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Bevezetés

Kedves Olvasók!

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”1 – Vörösmarty „emléksorának” szellemé-
ben e hétkötetes sorozat elkészítésével mi, alkotók egy érdekes utazás végére értünk. 
Arra hívjuk Önöket, hogy kultúrtörténeti kiadványunk segítségével először képzeletben, 
később pedig – a könyvek vezetésével – akár személyesen, tanítványaikkal is járják be 
a trianoni békeszerződés által szétszakított, ám történelmileg, földrajzilag és kulturáli-
san összetartozó magyarországi és határon túli területeket.

Köteteink – melyek szerkezetében a bemutatott vidékek sajátosságainak megfe-
lelően adódnak eltérések – alapvető célja, hogy több szempontból megismertessék 
a hét nagy régió természeti viszonyait, történelmét, kultúráját és művészetét, hangsúlyt 
fektetve az irodalomra, az építészetre, a képzőművészetre, a vallásra, a turizmusra, 
a gasztronómiára, valamint a magyarság és a vele együtt élő más nemzetiségek és 
nemzetek szokásaira, hagyományaira. Mivel a természeti, történelmi és kulturális érté-
kek gazdagsága miatt a könyv tartalma nem lehet teljes, arra törekedtünk, hogy a jelen-
tősebb személyeket, a főbb kulturális szempontokat ragadjuk meg, és ezeken keresztül, 
az összegyűjtött ismereteket érdekességekkel színezve mutassuk be az adott területet.

Az olvasmányos fejezetek után egy kreatív feladatsor segítségével mélyedhetnek el 
az olvasók még jobban a különböző korszakokban, a kiemelkedő személyiségek életé-
ben. Ezt követi egy ajánlott irodalomjegyzék, amely útmutatásul szolgál, ha szeretnék 
még alaposabban megismerni a régió kultúrtörténetét, valamint egy többnyelvű hely-
ségnévtár, amely az adott vidék részletes feltérképezésében lehet a segítségükre.

A Szamostól a Temesig. Kelet-Magyarország és a Partium című kötet első fejezeté-
ben földrajzi és történelmi szempontból határoljuk be az öt vármegyéből (Máramaros, 
Szilágy, Szatmár, Bihar és Arad) álló Partiumot, illetve ezzel összefüggésben Erdélyt. 
Ezt követően – átlépve Partium határát – ellátogatunk Mócföldre, a havasi románokhoz, 
akik Arad és Bihar megyén kívül Fehér, Hunyad és Kolozs megyében élnek.

Mielőtt elindulnánk a régió természeti csodáinak felfedezésére, megismerkedünk 
„a magyar turizmus atyjá”-nak, Czárán Gyulának az életútjával, aki sokrétű tevékenysé-
gével rengeteget tett a bihari hegyek felfedezéséért. Vízesések, barlangok és sétautak 
sokasága őrzi emlékét.

A következő néhány fejezetben ezeket a természeti képződményeket mutatjuk be, el-
sősorban a határon túli területekre koncentrálva. A Sebes-, a Fekete- és a Fehér-Körös 
szülőföldjéről, az Erdélyi-szigethegységből kiindulva járjuk be a vidéket, érintve a Réz-
hegységet, a Királyerdő-hegységet, a Bihar-hegységet, a Béli-hegységet és az Erdé-
lyi-érchegységet. A táj érdekességei közül külön kiemeljük a Pádis-fennsíkot, amelyet 
tavasszal krókuszmezők színesítenek, a Csodavárat, amely egy hatalmas víznyelő nyí-
lása, a keleti bazárok sokszínűségét felidéző Szamos-bazárt, illetve a Galbina-kőközt. 
Vársonkolyost több mint száz feltárt barlangja miatt említjük, amelyek közül az egyik 
legismertebb a Szelek barlangja és a Nagy Magyar-barlang.

A hegyvidéki túrák után a határ magyar oldalán, a síkságon folytatjuk képzeletbeli 
utunkat. Megismerkedünk a pusztaságok legnagyobb testű röpképes madarával, a tú-
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zokkal, amely a Körös–Maros Nemzeti Park címermadara is. Az 1968 óta nem vadász-
ható, fokozottan védett madár számára, melynek természetvédelmi értéke egymillió fo-
rint, 1978-ban Túzokvédelmi Állomást is létrehoztak. Ezután újabb érdekes vidék tárul 
elénk: az egykor színes élővilággal rendelkező, a 20. század elejére azonban kihalt, 
szürke világ: az Ecsedi-láp. A legendákkal övezett lápvidék vesztét a lecsapolás okozta, 
de rehabilitációja már elindult.

A barlangok, vízesések, hegyek, szurdokvölgyek, pusztaságok és lápok után az épí-
tett környezetre helyezzük a hangsúlyt: a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány te-
lepülést. Megismerjük történelmüket, kiemelkedő személyiségeiket, jelentős épületeiket 
és egyéb nevezetességeiket. Először szót ejtünk a békési lakosság, elsősorban a szlo-
vákság történelméről, amelyben fontos szerepe volt az osztrák származású Harruckern 
János Györgynek. A békési régióból bemutatjuk Szarvast, amelynek felvirágoztatása el-
sősorban Tessedik Sámuelnek köszönhető; Gyomaendrődöt, amelynek életében meg-
határozó volt a Kner család; „Európa legnagyobb faluját”, Békéscsabát, önálló fejezetet 
szentelve malomiparának; Szabadkígyóst, amelynek a neve összeforrt a Harruckern, il-
letve a Wenckheim család nevével; Gyulát, középpontban a várral, a település jól ismert 
szülöttjével, a Himnusz zeneszerzőjével, Erkel Ferenccel, valamint a hungarikum gyulai 
kolbásszal; Sarkadot a cukorgyára révén, Mezőhegyest szintén a cukoriparban való je-
lentős szerepe, illetve a nóniusz lófajta kapcsán. A hazai lótenyésztés fejlesztésében 
lényeges Csekonics József huszártiszt elméleti és gyakorlati munkássága.

Ezt követően átlépünk a határon, s javarészt külhoni városokat és falvakat veszünk 
sorra. Elsőként a tizenhárom vértanúról ismert Aradra térünk be, ahol két alkotás, egy 
obeliszk és a Szabadság-szobor is emléket állít a szabadságharc hőseinek. Arad köze-
lében áll két kastély, amelyet érdemes felkeresni: Mácsán a Csernovics-kastélyt, amely-
nek udvarában eltemettek két aradi vértanút (Damjanich Jánost és Lahner Györgyöt), 
illetve Sofronyán a Purgly-kastélyt, amely Horthy Miklós apósáé volt. Aradhoz szorosan 
kapcsolódik Világos, ahol Görgey Artúr letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, s 
a megadási egyezményt – a legenda szerint – a Bohus-kastélyban írta alá.

Vidámabb vizekre evezve bemutatjuk az Arad-hegyaljai borvidéket, melynek neve-
zetessége a kadarkából készített vörös aszú. E borvidéket elhagyva érkezünk Lippára, 
a nemzetiségi és vallási sokszínűségéről ismert városba, melynek egyedi építménye 
a török bazár. A településhez tartozik a Maros gyöngyének is nevezett Solymosvár, 
amelyet a 18. század végén felrobbantottak, s azóta sem építették újjá. Szintén Lippa 
része a csodákkal övezett búcsújáró hely, a „magyar Jeruzsálem”, Máriaradna.

A következő két fejezet Arany Jánoshoz kapcsolódik: elsőként szülővárosa jelképét, 
a nagyszalontai Csonka-tornyot mutatjuk be, illetve az Arany-hagyaték sorsát, majd egy 
rövid kitérő erejéig visszatérünk Magyarországra, a Kis-Sárrétre. Ennek egyik központja 
volt Geszt, a Tisza család birtoka, s az „édes Arany bácsi”, ahogy levelében később 
tanítványa, Tisza Domokos szólította, rövid ideig a geszti kastélyban volt házitanító. 
A Kis-Sárrét másik fontos települése Biharugra, melynek mocsaras élővilága az Ecsedi-
lápéhoz hasonlóan megsínylette a civilizációs beavatkozásokat. Biharugrától nagyjából 
30 kilométerre terül el Bojt, melynek tájháza a bihari népművészetet mutatja be.

Bojtról ismét visszatérünk Románia területére, a mindössze 20 kilométerre fekvő 
Nagyváradra, melynek kiemelkedő személyiségei közé tartozik többek között a lovagki-
rály, Szent László, a humanista költő, Janus Pannonius vagy az egyetemalapító eszter-
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gomi érsek, Pázmány Péter. A város műemlék épületei mellett jelentős szellemi hagya-
téka a Váradi regestrum, illetve a modern magyar irodalom egyik alappillére, a Holnap 
Irodalmi Társaság, melynek alapításában Ady Endre is részt vett.

Nagyváradtól délre haladva érkezünk Félixfürdőre és Püspökfürdőre, melyek ter-
málvizükről ismertek. Püspökfürdő közelében található egy különleges képződmény, 
a betfiai zsomboly, melyet a helyiek 86 méteres mélysége miatt kráternek neveznek. 
Biharrósa környékét föld alatti barlanghálózata teszi érdekessé, Magyarremetét a fres-
kói miatt is értékes Árpád-kori temploma és több száz éves, védett kocsányos tölgye, 
a hagyományait őrző Köröstárkányt népviselete, a „tárkányi ruha”, Biharfüredet hegyvi-
déki üdülőtelepe, Rézbányát pedig a Czárán Gyula által Kataraktáliának vagy rézbányai 
vízi játékoknak nevezett, tizenkét vízesést magában foglaló túraútvonal. Innen észak felé 
véve az irányt a Sebes-Köröshöz hasonlóan Révbe érünk. A fehér edényeiről ismertté 
vált település a fazekasság központja volt, de jelentős szerepe volt a sószállításban is. 
A „nagy, álmos, furcsa árok” – ahogy Ady fogalmazott versében –, vagyis az Ér melletti 
kistájról, Érmellékről szólva röviden bemutatjuk annak „fővárosát”, Érmihályfalvát, vala-
mint Ottományt és Szalacsot. Közülük két településhez is kötődött „Érmellék utolsó poli-
hisztora”, az orvosként dolgozó Andrássy Ernő, aki emellett ornitológiával és régészettel 
is foglalkozva jelentős anyagot gyűjtött össze az Érmellékről.

A már többször említett Ady Endre több szállal is kötődik a Partiumhoz: szülőfalu-
ja, Érmindszent, tanulmányai helyszíne, Nagykároly és Zilah, valamint Nagyvárad mind 
fontos állomások voltak életében. Csakúgy, mint Csucsa, amely ugyan már nem a Par-
tium, hanem Kolozs megye területén van, de ha Zilahra ellátogatunk, akkor érdemes 
felkeresni a körülbelül 50 kilométerre fekvő települést és az egykori Boncza-birtokot.

A következő Szatmár megyei falu, Ákos nevezetessége az Árpád-korban épült, ké-
sőbb reformátussá lett templom. A máramarosi Nagybánya jelképe az István-torony, 
melynek történetét áttekintve nagy vonalakban megismerhetjük a település történelmét 
is. A város a régmúltból híres volt pénzverdéjéről, a közelmúltból pedig az itt alapított 
művésztelepről, melynek kiemelkedő alakja volt Hollósy Simon festőművész. Nagy-
bányától bő 10 kilométerre található Koltó a Teleki-kastéllyal, ahol Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia a mézesheteiket töltötték.

Ezután kitekintünk a máramarosi bércekre, s a három folyóvíz által közrefogott Má-
ramarosszigetre. Kötetünket különös témával zárjuk: a máramarosi Szaplonca vidám te-
metőjével, amelyben élénk színű és tréfás versikéket tartalmazó fakereszteket állítottak, 
illetve a tiszaháti település, Szatmárcseke csónakos sírkertjével.

Reméljük, kötetünk felkelti a kedves olvasók érdeklődését, és személyesen is meg-
látogatják a bemutatott területeket. Nemzetünk múltja így válhat élő, nemcsak az iskola-
padban elsajátított, hanem valóságos ismeretté, gazdagítva a felnövekvő nemzedékek 
lelkét, életét. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően megtartó reménnyel tekinthetünk 
a jövőbe, hiszen ahogy Babits Mihály is írja: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb 
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”2

Az alkotók
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Introduction

Dear Reader,

„The reputation of a nation without memories is only a shadow.”In the spirit of Vörösmarty’s 
„series of memories”, by creating this seven-volume series, we, the creators, have 
reached the end of an interesting journey. We invite you to visit the Hungarian and cross-
border areas torn apart by the Treaty of Trianon that are historically, geographically and 
culturally cohesive, first in your imagination and later - led by these volumes - even in 
person, together with your students, with the help of our cultural history publication.

The basic aim of our books - in the structure of which there are differences according to 
the characteristics of the presented regions - is to acquaint the reader with the history and 
natural environment of the seven great regions from several aspects, with an emphasis 
on literature, architecture, fine arts, religion, tourism, gastronomy, as well as the customs 
and traditions of Hungarians and other nationalities living with them. As the content of the 
book cannot be complete due to the richness of historical, natural and cultural values, we 
instead sought to capture the more significant persons and the main cultural aspects, and 
through these, tried to present the given area by adding some interesting details.

After each chapter, there is a set of creative tasks to help readers to deepen their 
knowledge of the different eras, and the lives of prominent personalities. This is followed 
by a recommended bibliography, which can provide guidance on which spiritual paths 
to follow if you want to learn more about the cultural history of the region. Finally, 
a multilingual directory of sites can help to map the area in detail.

In the first chapter of the volume „From Szamos to Temes. Eastern Hungary and 
the Partium” we delimit the Partium consisting of five counties (Máramaros, Szilágy, 
Szatmár, Bihar and Arad) and Transylvania from a geographical and historical point 
of view. Afterwards - crossing the border of Partium - we visit Mócföld, the scattered 
mountainous villages inhabited by Romanians in the counties of Fehér, Hunyad Kolozs, 
Arad and Bihar counties.

Before setting out to explore the natural wonders of the region, we get to know the 
life of Gyula Czárán, the “father of Hungarian tourism”, who, with his manifold activities, 
did much to explore the mountains of Bihar. Many waterfalls, caves and walking paths 
preserve his memory.

In the next few chapters, we present these natural formations, focusing primarily on 
areas on the other side of the border. Starting from the Apuseni Mountains, the homeland of 
the Sebes, Fekete- and Fehér-Körös rivers, we explore the countryside, touching the Réz- 
Mountains, the Király Forest, the Bihar Mountains, the Béli Mountains and the Metaliferi 
Mountains. The highlights of the landscape include the Padis Plateau, which is covered by 
crocus fields in spring, the Fortress of Ponor (Csodavár), which is the opening of a huge 
sinkhole, the Szamos Bazaar, reminiscent of the colourful eastern bazaars, and the Galbina 
Gorge. Vársonkolyos is mentioned because of its more than one hundred excavated caves, 
the best known of which are the Wind Cave and the Great Hungarian Cave.

After the mountain hikes, we continue our imaginary journey on the Hungarian side 
of the border, on the plain. We get to know the great bustard, the largest-bodied flying 
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bird in the wastelands, which is also depicted in the coat of arms of the Körös – Maros 
National Park. For the highly protected bird, which has been protected from hunting 
since 1968 and has a nature conservation value of one million forints, a Bustard Reserve 
was established in 1978. Then an interesting landscape unfolds before us: the grey 
world that once had colourful wildlife but became extinct by the beginning of the 20th 
century: the Ecsedi Marsh. The marshland is surrounded by interesting legends, and its 
decline was caused by drainage, but its rehabilitation has already begun.

After caves, waterfalls, mountains, gorge valleys, wastelands and wetlands, we focus on 
the built environment: without claiming to be exhaustive, we present some settlements. We 
get to know their history, outstanding personalities, significant buildings and other sights. 
We first talk about the history of the inhabitants of Békés, especially the Slovaks, where 
the Austrian János György Harruckern played an important role. Among the settlements 
of the Békés region we present Szarvas, the flourishing of which is mainly thanks to Sá-
muel Tessedik; Gyomaendrőd, where the Kner family played a crucial role; Békéscsaba, 
„Europe’s largest village”, devoting a separate chapter to its milling industry; Szabadkigyós 
whose name is inseparable from the Harruckern and Wenckheim families; Gyula, with its 
castle, and its famous native, Ferenc Erkel, the composer of the National Anthem, as well 
as the Sausage from Gyula which has been proclaimed a Hungarikum; Sarkad is well 
known for its sugar factory, Mezőhegyes also plays a significant role in the sugar industry 
and is known for its Nonius horse breed. The theoretical and practical work of hussar officer 
József Csekonics is important in the development of Hungarian horse breeding.

We then cross the border and describe the towns and villages there. We first visit 
Arad, known for its thirteen martyrs, where two pieces of art, an obelisk and a Statue of 
Liberty, also commemorate the heroes of the revolution. There are two castles near Arad 
that are worth visiting: The Csernovics Castle in Mácsa, in the courtyard of which two 
martyrs from Arad (János Damjanich and György Lahner) were buried, and the Purgly 
Castle in Sofronya, which belonged to Miklós Horthy’s father-in-law. Closely related to 
Arad is Világos, where Arthur Görgey capitulated to the Russian General Rüdiger and, 
according to legend, signed the agreement of surrender in Bohus Castle.

On a more pleasant note, we present the wine region in Arad-Hegyalja, where the 
legendary red aszú is made from Kadarka. Leaving this wine region, we arrive in Lippa, 
a town known for its ethnic and religious diversity and its unique edifice, the Turkish 
Bazaar. Solymosvár, also known as the pearl of the river Maros, belongs to this settlement; 
it was blown up at the end of the 18th century and has not been rebuilt since. Also part of 
Lippa is the miraculous pilgrimage site, the „Hungarian Jerusalem”, Máriaradna.

The next two chapters are related to János Arany: first we present the symbol of his 
hometown, the Truncated Tower in Nagyszalonta, and the fate of the Arany Legacy, then 
we return to Hungary, Kis-Sárrét, for a short detour. An important location was Geszt, 
the estate of the Tisza family, where “sweet Uncle Arany”, as his pupil Domokos Tisza 
later called him in his letter, was a tutor for a short time. Another important settlement 
of Kis-Sárrét is Biharugra, whose marshy wildlife, similarly to the Ecsed Marsh, was 
damaged by human intervention. The village museum in Bojt, about 30 km from Bihar-
ugra, showcases Bihar folk art.

From Bojt we return to Romania, to Nagyvárad, which is only 20 km away, the 
outstanding personalities of which include the Knight King, St. László, the humanist poet 
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Janus Pannonius and the Archbishop of Esztergom, and University founder, Péter Páz-
mány. In addition to its monumental buildings, the town’s significant intellectual legacy 
is the Regestrum Varadinense as well as the Literary Society of Tomorrow, which is one 
of the cornerstones of modern Hungarian literature, the “Holnap” Literary Society, in the 
founding of which Endre Ady also participated.

Heading south from Nagyvárad, we arrive at Félixfürdő and Püspökfürdő, both of 
which have thermal water. Near Püspökfürdő there is an interesting formation, the 
Betfia pothole, which the locals call a crater due to its depth of 86 meters. The vicinity 
of Biharrósa is interesting because of its underground cave network; Magyarremete’s 
sights include a church from the Árpád era with valuable frescoes, and a protected 
pedunculate oak tree which is hundreds of years old; the folk costume of the traditional 
village of Körkstárkány is also interesting; Biharfüred has a beautiful mountain resort; 
and Rézbánya has a hiking trail with twelve waterfalls, referred to as the Water Games 
of Rézbánya or Cataracts by Gyula Czárán. From here, heading north alonglide the Se-
bes-Körös, we reach Rév. The settlement, which became known for its white pots, was 
a centre for pottery, but it also played a significant role in the transport of salt. Érmellék 
is a micro-region alongside the brook Ér and is a “big, strange, sleepy ditch” - as Ady 
put it in his poem. We briefly present the “capital” of Érmellék, Érmihályfalva, as well as 
Ottomány and Szalacs. Ernő Andrássy, the “last polyhistor of Érmellék”, was also tied 
to two of these settlements; he was a medical doctor, but with his work in the field of 
ornithology and archaeology, he gathered significant knowledge about Érmellék.

Endre Ady is connected to the Partium by several threads: his native village, Ér-
mindszent, the site of his studies, Nagykároly and Zilah, as well as Nagyvárad were 
all important stations in his life. Just like Csucsa, which is no longer in Partium but in 
Kolozs County, but when visiting Zilah it is worth making the 50 km detour to the former 
Boncza estate.

The landmark of Ákos, the next village in Szatmár county, is the Árpád-era Reformed 
Church. The symbol of Nagybánya in Máramarosis the István Tower, the history of which 
gives a glimpse into the history of the settlement. The town used to be famous for its 
mint, and more recently, for the artists’ colony founded here, whose prominent figure 
was the painter Simon Hollósy. Koltó with the Teleki Castle is located just over 10 km 
from Nagybánya, where Sándor Petőfi and Júlia Szendrey spent their honeymoon.

We then look at the Máramaros hills and Máramarossziget, surrounded by three 
rivers. We conclude our volume with a rather unusual theme: the Merry Cemetery in 
Szaplonca in Máramaros, in which wooden crosses with brightly coloured and funny 
poems were erected, and the graveyard of Szatmárcseke in Tiszahát with its boat-
shaped headstones.

We hope that the geographical and spiritual landscapes described will attract your 
interest, so that you will visit the region, thus, a vivid, real-life experience (that is, additional 
knowledge not exclusively gained in school) of the past that enriches our nation will also 
enrich the soul and life of future generations. We hope that if this succeeds, we can look 
to the future with hope, because – as Mihály Babits writes – “Without the past there is no 
future; the richer your past the more threads you have that tie you to a future.”

The Authors
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„Hepehupás, vén Szilágyban…”3 

A Partium meghatározása

A Partium [ejtsd: párcium] (’részek’, azaz „a 
Magyar Királyság részei”) csodálatosan szép 
és kultúrtörténetében gazdag vidék a szo-
rosabb értelemben vett Erdély és Magyar-
ország között. Kiterjedése az évszázadok 
folyamán állandóan változott, így hát nem 
könnyű pontosan megmondani, mettől med-
dig terjedt a területe a 19. vagy a 20. század-
ban, sőt visszamenőleg 1570-ig, amikor jogi 
fogalomként megszületett ez az elnevezés. 

Ahhoz, hogy értsük, mi a Partium, előbb 
értenünk kell, mi is Erdély. Erdély a magyar 
múltban a Királyhágón túli, keleti területeket 
jelentette. Különleges jogi státusza volt, aho-
gyan többek között a Magyar Királysághoz 
tartozó Horvátországnak is. Amíg azonban 
Horvátországot bán irányította, Erdélyt vajda. 
Természetesen a bán és a vajda is a király 
fennhatósága alatt állt, mégis sok minden-
ben önállóan dönthettek, ha gyorsan kellett 
cselekedni, talán azért, mert távol voltak a ki-
rályság központjától, vagy talán mert fontos 
határvédelmi szerepük volt. Ezért vált Erdély 
némileg önállóvá az idők folyamán, miközben 
a Magyar Királyság része volt. Még önállób-
bá pedig akkor vált, amikor a török hódítást, 
a mohácsi csatát követően Szapolyai János 
után hamarosan Habsburg Ferdinándot is 
megválasztották királynak. A Szapolyai ural-
ta területekről idővel a Habsburg-kormányzat kénytelen volt lemondani, és az 1570-
es speyeri szerződésben erdélyi fejedelemnek ismerték el Szapolyai János fiát, János 
Zsigmondot, aki ekkor lemondott az általa addig használt „electus rex” (’választott ki-
rály’) címről. Így jött létre az önálló (de továbbra is a Magyar Korona részét képező) 
Erdélyi Fejedelemség.

A Partium – a Tiszántúl és a Királyhágó között fekvő, minden korban más kiterjedésű 
terület – sohasem tartozott Erdélyhez, nem volt az Erdélyi Fejedelemség része, hanem 
afféle kialkudott ráadásként kapta János Zsigmond, a speyeri szerződés rendelkezése-
ként. Ettől kezdve hol Erdélyhez, hol a Magyar Királysághoz csatolták. Nehézséget is je-
lentett ez a változékonyság és átmenetiség az itt élőknek, miközben értékeket is hozott, 
keletről, Erdély felől éppúgy, mint nyugatról, a Magyar Királyság felől. 

Vésztő, Trianon-emlékmű

A Maros Aradnál
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1920-ban a trianoni békeszerződés újra 
Erdélyhez tartozónak tekintette, legalábbis 
a végeredmény azonossá tette a helyzetét 
Erdélyével, és egyaránt román fennhatóság 
alá kerültek, a román állam részeivé lettek. 
Ma Romániának azt a nyugati részét nevez-
zük Partiumnak, amely nem tartozott az Erdé-
lyi Fejedelemséghez: Máramaros, Szilágy, 
Szatmár, Bihar és Arad megye alkotja. Leg-
nagyobb városai Nagybánya, Zilah, Szatmár-
németi, Nagyvárad és Arad.

A Partium olyan írókat és költőket adott 
a magyar kultúrának, mint Ady Endre (Érmind-
szent, Szatmár megye), Arany János (Nagy-
szalonta, Bihar megye), Dsida Jenő (Szat-
márnémeti, Szatmár megye), Kölcsey Ferenc 
(Sződemeter, Szatmár megye), Németh Lász-
ló (Nagybánya, Máramaros megye), Pázmány 
Péter (Nagyvárad, Bihar megye) vagy Tóth 
Árpád (Arad, Arad megye). 

 

Kilátás Solymosvár várából

Zilah, Ady Endre
(Balaskó Nándor, 1957)



15

Arany és vér

A mócok földje

 
A mócok, vagyis a havasi románok hegyi fal-
vakban, tanyákon élnek Arad, Bihar, Fehér, 
Hunyad és Kolozs megyében. Az általuk la-
kott területet Mócföldnek vagy Mócvidéknek 
is nevezik. Lakóhelyeik szétszórt, hosszan 
elnyúló települések. Jól szemlélteti ezt Jókai 
Mór (1825–1904) jegyzete, melyet a Fehér 
megyei Vidráról írt:

„…az ollyan falu, a mibe délután két óra-
kor megérkezve, négyig mindig befelé men-
tünk, másnap reggel hetedfélkor kiindultunk 
belőle, tizenegyig mindig kifelé mentűnk, s 
csak akkor értük el a végét. Egy-egy házcso-
port, mérföldnyi távolságban van a másiktól, 
s azt rendesen egy atyafiság lakja; hét külön 
temploma van a falunak, mert ha egybe kel-
lene minden lakosnak járni, a szélsők szom-
baton indulhatnának el a vasárnapi prédiká-
cióra, s hétfőn érnének róla haza.”4 

A mócok elnevezése a román mot (’fonó-
szál, copf’) kifejezésből ered, mivel a férfiak 
két copfba fonták a hajukat. Hagyományosan 
pásztorkodással, állattartással, fakiterme-
léssel, bányászattal és aranymosással fog-
lalkoztak. A bányászatra több településnév 
is utal, például Rézbánya, Aranyosbánya, 
Körösbánya, Abrudbánya. A móc aranyország 
négyszögét Aranyosbánya, Zalatna, Nagyág, 
valamint Abrudbánya alkotta. Verespatakon 
a hegység gyomrában lévő aranyat jelenleg 
környezetvédelmi okok miatt nem lehet to-
vább bányászni. A településen bányászati 
múzeum található.

A mócok különös szokásai közé tartozik 
a Topánfalva melletti Gajna-tetőn megtartott 
leányvásár. Ilyenkor lejöttek a hegyekből, és ki-
házasították leányaikat. A vásár Jókai Mór Sze-
gény gazdagok című regényéből vált ismertté:

Vidra, fatemplom

Verespatak, az aranybánya járata
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„Egy napján az esztendőnek nagyon élénk szokott lenni a Geina. Szent Iván-napra 
következő szombat este eljőnek Rézbányáról, Topánfalváról a mézeskalácsosok, lóhát-
ra rakott mézes bábjaikkal, méhseres és pálinkás csobolyóikkal, és sátorokat vernek 
a tisztáson, másnap aztán tele van a hegytető vidám néppel, ekkor tartják a hírhedett 
leányvásárt.

