-ben
az épület alagsorát, 1980-ban pedig az egész épületet és teljes vagyonát a család utolsó tagja,
Kádár Sarolta a múzeum céljaira adományozta.
A múzeum legértékesebb részét a kerámia gyűjtemény képezi, amely hazánk első porcelán
termékeit, a híres „Regéc” és „Telkibánya” jelzésű kerámiák teljes sorát őrzi. A bányászati
gyűjtemény a hajdani bányaváros Telkibánya középkori virágzó nemesércbányászat emlékeit és
Tokaj-Hegyalja ásványbányászatának képeit, dokumentumait és a korábban itt működő
fafaragó tábor alkotásait őrzi. Hazánk egyik legszebb vidékének természeti kincseit, fáit,
növényeit, vadjait és madarait mutatja be az erdészeti kiállítás. Az alagsorban lévő Múzeum
Kávézó 1984-től a környék leghangulatosabb vendéglátó helye.
Az
Ipartörténeti
Gyűjtemény
kertjében elhelyezett malomkövek, a
Telkibánya
környékén
folyt
nemesércbányászat értékes emlékei.
Anyaguk kemény hidrokvarcit és
kovásodott violit, amelyek TokajHegyalja jellegzetes kőzetei. A
kiállított malomkövek egyes darabjait
már a bányászok virágkorában, a 14.
században használták. A Kánya-hegy
oldalában csaknem ötven félig
faragott, vagy törött malomkő
található.
Helyi különlegesség a várdombon
épült templom (XVI. század), 1624ból való felirattal.
Műemlék értékű a temető jellegzetes, egyedi kopjafáival. A Vártemplomot körülvevő
temetőben a fejfák az „oszlopos-rovásos” kopjafák csoportjába tartoznak. Az évszám és a
szöveg rávésése nélkül is „beszélő” kopjafák voltak, hiszen formájukról, alakjukról meg
lehetett állapítani az elhunyt nemét, életkorát, vagy a közösséghez kapcsolódó viszonyát.
Díszítései, archaikus évszámjelölései azokra a korokra utalnak, amikor az írásbeliség még nem
terjedt el hazánkban. Különleges értéket képviselnek a kopjafák díszítő elemei is. Az ősi
halottkultuszra utalnak a rozettás, forgó rózsához hasonló díszítések, amelyeket leegyszerűsítve
körzővel szerkesztenek, ez a napisten kőköri eredetű jelképe. Megtalálható még a szomorúfűz
vésett formája is, ami csak az utóbbi évszázadban terjedt el. Sajnos manapság egyre nagyobb

mértékben váltják fel a szépen faragott kopjafákat a
műkőből és betonból készült síremlékek. Ez nem
ítélhető el, de szükséges lenne megmenteni legalább a
temető egy részében ezt a ma már ritka nemzetközi
örökségünket.
A Vártemplom közelében sikerült megtalálni a
hajdani bányavároshoz tartozó ispotálynak és Szent
Katalin tiszteletére felszentelt kápolnának a
maradványait.
1367-ből
származó
okiratok
számolnak be az ispotály és a templom alapításáról.
Az ásatásokat a Herman Ottó Múzeum végezte,
feltárva teljes egészében a templom alapjait és a
hozzá tartozó ispotály és temető egy részét és eredeti
formában helyre állította a későbbi időben épült
kápolnát. Különleges értéke a feltárt romoknak, hogy
a hazánkban talált ispotályok közül csak a telkibányai
maradt meg eredeti formában. A telkibányai Szent
Katalin kápolna és ispotály az ország gyik legszebb
helyreállított műemléke, amelyet dokumentumok
felkutatása és szakszerű régészeti ásatások alapoztak
meg. A szép környezetben megépült kápolna és romkert ma már egyik látványossága a
környéknek, szívesen használják esküvők, keresztelők, hangversenyek szervezésére.
Telkibánya nemcsak az üdülővendégek, egyéni túrázók egyre kedveltebb területe, hanem
kiválóan alkalmas nagyobb túracsoportok, iskolák, ifjúsági szervezetek és csoportok
táborozására is. Gyermek és ifjúsági táboraiban 200 fő elhelyezésére van lehetőség.
(lásd.:szállásajánló:Ifjúsági Szálló és Hegyi Tábor) A természet járó és ásványgyűjtő táborok
mellett egyre népszerűbbek az úgynevezett Erdei Iskolai programok, melyekhez kiváló
lehetőséget kínál a település klímája, gazdag növény, állat és ásványvilága. A táborozók - Erdei
iskolában résztvevők - teljes napi, vagy részbeni étkezési igényét a gyermektábor korszerű
étterme alacsony árakon tudja kielégíteni.
Telkibánya
az
utóbbi
évek
idegenforgalmi fejlődését tekintve mindinkább az észak-zempléni turisztika
fellegvárává kezd fejlődni. Ennek
megfelelően alakultak ki a korszerű
idegenforgalmi igényeknek megfelelő
alapvető
szolgáltatások
lehetőségei.
Szállodája, gyermektáborai mellett egyre
többen kapcsolódnak be a falusi
turizmusba. A festői környezetben lévő
kis hegyi községben ma már mindent
megtalál az idelátogató turista: megfelelő
szállást, étkezési lehetőséget és a pihenés,
szórakozás feltételeit.
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