Távolról, közelről összejönnek a leányos anyák felcicomázott eladó lyányaikkal, akik 
egyúttal minden hozományokat is bemutatják; felfűzött arany, ezüstpénz nyakukban, cif-
ra szövött kendőik a lovak oldalára akasztva, töltött párnák, festett ládák a nyeregben; 
azokat ott sorban lerakják a sátorok alá, mint valami igazi vásárban, s azután jönnek 
a vevők, nyalka házasulandó legények, nézegetik a portékát, szóba ereszkednek vele, 
alkusznak, és odább mennek, ha nem bírtak megegyezni. Némely leányt nagyon rátarta-
nak, másikat az első kérőnek odaadják, s akinek párja akadt, azt azután szép furulya- és 
csimpolyaszóval lekísérik a legközelebbi kalugyerig, aki aztán hit szerint szentesíti ezt 
a frigyet. 

Nagysád mosolyog e szokás felett, itten pedig ez nagyon természetes magyarázattal 
bír; a havasok lakói pásztori életmódjuk mellett oly távol laknak egymástól, hogy a leg-
közelebbi szomszéd fél óráig sem jut el szomszédjához. Amellett a fiatal leányok otthon 
ülnek, a fiatalság csak egyszer látja egymást esztendőben, a geinai leányvásáron. A fér-
jes asszonyoknak már aztán szabad a búcsúkra is eljárni, de a leány otthon marad.”5 

Vidra, Alsóvidrai-vízesés
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A szokás azóta ugyan kihalt, de minden év nyarán ünnepséget tartanak a Gajna-
tetőn, több mint kétszáz éve.

A mócok említésekor nem feledkezhetünk meg a fenyőfából készült, hosszú, kúpos, 
csőszerű hangszerről, a kürtről (tulnic), amely elérheti akár a 3 méter hosszúságot is. 
Leginkább a nők használták. A kürtöt vízbe áztatás után lehetett megszólaltatni, s min-
den hangnak más jelentése volt, amelyet csak a megszólaltató és a megszólított értett. 
A családtagok így tudták hírül adni egymásnak a fontos dolgokat. 

 

A bihari hegyek apostolának nyomában

Czárán Gyula életútja

A magyar turizmus atyja, seprősi Czárán 
Gyula (1847–1906) az Arad megyei Seprős 
községben született, jómódú földbirtokos 
család első gyermekeként. Örmény ősei Er-
délybe kerültek, ahol elmagyarosodtak, és 
nemességet szereztek. A Czárán család 
1821-ben már megvásárolta birtokát a köz-
ségben a magyar kincstártól, majd 1830-ban 
nyert nemességet „seprősi” előnévvel.

Czárán Gyula életének első szakaszát 
családja, főleg édesapja szigorú elvei és bé-
csi tanulmányai határozták meg, ezt követő-
en pedig az otthoni gazdaság irányításának 
átvétele. 1867-ben apja akaratából a mér-
nöki pálya helyett Pesten, majd Bécsben jo-
gásznak tanult. Súlyos betegségei (hólyagos 
himlő és tüdőgyulladás) után 1871-ben haza-
utazott Seprősre. A családi gazdálkodásban 
azonban nem találta a helyét, így sokat ol-
vasott, zenélt (négy hangszeren játszott) és 
kirándult. Utazásaira mindig magával vitte az 
eredetivel egyező billentyűzetű, de kismére-
tű, néma zongoráját, s azon gyakorolt.

Gyakran tanulmányozta a bihari termé-
szeti viszonyok leírásait. Egyre többször me-
nekült ki a Béli-hegyekbe, majd a Királyerdő-hegység déli lejtőire. Mézgedre is eljutott, 
ahol már 1880-ban felfedezte a Mézgedi-cseppkőbarlangot, elsőként tárta fel, és útba-
igazító jelzésekkel látta el az akkor ismert három szintet. A Meziádi-cseppkőbarlangként 
is ismert barlangot Czárán halála után elnevezték Czárán-cseppkőbarlangnak. Leg-
jelentősebb régészeti felfedezéseit a tizenkétezer évvel ezelőtt kihalt barlangi medve 

Nagyvárad, Czárán Gyula mellszobra
(Máté Gyula – Máté Alpár, 2008)
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csontjai és a Krisztus előtti 3. évezredből 
származó, az akkor legjelentősebb Cotofeni-
kultúrához tartozó kerámiatöredékek jelentik.

Az ifjú Czárán az elkövetkezendő időszak-
ban bejárta Európát, és alapos ismertetéseket 
írt a francia Alpokról. Hazatérését követően 
édesapja meghalt. A fiú ezután a bihari he-
gyek felfedezésével és az ottani turistautak 
kiépítésével foglalkozott. A családi gazdaság 
vezetésével hű gazdatisztjét bízta meg, ő pe-
dig a menyházai Paradeiser-villát vette bér-
be, és odaköltözött. Birtokai teljes jövedelmét 
a Béli- és a Bihar-hegység feltárására költötte. 
Saját költségén sétányokat épített ki, például 
kilátókhoz vagy Dézna várának romjaihoz. 

Légúti betegsége miatt 1892-ben 
Biharfüredre került fürdővendégként, ahol 
kutatott, vázlatokat készített. Ebben az évben 
iratkozott be a Selmecbányai Erdészeti és Bá-
nyászati Főiskolára. 1895-ben a Magyarhoni 
Földrajzi Társaság és a kolozsvári székhelyű 
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) tagja lett. Et-
től kezdve főleg a bihari hegyvidéket tanulmá-
nyozta, de az EKE Kalotaszeg környéki mun-
káiban is segédkezett. 1897 után megépítette 
a Havasrekettye közelében található rekiceli 
vízesés „Próba körútját”. A hagyomány sze-
rint itt egy menyasszony leesett a szikláról, és 
meghalt, a fátyla azonban fennakadt, s az őt 
megsirató násznép könnyeiből alakult ki a Ha-
vasrekettyei-vízesés.

Munkája során Czárán felhasználta 
a helybeliek segítségét az érintetlen területek 
felfedezésében. Kezdetben azonban, legin-
kább zord külsejének köszönhetően, többször 
összetűzésbe került a hegyvidék egyszerű 
embereivel, az asszonyokkal, a pásztorok-
kal, a gyűjtögető vagy legeltető gyerekekkel. 
Gyakran megijedtek a sárga bőrmellényt, pi-
ros posztóinget és szöges bakancsot viselő, 
napbarnított, borzas szakállú, bajszos férfi-

tól, aki magában mormolva számolgatta a lépéseket a távolságok meghatározásához. 
A havasi pásztorok hiedelemvilága alapján rontást hozó erdei manónak gondolták, aki 
folyamatosan motyogja átkait, szerencsétlenséget hozva a jószágokra, a szerelmes lá-
nyokra, hűtlenné téve a legényeket, és elcsúfítva a szép lányokat. Sokszor elmenekültek 

Mézgedi-cseppkőbarlang

Havasrekettyei-vízesés

Havasrekettyei táj
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előle, és kiabálva hirdették: „Jön az erdei manó!” Igazi hajtóvadászat indult ellene több 
alkalommal is, mígnem két markos seprősi legényt vitt magával, s az ő segítségükkel 
tisztázta tevékenységét. A kedélyek végül lecsillapodtak, és Czárán Gyula közkedvelt, 
tekintélyes személyiséggé vált. Embersége abban is megmutatkozott, hogy a meny-
házai szegényeknek minden karácsonykor ajándékokkal elhalmozott fenyőfát állíttatott. 
Emellett kiegészítő jövedelmet is biztosított az egyszerű népnek, hiszen turistacsoport-
jai sokszor lovakat, illetve különféle felszereléseket kölcsönöztek tőlük.

 

„Körösvíznek partja mellett…”6 

A Körösök vidékének földrajza

Az Erdélyi-szigethegység a Nyugati-Kár-
pátok északi csoportja, mindemellett a három 
Körös szülőföldje. A természeti csodákban 
bővelkedő táj mindenütt tartogat meglepeté-
seket a kalandvágyó utazók számára. 

A hegységcsoport – amely magában 
foglalja a Körösvidéki-hegyeket és a Szi-
lágyságot – az alakjáról kapta a nevét, 
mivel szigetként emelkedik ki az Alföldből 
és az Erdélyi-medencéből. Nyugati-ha-
vasként, Erdélyi-középhegységként vagy 
Biharerdőként is emlegetik. E földtanilag kü-
lönösen értékes vidéken a bányászat több 
mint kétezer éves múltra tekint vissza, mivel 
a Kárpátok vonulatainak ércekben és ásvá-
nyokban igen gazdag része. Három, a Bi-
har-hegységben található csúcsa is eléri az 
1800 méter fölötti magasságot: a Nagy-Bi-
har, a Vlegyásza- vagy Vigyázó-csúcs és az 
Öreghavas-csúcs.

A szigethegység mozaikszerű, változa-
tos hegyvidéke a sokféle kőzet jellemzőinek 
köszönhető. A karsztrétegek kialakulása 
következtében különleges felszínformák: 
cseppkő- és jégbarlangok, szakadékok, 
szurdokvölgyek, víznyelők, illetve mész-
kőplatók jöttek létre változatos élővilággal. 
A terület sokszínűségét a vulkanikus tevé-
kenység során lekopott kerekded hegytetők 
és szelíd homokkő térszínek is fokozzák. 

Erdélyi-szigethegység

Királyhágó
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A Sebes-Köröst a Réz- és a Királyerdő-hegység fogja közre, bár vízgyűjtő területe 
a Bihar-hegység északi részét is hozzákapcsolja a Jád, a Nagy Sebes- vagy Dregán 
és a Székelyjó-patak által. A Réz-hegység egyhangúságát a Berettyó folyó karsztvidé-
ke töri meg. A Bihar és Kolozs megye határán, az ortodox fatemplomáról is nevezetes 
Királyhágó nevű falu közelében lévő híres emelkedés az Erdély kapujaként emlegetett 
Király-hágó (586 méter). Kulturális szerepe jelentős: a történelmi Partium és Erdély kö-
zötti határt jelképezi. Az utazók rendszerint pihenőt tartanak Királyhágón, ahol a kiépített 
kilátón élvezhetik kávéjukat a táj szépsége mellett. A szomszédos Körösfeketetón, mely 
1815-ben kapott országos vásártartási jogot, októberben rendezik meg a falu híres őszi 
vásárát. A településen áthaladva a Sebes-Körös szurdokvölgye fogadja az utazókat.

A Királyerdő-hegységben találjuk a Kárpát-medence legtöbb víznyelőjét és karszt-
forrását. A vidék több mint hatvan búvópatakot és hétszáznál is több feltárt barlangot 
rejt, köztük Kelet-Közép-Európa egyik leghosszabbját, a mintegy 50 kilométer hosz-
szú Szelek barlangját („Szelek odúja”). A hegység északi részén elterülő Tízfalusi-
karsztfennsík peremén húzódik végig a Sebes-Körös völgyszorosa Rév és Várson-
kolyos között, ahol kiépítettek egy via ferratát is. Így ez kiváló hely a vadvízi evezés 
és a sziklamászás kedvelőinek. Vársonkolyos körzetében több mint száz karsztbarlang 
található, ezért a természetjárók és barlangászok is szívesen látogatják a környéket. 
Rév közelében járva érdemes meglátogatni a Zichy-cseppkőbarlangot, a vízesést és 
a Tündérvár-kilátót. A barlang melletti menedékháztól több túraútvonal is indul.

A Bihar-hegység a Királyerdő-hegység keleti szomszédja, láncrendszerét a Sebes- és 
a Fekete-Körös folyó, illetve a Jád, a Dregán és a Galbina patak kalandos völgyei szelik 
át. A hegység északi, vulkanikus eredetű részét Vigyázó-hegységnek nevezik (régi neve 
Kalota-havas). Az erózió hatására lekopott gerincen sok vízesést láthatunk. A hegyvonulat 
központi részén az Erdélyi-középhegység Natúrpark védelme alá tartozó természeti cso-
dák ékesítik a bérceket. Idetartozik a Pádis-karsztfennsík a Csodavárral, a Galbina-szoros 

Vársonkolyos, via ferrata
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és a Flóra-rét, a Szamos-bazár a Varasó-réttel 
és Kucskamező vidékével. Egyesek a Boga 
völgyének északi részét is idesorolják. Tavasz-
szal a Pádis-fennsíkot krókuszmező, a Boga 
völgyét medvehagyma borítja. A fennsík fölé 
emelkedik a Mócok temploma néven ismert 
kilátó. A híres üdülőtelep, Biharfüred felé ha-
ladva található a Keszler vízöntő barlang, a Fe-
neketlen-tó, a Vízkelet-barlang, a Jadolina- és 
a Szerenád-vízesés, az Ördögmalom-vízesés 
és a Csoda-forrás. Ez utóbbi a legenda sze-
rint Jégország királylányának és Tűzország ki-
rályfiának szerelméből született. A forrás által 
egyesült az örök víz és tűz, így az olyan tiszta, 
mint a könny, és hideg, mint a jég. Igen nehéz, 
de látványos túraútvonal a Galbina 700 méter 
hosszú szorosa. Emellett télen sí- és szánkó-
pályák várják a kirándulókat.

A Natúrpark délnyugati sarkában remek 
kirándulóhely a Szegisteli-völgy. A környéken 
mindenképpen meg kell látogatni a Czárán 
Gyula Hármas körútján (Alsó-, Középső- 
és Felső-körút) lévő rézbányai vízi játékokat. 
A Czárán által Kataraktáliának nevezett dél-
bihari vízesések közül a legismertebbek közé 
tartozik a Bellavista-, a Menyasszonyfátyol- 
és a Szentháromság-vízesés.

A Bihar-hegység érdekességei közé tar-
tozik az Aranyosfői-jégbarlang, amelyben 
a légáramlás hiánya miatt egész évben fagy-
pont alatt marad a hőmérséklet. Az 1863-ban 
feltérképezett barlangban a Nagyterem és 
a Templom elnevezésű termek látogathatók. 
A másik híres jégbarlang az Eszkimó-barlang 
(Pokol Tüze), melynek boltozata az egyik ter-
mében beszakadt, így a déli órákban a beára-
dó fény sejtelmesen világítja meg a jégkép-
ződményeket.

A Flóra-rét túloldalán látható a Bihari-
hegység „sebhelye”, a Rozsdás-árok elne-
vezésű rézvörös vízmosás. A szakadék évről 
évre szélesedik és mélyül a puha vörös kőzet 
eróziója miatt. Az árok végén kezdődő Szá-
raz-völgy ugratói esős időben egytől egyig 
vízeséssé változnak.

Galbina-szurdok

Aranyosfői-jégbarlang

Menyháza, a régi fürdő épülete
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A Béli- és a Zarándi-hegység természetes 
választóvonalát a Fehér-Körös alkotja. A hegy-
ségek magasra nyúló bükk- és tölgyerdőit fol-
tokban fenyvesek tarkítják. A Zarándi-hegység 
Románia leghosszabb hegyvonulata. A Bé-
li-hegység fő vonzereje a Kristály-barlang, 
a Jókai-víznyelőbarlang, a Dagadóforrás, va-
lamint századfordulós épületeivel a menyházai 
gyógyfürdő-üdülőtelep.

A természeti kincsekben gazdag Erdé-
lyi-érchegység alapozta meg a helyi bányá-
szat kétezer évre visszatekintő történetét. 
Az Aranynégyszög-bányavidék szabálytalan 

négyszöget alkotó területen helyezkedik el, melynek minden csúcsánál egy-egy gaz-
dag nemesfémérc-lelőhely áll. Központjai: Aranyosbánya, Zalatna, Nagyág és Brád. 
A verespataki bányászati múzeum egy római kori bányafolyosó-rendszert őriz. Az érc-
hegység északi részén találjuk az Erdős- és a Kopasz-Detunáta bazalt-andezit oszlopai-
nak földtani rezervátumát.

 

Krókuszos karsztkaland

Kirándulás Pádis szívében

Erdélyi-érchegység

Pádis-fennsík
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A Bihar-hegység közepén, az Erdélyi-szi-
gethegység Nemzeti Parkon belül található 
a Pádis, amely mindössze 36 négyzetki-
lométeren rengeteg látványosságot nyújt. 
Idetartozik a Pádis-fennsík a Csodavárral, 
a Galbina-szoros és a tavasszal színpom-
pás Flóra-rét, a Szamos-bazár vidéke, vala-
mint a délkeleten fekvő Boga völgye.

A Pádis-fennsíkról egyenesen a Ponor-
rétre lehet leereszkedni, ahol a patak mellett 
megcsodálhatjuk a vízkitörést, melyet a nép 
Izbucnak nevez. A téli hóolvadás vagy nagy 
esőzések után a rét szinte nagy tóvá alakul 
át, mivel a felgyűlt csapadékot csak hetek alatt tudja elnyelni.

Erdély legnagyobb víznyelő barlangnyílása a Csodavár, melyet 1887-ben fedezett 
fel Tobiás Miklós erdőmérnök. Hetven méter magas és harminc méter széles bejárata 
mellett 120 méter magas függőleges sziklafalak állnak őrt. A várat és környékét három 

Pádis-fennsík

Krókuszmező a Pádis-fennsíkon
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dolina alkotja: az első a várpatakkal és a barlangkapuval, a második a feneketlen Belső 
várudvarral, a harmadik pedig a Külső várudvarral, ahová egy keskeny kőfolyáson jutha-
tunk ki a barlangból. Ha megfelelő felszereléssel érkezünk, leereszkedhetünk a barlang 
előcsarnokába, az „Alvilágba”. Czárán Gyula az 1890-es években körutakat tervezett 
bele, és létrákkal, teraszokkal, pihenőhelyekkel, kilátókkal, hidakkal látta el a területet.

 

Szurdokvölgyek a Bihar-hegységben

A Szamos-bazár és a Galbina-kőköz

Czárán Gyula 1889 és 1900 között a Meleg-
Szamos forrásvidékét kutatta fel teljességé-
ben, 8 kilométer hosszú gyalogjárót készítve, 
melyet a keleti bazárok sokszínűségéhez való 
hasonlatossága miatt Szamos-bazárnak ne-
vezett el. Ezt a körutat saját költségén erké-
lyekkel, hidakkal, folyosókkal, lépcsőkkel és 
jelzésekkel látta el.

Kis idő múlva már a Galbina-kőköz (szur-
dokvölgy) felső szakaszán munkálkodott, 
ahol 1901 júniusára az „érintetlen vadont” – 
a Galbina kettős körútjába fogva – földi pa-
radicsommá változtatta. Az avatóünnepség 
után a Ponor vidékén, a Csodavár környékén 
folytatta munkáját. 1902-re átadta a Cso-
davár-körutat. 1903-ra a rézbányai alsó, kö-
zépső és felső körutak is készen lettek, de 
a felfedező ebben az évben még a révi kör-
út elkészítését is tervezte, amely 8 kilomé-
ter hosszan Révet és Sonkolyost köti össze. 
Handl Károly megfigyelései után a Zichy-bar-
lang kicsiny nyílásának felfedezéséről értesí-
tették Czáránt, aki szakszerű robbantásokkal 
megnyitotta annak bejáratát. Ugyanebben 
az évben a Szegyesd-völgyi feltárásokra és 
a Magura-barlang felfedezésére is időt szánt, 
utóbbit 1904-ben avatták fel. 1905 májusára 
már a Túri-hasadéknál dolgozott. Ő fedezte 
fel a Galbina-kitöréssel szemben lévő mész-

kőbarlangot, amelyet először Építési irodának, majd Hotel Galbinának nevezett el. 
Ülő- és fekvőhelyeket alakított ki benne, itt fogadta a kirándulókat, és a belső részben 
tartotta a robbanóanyagokat.

Galbina-kőköz
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1905 decemberében még egyszer meg-
látogatta a Galbinát, ahol már régóta ember-
telen fakitermelés folyt. A látvány lesújtotta, 
ráadásul Menyházára visszatérve tudomást 
szerzett súlyos betegségéről is. Bár állapota 
javult, az újévi köszöntések után elhunyt.

Végakaratának megfelelően a menyházai 
domboldal fenyőfáinak árnyékában temették el. 
Sírján márványkeresztet állítottak, lakhelyén, 
illetve a révi Zichy- és a Mézgedi-barlang szik-
láján emléktábla őrzi munkájának fontosságát.

Czáránnak mindenkihez volt egy jó sza-
va, a gyerekeknek mondákat mesélt, a néma 
sziklák hangjának életre keltésére elővette 
visszhangkürtjét, és megszólaltatta vissz-
hangágyúit. A vízesések zuhatagát festékek-
kel színes játékká varázsolta.

A Pádis-fennsíktól északra található Sza-
mos-bazár egyik bejárata az Aragyásza-bar-
lang, mely a Meleg-Szamos és a Kis-Szamos 
egyik ágának forrásvidéke. A Szamos-bazár 
nagy körútját érdemes a nyári időszakban be-
járni, mivel többször át kell szelni a patakot. 
Ha az Aragyásza-barlang alatti Fortuna-liget-
től kezdjük utunkat, a Kucsuláta csúcsa mel-
lett elhaladva a Moloch-vízesésben gyönyör-
ködhetünk. 

A Moloch torka a vidék egyik látványos 
szakadéka egy 10 méteres vízeséssel. Nevét 
a keleti hiedelemvilág kegyetlen föníciai-kar-
thágói istenségéről kapta, akinek az emberek 
főleg háborúk idején gyermekáldozatokat mu-
tattak be győzelmük biztosítása érdekében.

Utunkat folytatva a Kucsuláta alatt a Me-
leg-Szamos kanyonjához érkezünk. A sza-
kadékot elhagyva elérjük a Balczár palotája 
nevű, 70 méter hosszú barlangot, ahonnan 
leereszkedhetünk a szurdok végénél található 
Pianissimo-forrás hűs vizéhez. A vízfolyás 
jobb oldalán jutunk fel a gyönyörű sziklavilág-
ba. A Belvedere-kilátó panorámája elénk tár-
ja a teljes útvonalat. A Boga völgyének híres 
része a Schmidl-vízesés, amely ötlépcsős, 
szinte meredek eséssel tíz méter magasról zú-
dul le. 

Galbina-kőköz

Mézgedi-cseppkőbarlang
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Karsztbarlangi sokadalom

Bar(l)angolások a Partium vidékén

A Királyerdő-hegység északi peremén, a Se-
bes-Körös szurdokvölgyében fekszik Várson-
kolyos és Barátka község. Az erdővel borított 
karsztvidék sok barlangot őriz, és Révvel 
együtt az egyik kedvelt turisztikai kistérséget 
alkotja.

Vársonkolyost a 13. században említik 
először Sunkulus néven, mely valószínűleg 
arra utal, hogy akkoriban a helyiek méhészet-
tel foglalkoztak (a sonkoly a méz kipergetése 
után megmaradt méhviasz, lép, a sonkolyos 
pedig a méhészettel foglalkozó ember). Úgy 
tartják, hogy a nem messze lévő erdő lehe-

tett az Anonymus krónikájában szereplő Igfon-erdő, és a közeli Tündérvárba menekült 
a magyarok elől a kazárokon uralkodó bihari vezér, Ménmarót. A faluban a 19. század 
második felétől indult be a tűzálló téglák alapanyagául szolgáló agyag bányászata, majd 
az iparág hanyatlása után a turizmus fejlesztése lett a fő cél.

Vársonkolyos a barlangászok paradicsoma, hiszen több mint száz feltárt karsztbar-
lang várja itt az érdeklődőket. Különlegességként három lengőhídon is átsétálhatunk 
a folyó fölött. A településtől mindössze 2 kilométerre található a már említett Szelek 
barlangja, amelyből időnként akár 50 km/órás szél áramlik ki. Az itt élők már a bar-

Boga völgye, a Schmidl-vízesés télen

A Sebes-Körös Vársonkolyosnál



27

lang feltárása előtt ismerték a helyet, mivel 
a juhászok a keskeny bejárathoz húzódtak 
be hűsölni a nyári melegben. Magát a barlan-
got Bagaméri Béla (1922–2013) fedezte fel 
1957-ben. Ő hozta létre később a Kolozsvári 
Amatőr Barlangkutató Klubot, amely jelenleg 
is gondoskodik a labirintusszerű, négyeme-
letes képződményről. A barlang alsó szint-
jén föld alatti patak folyik, a felsőbbeket pe-
dig több helyen mély kutak kötik össze. Az 
egyedi cseppkőképződmények, aragonit- és 
heliktitkristályok lelőhelyeként is ismert bar-
lang előzetes egyeztetéssel és idegenvezető 
kíséretében látogatható.

Szintén Vársonkolyosnál kereshetjük 
fel a Nagy Magyar-barlangot, a Kecskés-, 
a Meszes-, a Lesján-, a Bíró Lajos- és a Győ-
zelem-barlangot. A tengerkék Győzelem-for-
rás a barlang alatt, a hegyoldalban megbúvó, 
több mint száz méter mély tavacska, mely 
a Sebes-Körösbe torkolló Izbendis-patakot 
táplálja.

A Nagy Magyar-barlang, melynek 27 mé-
ter magas, 42 méter széles bejáratát a Sebes- 
Körös védte a vadakkal és az ellenséges 
idegenekkel szemben, régészeti lelőhely is. 
Bizonyítottan lakott volt az őskorban: találtak 
benne akkori kőedényeket, szerszámokat, 
varrótűket, tűzrakó és temetkezési helyet, il-
letve barlangi medve, róka, farkas, denevér 
stb. csontjait. A leletekből állandó kiállítást 
hoztak létre.

A Barátka-patak és az Ökrök völgyében 
gazdag növényvilággal találkozhatunk. Több 
barlang és bemélyedés csipkézi e tájat is. 
A több mint 4 kilométer hosszú Barátka-patak 
mentén a magas sziklafalak szorost alkotnak, 
s található rajta két 19–20. századi vízmalom 
is. A vidék egyik nevezetessége a 8 méter 
magas Ökrök-vízesés, de itt találjuk Körösponor környékén a csarnóházai Vizes-
barlang egyik bejáratát is. Báródbeznye kétszáz éves görögkeleti fatemploma a helyi 
népművészet megtestesítője. Karcsú tornya az idő múlását, kemény tölgyfa falai pedig 
az erdőket jelképezik. Nagyfeketepatak rezervátumában kagylófélék mészkő kövüle-
teit figyelhetjük meg, melyek az évezredek során képződtek azáltal, hogy felső részüket 
krétaszerű réteg borította be.

Vársonkolyos, függőhíd a szurdokvölgyben

Vársonkolyos, a Sebes-Körös szurdokvölgye
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„A túzok nemes, czímeres madár…”

A Körös–Maros Nemzeti Park címerállata

„A túzok nemes, czímeres madár s a magyar 
sikságon, az erdélyi részek mezőségén az, 
a mi délszakon a struczmadár; ámbár ennél 
szerencsésebb, mert bár nehezen kél, ha már 
fölkapott a levegőbe jól és tartósan röpül. 
Őszrekelve seregbe verődik és így húzza ki 
a telet. Régentén ezeket a seregeket fogták 
körül, ólmos eső idején szilaj lovon a csikósok 
és beterelték valami állásba. Nagy vásár volt 
ilyenkor és a legények kalapja ugyancsak kivi-
rított a sok, ékes túzoktolltól, a melyet még régi 
idők földesura is büszkén viselt a csalmáján, 
süvegén”  – írta a túzokról Herman Ottó 
(1835–1914) a 20. század elején, A madarak 
hasznáról és káráról című művében.

A címeres kifejezés itt a magyar családi 
címerekben megjelenő túzokra utal, hiszen 
a madár csak évtizedekkel később került 
a Körös–Maros Nemzeti Park címerébe, 
amelyen stilizált, násztollazatú túzokkakasfe-
jet láthatunk, valamint lett a Magyar Madárta-
ni Egyesület (MME) címermadara. Az MME 
2014-re az év madarának választotta a da-
rualkatúak rendjébe tartozó túzokot. A túzok-
vadászat mint szép, magyar nemzeti hagyo-
mány jelenik meg Herman könyvében. Akkor 
még nem volt veszélyeztetett faj, hiszen a tör-
ténelmi Magyarország területén a századfor-
dulón legalább tizenkétezer túzok élt.

A túzokvadászat egyik hatékony módszere a terelő vadászat volt: az alapvetően jól 
repülő állat az ónos esőben röpképtelenné vált, így meg tudták fogni. A másik jellegze-
tes vadászati módszer az álcázás volt: a madár megszokta a mezőgazdasági szekere-
ket, illetve a gombát, gyógynövényeket gyűjtőket, így a vadász ilyen álcával élve csapta 
be és kapta puskavégre a madarat.

A trófeaként is egyre kedveltebbé váló szárnyas hazai állományát fokozatosan 
apasztotta a nyugat-európai érdeklődés: 1884 és 1914 között a Kárpát-medencében 
évente átlagosan több mint ezer túzokot lőttek le. A két világháború között így csak ta-
vasszal és csak a kakasra szabadott vadászni. Ez azonban a nemek közötti, majdnem 
végzetessé váló arányeltolódást eredményezett. Az egyoldalú kakasvadászat mellett 
a háború miatt kialakult rendezetlen vadászati viszonyok, a gazdálkodás módjában és 

Dévaványa, a túzok életnagyságú szobra 
a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Réhelyi Látogatóközpontja előtt
(Lestyán Goda János, 2017)
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módszereiben bekövetkezett változások a tú-
zok természetes élőhelyeire is kedvezőtlenül 
hatottak: bár a madár jól alkalmazkodott új 
életkörülményeihez, természetes élőhelye 
rendkívüli módon összezsugorodott. Épp 
ezért a puszta állományvédelem mellett az 
elterjedési területek megőrzésére, rehabilitá-
ciójára kell a leginkább odafigyelni.

Elsőként hazánkban tiltották be teljesen 
a vadászatát (1969-ben), és nyilvánították 
védett fajjá a túzokot. A Körös–Maros Nem-
zeti Park térségében található, 1975-ben ala-
pított Dévaványai Tájvédelmi Körzet terüle-
tén él a magyarországi állomány közel egyharmada. 

A 15-18 kilogrammos kakasok öt-hat évesen válnak ivaréretté, ettől kezdve násztán-
cuk, a dürgés aktív résztvevői. Ez általában márciusban és áprilisban zajlik a hajnali, 
illetve a késő délutáni órákban. Ilyenkor a kakasok látványosan átváltoznak: akár 6 liter 
levegőt is felszívnak a nyakukban lévő légzacskóba, majd kifordítják szárny- és farktol-
laikat, amelyek így hófehér színben pompáznak. Ezután teljes tollazatukat felborzolják, 
s akár több kilométer távolságból is magukhoz vonzzák a tojókat. A jóval kisebb méretű 
(4-5 kilogrammos) tojók jellemzően az idősebb kakasokat részesítik előnyben. 

A puszták legnagyobb testű röpképes madarát, a túzokot a népnyelv túziként és 
vadpókaként is emlegeti. Az országban egyedülálló módon, félvad körülmények között 
élő madarak birodalmába szakvezetéssel kísért gyalogos és biciklitúrákat szerveznek 
az érdeklődők számára. A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóságának Réhelyi Lá-
togatóközpontjában létesítettek egy olyan múzeumi tárlatot, amely bemutatja a túzok 
védelmét. 1978 óta működik itt Túzokvédelmi Állomás is, ahová a veszélyeztetett fé-
szekaljakból származó tojások és csibék kerülnek. 

Dévaványa, református templom

Dévaványa, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont múzeuma
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„Elszürkül minden itt a lápon…”

Az Ecsedi-láp

„Az az óriási kolosszus, mely évszázadokon keresztül reáfeküdt a vármegye testére: az 
ecsedi láp ma már kihalt, élettelen. Míg élt, keveset tudtunk róla, azt is a képzelet színe-
sítette ki; midőn meghalt, ime jobban ismerjük, mint életében”8 – kezdi írását az Ecse-
di-lápról Berey József (1859–?) református lelkész. Hasonlóképpen a láp kihalt vidékét 
eleveníti fel Ady Endre (1877–1919) Vízió a lápon című versében:

„Ez itt a láp világa. Szürke,
Silány, szegény világ. Megülte
Az örök köd, mely egyre rémít.
[…]
Rémek között, gomolygó ködben
Elszürkül minden itt a lápon…”9

A legendákkal terhelt, több tízezer hektáron 
elterülő Ecsedi-lápot, az Alföld legnagyobb 
összefüggő mocsárvilágát a Kraszna és 
a Szamos folyó táplálta. A lápvilág stratégiai 
jelentőségét a Báthoryak és a Rákócziak egy-
aránt felismerték, és sikeresen kihasználták. 
A lápvidék szigeteire épült Sárvár, majd az 
ecsedi vár remek védelmet nyújtott generáció-

kon át. Nagyecsed a mocsárnak a szárazföldhöz legközelebb eső két szigetén épült fel, 
de számos más település is létrejött a láp mentén. 

A Báthoryak eredettörténete összefonódik a lápvidék történetével, hiedelmeivel. A cí-
merükben lévő három sárkányfog a nemesi rang megszerzésére utal. A legenda szerint 
Bátor Opos, a dinasztia őse legyőzte az ecsedi lápban tanyázó sárkányt, s bizonyítékként 
elhozta a szörnyeteg három fogát a királynak, aki ezért nemesi ranggal jutalmazta meg. II. 
Rákóczi Ferenc beszámol róla, hogy a családi ereklyék között látta a fenevadat elpusztító 
buzogányt, ám a fegyver méretei miatt megkérdőjelezte a hagyományt. A lápvidékekhez, 
mocsarakhoz a népi hiedelemvilágban valóban szorosan kötődik a sárkánykígyó képzete, 
de ha a nemesi rang elnyerésére racionális magyarázatot keresünk, és a legenda mögött 
a történeti valóságot szeretnénk felfedni, akkor a sárkány szimbolikus jelentőségére kell 
összpontosítanunk. Így jelképezheti a törököket vagy a pogánynak tekintett más népeket 
és a velük való küzdelmet. Ez a jelentés hozza magával a középkori és a kora újkori ha-
gyományban Szent György és a sárkány kultuszát, ezért keresztelik a török vész ellen 
létrehozott lovagrendet „Sárkány”-nak, és ez a többletjelentés termékenyíti meg népmesei 
hagyományunkat is. Helyi vonatkozásban tehát az ecsedi láp sárkánya megfeleltethető 
az Alföldön portyázó nomád népeknek, amelyek ellen a Báthoryak sikeresen harcoltak.

A láphoz az ott tanyázó, majd legyilkolt sárkánykígyóhoz és utódaihoz köthető törté-
neteken túl is számos legendakör kötődik. A környékről származó néprajzi gyűjtésekben 

Nagyvárad, Ady Endre szobra a költőről 
elnevezett emlékmúzeum előtt
(Vetró Artúr, 1957)



31

szereplő hiedelemelbeszélések egy csoportjában a láp sosem fagy be, míg egy má-
sikban teljes településeket nyel el. Erre utaló bizonyíték nincs, viszont ezeket az anek-
dotákat az alapozta meg, hogy nehéz volt eljutni a láp belső részéig, és számos baleset 
is történt: a lápon való közlekedés közel sem volt veszélytelen. Kevesen vállalkoztak 
arra, hogy áttörjék magukat a nádrengetegen, azonban a környékbeliek megélhetése 
a láp élővilágától függött: fokozatosan felfedezték a járható utakat, azokat a részeket, 
melyeket ingólápnak nevezünk. Az ingólápban a növényi maradványok folyamatosan 
víz alatt vannak, ezért nem érintkeznek a levegővel, így szivacsos réteg alakul ki. Ez és 
a szilárd rétegek között akár többméternyi víz is álhatott. E terület megsüllyedt ugyan az 
ember súlya alatt, de akár egy megrakott szekér is gond nélkül átjuthatott rajta.

A 18. század elején megszűnt a vidék kiemelt katonai jelentősége, így a figyelem fo-
kozatosan arra irányult, hogyan lehetne hatékonyan kiaknázni a környékben rejlő mező-
gazdasági erőforrásokat. A lakosok egyre nagyobb területeket hasznosítottak a lápból, 
a vidék tudományos kutatói pedig közismertté tették a területek fokozatos meghódítását. 
Berey József így írt a lápvidékben rejlő lehetőségekről: „A mily ismeretlen tavasztól télig 
a láp belseje, épp annyira ismert volt külső széle, melyet már a kultura részben meghó-
dított. A meddig a földmívelő kaszája behatolt, főleg az áradás iszapjával valamennyire 
feltöltött területen és a meddig a tavaszszal kihajtott gulya leharaphatta a nád dús haj-
tásait, ott lassanként kaszálók, legelők képződtek és a nád helyét sás meg fű foglalta 
el. Szarvasmarha letaposta, sertés-nyáj feltúrkálta a kivesző zsombékokat, melyeknek 
helyét az eke kitisztogatta és mind beljebb hatolt a láp testébe. Utóbb már a láp környé-
két fűz- és nyárfákkal szegélyezett legelők, kaszálók, szántóföldek tették szelidebbé.”10

1894-ben a gróf Károlyi Tibor (1843–1904) vezetésével a láp lecsapolására és 
a Szamos ármentesítésére létrejött társulat csatornákat és töltéseket alakított ki. A mun-
kálatok azonban több veszteséget, mint hasznot hoztak. Az egykor gazdag élővilággal 
rendelkező terület ma már csak árnyéka önmagának: a 19. század végén elkezdett le-
csapolás komoly károkat okozott benne. 

Az Ecsedi-láp jellegzetes halfajtái voltak a réti csík és a lápi csík, melyek a táplálko-
zás és a megélhetés egyik forrásának számítottak, s kiemelt jelentőségük volt a böjti étke-
zésben is. Az Ecsedi-láp környéki falvak lakóinak jelentős része a lecsapolásig a halászat 
ezen ősi formájából, a csíkászatból élt meg. Ennek alapvető eszközei megtekinthetők 
a nagyecsedi Berey József Helytörténeti Gyűjteményben. Emellett érdemes ellátogatni 
a helyi füvészkertbe, ahol pálma- és állatház, vadállatmenhely, illetve az Ecsedi-lápról szó-
ló kiállítás található. Nagyecsed látványosságai közé tartozik még a műemlék szivattyú-
telep, amelyet a láp lecsapolójáról és a Kraszna-csatorna építőjéről, Péchy Lászlóról 
(1860–1948) neveztek el. A településtől 3 kilométerre állt egykor az ecsedi vár, amely 
a lápból kiemelkedő négy sziget egyikén épült fel. Sokáig (bár kisebb megszakításokkal) 
a Báthoryak tulajdona volt. Rövid ideig Bethlen Gábor birtokolta, aki Zólyom, Kassa és 
Eperjes után a Szent Koronát itt is őrizte egy ideig. A kitűnően felszerelt erődítményt II. 
Rákóczi Ferenc még jobban meg akarta erősíteni, ám a bevehetetlennek hitt várat a csá-
száriak elfoglalták, s a császár parancsára felrobbantották. Romjait 1970-ben tárták fel.

A 20. században megindult a magyarországi lápvidékek, köztük az Ecsedi-láp rész-
leges helyreállítása. A maradványterületek élővilága egyedi módon ötvözi a Szatmári-
sík, a Nyírség és Kárpátalja jellegzetes jegyeit. Folyamatos a törekvés a tekintetben is, 
hogy ezek a területek minél nagyobb részben fokozott védelem alá kerüljenek.
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Egy újranépesítés története

A békési szlovákok

A szlovákok a történelmi Magyarország má-
sodik legnagyobb nemzetiségét alkották. 
A 18. században az oszmánok kiűzése utáni 
nagy belső vándorlás során nemcsak a felvi-
déki folyóvölgyekben húzódtak lejjebb, és je-
lentek meg nagy számban Komárom és Esz-
tergom megyében, hanem a munkaerőhiány 
következtében jelentős szerepet játszottak az 
Alföldön is. Telepítési biztosok segítségével 
Nyitra, Hont, Nógrád, Gömör, Zólyom várme-
gyéből elsősorban evangélikus szlovákok in-
dultak útnak a szabad vallásgyakorlat ígéreté-
vel, de évtizedekkel később római katolikusok 

is érkeztek. Pest megyén és a bácskai térségen kívül Békés megye területére jöttek 
nagy létszámban szlovák családok, amelyek újraalapították Békéscsabát, Szarvast, Me-
zőberényt és Tótkomlóst. Idővel a szaporodó népesség kirajzott Medgyesegyházára, 
Pitvarosra, Nagybánhegyesre, sőt a Nyírségbe is.

Békéscsaba

Mezőberényi Múzeum
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Békés megye újranépesítése Harruckern 
János György (1664–1742) bárónak köszön-
hető, aki egy felső-ausztriai takács fiaként 
a hadsereg élelmiszer-ellátásában szerzett 
érdemeket reformjaival a török elleni felsza-
badító háború során. Szolgálataiért III. Ká-
rolytól kapott nemesi rangot és birtokokat Bé-
kés megyében, ahol a főispáni tisztséget is 
betöltötte. Kiváló szervezőképességgel látott 
neki a terület benépesítésének: az elpusztult 
falvakba és az általa létesített új települések-
re is hívott szlovák és német családokat. En-
nek köszönhetően Mezőberényben, Gyulán, 
Eleken és Békéscsabán is éltek német telepesek, akik jelentős kedvezményekben ré-
szesültek. Harruckern a földeket művelés alá vette, szőlőskerteket létesített, beindította 
az állattenyésztést. Emlékét több városban is utcanév őrzi. 

Békéscsaba – amely a magyarországi szlovákság kulturális központja és a Ma-
gyarországi Szlovákok Kutatóintézetének székhelye – gyorsan fejlődött, és 1840-ben 
mezővárosi rangot kapott. Az olcsóbb szállítás érdekében még a 18. század közepén 
megásták az Élővíz-csatornát Békésig, eleinte elsősorban a faúsztatás elősegítésére 
(később a gyári szennyezés miatt a Büdös-Körös gúnynévvel illették). A 19. században 
már két jelentős vasútvonal keresztezte egymást Békéscsabán: a Szolnok–Arad-vonal 
az 1850-es, a Szeged–Nagyvárad-vonal pedig az 1870-es években épült meg.

A Békésbe áttelepülő szlovákok magukkal hozták tanítóikat, lelkészeiket, és a 18. 
század közepére felépítették evangélikus templomaikat, iskoláikat. Azonban nem alkot-
tak zárt közösséget, így a 20. század elején a gazdasági-társadalmi fejlődés során asz-
szimilációjuk felgyorsult. Nyelvükbe, amely alapvetően tájnyelv maradt, sok magyar szót 
kevertek. Míg a 19. században az iskolapolitikán keresztül megjelenő magyarosítási tö-
rekvések, addig a 20. században az 1946–1947-es csehszlovák–magyar lakosságcsere 
okozott jelentős traumát a békési szlovák közösségnek. 

A csehszlovák áttelepítési bizottság arra biztatta a magyarországi szlovákokat, hogy 
csatlakozzanak „anyanemzetükhöz”. Házat, földet, vállalkozási lehetőséget ígértek ne-
kik, gyűléseiken ruhaneműt és cipőt osztogattak, sok száz gyereket pedig hegyvidéki 
falvakba vittek nyaralni. Azzal ijesztgették őket, hogy ha önként nem mennek, akkor 
a magyar kormány később ingóságaik nélkül kötelezi őket az ország elhagyására. A tör-
ténészek hatvan- és százezer fő közé teszik azokat a szlovák származásúakat, akik 
végül aláírták az áttelepülési íveket. Napszámosok, kisbirtokosok és értelmiségiek is 
elhagyták az országot, amivel érzékeny veszteséget okoztak az itt maradóknak. A Fel-
vidékről kiűzött magyar családok közül (az ő eljövetelük volt a csere elsődleges célja) 
ötszáz került Békéscsabára. 

Békéscsabán és Tótkomlóson a Szlovák Tájház és az éttermek tradicionális szlovák 
ételekből álló kínálata ma is jelzi a régió etnikai örökségét. 

Békéscsaba
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„…a gyakorlat a legjobb tanítómester…”11

Szarvas története és látványosságai

Az ország három részre szakadását követően 
a békési régió török kézre került. Az emberek 
a Körösök mocsaras vidékeire menekültek, 
idővel azonban vissza kellett térniük falvaikba, 
s el kellett viselniük a török uralmat. A helyzet 
az idő előrehaladtával súlyosbodott, elsősor-
ban a kettős adóztatás, majd a felszabadító 
hadjárat következtében.

A kettős adóztatás azt jelentette, hogy 
időről időre a vidékről elmenekült magyar 
földesurak is elküldték a megszállt területre 
adószedőiket, s a törökök mellett ők is sa-
nyargatták a jobbágyságot. A felszabadító 
sereg pedig felélte a lakosság készleteit, 
sőt leromboltak és felégettek mindent, hogy 
a török esetleges visszacsapása esetén ne 
juthasson sem élelemhez, sem más anyagi 
forráshoz. Így aztán – mint oly sok más ma-
gyar falu – a békési régió települései is épp 
a felszabadítás pillanatában néptelenedtek 
el és haltak ki, váltak pusztává. Az új földes-
uraknak más vidékekről kellett benépesíteni-
ük a kiürült régiókat, így felborult az ország 
nemzetiségi összetétele. 

A Habsburgok saját szerzeménynek tekin-
tették a visszahódított területeket, s annak ad-
ták őket, akinek akarták. Így Szarvast és kör-
nyékét egy egyszerű polgárból magas katonai 
rangra emelkedő osztrák ember, Harruckern 
János György kapta birtokul.

Harruckern az északi régiók szlovákjaival 
telepítette be békési birtokát, Békés megye 
és Szarvas mai népességének jórészt ők az 
elődei. Az ő pártfogolásukra, lelki gondozá-
sukra érkezett a Felvidékről Békéscsabára 
1744-ben idősebb Tessedik Sámuel evangéli-
kus lelkész (1710–1749), akinek fia, Tessedik 
Sámuel (1742–1820) 1767-től Szarvas lel-
késze, kultúrájának, oktatásügyének, egész 
szellemi életének felvirágoztatója lett.

Szarvas, Szarvas-szobor
(Maróti Géza – Jungfer Gyula, 1913; a szobor 
1950 óta áll a város központjában)

Szarvas főtere
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A város rengeteget köszönhet Tesse-
diknek. A környék lakosságának megtanította 
a gyümölcsfák nevelésének fortélyait, a se-
lyemhernyó-tenyésztést, a magasabb szintű 
kertészkedést és borászatot. Megmutatta 
a szikes földek termővé tételének technikáját, 
hirdette a fásítás fontosságát, megismertette 
velük az akácligetek hasznát és a futóhomok 
megkötésének módjait. Tessedik alapította 
meg Európa első gazdasági iskoláját. Hit-
vallása a következő volt: „…mindaz, amiből 
a gyakorlat és tapasztalás hiányzik, többnyire 
csak szavakban való üres bölcsesség, s csak 
fecsegő gépeket képez; a gyakorlat a legjobb 
tanítómester, igazi gazdákat ez formál.” Ha 
Szarvason járunk, életművéről a Tessedik 
Múzeumban tájékozódhatunk.

Érdekesség, hogy egy szarvasi tanár, 
Mihályfi József (1861–1891) a 19. század 
végén megállapította, hol volt a történel-
mi Magyarország földrajzi középpontja. 
A helyet, amely éppen Szarvason található, 
Mihályfi javaslatára egy régi malomkővel je-
lölték meg. Ezt a megszálló román csapatok 
eltávolították, ezért 1939-ben egy dombot és 
egy szélmalom formájú emlékművet emel-
tek a Mihályfi által meghatározott pontra. 
A terméskőből készült épületet és környezetét 
2011-ben történelmi emlékhellyé nyilvánítot-
ták.

A településen fontos szerepet játszott 
a Bolza család. Tagjai Körös-parti kasté-
lyokat emeltek, szárazmalmot építettek, 
a Csáky–Bolza-kastély körül Bolza József és 
Batthyány Anna kialakította az Anna-ligetet, 
illetve létrehozta a Pepi-kertet, a mai Szar-
vasi Arborétum elődjét. Ennek területén, 
a történelmi Magyarország középpontjában 
nyílt meg 2013-ban a Mini Magyarország nevű makettpark, ahol számos történelmi 
helyszín és épület kapott helyet, 2014-től interaktív maketteket (mozdonyokat, hajókat) 
is elhelyeztek benne, de látható a Duna, a Tisza és a Balaton is. Egyes épületek (példá-
ul a jáki templom, az Operaház, a szegedi dóm, a pécsi dzsámi vagy az egri vár) hangot 
is adnak, ezeket a látogatók szólaltathatják meg.

Szarvas nevezetessége a Szlovák Tájház, amelyet a Gajdos család 1885-ben épült 
nádtetős vályogházában rendeztek be. A módos szlovák parasztcsalád életét bemutató 

Szarvas, Trianon-emlékmű
(Gödri István, 1939)

Szarvas, Holt-Körös
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épületet az 1900 körüli állapotának megfelelően újították fel, míg a belső térben az ere-
deti festést állították vissza. A tájház értékes darabjai közé tartozik egy faragott bölcső 
és több ködmön.

A városban az említetteken kívül más fontos intézmények is létesültek. 1847-ben itt 
állították fel a megye első nyomdáját, 1884-ben pedig gőzfürdőt alapítottak. A Szarvasi 
Szent Klára Gyógyfürdő területén sárgás színű, körülbelül harminchat fokos gyógyvíz tör 
fel, amely elsősorban nőgyógyászati és ízületi panaszok kezelésére alkalmas. 2011-ben 
a Holt-Körös partján létrehozták a Szarvasi Vízi Színházat, amelyet tervezője egy kastély 
és egy amfiteátrum épületének ötvözésével alakított ki.
 

„…ez is olyan Isten remeke…”12

A szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark

A Körös–Maros Nemzeti Parkon belül, a Ká-
kafoki Körös-holtágnál, a Csáky–Bolza-
kastély kertjében, az Anna-ligetben található 
a Körösvölgyi Látogatóközpont. Ennek tanös-
vényei bemutatják a Körösök völgyének vilá-
gát, s ezzel betekintést nyújt a Dél-Tiszántúl, 
az Alföld élővilágának egyik színes szegle-
tébe. A Körös-ártéri fák között látható a Dél- 
Tiszántúl legidősebb kocsányos tölgye.

Az itáliai családból származó Bolza József 
(1780–1862) a 19. század elején telepedett le 
feleségével, Batthyány Annával (1782–1854) 
Szarvason, ahol a schönbrunni kastélykert 

mintájára létrehozták az Anna-ligetet. Ez később unokája, Bolza Anna és férje, Csáky 
Albin közoktatásügyi miniszter tulajdonába került. 1908-ban ők építették meg a ma is 
látható kastélyt.

Egyedülálló a 2014 óta üzemelő Körösvölgyi Állatpark részeként megnyílt új vízi, 
a jégmadárról elnevezett tanösvény, amelyet a Körös holtágán terveztek meg. A vidék 
ikonikus, színpompás madarának élete szorosan kötődik a vízhez, s bár Herman Ottó 
károsnak tartotta, napjainkban a Körösök „drágaköve” védett faj, eszmei értéke ötven-
ezer forint. „A madarak atyja” a következő, igen pontos jellemzést adja róla A madarak 
hasznáról és káráról című művében:

„Pipiske nagyságú, de kurta, zömök madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csőr-
rel, mely úgy mered, mint valami léczszög. Szín szerint ez is olyan Isten remeke, mely 
röptében úgy megragyog, mint valami kék drágakő. […] A mint a pisztráng vagy más 
ivadék bizton érzi magát s a viz felületét megközelítgeti, a jégmadár mint valami ólom-
darab lecsap és csőrének késéles káváival, megragadja a prédát, aztán lerázva a vizet, 
tova száll, újból ágra kap, rendbe gyömöszöli a falatot és ismét lesésre fogja a dolgot.”13 

Szarvas, Csáky–Bolza-kastély
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A Jégmadár tanösvény útvonalán két-
négy fős kenukban vagy negyven fő befogadá-
sára alkalmas csónakban lehet „végigevezni”. 
Bejárása összeköthető az Anna-ligeti tanös-
vény és az Állatpark felfedezésével. A vízi tan-
ösvényen hazánk ötödik legnagyobb állóvizé-
ről, a Kákafoki Körös-holtágról és élővilágáról, 
élőhelyeiről, történetéről tudhatunk meg sok 
érdekességet. A nyolc, egy-egy itt élő, jelleg-
zetes állatfajról elnevezett állomáson táblák-
ról leolvasható QR-kódok segítségével még 
több ismerethez juthatunk. Az állomásokat 
állat- vagy növényalakot mintázó bóják jelölik.

A Körösvölgyi Állatparknak köszönhetően számos állatfaj kerül tőlünk karnyújtás-
nyira, hiszen a hely közel negyven védett és nem védett állatfajnak ad otthont, például 
a szabadon már nem élő európai bölénynek. A különböző védelmi programokban részt 
vevő fajok mellett a természetben önálló életre alkalmatlan egyedek is menedékre ta-
lálnak itt.

 

„Életem értelme […] az, hogy szolgálok”14 

Gyomaendrőd és a Kner család

A Hármas-Körös partján elterülő Gyoma-
endrőd 1982-ben jött létre a folyó két partján 
fekvő önálló települések, Gyoma és Endrőd 
egyesítésével. A két falu között korábban el-
lenségeskedés dúlt, még gúnynevet is adtak 
egymásnak. Az endrődiek „vacer” elnevezé-
se egy magyarázat szerint onnan ered, hogy 
egy árvíz idején segítséget kérve azt mond-
ták, „kiöntött a vacer” (német Wasser ’víz’). 
A gyomaiakat pedig karórágónak csúfolták: 
az endrődiek és a gyomaiak ugyanis karóval 
jelölték ki összenőtt településeik határát, de 
titokban mindig arrébb helyezték őket. Egy-
szer az endrődiek trágyával kenték be a ka-
rókat, és amikor a gyomaiak megfogták őket, 
úgy tűnt, mintha beleharaptak volna.

Gyoma híres szülöttjei közé tartozik Határ Győző (1914–2009) író, költő, filozófus, 
Kállai Ferenc (1925–2010) színművész, aki A tanú című filmben Pelikán gátőrt alakítot-
ta, Szilágyi István (1937–2020) színművész, Lópici Gáspár megformálója.

Szarvas, Holt-Körös

A Hármas-Körös Gyomaendrődnél
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Gyoma meghatározó alakjai a Kner család tagjai. Gyomán született és hunyt el Kner 
Izidor (1860–1935), a híres gyomai nyomda megalapítója és felvirágoztatója, akinek 
az élete a klasszikus amerikai karriertörténeteket idézi. Szentesi inasévei után bejárta 
az országot, majd külföldre szeretett volna menni, de a gyomai főszolgabíró kérésére 
a Békés megyei faluban maradt. Nyomtatványmintatárat hozott létre, amely országos 
jelentőségűvé vált: a 20. század elején a belügyminisztérium erre a mintatárra építette 
nyomtatványegyszerűsítési programját. Működése révén a település kisüzeméből húsz 
év alatt jelentős nyomdavállalat vált, míg tulajdonosa, aki könyvkötősegédként indult 
az 1870-es években, Gyoma megbecsült polgára és a Békés megyei közgyűlés tagja 
lett. Bár az alapító emlékezete szerint „pénz, hozzáértés és szaktudás híjján”15 nyitotta 
meg könyvnyomdáját, és ráadásul „olyan helyen, ahol ez a foglalkozás nem csak hogy 
fellengzős ábrándokra nem jogosított, de a megélhetés reményével sem kecsegtetett”,16 
fiának, Kner Imrének (1890–1944) is köszönhetően a nemzetközi könyvművészet elis-
merését is kivívta magának a gyomai műhely.

Kner Izidor apja, Sámuel könyvkötő volt, a család ősei eredetileg imádságos- és 
énekeskönyvek kötéséből éltek a Vág völgyében. Innen vándorolt a család egyik tagja 
az 1830-as években egészen a Körösökig. Kner Izidor felnőttkort megélt öt gyermeke 
közül hárman (Imre, Endre és Albert) is követték az apai példát, így az alapító halála 
után továbbvitték az akkorra már Európa-hírű családi üzem irányítását. Üzletileg mindig 
sikeresek voltak, iparművészeti téren pedig kiemelkedőt nyújtottak, évtizedeken keresz-
tül minőségi mércét jelentettek.

Gyomaendrőd, Kner-emlékmű
(Kiss Nagy András – Czigány Edit, 1982)
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A nyomda sikeres terméke volt a báli 
meghívó, illetve könyvkiadóként is működtek. 
Kner Izidor kiváló munkásokkal dolgoztatott, 
s jól is bánt velük: 1899-től akkor szokatlan 
módon egyhetes szabadságra mehettek al-
kalmazottjai, 1907-től pedig nyolc és fél órás 
munkaidőt vezetett be. Filozófiája szerint 
a „czégfőnök kutyakötelessége árait […] úgy 
megszabni, hogy necsak a saját életszükség-
letét biztosítsa, hanem munkásainak olyan 
bért juttathasson, hogy azok belőle tisztessé-
gesen megélhessenek”.17 

Az I. világháborút követően Gyoma ro-
mán megszállás alá került, és a nyomda felszerelésének kétharmadát a betűkészletével 
együtt elrabolták a megszállók. A trianoni békeszerződés nyomán a határokkal együtt 
a vevőkör kétharmada is elveszett. Bár Kner Izidor a régi szellemiséggel óriási vesztesé-
gei ellenére megtartotta korábbi pozícióit, nagyobb fejlődésre már nem volt lehetősége. 
Az üzem a második zsidótörvény ellenére is működhetett 1944-ig, a család deportálá-
sáig. A nyomdát 1949-ben államosították. 

Kner Izidor pályafutása során szerzett jelentős vagyona ellenére puritán életvitelt 
folytatott, és nemesi cím szerzésére sem törekedett. Erről önéletrajzának első mondata 
is tanúskodik: „Bármilyen sikeres, eredményes munkálkodásnak csak az a része számít, 

Gyomaendrőd, Gyomai Kner Nyomda

Gyomaendrőd, Kner Nyomda Múzeum
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amelynek a köz látja hasznát, és amely az egyetemesség javát szolgálja.”18 Ugyanezt 
a szellemiséget képviselte fia is. A 2005-re kialakított gyomaendrődi Kner téren áll Kungl 
György (1955) alkotása, A Tudás kútja, melynek peremén Kner Imre hitvallása olvasha-
tó: „Életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok.”

A Kner Nyomdaipari Múzeum működő nyomdagépekkel, interaktív kiállítás kereté-
ben mutatja be a nyomda és a család történetét Kner Imre két világháború között épült 
házában.

 

„Európa legnagyobb faluja”

Békéscsaba története és látnivalói

A korábban Csaba vagy Nagy-Csaba néven 
ismert kisváros a Viharsarok központja. A kör-
nyék bronzkori leleteit az Alföld első kultúrá-
jához (Körös-kultúra) tartozónak tartják. Az 
először a 14. században említett település 
a török időkben elnéptelenedett. Újratelepíté-
se Harruckern János Györgynek köszönhető. 
A következő évtizedekben gyorsan fejlődött, 
lakossága szépen gyarapodott. Éppen ezért 
a környékbeliek „szörnyű, nagy falu”-nak hív-
ták, Fényes Elek (1807–1876) statisztikai író 
pedig „Európa legnagyobb falujá”-nak nevezte.

A fejlődést segítette az Élővíz-csatorna 
kialakítása 1777-ben, illetve az Orosházát, Békéscsabát, Sarkadot és Nagyváradot ösz-
szekötő postaút megépítése. A 19. század elején itt épült fel Magyarország (és Európa) 
legnagyobb evangélikus temploma, az evangélikus nagytemplom, melyet a gyulai Czig-
ler Antal tervezett. Az ingoványos talaj miatt cölöpökre épített templomhoz Pestről és 
Vácról származó köveket használtak. A templom mellett áll az 1900 körül épült Öregház, 
amelyet a paraszti életmódnak megfelelően rendeztek be.

Csabát 1840-ben mezővárosi rangra emelték. A 19. század végétől rendelkezik 
a város egészséges ivóvízzel: Zsigmondy Béla (1848–1916) gépészmérnök ekkorra fe-
jezte be a Kossuth téri artézi kút fúrását. Zsigmondy a kút díszéül Párizsból hozatta 
a győzelem istennőjének, Victoriának a szobrát. A szárnyas nőalakban a város lakói egy 
angyalt láttak, így kapta az építmény az Angyalos kút elnevezést. Ma már az eredeti 
alkotás hasonmása, egy 300 kilogramm súlyú bronzszobor látható a kút tetején.

1888 tavaszán az áradások majdnem elpusztították a várost. Ezt követően épült meg 
a körgát. Trianon után Békéscsaba átvette az elvesztett nagyvárosok (Arad, Temesvár 
és Nagyvárad) szerepét.

A II. világháborús amerikai bombázás következtében a vasútállomás és környéke 
szinte teljesen elpusztult, ennek nyomai a mai napig láthatók. A háború után a lakos-

Orosháza
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ság száma megcsappant, ennek a halálos 
áldozatokon túl a németek kitelepítése és 
a magyar–csehszlovák lakosságcsere volt 
az oka. A szocializmus idején élelmiszeripari 
központtá fejlesztették a várost.

A rendszerváltás után az ipar mélypontra 
jutott, sokan munkanélküliek lettek. Az ez-
redfordulót követő évek azonban változást 
hoztak: gyorsforgalmi út épült, átadták a re-
pülőteret, felújították az Árpád Gyógy- és 
Strandfürdőt, a cserépgyár új egységet ho-
zott létre. Egy ideig itt rendezték az ország 
egyik legnagyobb sörfesztiválját, amelyet ké-
sőbb Gyula vett át. Jelentős esemény azon-
ban a kolbászfesztivál, amelynek alapja az 
1890-es években megjelent csabai kolbász. 
Ez a hungarikumok közé is bekerült paprikás 
kolbász bors nélkül készül, legalább 135 kilo-
grammosra felhizlalt disznóból.

Békéscsabán található a Munkácsy Mi-
hály Múzeum és a Munkácsy Mihály Emlék-
ház: a festő ugyanis itt töltötte gyermekkorát 
és házassága első éveit is. A múzeum állandó 
kiállítóhelye a Szlovák Tájház, amelyet egy 
19. századi barokk és klasszicista lakóházban 
rendeztek be, s a szarvasi tájházhoz hasonló-
an egy jómódú szlovák gazda életmódját tárja 
elénk. A katolikus templomok közül kiemelke-
dik a neogótikus stílusú Páduai Szent Antal-
társszékesegyház, amelyet Hofhauser Antal 
(1853–1923) tervezett. A Békési utca 17.-ben 
található a Meseház, amelyet az 1980-as 
években teljesen felújítottak, s 1988-ban nyi-
totta meg kapuit. Belső terét Schéner Mihály 
medgyesegyházai festő, grafikus és szobrász 
(1923–2009) mézeskalács szobrai díszítik. 
Hagyományőrző programokat szerveznek, 
a belső udvarban előadásokat, az udvari ku-
koricagóréban bábjátékokat tartanak. A Ger-
la nevű városrészben található a 19. század 
közepén, Ybl Miklós (1814–1891) tervei alap-
ján épült, immár romos Wenckheim-kastély. 
Az Élővíz-csatorna melletti sétány mellszobrai a városhoz kötődő neves személyeket 
mutatják be. 2008-ban leplezték le a Trianon-emlékművet, amely a történelmi Magyar-
országot ábrázolja, amint egy francia guillotine-ba szerelt bárd csap le rá.

Békéscsaba, Angyalos kút. 
Az eredeti alkotás (Christian Daniel Rauch, 1893) hasonmását 
Mészáros Attila (2001) készítette el

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
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Békéscsaba híres szülöttei közé tartozik Áchim L. András (1871–1911), a Magyar-
országi Parasztpárt alapítója, Tevan Andor (1889–1955) nyomdász, a Tevan Nyomda 
vezetője, Tevan Margit (1901–1978) ötvösművész és Ónodi Henrietta (1974–) Euró-
pa-, világ- és olimpiai bajnok tornász. Részben Békéscsabán végezte középiskolai ta-
nulmányait Gyóni Géza (1884–1917) költő, itt élt Féja Géza (1900–1978) író, Cseres 
Tibor (1915–1993) író, valamint Gedó György (1949–) olimpiai bajnok ökölvívó.

 

A szélmalmoktól a gőzmalmokig

A malomipar szerepe Békéscsabán

Magyarország malomipari nagyhatalom volt 
a 19. század második felében. Bár a dualizmus 
korában az egyesült államokbeli Minneapolis 
után Budapestet tartották számon a világ má-
sodik legnagyobb malomipari központjaként, 
országszerte több tucat óriási gőzmalom őrölte 
a kiváló minőségű magyar gabonát. A legjobb 
hírű malmok egyike Békéscsabán épült fel. 

A város két ma is látható malma, a csókási 
szélmalom és az István-gőzmalom ugyan-
azon évszázadba visz bennünket vissza, még-
is két eltérő világot képviselnek. Mindkét malom 
a Gyulai úton található. A holland típusú szél-
malom 1953-ig Makó határában, a Csókási-
pusztán működött, ahol száz tanya termését 
őrölte. Csak augusztusban és szeptemberben 
tudott kellő szélerővel működni, mivel a folya-
matosan fújó déli, délkeleti szél ekkor uralta 

Békéscsaba, Páduai 
Szent Antal-székesegyház

Békéscsaba, Wenckheim-kastély

Békéscsaba, csókási szélmalom
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a csókási tanyavilágot. A gyenge szél ellené-
re a többi hónapban is járt a malom úgy, hogy 
több vásznat tettek a vitorlákra. A molnárok 
nemcsak lisztőrléssel foglalkoztak, értettek 
a malom berendezéseinek és szerkezetének 
elkészítéséhez és karbantartásához is. A mes-
terség biztos megélhetést nyújtott. A malmot 
1978-ban darabokra szedték, és teherautókon 
Békéscsabára szállítottak. Az 1980 óta látogat-
ható, négyszintes épületet teljesen felújították. 

Az első magyarországi gőzmalmokat 
a reformkorban létesítették. 1850-ben jelent 
meg Békéscsabán Pain Antal hamburgi születésű molnár és építész, s egy gőzma-
lom megépítésére tett ajánlatot a község bírójának. A szerződés szerint a község tíz 
évig nem engedélyezett másnak malmot építeni, Pain pedig vállalta, hogy nem szed tíz 
százaléknál nagyobb vámot, és a malmot szitával is felszereli, hogy finomlisztet tudjon 
előállítani. 1853-ra megépült a vidék második és Békéscsaba első gőzhajtású malma, 
amelyben kilenc molnár dolgozott. 1860-ban Epstein Lipót és családja, 1872-ben pedig 
Rosenthal Márton gyulai szappanos- és gyertyaöntő mester vette meg a malmot. Utóbbi 
lebontatta az épületet, és új malmot épített, amely a Rosenthal Márton Rt. Gőzmalom 
nevet kapta. 1914-ben Békéscsabai István-malomnak nevezték át az intézményt, ez 
a név volt olvasható tornyának homlokzatán 2019 májusáig.

A malom először 1915-ben gyulladt ki, és a súlyos károk miatt újjá kellett építeni. 
Ekkor ötemeletes lisztraktárral és gabonasilóval bővítették. 2005-től üresen állt (ebben 
az évben állították le a termelést), 2009-ben részben felújították, majd 2019-ben elekt-
romos meghibásodás miatt ismét kigyulladt. A részben megmentett épület felújítását 
megkezdték, a tervek szerint kulturális élményközpont kap benne helyet.

 

Két osztrák család Békés megye közepén

Szabadkígyós és a Wenckheimek

Békés megye újkori történelmére nagy ha-
tást gyakorolt Harruckern János György 
(1664–1742, született Johann Georg Freiherr 
von Harruckern), aki egy felső-ausztriai ta-
kácsmester fiaként született, később pedig 
magyar bárói címet kapott.

Linzi tanulmányai után az udvari kamara 
hivatalnoka lett, majd hamarosan a hadsereg 
élelmezését felügyelte a főhadbiztosságnál. 
Itt jelentős reformokat hajtott végre a had-

Békéscsaba, István-malom

Szabadkígyós, Wenckheim-kastély
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sereg élelmiszer-ellátásának átszervezésé-
vel, amellyel a kincstár hatalmas megtakarí-
tást ért el. III. Károly bárói címmel jutalmazta 
érdemeiért. Harruckern földterületeket is ka-
pott többek között Békés, Csanád és Csong-
rád megye területén, illetve a gyulai vár tu-
lajdonjogát szintén elnyerte. Földbirtokosként 
és Békés megye főispánjaként falvak tucatjait 
hozta létre, és családok ezreit telepítette le, 
hogy az elhagyott és gazdátlanná vált vidé-
ket ismét termőre fordítsák. A mocsarakkal 
szabdalt kietlen pusztasággá vált Békés me-
gye négyötödén gazdálkodó Harruckern több 
ezer szlovák evangélikus családot hívott ide 
a szabad vallásgyakorlás ígéretével Nógrád, 
Gömör és Hont vármegyéből, Németország-
ból pedig német telepeseket toborzott. 

Harruckern János egyik unokája, 
Wenckheim József Antal (1780–1852) 
kezdte meg a kígyósi majorság kiépítését, és 
ő létesítette Ó- és Újkígyóst, ahol meghono-
sította a dohánytermesztést. Nagyapjához 
hasonlóan kiváló üzleti érzékű gazdálkodó-

ként gyorsan igazodott az európai piac igényeihez, amely az amerikai függetlenségi 
háború (1775–1783), majd a napóleoni kontinentális zárlat idején hazánktól vásárolta 
a szükséges dohány nagy részét. A dohány intenzív művelést és szakértelmet igénylő 
növény, ezért száz Szeged környéki dohánykertész család idetelepítésével kezdődött 
meg a munka, és Békés megye a Harruckern–Wenckheim-birtokoknak köszönhetően 
vált jelentős dohánytermesztő vidékké. 

A kastély mai formáját Wenckheim József Antal leánya, Krisztina (1849–1924) grófnő 
idején nyerte el, aki Ybl Miklóst kérte fel az épület megtervezésére. A neoreneszánsz stílu-
sú kastély a parkjával együtt 1997 óta védett terület, a Körös–Maros Nemzeti Park része. 
1857-ben Ferenc József és felesége Magyarországra látogatott, és Szabadkígyóst is fel-
keresték. A császári pár tiszteletére Krisztina grófnő diadalívet emeltetett. A kígyósi major-
ban látható a klasszicista stílusú Szent Anna-kápolna, alatta a Wenckheim család kriptájával, 
illetve a szintén Ybl Miklós tervei alapján épült magtár. A kastélyt 1945 és 2011 között iskola-
épületként használták. Békés megye harmincegy kastélyából tizenhetet a Wenckheimek 
építtettek. Ezek közül négyet köt össze a 2020-ban megkezdett Wenckheim turisztikai ke-
rékpárút, amely a családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökséget mutatja be.

A Wenckheim család 1989 után visszatért Magyarországra, mivel az Ottakringer–
Wenckheim-csoport 1993-ban többségi tulajdont szerzett a Pécsi Sörgyár részvénye-
iben. 2018-ban azonban részvényeik kilencvenkilenc százalékát eladták. 1997-ben 
a világba sokfelé, többek között Argentínába, Németországba elszármazott Wenckheim 
család találkozót szervezett a kígyósi birtokon, hogy tagjai megismerjék egymást, elő-
deiket és az ősi családi fészket. 

Gyula vára

Szabadkígyós
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„Harminckétezer török megszállá Gyulát…”19 

Epizódok a gyulai vár történetéből

1566-ban Szigetvár ostromának árnyéká-
ban Gyula várát is feldúlta a török. Az erő-
dítményt, amelyet egykor a Hunyadiak birto-
koltak, és ideiglenesen Mátyás király menye, 
a kortársai által nagyra tartott Frangepán 
Beatrix (1480–1510) is vezetett, a török 
ostromakor a rossz hírű Kerecsényi László 
(†1567) védte. Mielőtt megtekintenénk a vá-
rat, amely több mint húsz kiállítóteremben 
mutatja be a középkor és a kora újkor min-
dennapjait és a nagypolitikai eseményeknek 
a vár és a város lakóinak életére gyakorolt 
hatását, érdemes feleleveníteni a vár és 
a város történetével összefonódó történelmi 
személyek életútját.

Ez izgalmas rálátást nyújt a korabe-
li gondolkodásmódra is: feltárul előttünk, 
hogy a török időkben hogyan válhatott egy 
asszony szentté, egy férfi pedig bűnbakká 
a kollektív emlékezetben. Az akkori szel-
lemiség szerint nem vezethetett sok jóra, 
ha egy asszony vezető pozícióba került, de 
Frangepán Beatrixot a gyermekeit védő, ál-
dozatkész anyai szerepen keresztül kedvező 
színben tünteti fel a történetírás. Ha egy nő 
anyaként lépett fel nyilvánosan, és ez nem 
állt ellentétben a haza érdekével, akkor tevé-
kenysége elfogadható volt. Schönherr Gyula 
(1864–1908) nagybányai történész és levél-
táros így ír Beatrixról Hunyadi Corvin János 
című művében:

„A Hunyadi-ház sorsa e válságos napok-
ban Corvin özvegyének, Beatrix herczeg-
nének, kezeibe volt letéve. S a gyönge nő, ki 
férje életében, a politikai küzdelmektől távol, 
a birtokügyeknek s gyermekei nevelésének 
élt, bámulatos erélylyel látott a nehéz feladat-
hoz, hogy gyermekei érdekét az ellenséges 
támadásokkal szemben megoltalmazza.”20 

Gyula vára

Gyula, Végvári vitéz
(Tóth Béla, 1974)
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Ezzel szemben ott áll Kerecsényi László várkapitány példája, aki igazságtalanul 
vált bűnbakká. Valójában hősiesen helytállt, három és fél hónapig tartotta magát, ám 
a dédapjának emléket állító Zrínyi Miklós (1620–1664) Szigeti veszedelem című eposzá-
ban ítéletet mondott fölötte, és ezzel végképp megbélyegezte.

„Harminckétezer török megszállá Gyulát,
Petraf bésáncolá az maga táborát,
Negyven ágyúval kezdé törni bástyáját,
És földre rontani szép fejér kűfalát.

Kerecheni László volt benne kapitán,
De kapitán nevet nagy gyalázatosan
Hordozta, Gyula várát hitre megadván,
Magát is, nemzetünket is meggyalázván.

De vette érdemét rossz emberségének,
Meglátá igazságát Petraf hitinek:
Vitézivel együtt fogságba vetteték,
Melyből szabadságokot soha nem érék.” 

A gyulai várral szemben található az Almássy Látogatóközpont. Az Almássy-kastély 
kiállításai közül kiemelkedik a dualizmus kori főúri életről szóló 3D-s kiállítás.

Gyula, Százéves cukrászda



47

A város számos lehetőséget nyújt, amely miatt érdemes beiktatni egy osztálykirán-
dulásba, ilyen például a várfürdő, a kalandpark, a Tanyamúzeum, a Nagy Bambuszkert, 
a Csiga-kert, a Kohán Képtár, a ferences rendi romkert, az Erkel Ferenc Emlékház, 
a Világóra, a Százéves cukrászda vagy a helyi legendákra építő tematikus városi séták 
egyike.

 

„Magasan szárnyalva fenségesen zengi…”22 

Erkel Ferenc és Gyula városa

A 19. században még magyarok, románok és 
németek által lakott Gyula német városrészé-
ben áll ma is Erkel Ferencnek (1810–1893), 
a magyar nemzeti opera megteremtőjének 
klasszicista szülőháza. A zeneszerző nagy-
apja, Erkel József a Wenckheim grófok meg-
hívására érkezett Pozsonyból a városba, 
hogy fellendítse a zenei életet, és tanítsa 
a Wenckheim-ifjakat. A polgárcsalád felme-
női Pozsonyban, illetve környékén szőlőmű-
veléssel és zenéléssel foglalkoztak. Erkel 
Ferenc apja, ifj. Erkel József kántortanítóként 
és templomi karnagyként tevékenykedett 
a városban. Felesége egy uradalmi tiszt leá-
nya, Ruttkay Klára Terézia volt, tíz gyermekük 
született. A második volt Ferenc, aki nevét ke-
resztapja, Wenckheim Ferenc után kapta. 

Elemi iskoláit még Gyulán végezte, zenei 
tanulmányait pedig már odahaza megkezdte, 
hiszen apja, nagyapja is képzett muzsikus 
volt. Tizenegy évesen már közönség elé lé-
pett Gyulán zongorajátékával. A Békés vár-
megyei alispán, Rosty Albert (1779–1847) 
házi zeneestjein a kis Ferenc is fellépett. 
Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon 
kezdte, majd Pozsonyban fejezte be. Itt zenei 
képzésben is részesült, fellépései voltak, és 
gyakran megfordult az operaházban, ahol megismerkedett az operairodalom klassziku-
saival. Különösen az olasz és francia romantikus szerzők hatottak rá. Egy hangverse-
nyen megcsodálhatta a vele közel egykorú Liszt Ferenc (1811–1886) virtuóz zongorajá-
tékát, és itt hallotta először hegedülni a verbunkos stílus nagy képviselőjét, Bihari Jánost 
(1764–1827). A nyári vakációkra hazautazott Gyulára.

Gyula, Almásy-kastély

Gyula, Békés Megyei Főügyészség
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Pozsonyi tanulmányai után Kolozsvárra szegődött zenetanárnak, és a tanítás mel-
lett maga is tanult, és képezte magát. Az utolsó nagy erdélyi polihisztor, Brassai Sá-
muel (†1897) ösztönözte Erkelt, hogy ismerje meg a magyar nép dalait, és használja 
azokat műveiben. A kolozsvári éveket, amelyek alatt a hangversenyzenekar karnagya-
ként is tevékenykedett, Erkel élete legfontosabb időszakának tekintette: „Ami vagyok, 
azt mind Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetem. […] ott telt meg szívem a szebbnél 
szebb magyar–székely népdalok árjával, melyektől nem tudtam többé szabadulni, s 
nem is nyugodtam meg addig, míg ki nem öntöttem lelkemből […].” 

1839-ben feleségül vette Adler Adélt, aki kiválóan zongorázott. Nászútjuk során 
Gyulán is megfordultak, hangversenyt adtak a kastély színháztermében az épülő me-
gyei kórház támogatására. Gyulára az 1850-es években tért vissza Erkel, amikor zsúfolt 
pesti lakásából nyaranként szülővárosába látogatott. Feleségével tizenegy gyermeket 
neveltek, köztük hárman is zenei pályára léptek, Erkel Sándor (1846–1900) az Opera-
ház karnagya, majd igazgatója lett.

Erkel Ferenc első nagy közönségsikert aratott operáját, a Hunyadi Lászlót 1844-
ben mutatták be, abban az évben, amikor a Himnusz megzenésítésére kiírták a pályá-
zatot, amelyet megnyert. Gárdonyi Géza (1863–1922) szerint az idős Erkel erre így em-
lékezett vissza: „Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt 
megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így 
elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek szava, aki Pozsonyban tanított. 
Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jus-
son először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben 
a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang hang 
után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz, úgy, mint ma ismerik.”23 

Másik népszerű operáját, a Bánk bánt 1861-ben mutatták be hatalmas sikerrel. Ez 
az opera jelentette pályája csúcsát, a verbunkost ebben az operában emelte olyan ma-
gaslatokra, amelyeket már nem lehetett túlszárnyalni. Erkel az 1875-ben létesült Zene-
akadémia első igazgatója lett, mellette pedig a romantika másik nagy magyar zeneszer-
zője, Liszt Ferenc volt az intézmény elnöke.

Erkel végigélte a 19. századot, s Budapesten halt meg 1893-ban. Már 1896-ban 
szobrot emelt neki Gyula városa, és a tér, ahol a szobor áll, azóta is Erkel nevét viseli, 
csakúgy, mint a gyulai gimnázium 1950 óta, és a város művelődési központja. A róla 
elnevezett díjat minden évben március 15-én adják át zeneszerzőknek, zenei rende-

zőknek és szerkesztőknek. Életéről 1952-ben 
forgattak filmet Keleti Márton (1905–1973) 
rendezésében.

A Gyulai Várfürdőben  áll egy négy méter 
átmérőjű, elhalt mezei juhar, az „Erkel-fa”. 
Táblával jelölték, amelynek felirata: ,,Erkel 
Ferenc, Gyula város nagy szülötte e fa lomb-
jai alatt alkotta Bánk bán dalművét az 1861. 
évben. Magasan szárnyalva fenségesen zen-
gi Tiborcnak fájdalmát a nagy magyar zseni.”

Gyula
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Sokszor volt Gyulán állatvásár

A gyulai kolbász története

A helyi húsipar történetével a Gyulai Kolbász 
Múzeumban ismerkedhetünk meg, ahol a prog-
ramot minden vasárnap ingyenes tárlat vezetés 
és kolbászkóstolás gazdagítja. A gyulai kol-
bász hungarikum, így a városról alkotott kép 
egy gasztronómiai kalanddal lehet teljes. 
A hagyomány úgy tartja, hogy ennek a húster-
méknek a formája praktikus okokból lett pá-
ros, ugyanis könnyebben és sérülésmentesen 
lehetett ebben a formában tárolni. A kolbászt 
bottal akasztották fel és le a kamrában, ezért 
jóval kisebb esély volt arra, hogy a burkolata 
ilyen tárolási körülmények között sérüljön, il-
letve kisebb volt a penészedés kockázata is. 

De hol is kezdődött ez a híres gyulai tör-
ténet? Egészen az 1800-as évek elején rend-
szeressé váló, jelentős állatvásárok idejére 
tehetjük eredetét: ezekre az alkalmakra a jó-
szágokat lábon hajtották fel, így közülük sok 
megsérült, ezért szükségessé vált Gyulán egy 
vágóhíd, amelyet 1868-ban nyitottak meg. Ez-
zel egy időben a húsok helyi tartósítására is 
sikerült megoldást találni: a városban két jég-
gyár működött, amelyek a Fehér-Körös jegét 
használták fel. A jégvermeket fűrészpor segít-
ségével nyár elejéig tudták használni. A meg-
töltött kolbászokat Gyulán bükkfán, ritkább 
esetben akácfán füstölték, március és nov-
ember között. A füstölés ideális hőmérséklete 
16-18°C, 20°C fölött ugyanis kiolvad a kolbász 
zsírja. A füstölés folyamata a vékonykolbász-
nál két-három napot, a vastagkolbásznál egy 
hetet vett igénybe. A gyulai kolbásszal kap-
csolatos eljárás különlegessége, hogy a he-
lyiek nem használnak hozzá füstfűszereket, 
borókabogyót vagy kukoricacsutkát.

Nagyszüleinktől ismerős lehet az a mon-
dás, hogy régen minden ételt érzéssel készí-
tettek el, nem méricskélték a hozzávalókat. 
Így volt ez a gyulai kolbász fűszerezésével 

Gyula, városháza

Gyula, Fehér-Körös

Gyula, Millenniumi világóra
(Bozó András, 2007)
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is: mindenki a saját ízlése szerint végezte. A hús ízesítéséhez fokhagymát, sót, borsot, 
köménymagot, édesnemes és csípős paprikaőrleményt használtak. A helyi emlékezet 
szerint Gyulán generációkon át mindenki kolbászt töltött otthonában, még az is, aki 
nem vágott disznót. Végül aztán mégis akadt valaki, aki hosszas kísérletezés után 
pontos, mértékegységekkel meghatározható, bár a mai napig titkos módszer szerint fű-
szerezte a húst, és elnyerte a közízlés tetszését. A ma gyulai kolbászként ismert páros 
kolbász létrejötte a 20. század elejéhez, illetve Balog József hentes nevéhez kötődik. 

Békéscsaba és Gyula városa között létrejött egy olyan speciális megegyezés, 
amelynek értelmében mindkét városnak lehetősége van arra, hogy készítsék egymás 
termékeit. Ezért fordulhat elő olyan helyzet, hogy Gyulán készült csabai kolbászt is 
vásárolhatunk gyulai boltokban. 

 

A cukorgyártás aranykora

Mezőhegyes és Sarkad gyárai

A történelmi Csanád és Bihar vármegye két 
települése, Mezőhegyes és Sarkad beírta 
magát a magyarországi cukorgyártás arany-
korának (1880-as évek – az I. világháború 
vége) könyvébe. 

A 19. század közepén Magyarországon 
az egy főre jutó évi cukorfogyasztás nem érte 
el a 3 kilogrammot (az I. világháború végére 
ez 10 kilogramm volt, mára pedig meghaladja 
a tizenötöt), és elsősorban a gazdag családok 
asztalára került cukor, mások édesítésre mézet 
használtak. A Habsburg Birodalomban először 

Csehországban létesült cukorgyártó üzem 1802-ben, majd a reformkorban Északnyugat-
Magyarországon és a Kisalföldön is megjelentek az első cukorfinomítók. Az uradalmakban 
egyre nagyobb területeken kezdtek cukorrépa-termelésbe, s élelmiszeripari termékeink 
közül a liszt mellett a cukor lett a legfontosabb exportcikk. A megtermelt cukor hetven szá-
zalékát kivitték Nyugat-Európába, Indiába, Egyiptomba, Törökországba.

A Csanád vármegyei (ma Békés megyei) Mezőhegyes állami birtok volt. A 18. szá-
zadban a hadsereg számára létfontosságú volt az állatállomány feljavítása, ezért a tö-
rökkel ismét háborúra kényszerülő II. József Mezőhegyesen hozta létre 1786-ban az 
első állami méntelepet, ahol főleg spanyol, angol és itáliai fajtákkal keresztezték a ma-
gyar lóállományt. A mezőhegyesi birtok felszereltségével, belterjes gazdálkodásával és 
magas színvonalú állattenyésztésével az ország mintagazdaságai közé tartozott. Épüle-
tei az istállóktól a magtáron át a postakocsi-állomásig klasszicista stílusban, Hild János 
(†1811) tervei alapján épültek. A birtokon a gabona- és takarmányfélék mellett cukor-
répát is termeltek, elsősorban a szeszgyártáshoz, de az üzemet be kellett zárni. Az állam 

Sarkad, Árpád fejedelem tér
Árpád fejedelem lovas szobra
(Adorjáni Endre, 1996)
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viszont az 1880-as évektől egyre jelentősebb 
mértékben támogatta új cukorgyárak létesíté-
sét. A mezőhegyesi gyár alapítását 1889-ben 
hagyta jóvá a minisztertanács. A cukorgyár-
táshoz szükséges nagy mennyiségű vizet 
a Holt-Marosból vették. Gazdasági vasúti há-
lózatot is kiépítettek. A cukorgyár naponta át-
lagosan 460 tonnás kapacitással üzemelt. Aki 
ma elvonatozik Orosházáról Mezőhegyesre, 
rácsodálkozik az állomások mellett sorakozó 
rámpákra és sínpárokra. Ennyi maradt az utó-
kor számára a hajdani világszínvonalú cukor-
gyárat kiszolgáló környezetből.

A sarkadi cukorgyár 1910-ben létesült 
az Alföldi Cukorgyár Rt. telephelyeként. Az 
alapító Deutsch családon kívül a helyi földbir-
tokosok, a Tiszák és a Wenckheimek is adtak 
igazgatósági tagokat a cégnek. A telephely 
megválasztását élénk figyelemmel kísérték a kortársak. Egyrészt Békés és Bihar vár-
megye versengett, hogy melyikük bocsássa rendelkezésre az új gyár székhelyét, más-
részt két békési város, Gyula és Békés között is heves harc indult, de végül a helyben 
elérhető szállítás szempontjából Sarkad kiváló fekvése – az itt átvezető Alföld–fiumei 
vasút, valamint a Fekete-Körös biztosította víz – e település mellett szólt. 

Cukorgyáraink jelentős része – a felvidéki és délvidéki üzemek kivételével – a triano-
ni határok meghúzása után is Magyarország területén maradt. 1989 után mind a tizenkét 
cukorgyárat privatizálták, és külföldi tulajdonosokhoz kerültek. Hetet az uniós csatlako-
zásig be is zártak, köztük a mezőhegyesit 1997-ben, a sarkadit pedig 1998-ban. 

A két településen ma már csak az egykori gyár munkásainak és mérnökeinek emelt 
lakóházak emlékeztetik az arra járókat a magyar cukoripar aranykorára. 

 

„De keresztül úton, mesgyén vágtat a ló,  
a nemes mén…”24 

A nóniusz története

A világhírű lófajta a napóleoni háborúk során ejtett, különleges osztrák hadizsák-
mányról kapta a nevét. A franciáktól elkobzott, calvadosi származású Nonius Senior 
a mezőhegyesi ménesbirtokra került tenyészállatnak. Az anglo-normann fajtájú lónak 
1816 és 1822 között kétszázegy csikója született, melyek közül tizenöt nyert törzsmén 
besorolást. A fajta kialakulásában három generáció játszott meghatározó szerepet: 
Nonius egyik fia, illetve annak két utódja. Minden nóniusz apai ágon tőlük eredeztethető. 

Sarkad, református templom
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A kiváló fizikumú állatnak markáns szépséghibái voltak, de ezt az angol telivérrel 
való keresztezéssel orvosolták. A lófajtát a 19. században Makó, a Hajdúság, illet-
ve a Bánát térsége, a Mezőhegyesi Ménesbirtok, Debrecen város ménese, a vukovári 
Eltz, a palánkai és gödöllői koronauradalmak területein alapvetően mezőgazdasági cé-
lokra használták.

 A nóniusz több nemzetközi díjat is hozott hazánknak: a párizsi világkiállításon 1878-
ban arany-, 1879-ben bronzérmet kapott, az 1880-as bécsi lókiállításon pedig ezüstér-
met. 1925 és 1961 között a nóniusszal távhajtó versenyeken, valamint a fogatsportban 
is komoly eredményeket értek el: országos, valamint nemzetközi győzelmeket, illetve 
világ- és Európa-bajnoki helyezéseket szereztek sportolóink.

A magyarországi lovas kultúra sikertörténetében nagy szerepe volt Csekonics Jó-
zsef (1757–1824) huszártisztnek. Az ő nevéhez fűződik a lógyógyászat fejlesztése, egy 
lovarda felállítása, emellett szorgalmazta bécsi és pesti lóversenyek megrendezését. 
A 18. század közepén nemesi rangra emelkedő család sarjaként komoly katonai karriert 
futott be, hozzá kötődik a mezőhegyesi törzsállomány és a bábolnai állomány kialakítá-
sa is. 1817-ben jelent meg A lótenyésztés gyakorlati alapelvei című munkája.

Csekonics 1783-ban részletes tervezetet dolgozott ki, hogyan lehetne a magyar-
országi lótenyésztést állami támogatással felvirágoztatni. Az Udvari Haditanács jóvá-
hagyásával II. József rendeletet adott ki, így 1784. december 20-án megalapították 
a Mezőhegyesi Királyi Ménest. A hazai fajták körültekintő kiválasztása mellett Csekonics 
arab és spanyol méneket szerzett be, s neki köszönhetően négy törzsről vált ismertté 
Mezőhegyes: a gidránról, a kis és nagy nóniuszról, valamint a furioso-nordstarról. 

Bár az állomány mindkét világháborúban komolyan sérült, az 50-70 százalékos 
veszteséget gyors regeneráció követte. A nóniusz sorsát végül az 1961-ben bekövet-

kezett átszervezés pecsételte meg: innentől 
kezdve Mezőhegyesen kizárólag a sportló-
tenyésztésre koncentráltak. A törzsállomány 
egy részét a Hortobágyra helyezték át, ahol 
a helyi viszonyokhoz nehezen alkalmazkodó 
állomány fokozatosan kipusztult. Ezzel pár-
huzamosan a katonai téren való alkalmazása 
is megszűnt, illetve mezőgazdasági hasz-
nálatának háttérbe szorulása, a szabadidős 
lóhasználat térnyerése és a fajtán belüli mo-
dern szelekció hiánya is károkat okozott.

Az 1989-ben megalakult Nonius Lóte-
nyésztő Országos Egyesület a fajfenntar-
tást, a fajta génkészletének megőrzését tűzte 
ki fő céljául, amelyet napjainkban is követke-
zetesen képvisel. Ennek ellenére a nóniusz 
hazai, illetve európai összlétszáma miatt 
a veszélyeztetett fajták csoportjába tartozik. 
A fajtát a 32/2004. (IV. 19.) országgyűlési ha-
tározat nemzeti kinccsé nyilvánította.

 

Hortobágy, Kilenclyukú híd
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„Arad, – édesbúsan szivembe vág…”25 

A vértanúk városa, Arad

Arad a Maros partján fekvő város, közel a ro-
mán–magyar határhoz. Neve összefonódik 
az 1848–49-es szabadságharc tizenhárom 
tisztjének vértanúságával, de kötődnek hoz-
zá más fontos történelmi és gazdasági ese-
mények is.

Régészeti feltárások igazolják, hogy Arad 
területén már a csiszoltkő-korszakban is él-
tek. Az 1551 és 1687 közötti török hódoltság 
idején kialakult a polgári település, és jelen-
tős kereskedelmi központtá vált. A törökök 
kiűzése után Habsburg-uralom alá került. 
A gazdasági és demográfiai növekedés ered-
ményeként 1834-ben megkapta a szabad ki-
rályi város címet.

1849. október 6-án – ugyanazon a na-
pon, amikor Pesten kivégezték Batthyány 
Lajos miniszterelnököt – Haynau utasításá-
ra Aradon végrehajtották a halálos ítéletet 
a honvédsereg tizenhárom tisztjén. Három 
vezért golyó általi halálra ítéltek, a többieket 
felakasztották. Az aradi várban közel ötszáz 
forradalmárt tartottak fogva, és többségüket 
ki is végezték.

A forradalomnak két alkotás állít emlé-
ket Aradon. Az egyik a vesztőhelyen felállí-
tott, 1881. október 6-án leleplezett obeliszk, 
a másik pedig az 1890. október 6-án felavatott 
Szabadság-szobor. Ez utóbbi Zala György 
(1858–1937) alkotása: főalakja Hungária, 
mellette négy allegorikus szobor (az Ébre-
dő szabadság, a Harckészség, a Haldokló 
harcos és az Áldozatkészség) jelenik meg. 
A Szabadság-szobrot 1925-ben eltávolították 
a városközpontból, és talapzatára 1956-ban 
a román katona szobra került. 2004-ben ál-
lították fel ismét, bár nem az eredeti helyén. 
Az Arad Megyei Múzeumban állandó kiállí-
tás látható az 1848–49-es forradalom tárgyi 
emlékeiből.

Arad, városháza

Arad, Szabadság-szobor
(Zala György, 1890)
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1908-ban létrejött a Magyar Automobil 
Rt. Westinghouse Rendszer, amely kizáró-
lag gépjárműveket gyártott. Az I. világháború 
idején repülőgépmotorok gyártására álltak át. 
Ekkorra vásárolta meg a cég tulajdonjogát 
a Benz. 1920-ban egy olasz–osztrák bankár 
vette meg a Weitzer-gyárral együtt, és így jött 
létre az Astra vasúti vagongyártó üzem.

Az Arad jelképévé vált városházát, ame-
lyet a lakosság áldozatosságának köszönhe-
tően tudtak megépíteni, Steindl Imre (1839–
1902) tervezte. 1877-ben avatták fel, ekkorra 
készült el a festői díszterem is. A városháza 

közelében található az eklektikus stílusú, 2018-ban felújított Kultúrpalota (1913), amely-
ben ma a Filharmónia, valamint a Történelmi és Természettudományi Múzeum műkö-
dik. A hangversenyteremben olyan híres személyiségek fordultak meg, mint Richard 
Strauss (1864–1949), Bartók Béla (1881–1945) vagy George Enescu (1881–1955).

A helyi nevezetességek közül kiemelkedik a főteret lezáró színház. Az 1874-re elké-
szült épület kétszer is leégett, először 1883-ban, amikor a bécsi csillár mintájára készített 
harminchat karos, gázvilágítású kandeláber okozta a tüzet, másodszor pedig 1957-ben, 

Arad, Kultúrpalota

Arad, minorita templom



55

amikor átalakítási munkálatokat végeztek. Az 
1911-ben felszentelt minorita templomot (hi-
vatalos nevén Páduai Szent Antal-templom) 
a régi, 18. századi katolikus templom helyett 
emelték.

A Szent Péter és Pál szerb ortodox 
templom 1702-ben épült barokk stílusban, 
benne értékes ikonosztáz (a keleti keresztény 
templomokban a szentélyt és a templom-
hajókat elválasztó díszes deszkafal) látható. 
A 19. század közepi református templomban 
tartotta esküvőjét 1901-ben Horthy Miklós 
(1868–1957).

A város műemlékei közé tartozik az Ybl Miklós tervei alapján 1896-ban épült, 35 mé-
ter magas víztorony, amely 1956-ig biztosította Arad ivóvízellátását. Műemlékké nyilvá-
nították többek között az Andrény-, a Bohus-, a Szántay- és a Kovács-palotát, a Vörös 
Ökör fogadót, a Vaslakat-házat, a Nepomuki Szent János-szobrot, valamint a Rafiroiu-
keresztet. A Maros fölött átívelő vashíd a budapesti Ferenc József híd (ma Szabadság 
híd) mintájára épült 1907-ben.

Két kastély – két történet

A mácsai Csernovicsok és a sofronyai Purglyk

Aradtól 25 kilométerre, a magyar határ melletti Mácsán található az egyik szerb nemesi 
családról elnevezett Csernovics-kastély. A Csernovicsok az 1720-as években nemesi 
rangot és területeket kaptak, köztük Mácsát is. Ekkor kezdték meg a kastély építését, 
mely Csernovics Mihály (†1745) haláláig tartott. A 19. század elején az akkori tulaj-
donos, Csernovics Pál sokat tett a birtok rendezéséért. Fia, az utolsó temesi nábob, 
Csernovics Péter (1810–1892) 1845-ös keleti utazásaiból egzotikus növényeket hozott 
haza, így került a kertbe a páfrányfenyő (Ginkgo biloba).

Csernovics hatalma az aradi várbörtönig is kiterjedt. A tizenhárom aradi vértanú ki-
végzését követően, 1849. október 6-án száz aranyat adott komornyikjának, Urbán Gyu-
lának, hogy megszerezze rokona, Csernovics Emília férjének, Damjanich Jánosnak, 
illetve Lahner Györgynek, Vécsey Károlynak és gróf Leiningen-Westerburg Károlynak 
a földi maradványait. Urbán két aradi ügyvéd segítségével megvette a hóhértól Dam-
janich és Lahner holttestét. Még aznap este visszaszállította őket a mácsai birtokra. 
Két nap múlva a gróf is hazatért, majd ezt követően éjszaka eltemették a vértanúkat 
a mácsai park egy eldugott szegletében. Gróf Károlyi Tibor lánya, Almásy Gabriella 
(1869–1945) 1885-ben fehér márványból síremléket állíttatott a hantok fölé. A hamvak 
1974-ig a kastély parkjában pihentek, ekkor áthelyezték őket az aradi vesztőhelyen 
épített obeliszk talapzatába kilenc másik tábornok maradványaival együtt (Kiss Ernő 

Arad, víztorony
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a szerbiai Eleméren, míg Dessewffy Arisztid 
a szlovákiai Margonyán nyugszik).

A kastély 1862-ig volt Csernovics Péter 
gróf tulajdonában. Ekkor adósságai miatt el-
adta gróf Károlyi Györgynek (1802–1877), aki 
Ybl Miklós tervei alapján tovább bővítette az 
épületet.

A mácsai birtok örököse, gróf Károlyi Tibor 
százhektárnyi erdőt telepíttetett a területen, s 
tulajdonképpen így született meg az arboré-
tum, amely nemzeti rezervátum lett. A kastély 
1939 és 1948 között egy kürtösi orvos, Adam 
Iancu birtoka volt, aki tíz hektáron kivágatta 

a parkot. Az államosítás után az épület volt árvaház, vakok intézete, átnevelő intézet, 
illetve termelőszövetkezeti központ. 1991-től az aradi egyetem fennhatósága alá került. 
A helyi legenda szerint a kastélynak van egy fel nem fedezett szobája, ahonnan olykor 
hallani lehet Károlyi gróf zongorajátékát.

A sofronyai Purgly-kastély Mácsától 13 kilométerre fekszik. A vajdahunyadi vár ih-
lette, eklektikus stílusú épület egy része 1879-ből való. A kastély Horthy Miklós apósáé, 
Purgly Jánosé (1839–1911) volt, neki köszönheti mai arculatát is. Itt látta meg a nap-
világot Purgly Magdolna (1881–1959), aki 1901-ben az aradi református templomban 
feleségül ment Horthyhoz.

Purgly báró halála után a sofronyai birtokot legkisebb fia, László örökölte. Őt 1949-
ben Zsilvásárhelyre deportálták. 1951-es szabadulásakor már nem tért vissza a birtok-
ra, mert addigra államosították, és a helyi termelőszövetkezet működött benne egészen 

Sofronya, Purgly-kastély

Mácsa, Csernovics-kastély
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1989-ig. Purgly László állandó támogatója volt az aradi evangélikus egyháznak, ennek 
köszönhetően haláláig a Vörös-templom parókiájának alagsorában húzódhatott meg. 

A rossz állapotban lévő épületet 1989-ben kilencvenkilenc éves időtartamra 
a Humanitas Gura Popii Alapítvány kapta meg. Az új tulajdonos felújíttatta a kastélyt 
és a hozzá tartozó parkot, ahol napjainkban termálfürdő működik. A parkot, amely 1968 
óta védett arborétum, 1990 óta az aradi Vasile Goldiş Egyetem használja. Az egyetem 
kapcsolatban áll a szarvasi arborétummal, közösen vesznek részt pályázatokban és 
kutatásokban.

 

„Kifejezhetlen érzelemvihar dúlta lelkemet…”26 

Világos és a fegyverletétel

Az Arad megyei Világos összeköti a történe-
lem néhány ismert alakját, például Mátyás 
királyét, Dózsa Györgyét és Görgey Artúrét.

A világosi várat a 13. században építet-
ték. Írásos emlékek (például Bél Mátyás) már 
1779-ben romos állapotáról tesznek említést. 
1784-ben a Horea vezette felkelés idején bé-
csi parancsra felrobbantották a még ép ré-
szeket is, hogy a vár ne válhasson a lázadók 
búvóhelyévé. Bár a Világos határában talál-
ható rom sok csatát látott a történelem folya-
mán, a várnak főképp védelmi és gazdasági 
szerepe volt. Itt raboskodott Szilágyi Mihály 
(1400 k. – 1460), Hunyadi Mátyás anyai nagy-
bátyja. Ostromolták a Dózsa György (1470 
k. – 1514) vezette parasztseregek 1514-ben, 
majd a törökök, akik végül hosszú évtizedekre 
(1607–1693) elfoglalták. A világosi vár 1599–
1600-ban Románia első egyesítőjének, Vitéz 
Mihály fejedelemnek volt az állomáshelye.

A Világoshoz kötődő leghíresebb ese-
mény az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc befejezése: az előtte elterülő mezőn 
tette le a fegyvert a magyar honvédsereg, 
élén Görgey Artúrral (1818–1916), a Rüdiger 
vezette orosz cári csapatok előtt, 1849. au-
gusztus 13-án. A közkatonákat kényszerrel átsorozták az osztrák hadseregbe, a tiszteket 
pedig vagy kivégezték, vagy hosszú időre bebörtönözték, Görgeyt pedig a döntése miatt 
sokáig árulónak tekintették. Hosszú élete során gyakran ki kellett állnia igaza mellett. 

Világos

Világos, Bohus-kastély
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Megfontolt ember lévén jól látta, hogy a két-
százezer fős, friss erőkkel rendelkező orosz 
csapatok ellen az addigra elcsigázott, pár tíz-
ezer fős serege esélytelen. Görgey a fegyver-
letételről szóló megadási egyezményt állítólag 
a 19. század elején emelt Bohus-kastélyban 
írta alá.

Kossuth Lajos (1802–1894) Irataim az 
emigrációból című munkájában így vallott 
érzéseiről: „Kifejezhetlen érzelemvihar dúlta 
lelkemet, midőn a világosi fegyverletétel hon-
talanná tett. Nincs szó, mely arról fogalmat 
adhatna. Leborultam hazám földjére, mielőtt 
határán átlépnék; – zokogva nyomtam reá 
a fiúi szeretet búcsúcsókját; – egy csipetnyi 
port vettem belőle magamhoz; – még egy lé-
pés, és – – – úgy valék, mint a tört hajó ron-
csa, melyet a szélvész kidob a homokra egy 
sivatagon.”27 

A menekülő szabadságharcosok Bohus 
János világosi kastélyában húzódtak meg. 
Felesége, Bohusné Szögyény Antónia, aki 
Görgey Artúr unokatestvére volt, a forradalom 
idején rendszeresen segítette a harcosokat 
élelmiszerrel és ruhával (naplójában részlete-
sen beszámol a fegyverletételről), utána pedig 
a bebörtönzötteket látogatta. Emiatt Haynau 
is felfigyelt rá, és magához rendelte, valamint 
többször meg is fenyegette. Az asszony hő-
sies tetteinek emlékezetére 1911-ben szobrot 
állítottak a kastély parkjában. A Bohus csa-
lád később konyakgyárat alapított, melynek 
a dinnyelikőr volt a különlegessége.

A Bohus-kastélyban gyűltek össze a for-
radalom rangos tisztjei, akiknek Görgey hiá-
ba ajánlott menekülést, legtöbbjüket Aradon 
kivégezték. Az épületben ma a Ioan Slavici 
Múzeum működik. A román prózát moder-
nizáló neves író, Ioan Slavici (1848–1925) 
a településen született, s írásaival a román 

irodalomtörténet meghatározó alakjává vált. Művei az egyszerű, hétköznapi emberek 
sorsáról szólnak, a népi gondolkodásmód megismertetésére törekednek (például Mara, 
Az erdei lány, A világ, amelyben éltem, Jószerencse malma). A múzeumban megte-
kinthető az író, más ismert román személyiségek és az 1848–49-es szabadságharc 
emlékkiállítása is. Láthatjuk azt az asztalt is, amelyen a legenda szerint aláírták a fegy-

Sárrétudvari, Kossuth Lajos
(Cséri Lajos, 1998)

Világos, Bohus-kastély
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verletételi megállapodást (a történelmi tények szerint nem született írásos megállapodás 
a felek között). A városban sétálva érdemes benézni a 18. században épült ortodox 
templomba is.

 

„Borod setét mint a cigány leány…”28 

Az Arad-hegyaljai borvidék

Az Arad-hegyaljai borvidékről már Szent Ist-
ván király idejéből származnak feljegyzések, 
vagyis a Szerémség és Tokaj mellett egyike 
a Kárpát-medence legrégebbi borvidékeinek. 
A mediterrán éghajlati hatásoknak köszön-
hetően a terület kiválóan alkalmas szőlőter-
mesztésre. A dualizmus korában például öt-
ezer hektáron volt szőlőültetvény.

Arad-hegyalja két részből áll: a Mé-
nes-hegyaljából, ahol inkább vörös-, és 
a Magyarádi-hegyaljából, ahol inkább fe-
hérbort termelnek. A ménesi borvidék köz-
pontja Ópálos, de Solymosvár, Ménes és Gyorok is fontos szerepet játszik, ahogy 
a magyarádi körzetben Magyarád, Kovászi, Pankota és Világos. A nemes borként 
számontartott aszút a közvélemény aranyszínű desszertborként ismeri, és Tokajjal 
hozza összefüggésbe. Kevesebben tudják, hogy a történelmi Magyarország területén 
egyedül Arad-hegyalján készítettek vörös aszút kadarkából, amelyet a szerbek hoztak 
Arad környékére. Az itteni kadarka színében és ízében intenzívebb a más vidékeken 
fellelhető társainál.

A ménesi pincét 1749-ben építtette Arad vármegye egykori főispánja, Grassalkovich 
I. Antal (1694–1771). Innen már abban az időben is minőségi borokat szállítottak kül-
földre. A ménesi aszúbor annyira híres volt, hogy még a tokaji aszúnak is méltó vetély-
társává vált. 

Perecsényi Nagy László (1771–1827) köl-
tő, szolgabíró szerint a tokajit a betegnek, 
a ménesit az egészséges embernek kell fo-
gyasztania: „A ménesiben erősítő mosztony, 
értelmet erősítő szesz, szeretet, barátság, 
tiszta jó kedv és egyéb kiütköző tulajdonság 
heves és szép szín tölle kipiroslik, úgy, hogy 
a munkás, ép embert száz esztendőnél is to-
vább fenntartja: most is ezen vidék körül, aki 
mértékletesen élt a ménesi borral 103-105-
117 esztendős embert, és kivált kapást találni 
lehet, aki jól kidolgozván a hegyen magát, jó 

Gyoroki szőlősorok

Világosi szőlősorok
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borral más napra felfrissíti magát, erősíti inait, akármi kemény ételt a gyomrában széjjel 
főz.” Egy helyi legenda szerint Kölcsey Ferenc (1790–1838) Hymnusában is ez szerepelt 
volna eredetileg („Ménes szőlővesszein nektárt csepegtettél”), s Kölcsey csak a jobb 
hangzás érdekében cserélte a Ménes kifejezést Tokajra. Az 1862-es londoni nemzetközi 
borversenyen pedig nem tudtak dönteni a két bor között, így a tokajit a borok királyának, 
a ménesit a borok királynéjának választották.

Vörösmarty Mihály (1800–1855) Rosz bor (1844) című versében említi a ménesi bort:

„Mi szép vagy Kolna Ménes oldalán!
Borod setét mint a cigány leány,
És benne a szív édes lángja ég.”29 

Balla Géza ménesi borásznak köszönhetően 2003-tól ismét jegyzik a kadarkai vörös 
aszút, amelyet az aszú név védettsége miatt Kadarisszima néven forgalmaz. Magyar-
országon a jelenlegi bortörvények szerint vörösborból nem készülhet aszú, de a ménesi 
bortermelés a „magyar királyi bortörvényt” veszi alapul.

 

„Lippának vívását immár hallgassátok…”30 

Lippa története és nevezetességei

Az Arad-hegyaljai borvidéket elhagyva a Ma-
ros mentén jutunk el a Zarándi-hegység lábá-
nál fekvő Lippára. A mai csendes kisváros egy 
IV. Béla idején építtetett vár helyén áll, amely-
nek rendeltetése az idegen betörés megféke-
zése volt. Sok nemzetség élt itt jó viszonyban, 
ennek bizonyítéka a város neve is: a román 
a szerb elnevezésből, míg a német a magyar-
ból származik.

A nemzeti sokféleség mellett a vallási 
sokszínűség is jellemezte a várost. A 12–14. 
században itt éltek a beginák. Ez a női vallá-
sos mozgalom általában a koldulórendekhez 

kapcsolódott, és mindig városias településeken tűnt fel. A beginák rendszerint nemesi 
családból származó, férjezetlen nők voltak, akik fogadalommal kötelezték el magukat 
az apostoli életre.

Lippa 1333-ban Arad vármegye legnagyobb városa volt (1778-tól Temes várme-
gyéhez tartozott). Fénykorát a középkorban élte. A 14. századtól már éltek itt szerbek. 
Kora újkori szerb jellege után német és román város lett, magyarok csak későn és kis 
számban jelentek meg. A románok nagyrészt iparosok voltak, a parasztok szarvasmar-
ha-tenyésztéssel foglalkoztak. Az iparosodás, a városiasodás következtében a 19. szá-

Lippa és a máriaradnai kegyhely
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zad második felére Arad és Temes vármegye 
fejlett régiónak számított, amelyet gazdasági 
és szellemi felemelkedés jellemzett. A város-
ba betérve még láthatjuk a török bazár régi 
épületét, amely a gazdag kereskedelmi élet 
emléke. A második török uralom (1613–1718) 
kezdetén építették azzal a céllal, hogy az 
Oszmán Birodalomból érkező kereskedők 
megszállhassanak itt, de lehetőség volt rak-
tározásra és eladásra is. 

A városhoz tartozik a Maros jobb part-
ján elhelyezkedő Máriaradna és Solymosvár 
is. A Maros völgyében álló barokk stílusú 
máriaradnai kegytemplom a történelmi 
Magyarország egyik jelentős Mária-kegyhe-
lye volt. A jelenlegi épületegyüttest 1756-ban 
kezdték el építeni a Boszniából érkező feren-
ces szerzetesek. Helyén korábban is temp-
lom állt, melyet a törökök többször lerombol-
tak, a hívek pedig újra és újra visszaépítették.

A kegytemplomtól nem messze magaso-
dik a Maros gyöngye, Solymosvár, melyet 
a tatárjárás után, 1272 és 1275 között épít-
tetett Pál szörényi bán. A 18. századig álló 

Lippa, török bazár

Solymosvár

Solymosvár
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lippai várral együtt a térség meghatározó hadászati és hatalmi központja volt. Birtokolta 
Kán László, Károly Róbert és a Hunyadi család is. Ostromolták a törökök, illetve Dózsa 
György parasztserege (1514). 1668-ban visszafoglalták a törököktől, de a harcok so-
rán súlyosan megrongálódott. Kiürítését és felrobbantását 1788-ban a bécsi haditanács 
rendelte el. Ezt követően többé nem építették újjá. A vár makettje megtekinthető a Fejér 
megyei Dinnyés Várparkjában, amely 2014-ben nyílt meg. 

 

„Mária, Mária, hazánk védasszonya…”31 

A máriaradnai búcsújáró hely

Máriaradna a 20. század elejéig egyike volt 
a leghíresebb Mária-kegyhelyeknek. A Temesi 
Bánság és a szegedi nagytáj központi búcsú-
járó helye a Maros völgyében, Lippával szem-
ben helyezkedik el, és a 18. század első felétől 
vált zarándokhellyé. Évente százezer embert 
meghaladó tömeg keresi fel három jeles egyházi 
ünnepen: pünkösdkor, augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony (Mária mennybevételének) 
napján és szeptember 8-án, Kisboldogasszony 
(Mária születésnapja) ünnepén. 

Száz évvel azután, hogy Assisi Szent Fe-
renc megalapította szigorú, apostoli szegény-

ségben élő és térítő szerzetesrendjét, 1327-ben Károly Róbert hívására jelentek meg 
a ferencesek Lippán. A 16. században, miután a török hódítók elfoglalták a Maros bal 
partját, a szerzetesek átköltöztek a folyó túloldalára, és házukat a radnai hegy oldalában 
építették fel. Itt jött létre hamarosan Radna települése. 

A legenda szerint egy hívő bosnyák kereskedő 1668-ban Máriát ábrázoló színes pa-
pírképet vásárolt egy olasz vándorárustól. Ezt rövid ideig a házában tartotta, majd angya-
li sugallatra a ferenceseknek ajándékozta, akik a kápolnában függesztették fel. 1695-ben 
egy betörésük alkalmával a törökök felgyújtották a kápolnát, ám a tűzvészből a papírkép 
csodálatos módon épségben megmenekült, a kápolnára rontó török katona lovának a pa-
tája pedig a kősziklába ragadt. A patkó nyomát és így a legendát máig őrzi a templom 
falába erősített kő, alatta a történetet megörökítő magyar nyelvű verses felirat. Egy másik 
történet szerint az a szolgálólány, aki el akarta lopni a képet díszítő köveket, mozdulat-
lanná dermedt, és kezei lebénultak. Csak sok imádkozás után lett újra szabad. A kép 
előtt imádkozó betegek közül sokan csodás gyógyulást éltek meg. Ezek az események 
alapozták meg a radnai kép és kápolna hírét, így vált a ferences rendi templom zarándok-
hellyé. 1992-ben II. János Pál pápa basilica minor (’kisebb bazilika’) címmel ruházta fel.

Radna 1776-ban kapott búcsúkiváltságot VI. Piusz pápától. A ferences rendház 1707 
és 1727 között, a kéttornyú templom pedig 1756 és 1767 között épült. A tornyok 1911-

Máriaradna, kegytemplom
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ben nyerték el mai formájukat. Keresztút és 
a lourdes-i kegyhelyére emlékeztető kápolna 
is épült itt. Bálint Sándor (1904–1980) nép-
rajzkutató méltán nevezte a II. világháború 
előtti Máriaradnát a magyar Jeruzsálemnek.

A templom nemcsak a hitéletet szolgálta, 
hanem 1951-ben a kommunisták által szét-
kergetett ferences rendi szerzetesek kény-
szerlakhelye is volt kilenc hónapon keresztül.

A kegyhely keresztútját azok a települé-
sek építtették, ahonnan a zarándokok útra kel-
tek. A legtávolabbi hely, ahonnan gyalog út-
nak indultak, Pécs, a legészakibb Nagyvárad, 
a legkeletibb Nagyszeben, a legdélibb pedig 
Lugos és Temesvár. A zarándoksereg etnikai-
lag is színes volt. Idejártak a Krassó-Szörény 
vármegyei katolikus horvátok (krassovánok), 
a bánsági sváb asszonyok, a görögkatolikus 
románok, a dévai és a vajdahunyadi magya-
rok, valamint a bukovinai székely eredetű 
gyorokiak. Az alföldi magyar zarándokoknak 
ez az etnikai sokszínűség is élmény volt, 
mindemellett számukra a radnai hegy jelen-
tette „a hegyet”, hiszen olyat itt láttak először.

A zarándoklatok jól szervezett, gyalogo-
san megtett, többnapos utak voltak a kegyhelyig, majd vissza. Vezetőik gondoskodtak 
az énekek és imádságok rendjéről, és ők szabták meg, mikor pihennek, gyalogolnak 
vagy énekelnek a hívek. A zarándokok pünkösdkor részt vettek a lippai vásáron is, ekkor 
ugyanis a kirakodóvásár mellett nagy állatvásárt is tartottak a városban. A kunszentmár-
toniak például az Erdélyből ide lehajtott rackajuhok bőréből készítették odahaza a leg-
jobb subákat, a jellegzetes, bokáig érő, palástszerű magyar férfiviseletet.

 

„Áll a torony, mint valami Bábel…”32 

Nagyszalonta nevezetességei

Arany János szülővárosa, Nagyszalonta a magyar–román határ közelében fekvő, több-
ségében magyarok lakta település. Az Árpád-korban már létező várost a törökök pusz-
títása után a hajdúk alapították újra. 2006-ban – az alapítás négyszázadik évfordulóján 
– állították fel a Hajdú-emlékművet, amelyen a kettős kapu előtt két hajdú áll, s a falon 
szerepel annak a háromszáz hajdúnak a neve, akiket Bocskai István (1557–1606) lete-
lepített itt. Bocskai egész alakos szobra a központi parkban látható.

Máriaradna, a kegytemplom Nepomuki Szent János 
szobrával (1913)

Máriaradna, kegytemplom
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A mezőváros legrégebbi épülete a város-
központban található Csonka-torony, amely 
Nagyszalonta jelképévé vált. Eredetileg a haj-
dúk által 1620-ban megkezdett, majd I. Rákó-
czi György segítségével 1636-ban befejezett 
vár őrtornya volt. A törökök a várat 1658-ban 
lerombolták, a tornyot pedig megcsonkítot-
ták. Nevét ezután kapta, majd romosan állt 
évszázadokon keresztül. A 19. század végén 
helyreállították, és egy szinttel bővítették. Ek-
kor került rá a tizenhat ablakos felső szint. 
Az épületet ezek után is többször felújították. 
1907-ben a déli oldalon lévő bejáratot áthe-
lyezték a főtérre néző nyugati oldalra. 1920 és 

1940 között a román nacionalisták által ledöntött Kossuth-szobrot őrizte. A Nagyszalon-
ta főterén magasodó épületet 1847-ben Petőfi Sándor lerajzolta, Az ó torony (1850) című 
versében pedig Arany adott érzékletes jellemzést róla:

„Csonka torony nyúlik a felhőbe,
Rajta pihen a nap lemenőbe’:
Rá-ráveti visszanéző fényét,
Mintha látnám ősapáim vérét.

[…]

S mi van abból, amiért fáradtak?...
A torony, mit durván összeraktak.
Áll a torony, mint valami Bábel,
Rajt’ az idő nyomtalanul jár el.

[…]

Rajta a gyom óriássá nő fel,
Hajba kap a szélvészes idővel.
Rácsap olykor, – hanem azt se bánja –
A mennydörgős mennykő buzogánya.

Csonka falán, viharos éjfélkor,
Boszorkányok nagy serege táncol,
S jeleül az éji vigadásnak,
Egy-egy köve földön hever másnap. –”33 

Arany László (1844–1898) 1885-ben felaján-
lotta a városnak apja, Arany János hagyatékát 
(bútorait, ruháit, könyveinek nagy részét). Az 

Nagyszalonta, Hajdúk emlékére
(Deák Árpád, 2006)

Sárrétudvari, Petőfi Sándor
(Cséri Lajos, 2000)
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ereklyegyűjtemény 1899-ben került a Csonka- 
toronyba. Ekkor helyezték a bejárat fölé az 
ülő, egész alakos, életnagyságúnál nagyobb 
Arany-szobrot, amelyet Kolozsvári-Szeszák 
Ferenc alkotott meg. Tervezője Stróbl Alajos 
(1856–1926), aki a Magyar Nemzeti Múzeum 
kertjében álló Arany János-szobrot is készí-
tette. 2017–2018-ban szintén nagyszabású 
felújítás zajlott. A Csonka-toronyban berende-
zett Arany János Emlékmúzeumot a 2017-es 
Arany János-emlékév keretében, de már 2018-
ban nyitották meg. Az állandó kiállításon bete-
kinthetünk a költő egykori dolgozószobájába, 
feleleveníthetjük Petőfivel kötött barátságának 
állomásait, munkásságának mozzanatait.

Nagyszalontán őrzik azokat az okmányo-
kat, amelyeket Arany másodjegyző korában 
saját kezűleg írt. Található néhány járlatlevél 
(marhapasszus, marhalevél), amelyek iroda-
lomtörténeti, várostörténeti és filológiai értékek 
is. Az ezekben szereplő leírások tükrözik a köl-
tő pontosságát – az általa készített hivatalos 
iratokat mintaként használták a megyében. 
Arany János a járlatleveleken feltüntette a tu-
lajdonosok nemesi származását. Ez azért ér-
dekes, mert a szalontai hajdúk nemesi leveleit 
a Habsburgok semmisnek nyilvánították, a la-
kosságot jobbágysorba helyezték. Arany, aki 
maga is nemesi származású volt, az iratokon 
megtartotta azokat a megnevezéseket, ame-
lyeket a lakosság használt. A dokumentumok 
további érdekessége az év hónapjainak kora-
beli magyar megnevezése (például tavaszelő, 
tavaszhó, tavaszutó, nyárelő, nyárhó, nyárutó).

A II. világháború nem kegyelmezett az 
Arany-hagyatéknak. Budapest ostromakor 
bombatalálat semmisítette meg a költő kéz-
iratainak, könyvtárának jelentős példány-
számát, képeit, szobrait, használati tárgyait. 
1944 szeptemberében kifosztották a Csonka- 
torony gyűjteményét, melynek közel egyhar-
mada (135 emléktárgy) eltűnt, Arany János 
nagyszalontai szülőháza pedig leégett. A he-
lyén álló tájház falán tábla hirdeti a költő em-
lékét.

Nagyszalonta, Csonka-torony

Nagyszalonta, Arany János szobra a Csonka-torony bejárata 
fölött
(Szeszák Ferenc – Stróbl Alajos, 1907)
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Nagyszalonta gyermekkora után is nagy 
szerepet játszott Arany életében. 1840-ben itt 
vette feleségül Ercsey Juliannát, majd itt szüle-
tett meg két gyermeke, László és Juliska (1841 
és 1865). A város adta az őt ismertté tevő elbe-
szélő költemény, a Toldi témáját: itt látta meg 
ugyanis a napvilágot a legendás erejű bihari 
birtokos nemes, Toldi Miklós (1320 k. – 1390). 
A hagyomány szerint a Csonka-torony is a Tol-
di család tulajdonában volt.

Nagyszalonta szülöttje továbbá Zilahy 
Lajos (1891–1974) író és a bihari pásztorcsa-
ládból származó Sinka István (1897–1969) 
író, költő. Mindkettejük szülőházát emléktábla 
jelöli, a református templom melletti szobor-
parkban pedig Arany egész alakos szobrának 
társaságában láthatók mellszobraik. Szintúgy 
itt található a helyi születésű csillagász, Kulin 
György (1905–1989) mellszobra. Az ő nevét 
egy kisbolygó (3019 Kulin) és egy üstökös is 
viseli.

 

Nagyszalonta, Arany János szobra a szobor-
parkban
(Kiss István, 1992)

Nagyszalonta, református templom
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„Domokossal tegnap a kastélyon kívül […]  
sétálgattunk…”34 

A geszti kastély, a Tiszák és Arany János

„…az egész dolgozó-szoba komoly, tisztelet-
gerjesztő benyomást tesz reánk s berendezé-
se arra mutat, hogy a ki itt tölti idejét, az a ko-
moly munkát többre becsüli a kényelemnél. 
A dolgozó-szobából balra egy oldalajtó egy 
kis öltözőn keresztül pompásan berendezett 
»pipázó-szobába« vezet, hol az ajtó mellett 
egy nagy asztal, körülvéve magas hátulju gót 
izlésü töltött szines ülésü székekkel, melyek 
között legnagyobb az, mely az asztal végihez 
van téve a kegyelmes úr számára, a hol szo-
kott reggelizni rendesen s reggeli után pipá-
zás közben keresztül olvasni a lapokat (ezek 
között a nagyváradi lapokat is); – a bal oldali és jobb oldali szegletben egy-egy kártya-
asztal, nádszékekkel, mig a középső szegletet egy pompás majolika kályha foglalja el. 
Ezután következik a nagy ebédlő, melyet könyvtár, családi arczképek diszesitenek…”35 
K. Nagy Sándor (1846–1923) jogi és történeti szakíró Bihar-ország című munkájában 
részletesen beszámol a geszti kastély otthonos belső elrendezéséről. A korabeli forrá-
sok alapján elmondható, hogy a Tiszák otthona egyszerűbb volt, mint más főúri csalá-
doké.

A család nemesi rangjának eredete a legendák ködébe vész, az azonban bizonyos, 
hogy I. Lipót császár intézkedéseinek köszönhetően a Tisza család elvesztette erdé-
lyi uradalmait. Ez a nincstelenség azonban csak átmeneti állapot volt: Tisza László 
(1710–1778) 1748-ban perújrafelvételt kezdeményezett, ám a folyamat végén az ősi, 
vagyis a Bihar és Zaránd megyei birtokok helyett a geszti uradalom tulajdonosává 
vált. Személyét azonban támadások érték: 
okirathamisítással vádolták, perbe fogták, 
míg ő tovább erősítette befolyását, és házas-
ságkötésével újabb birtokokat is szerzett.

Geszten a körülmények kezdetben igen-
csak mostohák voltak, ugyanis a birtokkal 
nem járt együtt az udvarház. Az új földesúr 
ezért elfoglalta a strázsamester házát. 1760 
körül elkezdte a kastély építését, amelyet az-
tán fia, László (1765–1831) fejezett be. Neki 
Teleki Katalintól kilenc gyermeke született. 
E bőséges gyermekáldás következtében az 
oldalági rokonság igényei miatt állandó pe-

Geszt, Tisza-kastély

Geszt, Tisza-kastély
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reskedés zajlott a vagyonért, ám a folyamatos megegyezéseknek köszönhetően a bir-
tok gyarapodott, nem aprózódott el. Az első jelentős változás 1866-ban következett 
be: Tisza Kálmán (1830–1902) miniszterelnök három fia egyenlő arányban osztozott 
a birtokokon. Így kapott részt az apja nyomdokaiba lépő, a geszti kastélyt fontos dip-
lomáciai találkozók helyszínévé tevő, később meggyilkolt miniszterelnök, Tisza István 
(1861–1918), ifjabb Tisza Kálmán (1867–1947), valamint a katonai érdemeket szerző 
Tisza Lajos (1879–1942). A helyi legendakincs szerint a kastély teraszán megrendezett 
esküvők és diplomáciai tárgyalások mellett itt zajlott az egyik legkényesebb 20. századi 
politikai jellegű találkozó az I. világháború előestéjén. Az ország nemesei igyekeztek rá-
beszélni Tisza Istvánt a szarajevói merényletet követően a háborúban való részvételre, 
az ország vezetői közül ugyanis ő volt az egyetlen, aki ellenezte ezt.

A Tisza családhoz kapcsolódóan meg kell említeni Arany János nevét. A költő 1851-
ben költözött be a geszti kastély területén ma is álló kicsiny házba. Az volt a feladata, 
hogy Tisza Lajos (1798–1856) fiát, a későbbi költőt, Tisza Domokost (1837–1856) gö-
rög és magyar nyelvre, valamint költészetre tanítsa. Mivel Arany nem fogadta el a kas-
tély egyik teljesen berendezett lakosztályát, felépítették számára az erdőszéli lakhelyet, 
és csak később, ősszel húzódott be a kastély falai közé. A geszti tanítóskodáshoz köt-
hető egyik ismert balladája, az Ágnes asszony, amelyet egy itteni élménye ihletett. Saját 
feljegyzése szerint szemtanúja volt annak, ahogy egy nő a Korhány-patakban a véres 
ruháit mossa:

„Domokossal tegnap a kastélyon kívül, 
a határban csörgedező patak partján sé-
tálgattunk, hová az itteni parasztasszonyok 
mosni, sulykolni viszik ruhájukat. Megint köz-
tük volt a falu öreg, bolond parasztasszonya; 
reggeltől estig mossa már rongyokká foszlott 
fehérneműjét, és rögeszméje, hogy mégis 
szennyes marad. Időnként eszelős tekintettel 
rámered a foszlányokra, majd új buzgalommal 
mosáshoz lát. Szörnyű e megháborodott asz-
szony üres, révedező tekintete.”36 

Szintén geszti élményei alapján született meg 
Az eskü és a Sára asszony című balladája, itt 
írta meg Hajnali kürt, A dajka sírja, A gyermek 
és szivárvány és Domokos napra című verse-
it, továbbá itt kezdte el A nagyidai cigányok és 
a Toldi középső részének munkálatait. Arany 
és Tisza Domokos között érzékeny szellemi, 
mester és tanítvány kapcsolat alakult ki, Do-
mokos halála után ő rendezte a fiatal költő 
kéziratait, s tette nyomdakésszé posztumusz 
kötetét. A kis geszti épület ma Arany János 
Irodalmi Emlékházként működik. Emellett 

Geszt, Tisza-kastély
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a harminchárom Tisza-családtagnak végső nyughelyül szolgáló, felújított kripta is láto-
gatható. Ezt a temetkezési helyet 1902-ben építették fel, s egy bűntény is kapcsolódik 
hozzá. 1983-ban ugyanis egy azóta is ismeretlen tettes betört a mauzóleumba, és el-
lopta Tisza István koponyáját, mely nem került elő. További érdekesség, hogy a kastély 
előtt álló, az 1770-es években ültetett platánfák közelében az ültetéskor állítólag két 
szürke marhát is eltemettek, és itt létesült az ország első teniszpályája.

 

Barangolás a Sárréten

A biharugrai halastavak és madárparadicsom

A Sebes-Körös, a Berettyó és a Hortobágy 
folyó bőséges vize Nagyváradtól s a mosta-
ni magyar–román határtól nyugatra lapos, 
alacsonyan fekvő területekre ér, ahol holt-
ágakat, mocsaras vidéket alakított ki. Ezt 
a területet nevezzük Sárrétnek, északabbi 
részét Nagy-Sárrétnek, délebbi részét pe-
dig Kis-Sárrétnek. Utóbbi foglalja magában 
Biharugrát, ahol a 19. században lecsapolt 
mocsaraknak még ma is megvan egy gazdag 
élővilágú maradványuk, s ahol a híres halas-
tavakat is e lapályos vidék sokfelől összefolyó 
vize táplálja.

A Kis-Sárrét vidékének egyik ősi köz-
pontja volt Geszt, a Tisza család birtoka. Per-
sze a Tiszák sem éltek mindig itt: középkori 
központjuk keletebbre, Nagyvárad közelében 
feküdt, ám a török uralom idején odaveszett, 
és a törököt kiűző Habsburgok sem adták 
vissza nekik. Ennek a lényegében elkobzott 
birtoknak a fejében kapták meg a Tiszák 
1766-ban Gesztet és tizenegy másik falut, s 
ekkor váltak a Kis-Sárrét környékének nagy 
befolyású családjává.

A mocsaras vidék nem riasztotta el a kör-
nyék lakosait, mert mindig találtak olyan ma-
gasabban fekvő folyóhátakat, ahol falvaikat 
fenntarthatták. Ugyanakkor az ismétlődő áradások és a termőterületek kialakításának 
szükségessége miatt az 1800-as évek közepén megkezdődött a vízszabályozás, mo-
csárlecsapolás. Bodoki Károly (1814–1868) terveinek megfelelően átvágták a nagy és 
felesleges kanyarokat, több folyót új nyomvonalra tereltek, gátakat építettek. A lakosság 

Sárrétudvari, Sárrétudvari ember
(Tóth Gyula, 2005)
A szobor felirata: „Sárréti ember elődeink emlékére”
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életkörülményei nagyban javultak, a népes-
ségszám ugrásszerűen megnőtt.

A civilizációs beavatkozások ugyanakkor 
az élővilág sokszínűségének csökkenését 
okozták. A tudományos élet hatására az egy-
mást követő kormányzatok felismerték, hogy 
a megmaradt természetes vizes élőhelyeken 
fokozottabban kell védeni a biológiai sok-
féleséget. Ennek a törekvésnek köszönhetjük, 
hogy ma a Kis-Sárrét a Körös–Maros Nemzeti 
Park védett területe. 

A több mint negyvenezer hektáros terü-
let pusztáin, legelőin, mocsárfoltjain, halas-
tavaiban és azok környékén olyan kiemelt 
értékű növények élnek, mint a sziki kocsord, 
a réti őszirózsa, a fátyolos nőszirom, az agár-
kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a kisfészkű 
aszat, a zsálya vagy a koloncos legyezőfű. 
Olyan védett állatok találnak itt élőhelyre, mint 
a kendermagos réce, a cigányréce, a bölöm-
bika, a kanalasgém, a nagy kócsag, a rétisas, 
a túzok vagy a szalakóta.

A vidéket a ramsari egyezmény védi. Ezt 
a vízimadarak fennmaradásáért kiálló nem-
zetközi szerződést 1971-ben írta alá tizen-
nyolc ország Irán Ramsar nevű városában, 
majd csatlakozott hozzá még több mint száz 
ország. Világszerte ezerkilencszáz helyszínt 
véd, Magyarországon huszonkilenc élőhelyet.

A Kis-Sárrét peremén fekszik Vésztő. 
A települést először a 14. század közepén 
említették Vejszető néven. Kulturális jelentő-
sége, hogy az I. világháború idején Bartók 

Biharugra Biharugra

Vésztő, Bartók Béla-emléktábla a Díszkúton
(Balás Eszter, 2014)

Vésztő, Sinka István
(Kő Pál, 1988)
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Béla népdalokat gyűjtött itt. Többek között 
ekkor jegyezte le a Megyen már a hajnalcsil-
lag lefelé kezdetű népdalt. Sinka István költő, 
író Vésztőn telepedett le 1920-ban. Szobrát 
a róla elnevezett művelődési központ mellett 
helyezték el. A nagyszalontai pásztorcsalád-
ból származó Sinka a közeli Biharugrán élő 
íróval, Szabó Pállal kötött közeli barátságot. 
1945-ben itt született Pardi Anna (1945–) 
költő.

A Nagy-Sárrét egyik települése a Be-
rettyó-parti Bakonszeg. A község elneve-
zésének eredetére két elképzelés is van: 1) 
a kecskebakokat a Berettyó zugában (szegében) legeltették; 2) egy erdős terület (az 
erdélyi bakony szó jelenti ezt) szeglete. Bakonszeg nevezetességei közé tartozik a ba-
rokk stílusú Nadányi-Miskolczy-kúria és a bihari remete, Bessenyei György (1746 vagy 
1747–1811) lakóháza, amely ma emlékmúzeum. Bessenyei a magyar felvilágosodás 
meghatározó alakja, a testőrírók egyike volt: 1785-től haláláig élt Bakonszegen.

 

„Debrecenbe kéne menni…”37 

Debrecen története és nevezetességei

Debrecent, a Tiszántúl jelentős városát  
„kálvinista Rómá”-nak és „cívisváros”-nak 
is nevezik. A település már 1218-ban városi 
jogokat kapott II. Andrástól. Neve először 
Debrezun formában bukkan fel a Váradi re-
gestrumban. A tatárjárás után gyorsan fejlő-
dő Debrecen ismert lett vásárairól, később 
pedig református iskolájáról. A mohácsi 
vész idején többek között Török Bálint véd-
te. A reformáció Méliusz Juhász Péterrel 
(1532–1572) jelent meg a városban, aki Deb-
recen első református püspöke. Püspöksége 
idején a katolikus gyülekezet teljesen eltűnt. 
A település ekkor kapta a „kálvinista Róma” nevet. Még ebben az időben, 1538-ban 
megalapították a Debreceni Református Kollégiumot, amely a Debreceni Egyetem 
jogelődje.

A 17. század végén azonban a város gazdaságilag tönkrement. A 18. század kezde-
tén visszatért Debrecenbe a katolikus egyház, és a piaristák felépítették a Szent Anna-
székesegyházat. 

Bakonszeg, Bessenyei Emlékmúzeum

Debreceni Egyetem
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A 19. században a görögkatolikus hívek is 
beköltöztek a városba. Ennek szép emléke az 
Attila téri görögkatolikus főszékesegyház. 
1849-ben Debrecen „a magyar szabadság fő-
városa” (Kossuth Lajos), Magyarország fővá-
rosa lett. Ide menekült a forradalmi kormány, 
és Kossuth itt, a református nagytemplomban 
mondta ki a Habsburg–Lotaringiai-ház trón-
fosztását.

1912-ben megalapították a Debrece-
ni Gyógyszergyárat. A város nagy károkat 
szenvedett a II. világháború alatt, az 1944-es 
bombázáskor. Az 1956-os forradalom sor-
tüzében két diák vesztette életét. 1966-tól 
rendezik meg minden év augusztus 20-ához 
kötődően a népszerű turisztikai programot, 
a Virágkarnevált, amely többek között a Hor-
tobágyi hídivásárhoz is kapcsolódik.

Debrecen a kevés magyarországi telepü-
lések egyike, ahol még jár villamos. Közle-
kedésében jelentős szerepet tölt be a Nagy-
állomás, valamint a Debreceni Nemzetközi 
Repülőtér. 1882-ben adták át a Zsuzsi Erdei 
Vasutat, amelyen 1923-ban indult meg a sze-
mélyszállítás. Ez az ország legrégebbi, ma is 
működő kisvasútja.

Debrecen jellegzetes épülete, szinte szim-
bóluma a református nagytemplom. Az 
1500 négyzetméter alapterületű, 3000 ülő-
helyes, klasszicista stílusú építmény Magyar-
ország legnagyobb protestáns temploma. He-
lyén egykor egy középkori templom állt, amely 
leégett. Ez helyett épült fel a gótikus stílusú 
András-templom, amely szintén a tűz martalé-
kává vált a 16. század végén. Bethlen Gábor 
(1580–1629) kezdeményezésére, később pe-
dig Rákóczi György (1593–1648) támogatásá-
val készült el az új András-templom, amelyet 
az 1802-es nagy tűzvész tett tönkre. Ezután 
bízták meg az új templom építésével Péchy 
Mihályt (1755–1819), aki a konzervatív ellen-

vetések és a pénzügyi nehézségek miatt nem tudott szabadon dolgozni. Az építkezést 
1823-ra fejezték be.

A Révész téren található az eredetileg barokk stílusú református kistemplom 
(csonkatemplom), amelyet egy faépület helyére építettek, majd a 19. század végén 

Debrecen, Szent Anna-székesegyház

Debrecen

Debrecen, a Kossuth-szoborcsoport 
a református nagytemplom előtt
(Margó Ede – Pongrácz Szigfrid, 1914)
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neoromán stílusban alakítottak át. A csonka-
templom szokatlan látványt nyújt: nincs raj-
ta kupola. Eredetileg volt rajta egy hagyma 
formájú sisak, ám ezt a szél megrongálta, és 
hiába javították meg, az alföldi szelek telje-
sen tönkretették. Ezután alakították ki a bás-
tyaszerű tornyot. Az épületet többször is le 
akarták bontani, ám a Halászbástya tervező-
je, Schulek Frigyes (1841–1919) azt javasolta, 
inkább hagyják meg és újítsák fel.

A Kossuth téren áll a patinás Aranybika 
Szálló (Grand Hotel Aranybika). A területet 
a Bika családtól vásárolta meg a város a 17. 
század végén, és kőházukat fogadóvá alakí-
tották. Ennek cégére egy rézzel bevont bika 
lett. Ennek helyére csaknem egy évszázad-
dal később a Parlament építészének, Steindl 
Imrének a tervei alapján építettek szállodát, 
amelyet azonban lebontottak. 1915-ben első 
olimpiai bajnokunk, az úszó, labdarúgó, új-
ságíró és építészmérnök Hajós Alfréd (1878–
1955) tervei alapján emeltek itt egy eklektikus 
épületet. Az Aranybikában megszállt többek 
között Széchenyi István, Deák Ferenc, Vörös-
marty Mihály, Wesselényi Miklós és Móricz 
Zsigmond, aki itt írta utolsó regényét.

A város további nevezetességei közé 
tartozik a Csokonai Színház. Az első szín-
társulatot még 1789-ben alapították, az első 
kőszínház pedig a 19. század közepén, 
1865-ben épült fel, és 1916-ban nevezték el 
a debreceni születésű költőről, Csokonai Vi-
téz Mihályról (1773–1805).

Jelentős közgyűjteményt birtokol a Déri 
Múzeum, amelyet a 21. század elején fel-
újítottak. A neobarokk épületet, amelyben 
1930-ban yitották meg a tárlatot, Medgyessy 
Ferenc (1881–1958) négy allegorikus szob-
ra (Régészet, Tudomány, Művészet, Néprajz) díszíti. Az intézményt egy műgyűjtőről, 
Déri Frigyes (1852–1924) bécsi selyemgyárosról nevezték el. Legnagyobb értékének 
Munkácsy Mihály (1844–1900) triológiáját tartják: Krisztus Pilátus előtt, Golgota, Ecce 
homo. A Déri Múzeumhoz tartozik az 1982-ben megnyitott Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeum, ahol a debreceni születésű szobrászművész hagyatékát őrzik. Szintén a Déri 
Múzeumhoz tartozik a Holló László Emlékmúzeum, amelyet az alföldi iskola festői közé 
tartozó Holló képeiből rendeztek be 1978-ban.

Debrecen, református kistemplom

Debrecen, Csokonai Színház
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A város természetvédelmi területe a Nagy-
erdő, amelyet először jegyeztek be a védett 
természeti területek törzskönyvébe (1939). 
A több mint ezerhektáros park területén talál-
ható többek között a Békás-tó, a Medgyessy-
sétány, az Aquaticum Élményfürdő, egy jég-
pálya, egy csónakázótó, egy botanikus kert és 
a Ködszínház is.

Debrecenben született Diószegi Sámuel 
(1761–1813) református lelkész és későbbi só-
gora, a Lúdas Matyi szerzője, Fazekas Mihály 
(1766–1828), akivel közösen füvészkönyvet ír-
tak. A város híres szülöttjei közé tartozik Újházi 
Ede (1841–1915), az Újházi-tyúkleves kitalá-
lója, Petőfi Zoltán (1848–1870) színész, köl-
tő, Szabó Magda (1917–2007) író, műfordító, 
Gyarmati Olga (1924–2013) olimpiai bajnok 
atléta, Hankiss Elemér (1928–2015) szocio-
lógus, Lukács László (1968–), a Tankcsapda 
frontembere, Molnár Levente (1972–), a Tank-
csapda gitárosa, Baumgartner Zsolt (1981–) 
autóversenyző, Kapás Boglárka (1993–) úszó.

Debrecenben élt néhány évig Ady Endre, 
aki az itteni jogakadémián tanult, azonban az 
újságírás jobban érdekelte, így a Debreczeni 
Hírlap és a Debreczen című folyóirat munka-
társaként is dolgozott.

 

Ahol megelevenedik a múlt

A bojti tájház és skanzen

Nagyváradtól közel 20 kilométerre találha-
tó a bihari népművészet egyik mintapéldája, 
a bojti tájház, ahol a környék építészetének 
jellegzetességeivel és népi tárgyak haszná-
latával ismerkedhetnek meg az odalátogatók. 
A Bihar vidékére jellemző stílusú lakóház je-
lenlegi formájában 1900 és 1910 között épül-
hetett. A ház egyes elemei a község más 
épületein vissza-visszaköszönnek, mivel 
ugyanazok a mesterek – Resch István ács és 

Debrecen, Déri Múzeum

Debrecen, Ady Endre-emléktábla az egykori 
Angol királynő szálloda épületén

Bojt, tájház
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Nagy Gáspár kőműves – emelték őket. Több 
díszített fejezetű, vaskos kerekoszlopos tor-
nácú házon hagyták ott egyedi jegyeiket.

A tájházat a Bojton tősgyökeresnek szá-
mító Búthy családból való Sándor építtette. 
A 2010-ben szakszerűen felújított, vályogból 
emelt, valaha háromosztatú lakóépület alföldi 
típusú: oldaltornácos, utcai spalettás abla-
kokkal, szabad kéménnyel, két kemencével, 
fagerendás mennyezettel ellátott ház. Továb-
bi speciális elemei közé tartozik a leppenős 
ajtó, amelyen keresztül a pincébe lehet lejut-
ni, a szarufás fedélszék, illetve a tetőt borító 
hódfarkú cserép. Belső tereit 2000-ben vég-
zett néprajzi gyűjtőmunkák során beszerzett 
tárgyakkal rendezték be, Kolozsvári István 
szakmai irányításával.

A kerekoszlopos tornácú lakóházak kőlá-
bas kerítéssel a tágas udvarban kőlábas ga-
lambdúccal, sütőházaikban búboskemencével 
a bojti porták jellegzetes építményei. A lakó-
házzal szemben álló nyári konyhában még 
ma is megtekinthető a négyzetes alaprajzú 
sifonkemence, amelynek egykori padkáját 
már elbontották. A lakóház mögötti kőlábas 
kukoricagóré alatti ólakban csirkéket, kacsá-
kat tartottak. A góré mögött áll a téglával bélelt 
kút és két, egykor istállóként szolgáló épület. 

A skanzent üzemeltető Bojtért Egyesület-
nek köszönhetően a tájház falai között bárki 
kipróbálhatja a hagyományos népi szokások 
helyi változatait, a paraszti kultúra minden-
napjait keretező egyes tevékenységeket és 
a különféle mesterségekhez kötődő munkafo-
lyamatok némelyikét. Megismerhetjük a gyé-
kény-, a halászhálófonás, a szappanfőzés, 
a dagasztás, a forgatás, a szénahordás, a ku-
koricamorzsolás, a kertészkedés és a szövés 
folyamatát. A népi játékok közül kipróbálhat-
juk a körmönfonást, a bigézést, a mancsozást 
és a csülközést, a mindennapi eszközök kö-
zül a kötélverőt, a mozsarat, a csigacsinálót, 
a szitát, a vajköpülőt, a talicskát, a köcsög-
dudát és a gólyalábat. Aki erre jár, készíthet 
kóróhegedűt, nyenyerét, gyufaciterát, böjti 

Bojt, kőlábas galambdúc

Bojt, kőlábas kukoricagóré

Bojt, tájház
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kontyos babát, csuhébabát, szalmaállatkát. Megkóstolhatjuk a jellegzetes ízvilágú he-
lyi ételeket is: a kemencében sült kenyérlepényt, a krumplis nokedlit, a kenyérlángost, 
a tepsis káposztát, a görcsös tésztalevest vagy a rózsacsörögét.

A felújított portán előre egyeztetett időpontban az egyesület tagjai egész osztá-
lyokat is fogadnak különböző foglalkozások keretei között. A közelben található még 
a nagykereki Bocskai-várkastély, valamint a kismarjai Bocskai-kripta is.

 

Körös-parti Párizs

Nagyvárad története és látnivalói

Nagyvárad a Sebes-Körös két partján terül 
el az alföld és a dombvidék kapcsolódásánál, 
a Partium területén. A város Bihar megye épí-
tett örökségének tárháza, és – mint jelzője, 
a Körös-parti Párizs mutatja – a 19–20. szá-
zad fordulóján a kulturális élet központja volt. 
Belvárosának épületei neves hazai, olasz és 
bécsi építészek terveit testesítik meg. Vallási 
szempontból szintén jelentős a város, hiszen 
otthont ad a Királyhágó-melléki Református 
Egyházkerületnek és három egyházmegyei 
főtemplomnak is: a római katolikus baziliká-
nak, a görögkatolikus székesegyháznak és 
a görögkeleti (ortodox) katedrálisnak.

Nagyvárad kialakulása a 10. század-
ban indult el a város bölcsőjének tekinthető 
vár megalapításával. Szent László király 
a vár létrehozását megelőzően monostort és 
társaskáptalant alapított itt, majd a püspöksé-
get is áthelyezte Biharról Váradra. Ekkor erősí-
tették meg a vár falait, a sarkaiba fatornyokat 
állítottak, és megépítették a székesegyházat. 
Időközben a vár köré önálló települések szer-
veződtek. 

Nagyvárad jelentős emléke a Váradi  
regestrum (latinul Regestrum Varadinense, 
’váradi jegyzőkönyv’). Ez a II. András uralko-

dásának idejéből (1205–1235) származó szórványemlék Ányos mester jegyzőkönyvé-
nek egy részlete. A mű több szempontból jelentős történelmi forrás. Betekintést nyújt 
a tatárjárás előtti Magyarország bíráskodásába, tartalmazza az istenítéletek szertartási 
szövegét, illetve a nevek tanulmányozásában is szerepet játszik: 43 vármegye 711 hely-

Nagyvárad, Sebes-Körös

Nagyvárad, püspöki palota
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nevét említi, valamint 2500 személyét. A 389 jogi esetet tartalmazó gyűjtemény kézira-
ta elveszett. A jegyzőkönyvrészlet anyagának fennmaradása annak köszönhető, hogy 
Martinuzzi (Fráter) György (1482–1551) váradi püspök a kolozsvári Hoffgreff-nyomdában 
kiadatta a székesegyházban talált jegyzeteket. Később Karácsonyi János (1858–1929) 
és Borovszky Samu (1860–1912) szedte időrendbe a Váradi regestrumban található 
ügyeket.

A tatárjárás során Váradot és várát teljesen elpusztították. Ennek emlékét a város-
ban maradt Rogerius kanonok (†1266) örökítette meg Carmen miserabile (Siralmas 
ének) című művében. (A kanonok nevét ma egy nagyobb városrész viseli.) A 14. század 
közepére összeolvadtak a településgyűrűt alkotó városmagok, s az így létrejött egysé-
get 1348-ban említették először Nagyvárad néven. Ebben az időben számos szerzetes-
rend temploma, kolostora, iskolája és kórháza épült fel itt.

Az első név szerint ismert magyarországi humanista és költő, Janus Pannonius 
(1434–1472) Nagyváradon tanult, ahol nagybátyja, Vitéz János (1408 k. – 1472) püspök 
pártfogolta. Janus tizenhat éves korában alkotta meg a magyar reneszánsz líra jelentős 
versét, a Búcsú Váradtól című elégiát. A búcsúvers a téli tájkép mellett kiemeli Várad 
nevezetességeit, majd az utolsó versszak fohászában a város védőszentjének, László 
királynak a segítségét kéri.

1541-ben a törökök elfoglalták Budát, létrejött az Erdélyi Fejedelemség, így Várad 
az egyik legfontosabb végvár lett. 1557-ben a várat ostrom alá vették a reformáció hí-
vei, és a város nagy része leégett. A 16. század a reformáció győzelme mellett a vár 
újjáépítését is magával hozta, a késői olasz reneszánsz szellemében. 1598-ban a vá-
ros nyolc évre elszakadt Erdélytől, majd a 17. századi visszacsatlakozás után Bethlen 
Gábor elrendelte a vár felújítását, valamint megbízta Giacomo Resti veronai építészt az 
ötszögű reneszánsz palota felépítésével. 1660 után a törökök lerombolták a vár temp-
lomait, a palotáét pedig mecsetté alakították. A várost 1692-ben felszabadították, de 
a vár a császári katonaság uralma alatt maradt. A II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) által 
vezetett ostrom utáni békeidőszakban a barokk újjáépítési korszak köszöntött a városra.

1717-től a szerzetesrendek visszatérhettek Nagyváradra, és felépült a második szé-
kesegyház, a barokk stílusú Szent László-templom.

A központi vasútállomástól mindössze 500 méterre helyezkedik el Románia kiemel-
kedő barokk műemlékegyüttese: a római katolikus püspöki palota, a bazilika a múze-

Nagyvárad vára Nagyvárad vára
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umkert ölelésében, illetve szemben vele 
a Kanonok sor. E klasszicizáló barokk stílusú 
épületek fő tervezője Franz Anton Hillebrandt 
bécsi építész (1719–1797) volt. 

Elsőként a palota épült fel 1761 és 1777 
között, melynek háromszázhatvanöt ablaka 
az év napjait szimbolizálja. 1972-től 2004-ig 
a Körösvidéki Múzeum működött benne. Ez 
idő alatt a palotát restaurálták, freskóit látha-
tóvá tették. A múzeumkertben Szent László 
szobra látható, magnóliákkal körülvéve.

A tíz épületből álló Kanonok sort 1730 és 
1875 között építették. A boltozatos, fehér fes-

tésű árkádsor sajátos magyar építkezési stílusjegyeket őrizve az erdélyi lábasházakra 
emlékeztet.

A város főterén, a Szent László téren (ma Piața Unirii) áll az 1784 és 1790 között 
épült újvárosi ortodox katedrális. Ez közismert nevét (Holdas templom) onnan kapta, 
hogy az oromzatán elhelyezett gömbszerkezet pontosan mutatja a Hold állását. Ha itt 
megfordulunk, a görögkatolikus Szent Miklós-székesegyházat látjuk, melyet 1800 és 
1810 között építettek.

A klasszicista stílusú újvárosi református templomot 1835 és 1853 között emelték 
a régi Teleki (ma Primăriei) utcában. Két harangtornyát, amelyek elérik a 45 méteres 
magasságot, 1870–1871-ben állították.

Nagyvárad, Szent Miklós-székesegyház

Nagyvárad, Moskovits-palota
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1878-ban, a főtér közelében található 
a historizmus jegyeit mór elemekkel ötvöző, 
összességében eklektikus jellegű neológ zsi-
nagóga. A gazdag díszítésű épületet sokévi 
elhagyatottság után 2016-ra teljesen felújítot-
ták, ma kulturális célokat szolgál.

A település központját a 19–20. század 
fordulóján alakították ki: jelentős szecessziós 
és eklektikus épületeket alkottak meg. Az ek-
kor megjelenő palotasorok tették Nagyvára-
dot a szecesszió jellegzetes városává. 

1904-ben adták át ünnepélyesen az ek-
lektikus stílusú városháza épületét. 1908-
ban fejezték be a Fekete Sas-palotát, mely 
a milánói Galleria Vittorio Emanuele mintá-
jára készült el. A szecessziós stílusjegyeket 
őrző remekmű az egykori Fekete Sas foga-
dó területén áll. Két aszimmetrikus épületét 
egy fedett, a budapesti Gresham-palotáéhoz 
hasonló átjáró (passzázs) köti össze, illetve 
a régi Zöldfa fogadó házát is hozzákapcsolja. 
A Zöldfa utca felőli bejárat fölött helyezkedik 
el a fekete sast ábrázoló, 1909-ben készült 
ólmozott üvegkép, jelképezve a két egykori 
fogadó épületének határát. A Moskovits Miksa-palota (Traian, korábban Széchenyi 
tér 4.) 1904–1905-ben épült. Különlegessége, hogy Nagyváradon itt használtak elő-
ször előre gyártott elemeket, fémszálakkal megerősített cementlapokat. Díszes hom-
lokzatát, gazdag növényi és jól kidolgozott szecessziós kovácsoltvas-díszítményeit 
felújították. 

A Kolozsváry-ház vasbeton szerkezetes tervét Sztarill Ferenc (1859–1943) épí-
tész készítette. Az 1910–1912-ben emelt ház már átmenetet képez a szecesszió és 
a modern építészet között, mivel hiányoznak róla a stukkódíszek. 

A két Adorján-ház iskolapéldája a szecessziós építészeti stílusnak, a rajtuk lévő 
növényi díszítőelemek népművészeti ihletésűek. 

Antonio Gaudí és Lechner Ödön halálának évfordulója körül Nagyváradon is meg-
tartják a szecesszió nemzetközi napját, melynek során bemutatják a belváros jellegze-
tes szecessziós épületeit. 

Az 1999-ben alakult Réseau Art Nouveau Network 2012-ben Nagyváradot Európa 
huszonhárom legszebb szecessziós városa közé választotta, többek között Barcelona, 
Bécs és Budapest mellett.

 

Nagyvárad, Kolozsváry-ház
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„…magyar lelkek forradalma…”38 

Nagyvárad híres alakjai

A „Körös-parti Párizs”-on kívül Nagyvárad 
több állandó jelzővel is büszkélkedhet. Ilyen 
a „Biharország fővárosa”, a „Pecze-parti Pá-
rizs”, „a Holnap városa” vagy a Kossuth által 
„adományozott” „magyar Birmingham”. Mind-
ez utal arra a pezsgő szellemi életre, kulturális 
és gazdasági, ipari fejlődésre, amely a telepü-
lést a 19. században és a 20. század első év-
tizedeiben jellemezte.

A város szülöttje Pázmány Péter (1570–
1637) esztergomi érsek, a katolikus megújulás 
vezéralakja, akinek a székesegyházban őrzik 

a mellszobrát. Nagyvárad történelmi jelentőségét mutatja, hogy két erdélyi fejedelem is itt 
született: Báthory Zsigmond (1572–1613) és Báthory Gábor (1589–1613), majd a 19. 
században az egyik aradi vértanú, Nagysándor József (1804–1849) és a Magyar Király-
ság nyolcadik miniszterelnöke, Tisza Kálmán, valamint Lukács György (1865–1950), 
aki Békés vármegye főispánja volt, később pedig vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. 
Lukács szervezte meg 1895-ben az állami anyakönyvezést. A városban működött kano-
nokként Rómer Flóris (1815–1889) régész, művészettörténész, illetve Besztercebánya 

után itt volt püspök Ipolyi Arnold (1823–1886), 
a magyar művészettörténet megteremtője.

Az irodalom neves alakjai közül itt született 
Szigligeti Ede (1814–1878) drámaíró és ren-
dező, akinek a róla elnevezett eklektikus stílu-
sú nagyváradi színház előtt 1912-ben állítottak 
szobrot; Széchenyi Zsigmond (1898–1967) 
vadász és író, aki bejárta Afrikát, Indiát, Alasz-
kát és Európát is, és tekintélyes vadászkönyv-
tárat hozott létre; Osvát Ernő (1876–1929) 
kritikus és író, 1908-tól haláláig a Nyugat című 
folyóirat szerkesztője; Palotai Boris (1904–
1983) író, költő, aki főleg ifjúsági regényeket 
írt, és számos művét megfilmesítették; Hubay 
Miklós (1918–2011) drámaíró és műfordító, 
a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója.

A színészvilág olyan nevezetes személye-
ket köszönhet Nagyváradnak, mint Dajka Mar-
git (1907–1986) és Levente Péter (1943–), s 
bár Budapesten született, de Nagyváradon 
vált híressé Kabos Gyula (1887–1941).

Nagyvárad, Sebes-Körös

Nagyvárad, Széchenyi Zsigmond emléktáblája
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Továbbá Nagyváradon született Ady nagy 
szerelme, Léda (Diósy Ödönné Brüll Adél; 
1872–1934), Fényes Szabolcs (1912–1986) 
zeneszerző és Knézy Jenő (1944–2003) 
sportújságíró, sportriporter.

Nagyváradon volt újságíró Ady Endre és 
Krúdy Gyula (1878–1933), illetve 1908 és 
1911 között itt tanított Juhász Gyula (1883–
1937). Ady kedvenc kávézójának, az egykori 
„Mülleráj”-nak a helyén emlékmúzeum tiszte-
leg a költő munkássága előtt. (A Szent László 
téri fabódét Müller Salamon bérelte, róla ne-
vezték el a váradiak e találkozóhelyet.)

Dinamikus fejlődése révén Nagyvárad a modern magyar irodalom egyik bölcsője lett: 
1908-ban itt alapította meg Ady, Babits, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász 
Gyula és Miklós Jutka a Holnap Irodalmi Társaságot az EMKE kávéházban. Az általuk 
képviselt új irányzatot, mely a konzervatív irodalommal és az irodalom központosításával 
szemben akart fellépni, Ady „a magyar lelkek forradalmá”-nak nevezte. Az Ady Endre El-
méleti Líceum előtt áll a holnaposok szoborcsoportja, amely az Ady-emlékmúzeumban 
kiállított festmény alapján készült. A társaság Nagyváradon adta ki A Holnap című irodalmi 
antológia két kötetét 1908-ban és 1909-ben.

 

„Egy vén regét mondok Szent László királyról…”39 

Szent László és Nagyvárad

I. László Lengyelországban született I. Béla 
magyar király és Richeza lengyel hercegnő 
fiaként 1046-ban. Uralkodása alatt avatták 
szentté I. István királyt, Imre herceget, Gel-
lért püspököt és a Zobor-hegyi remetéket, 
Andrást és Benedeket is. Az Árpád-házi ural-
kodóink közül nagy tiszteletnek örvendő lo-
vagkirály több szállal kötődik Nagyváradhoz. 
Kálti Márk Képes krónikája (1538) szerint 
László egy bihari vadászat közben kapott an-
gyali figyelmeztetést, hogy alapítson monos-
tort Szűz Mária tiszteletére. A király így is tett, 
és elnevezte Váradnak a területet, amelyet 
a korai feljegyzések általában Varadinumként 
említenek. László szívesen tartózkodott itt, 
s végül ide is temették el. A legenda szerint 

Nagyvárad, Holnaposok
(Deák Árpád, 2012)

Nagyvárad, Szent László szobra a székesegyház előtt
(Tóth István, 1893)
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a holttestét szállító szekér önmagától indult 
meg Várad felé, mivel ő ezt a helyet választot-
ta sírhelyéül. 1192. június 27-én III. Celesztin 
pápa avatta szentté.

A várost a későbbiekben Szent László sír-
helye és oltára tette „Nagy”-gyá. Zarándokok 
sokasága érkezett a szent sír csodatevő és 
tisztító erejének hírére, így Váradot „a magyar 
Compostela” névvel illették, a spanyolországi 
zarándokhely, Santiago de Compostela után. 
A sírhely jelentős középkori magyar szentély 
lett, melyet az uralkodók is rendszeresen 
felkerestek, illetve kezüket a lovagkirály ko-
porsójára, később pedig a fejereklyetartójára 
téve mondták el az uralkodói esküt.

A lovagkirály kürtjét, csatabárdját, vala-
mint fejereklyetartó mellszobrát (herma) a 15. 
század elejéig a várbeli székesegyházban 
őrizték, de a fából készült herma egy tűzvész-
ben megsemmisült. 1400 és 1425 között új 
hermát készítettek, amely a 17. század elején 
Győrbe került. A váradiak 1780-ban kaptak 
egy koponyadarabot, amelyet rokokó kazettá-
ban őriztek, majd László szentté avatásának 
hétszázadik évfordulójára Link Fülöp ötvös-
művész készített egy aranyozott, féldrágakö-
vekkel díszített ezüsthermát. Ezt az ezüsther-
mát a nagyváradi bazilika múzeumában őrzik.

Szent László emlékét a település számos 
ponton őrzi. A város központja, mai nevén az 
Egyesülés tere (Piața Unirii) a köztudatban 
még mindig Szent László térként él. Az itt álló 
Szent László-plébániatemplomban őt ábrá-
zolja az oltárkép, amint Várad püspökének 
kulcsot nyújt át, s a mennyezeti freskók is az 
ő életét jelenítik meg (a vízfakasztást a szik-
lából és a váradi templom építését). A bazili-
ka boltozata szintén a király legendáit jeleníti 
meg. Ezek a freskók a következő történeteket 
mutatják be: azt, amelyben a kun vitéz elrabol 
egy magyar leányt, Szent László koronázását, 
a keresztes hadak vezéri botjának átvételét, 
a székesegyház alapítását, a vadak előidézé-
sét az éhező sereg számára és a vízfakasz-
tást a sziklából. Emellett domborművön is 

Nagyvárad, Szent László-plébániatemplom.
A domborműves kapu a király holttestét szállító 
szekeret ábrázolja
(Deák Árpád, 2008)

Nagyvárad, Egyesülés tere

Nagyvárad, Szent László-plébániatemplom
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ábrázolták az alakját. A barokk palota kertjé-
ben, a bazilika épületével szemben 3 méter 
magas talapzaton áll a szent király szobra. Az 
1893-ban avatott palástos szobor eredetileg 
a városközpontban volt, de az 1923-as város-
vezetés elköltöztette a mai helyére.

Szent László kápolnáját 1900-ban az 
akkori Szent László koldusápoló és fiúmene-
dékház részére építették eklektikus stílusban, 
neogótikus elemekkel. Az évek során lerom-
lott állapota miatt bezárták, majd 1990-ben 
restaurálták.

A Szent László Római Katolikus Teoló-
giai Líceum már alapítása óta büszkén vise-
li királyunk nevét. Az egyházi támogatással 
működő oktatási intézmény később óvodával 
és kisiskolával bővült, szem előtt tartva a ke-
resztény szellemiséget és a magyar kultúra 
ápolását. 

A kulturális élet egyik fő eseménye 
a Festum Varadinum, melyet 1992 óta ren-
deznek meg a húsvét utáni ötödik vasárnap 
hetében. Ezt a vasárnapot az egyházmegye 
alapítója és védőszentje tiszteletére egyház-
megyei zarándoknappá nyilvánították. A ren-
dezvény szentmisével és Szent László-kör-
menettel zárul, melynek keretében a Váradon 
őrzött hermát végighordják a Petőfi parkban.

A király szentté avatásának évfordulóját 
ünneplik a Szent László Napok elnevezésű, 
többnapos fesztivál keretében. Ennek fő szín-
helye a vár, ahol kulturális, hagyományőrző, 
családbarát rendezvényeken, lovas progra-
mokon és tudományos előadásokon, koncer-
teken is részt vehetnek az odalátogatók, de 
a kézművesvásár vagy a magyar ízek kós-
tolója elnevezésű össznépi örömfőzés sem 
marad el.

A közelmúltban márvány síremléket állí-
tottak a várban Lászlónak, s a Partiumi Ke-
resztény Egyetem rektori láncán is megjele-
nik a király hermájának ábrázolása.

Nagyvárad, Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum

Nagyvárad, Szent László márvány síremléke a várban
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„Itt folyik a Pecze vize…”40 

Váradszentmárton és környéke

A Nagyváradtól 8 kilométerre fekvő 
Váradszentmárton régi neve az itt átfolyó 
Pece-patak miatt Pecze-Szent-Márton volt. 
A falunak és környékének több nevezetessé-
ge is van. Itt áll a premontrei rend kastélya, 
a 18. századi Szent Vince-monostor, a közeli 
Hájó 14. századi Szent László-kápolnája, és 
itt kereshetünk fel két termálvizes fürdőhelyet: 
Félixfürdőt és Püspökfürdőt. Mindkettő tölgy-
faerdővel övezett területen fekszik.

A belényesi országút mentén található 
Félixfürdő, melyet 1662-ben „Szent Márton 
förödőbányája”-ként említenek. A 17. század-
ban Szentmártoni-pusztaként jegyezték a pre-
montrei prépostsághoz tartozó erdős területet. 
A birtok első adminisztrátora 1711 és 1721 
között Helcher Félix premontrei kanonok volt. 
Az ő nevéhez fűződik a termálvíz felfedezése 
és a fürdő megalapítása. A legenda szerint 
a kanonok észrevette, hogy a kondás télen is 
a Luncs-patak nádasában őrzi az állatokat, 
mert ott meleg a víz. A forrást kitisztíttatta, és 
föléje kis fürdőházat építtetett. 1885-ben arté-
zi kutat fúrtak, ahol közel 50 méteres mélység-
ből tört fel a negyvenkilenc fokos, nyolcméte-
res vízoszlop. Ezt az akkori adminisztrátorról 
Bálint-forrásnak nevezték el. A területre az 
1900-as évek elején eklektikus stílusban szál-
lókat és orvosi lakokat építettek (Orvos-villa, 
Viktor Szálloda, Menyhért Szálloda, Anna-
lak). Az utólag pavilonra átkeresztelt és sor-
számozott épületek jelenleg elhagyatottan áll-
nak. A műemlékké nyilvánított Apolló-strandot 
1917 óta használhatják a fürdőzni vágyók.

Félixfürdőn Európában egyedülálló ter-
mészeti kincs az itt élő tavirózsa (Nymphaea 
thermalis), amelyet a hagyomány szerint 
a törökök honosítottak meg. A hely vallási 
érdekessége egy 1785-ben épített ortodox 
fatemplom, mely eredetileg Tataroson állt. In-

Váradszentmárton, Szent László-kápolna

Püspökfürdő, Pece-tó



85

nen 1962-ben Nagyváradra szállították, majd 
1992-ben a nagyváradi múzeumkertből a für-
dő területére helyezték.

Ebben az övezetben fekszik Püspök-
fürdő, az egykori Szent László-fürdő. Az itt 
feltörő hévizet már 1221-es feljegyzésekben 
megemlítik. A legenda szerint Szent Lász-
ló lova felrúgott egy követ, mely alól bővizű 
forrás tört elő, innen ered a fürdő első neve. 
Amikor 1374-ben királyi rendelettel a fürdő 
a váradi püspökség tulajdona lett, elnevezé-
sét Püspökfürdőre változtatták. Népszerűsé-
gének növekedésével két részre osztották: az 
úri fürdőre és a szegények fürdőjére. A Váradon és környékén pusztító török seregek 
a fürdőt megkímélték, mert maguk is előszeretettel használták. A 19. század elején 
korszerűsítették a szerény fürdőházat, és megépült a Szent Lászlónak emléket állító 
kápolna, amelyet 1833-ban szenteltek fel. 1930-ban kialakították Püspökfürdőn Romá-
nia első hullámfürdőjét. A történelmi változások az elnevezését is befolyásolták: az ál-
lamosítás után, 1950-től Május 1. fürdő lett a neve. A Rimanóczy Kálmán (1840–1908) 
által 1890-ben eklektikus stílusban épített gyógyépületet, amely a Kaszinó nevet kapta, 
műemlékké nyilvánították. Korábban működött itt hangversenyterem, bálterem, vendég-
lő és kávéház.

Európában egyedülálló módon a püspökfürdői hévízi tóban sok száz évig virág-
zott az egyiptomi fehér lótuszvirág, amelynek természetes élőhelye a Nílus deltája. 
A virág, amelyet Kitaibel Pál (1757–1817) írt le először 1798-ban, a kutatások szerint 
természetes úton került ide. Flatt Károly (1853–1906) botanikus, „magyar lotus-virág”-
nak nevezte 1886-ban, és – amint Ady Endre 
a Pusztul a lótusz (1906) című versében – fi-
gyelmeztetett a kihalás veszélyére. A hévízi 
tündérrózsa 2014-ben már nem virágzott. 
A tó a túlzott termálvizes fúrások miatt kiszá-
radt, s vele pusztult különleges növény- és 
állatvilága, például a bordás homorcsa csiga 
és a Rakovitza-kele nevű halfaj.

Püspökfürdőről sétaút vezet a betfiai 
zsombolyhoz, valamint a Somlyó-domb 
betfiai kőkori védett területeihez. A betfiai 
zsomboly egy Betfiától 3 kilométerre fekvő 
karsztfennsík. A helyiek 86 méteres mélysé-
ge miatt kráternek nevezik, és éppen mély-
sége miatt csak barlangászok látogathatják.

Püspökfürdő, Kaszinó

Püspökfürdő, tündérrózsa
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„A Nyugati-Kárpátok svájci tája”

Biharrósa és környéke

A Belényesi-medencében, a Rósa-patak 
völgyében található Biharrósa. A község kör-
nyékét föld alatti barlangvilága és karsztvidé-
kének változatossága teszi híressé. Románia 
legelső kiépített barlanghálózatával a Király-
erdő-hegység térségében találkozunk, mely-
nek déli lejtőin rejtőzik a Farcu-kristálybarlang 
és a Mézgedi-barlang.

Biharrósa a Fekete-Körös egyik legna-
gyobb mellékpatakja mentén fekszik. Határá-
ban több lezárt bányateleppel találkozhatunk, 
melyekben a 19. századig réz-, azt követően 
pedig bauxitbányászat folyt. A település híres 

jelenleg is működőképes 19. századi vízimalmáról. A román etnikum máig őrzi hagyo-
mányait, a háztartásokban található szövőszékeket nem lepi a por, hiszen főleg télen 
népviseletet, terítőket, törlőket készítenek a kistérség jellegzetes motívumaival díszítve. 
A községben fafaragással is foglalkoznak.

Biharrósa

Biharrósa, vízimalom
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A Farcu-kristálybarlang mellett egykor 
bauxitbánya működött, melyből a nagyváradi 
alumíniumgyártó üzemet is ellátták. A kiter-
melési munkálatok során fedezték fel 1987-
ben a kristálybarlangot, mely 2012-ben nyílt 
meg a látogatók előtt. Ez Románia egyetlen 
olyan barlangja, ahol kiépített és könnyen 
járható útvonalakon tekinthetjük meg a kalcit-
kristályok világát. A 265 méter hosszú járat 
egyik leglátványosabb része a kristálygaléria.

A barlang bejáratától indulhatunk el a kör-
nyék neves szurdokja, a Lazuri-szoros felé 
a kék turistajelzés mentén. A legtöbb helyen 
csak a patak vizén keresztül tudunk áthaladni. A kalandkereső természetjárók kipró-
bálhatják magukat a völgykatlan sziklamászásra kiépített területein, ahol közel negy-
ven, változó nehézségi fokú mászószakaszt alakítottak ki. A terepet 2018-ban adták át 
a Lazuri Climbing Fest keretén belül.

A Rósa-medence felső részében található a Cuților-szoros, melynek 60–100 mé-
teres sziklái között is barlangok és karsztforrások sokasága vár bennünket. A közeli 
Albioara-szoros sziklafalaiban több barlangot is fellelhetünk, melyek a Nyugati-sziget-
hegység értékes karsztbarlangrendszerének részei. A barlangászat szerelmesei va-
rázslatos világba csöppenhetnek, hiszen a kiépített barlangok mellett több olyan járat 
kínálkozik, amely tapasztalatot igényel.

 

„Hic fuit Ambrosius Zogedy 1556”41 

A magyarremetei Árpád-kori templom

A Bihar-hegység egyik völgyében elhelyez-
kedő kisközség, Magyarremete a trianoni bé-
keszerződésig Bihar vármegyéhez tartozott. 
A Meziád- és a Rósa-patak találkozásánál 
fekvő településen található egy Árpád-kor-
ban épült, később reformátussá lett templom, 
amely által a falu a Szent László-örökségút 
része. Ez az út negyvennégy erdélyi és ma-
gyarországi települést szervez hálózatba 
a Szent Lászlóhoz köthető épített örökség, 
természeti értékek vagy a mondavilághoz 
kapcsolódó elemek mentén. A 13. századi 
építésű, gótikus stílusú templom érdekessé-
gét a 15. századi freskók adják.

Biharrósa környéki táj

Magyarremete, református templom
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A reformáció idején a freskókat többször 
lemeszelték, mert a reformátusok elutasí-
tották a templomokban a képi ábrázolást. 
A képeket 1927-ben tárták fel ismét, majd 
2002-től restaurálták őket. Ekkor bontották 
ki a középkori szentélyablakokat, így vált 
láthatóvá a hajó középkori ablaka és a két 
tabernákulumfülke. A templomban látható 
egy bevésés, amely a reformáció kezdetére 
utal: „Hic fuit Ambrosius Zogedy 1556”, vagyis 
’1556-ban itt járt Szegedi Ambrus’. Szegediről 
feltételezhető, hogy a második helvét hitvallás 
(Confessio Helvetica posterior) hirdetője és 
tanítója volt.

A templomhajóban, a szentélyben és a to-
ronyaljban látható freskók bibliai és történelmi 
személyeket ábrázolnak. A festmények köz-
ponti alakjai Szent István, Szent László és 
Szent Imre, illetve Péter, Pál, Bertalan, Tamás 
apostolok, valamint Mihály arkangyal. A 2007-
ig tartó feltárás idején a Szent László-legenda 
egyes részletei is napvilágra kerültek. 

A kutatás nem csak a freskókra terjedt 
ki, így a padló felújításakor a belső ásatások 
nyomán megtalálták két templom alapját. 
A templomudvaron Szent László mellszobra 
található, emellett egy kopjafa állít emléket az 
1944-ben kivégzett, ártatlan magyar áldoza-
toknak. 

Aki Magyarremetére látogat, az az 1642-
ben épített és teljesen felújított vízimalmot 
sem hagyhatja ki. A falut valamikor tölgyerdő 
vette körül, melyet mára nagy részben kiirtot-
tak. Magyarremete és Mézged között találha-
tó egy több mint négyszáz éves kocsányos 
tölgy, amely egyes feltételezések szerint 
akár hatszáz éves is lehet. A fát 1995-ben 
védetté nyilvánította a Bihar megyei tanács. 
A település közelében található a Mézgedi-
cseppkőbarlang. 

 

Magyarremete, Szent László mellszobra
(Deák Árpád, 2018)

Magyarremete, vízimalom
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Barangolás a Fekete-Körös völgyében

Köröstárkány, a legmagyarabb falu

A Fekete-Körös völgye régóta lakott vidék. 
A 168 kilométer hosszúságú folyó mentén 
számos település és természeti kincs fedez-
hető fel. A Belényesi-medencében, a Feke-
te-Körös bal partján találjuk Köröstárkányt, 
amely ezen a környéken a legmagyarabb 
falu. Ez elhelyezkedésének köszönhetően 
alakult így. A völgy felső részét ugyanis sem 
a törökök, sem a tatárok nem támadták, az 
alsó részt viszont igen. A betörések követ-
keztében elnéptelenedett területekre román 
családokat telepítettek.

Köröstárkány neve a török időkből szár-
mazik. A helyi legenda szerint az itt élők 
a székely eredetű gyepűőrök leszármazottai. 
(A gyepűőrök védték az átjárókat, kapukat 
a széles, lakatlan, nehezen átjárható gyepű-
kön, amelyeket határövezetként alakítottak ki 
egy-egy lakott terület körül.)

A Fekete-Körös mellett élő szórványma-
gyarság színes és érdekes csoportja a biha-
ri magyaroknak. K. Nagy Sándor így ír erről 
Bihar vármegye című művében: „Tárkány 
székely eredetű szorgalmas lakosokkal van 
tele, kiknek öltözete és beszédmódja is igen 
sajátságos és érdekes.” Ez az évszázadok 
óta itt élő népcsoport, amely jellegzetes nyel-
vezettel, szokásokkal és népviselettel rendel-
kezik, elszigeteltségének köszönheti, hogy 
hagyományaihoz hű maradt. Egyedi magyar 
tájszólásukat az idegen fül nehezebben érti 
meg. Gyakran használnak kicsinyítő képzős 
szóalakokat (például csupirkó, csirkücce), il-
letve gyakori a régies múlt idejű igék haszná-
lata (például valék, jüvék).

A Fekete-Körös vidékének népvisele-
tét „tárkányi ruha” néven ismerik. Ennek az 
ünnepi és hétköznapi viselete között nincs 
eltérés. Györffy István (1884–1939) nép-
rajzkutató részletes leírást ad az itteni ma-

A Fekete-Körös Köröstárkánynál

Köröstárkány, kopjafa a református templom kertjében
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gyarság viseletéről: „A férfiak vászonöltözet-
ben jártak. Egyik vászoningük rövid derekú, 
egyenes, bő ujjakkal, T szabású nyakkal. Az 
öregekét nyakban fekete, a fiatalokét piros 
galand köti össze. Másik fajta ingüknek hosz-
szú, lobogós ujja vállban ráncolt és szélesen 
letűzött. Ennek az ingnek nyaka vagy gallérja 
van. Ünnepen fekete szalagból csokorra kö-
tött nyakkendőt viseltek hozzá. A vastag vá-
szongatya rövid, bő szárú, szélesen letűzött 
apró ráncolással. Mindezekhez felsőtestükön 
télen-nyáron (a munkát kivéve) báránybőr 
mellényt, kozsokot viseltek. Körhajukra kis 
kerek tetejű, háromujjnyi széles karimájú ne-
mezkalapot tettek, lábukra pedig ráncos orrú 
bocskort húztak fehér szőrkapcával; ünnepen 
csizmát. Ez a téli-nyári öltözet alapja, amihez 
kiegészítő darabok járulhatnak, az alkalomtól 
és időjárástól függően. Nyári holmi a szalma-
kalap, téli a báránybőr sapka… A nők öltözete 
a férfiakéhoz hasonlóan egyrétegű, vászon-
ingből és pendelyből áll, fekete kötényt kötnek 
elébe. Nyáron lábukra papucsot húznak vagy 
mezítláb járnak. A női ing mellévarrott ujjú. Az 
ing nyakát és ujjait nem a felső szélükön rán-

colják, hanem valamivel beljebb, hogy ezáltal kis fodrot nyerjenek. Az ing rövid és fodros 
ujjának ráncait éppúgy letűzik, mint a férfiak ingét-gatyáját; ugyanígy tűzik le a bő, egye-
nes szabású, korcos pendelyeket is. Az asszonyok fejkendője kötényükhöz hasonlóan 
egyszínű fekete. Ünnepen a lányok hajukat szalagokba fonják és karjukra keszkenőt 
terítenek. Az asszonyok viszont »tarajos« főkötőt tesznek a fejükre, s efölé átlósan ösz-
szehajtott fehér kendőt terítenek. Miként a férfiaknak, a nőknek is téli-nyári ruhadarabja 

a kozsok nevű bőrmellény; csak téli ruha az 
ujjas köce. A férfiakkal közösnek mondható 
öltözetdarabok mellett a nők, kiváltképp a lá-
nyok szövetpruszlikot és szövetujjast is visel-
nek, mindkettőt bársonyszalaggal díszítve.”42 

Köröstárkány a feljegyzések szerint 1606-
ban református vallású község volt, amelyet 
Bethlen Gábor 1614-ben városi rangra emelt. 
A település közelében malomkövet fejtettek. 
Éltek itt kádárok, fazekasok, szőlőtermesztők, 
pálinkafőzők és állattenyésztők, akik az I. vi-
lágháborúig nagy területen gazdálkodhattak, 
és a környéket ellátták termékeikkel. A háború 
azonban véget vetett ennek a jólétnek.

Köröstárkány, református templom

Köröstárkány, emlékfal
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Köröstárkány történetének leggyászosabb napja 1919. április 19-e. Bár a Székely 
Hadosztály (a tárkányiak támogatásával) szembeszállt a Fekete-Körös völgyébe betörő 
román csapatokkal, a túlerő miatt vissza kellett vonulnia Nagyvárad felé. Ennek követ-
keztében Köröstárkány és Kisnyégerfalva védelem nélkül maradt, és az érkező románok 
(félkatonai alakulatok és katonaruhás civilek) kirabolták a két falut, s a lakosság egy 
részét lemészárolták. Sok bujdosó tárkányi a várfenesi román családok segítségével 
menekült meg. A háború után eltemetettek fejfájára ez a felirat került: „Meghalt 1919 áp-
rilisában, megöletett gyilkos kezek által.” Ezeket a síremlékeket a hatalom kicseréltette 
a hozzátartozókkal. A református templom előtt található, 1999-ben felavatott emlékfal 
az 1919-es öldöklés, valamint az I. és II. világháború áldozatainak állít emléket.

 

Kataraktália

A rézbányai vízi játékok

A Bihar-hegység lábánál, egy gyönyörű 
völgykatlanban fekszik Rézbánya. A telepü-
lés az 1900-as évek elejéig két részből állt: 
Rézbányavárosból és Rézbányafaluból. A ki-
csinyke bányászfalu ma már Diófás város-
ához tartozik, melyet a II. világháború után 
hoztak létre Rézbánya külterületén. A falut 
átszeli a Fekete-Körös egyik forrásága. K. 
Nagy Sándor útirajzai szerint oly meredek 
és magas hegyek emelkednek fölötte, hogy 
„a főutcán teljes félévig nem látják a napot, 
lemegy az október közepén, hogy majd csak 
a tavasz nyiltán április közepén tekintsen be 
ebbe a kellemes kis bányavárosba”. A régi falut és a várost elválasztó dombon emel-
kedik az egykori római katolikus, mára görögkatolikus templom, mely a 18. században 
épült. 

A település lakosainak többsége a bányákban és a kohókban dolgozott, hiszen ez 
a terület gazdag volt réz-, ezüst- és ólomércben, illetve márványban. Czárán Gyula már 
a 20. század elején elkezdte feltérképezni a hegyvidéket. Rézbányától kiindulva három 
körutat alakított ki 1904-re. A felfedező Kataraktáliának vagy „rézbányai vízi játékok”-
nak nevezett Felső körútja a leghosszabb és egyben a legemberpróbálóbb, mely a tele-
pülés gyönyörű vízeséseit tárja fel. A Középső körút barlangokat és vízeséseket is érint. 
Az Alsó körút leginkább a föld alatti látványosságokat foglalja magában.

A Kataraktália útján tizenkét vízeséssel találkozhatunk a Fekete-Körös völgyére nyí-
ló kilátóig. Ezek közül kiemelkedik a Czárán által felfedezett Szentháromság-vízesés, 
melyet a Plitvicei-tavakhoz hasonlított, s amely a Fekete-Körös egyik forrása. Itt három 
patak zúdul a mélybe, az egyik körülbelül 80 méter, a másik 50-60 méter és a harmadik 

Rézbánya, a Bihar kapuja barlang
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ennél valamivel kisebb magasságból. Egy lej-
jebb kiugró sziklaerkélyen aztán egybefolyva 
nagyszerű vízi játékot alkotnak. 

A 20. század közepétől a kilencvenes 
évek elejéig az uránérc kitermelése miatt nem 
lehetett látogatni a biharmezői Fekete-Körös 
forráságainak vidékét, hiszen államtitok meg-
sértésével vádolták volna a kutató túrázót. 
Mára e vadregényes táj újra várja felfedezőit, 
a bezárt bányák elhagyatott járatai pedig nyílt 
sebként tátongnak a Nagy-Bihar alján.

 

„Fazekas őseim emlékére”43 

A Körös Révbe ér

A Sebes-Körös partján elterülő Rév község 
barlangjairól és vízeséséről egyaránt híres. 
A Nagyváradtól közel 60 kilométerre fekvő te-
lepülés környéke a Királyerdő-hegység egyik 
kedvelt kirándulóhelye.

Az Erdély és az Alföld határán húzódó 
magas hegygerincek egyetlen könnyen járha-
tó útja a Sebes-Körös révi medre volt, így az 
egykori falu fontos vámszedő központtá ala-
kult. A település a folyó völgyének átkelőjéről 
kapta a nevét, a 13. századból fennmaradt ira-
tok Portus Crisyként említik. Akkoriban a ke-
reskedők tutajon szállították az árut, főleg sót, 

és a Révi-szoros sziklafalába épített fecskefészekszerű erős toronynál, a Tündérvárnál 
köthették ki járműveiket, míg kifizették a vámot. A település nagy eseménye a több évti-
zede megrendezett sóvámünnepség, amelyen a régmúlt felidézésére egy sóval meg-
rakott tutaj érkezik a Tündérvárhoz. 

Rév központjában a magyar fazekasság hagyományának emlékét, a Korongozó fa-
zekas 1990-es évek elején emelt szobrát láthatjuk, melyet egy révi születésű művész, 
Tőzsér Erzsébet készített. Kétnyelvű felirata: „Immemoria stramosilor mei olari. Faze-
kas őseim emlékére”. A természeti adottságoknak köszönhetően a település fehér edé-
nyeiről vált ismertté. A rendkívül jó minőségű fehér agyag különlegessége abban rejlett, 
hogy égetés után is megőrizte színét. Gömör után e vidék volt az első osztályú agyag 
legfontosabb lelőhelye, valamint a tűzálló edények jelentős származási helye. A faze-
kasok a környékbeli Balánka és Sonkolyos földjét használták, csoportosan ástak, és 

Nagyvárad, Czárán Gyula
(Máté Gyula – Máté Alpár, 2008)

A Sebes-Körös Rév közelében
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szekerenként járulékot fizettek Balánkának. 
A révi és gömöri vászonfazék nagyon ha-
sonlít egymáshoz, viszont a máztalan révi 
kanta sajátosan középkori jellegű. A réviek 
a mai napig az ősi mintákat festik edényeik-
re a vízmosásokban fellelhető sötét kövekből 
őrölt festékkel. A híres fazekasközpontként 
működő faluban a két világháború között is 
hetvennél több mester dolgozott, s edényei-
ket több mint harminc vásári szekér szállította 
a nagyobb városokba. 

A környékbeli bányák és gyárak megnyi-
tása után hanyatlani kezdett e foglalkozás, il-
letve a műanyag elterjedése kiszorította a tö-
rékeny edényeket. 2016 óta helyi fiataloknak 
oktatják a fazekasság művészetét, hogy gyö-
kereikhez hűen ápolják a hagyományokat.

A községbe látogatva megtekinthetjük 
a nagyváradi születésű, Réven elhunyt újság-
író, Márton Gabriella (1884–1922) sírját. Ő 
Ady Endre egyik nagyváradi szerelme volt, 
kapcsolatuk emlékét néhány vers (A hosszú 
hársfa-sor, Lázban, Hazugság nélkül) őrzi. 
Később Debrecenbe költözött, ahol összehá-
zasodott Kulcsár Andor református lelkész-
szel, majd a révi gyülekezet meghívására 
a faluba költöztek, és ő lelkészfeleségként 
munkálkodott tovább. 

A Zichy-menedékháztól indulva több út-
vonalon is felfedezhetjük a környék látniva-
lóit. A Czárán Gyula által kialakított panorá-
makörút a Révi-szoroson át vezet bennünket 
a Zichy-vízeséshez és a Zichy-barlang-
hoz. Ezt a cseppkőbarlangot Handl Károly 
vasútvonali felügyelő fedezte fel 1903-ban, 
nevét pedig a környék birtokosáról, a turiz-
must támogató Zichy Ödön grófról kapta, aki 
elrendelte a barlanghoz vezető híd felépíté-
sét, illetve egy vasúti megálló létrehozását. 
A barlangot, melynek feltárásában Czárán 
Gyula is jelentős szerepet vállalt, 1969-ben 
elektromos világítással szerelték fel.

 

Rév, Korongozó fazekas
(Tőzsér Erzsébet, 1979)

Vízesés Rév közelében
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„Az Ér nagy, álmos, furcsa árok…”44 

Az Ér és az Érmellék 

Érmelléknek hívjuk a Berettyó és az Ér közötti kistájat. Ez a terület átmenetet képez 
a nyírségi homokbuckás táj és a szilágysági dombvidék között. 9–10. századi telepü-
lései régi idők lenyomatait őrzik. A történelmi Érmellék ma két ország, Románia és 
Magyarország területén fekszik. Településhálózata nem sokat változott az idők során, 
megmaradt kis- és középfalvas jellege. Bár mára az Ér elvesztette valamikori gazdasági 
jelentőségét, a völgyében kialakult települések említést érdemelnek. Ennek fényében 
bemutatjuk Érmihályfalvát mint az Érmellék „fővárosát”, Szalacsot, az ezer pince faluját 
és Ottományt az itt talált értékes lelettel. 

Érmihályfalva Bihar megye északnyugati határán fekszik. Nemzetközi közúti és 
vasúti határátkelővel rendelkező mezőváros. Földrajzilag a Nyíri-síkság dombjaihoz tar-
tozik. Itt szervezik minden év májusában a környék egyik ismert rendezvényét, a Nyíló 
Akác Napokat. Annak ellenére, hogy a település első említése 1270-ből való, épített 
öröksége javarészt a 19–20. századból maradt ránk. Érdemes megnézni a református 
templomot, a római katolikus plébániatemplomot, a zsinagógát és az 1842-ben épült 
régi patikát, amely a város jelképe. Érmihályfalván született Kuthy Lajos (1813–1864) 

Érmihályfalva, városháza
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regény- és drámaíró, Zelk Zoltán (1906–1981) költő, író, valamint két 1956-os mártír: 
Sass Kálmán (1904–1958) református lelkész és Hollós István (1906–1958) jogász.

Szalacsot először a Szabolcs vármegyei határjárásban említik 1067 körül, mai el-
nevezését 1772-ben kapta. A 14. században városi rangot kapott, amit azzal érdemelt 
ki, hogy az észak-erdélyi sószállítás fő lerakodóhelye volt. Szalacs egyik nevezetes-
sége a több mint kétszáz éves Négylyukú kőhíd, amely az itt élők szerint a hortobágyi 
Kilenclyukú híd kicsinyített mása. Kőváry László (1819–1907) történész így emlékezett 
meg róla: „Szalacs, mintegy ezer házzal, a váradi káptalan tulajdona. Délre fölötte sző-
lőhegy, alatta tér, az Ér mocsaras tere, melyen keresztől derék kőhíd viszen.”45 A híd az 
Ér lecsapolásával elvesztette ugyan gyakorlati jelentőségét, de még ma is impozáns 
látvány. Emellett a települést az ezer pince falujaként is emlegetik. A város és a környék 
hagyományőrző tevékenysége a nádfonás. Érdemes időt szánni az 1700-as évek végén 
emelt templomaira, valamint a 19. század végén épített nádfedeles zsellérház megtekin-
tésére is. Szalacson született és Érmihályfalván hunyt el „Érmellék utolsó polihisztora”, 
Andrássy Ernő (1894–1968). Orvosként dolgozott, és szeretett volna kórházat is léte-
síteni Érmihályfalván. Mivel ez nem sikerült, saját házában rendezett be szülőotthont. 
Hivatásán kívül szenvedélye volt az ornitológia és a régészet: gyermekkorától járta az 
Ér menti nádasokat, mocsarakat, amelyekben tojásokat szedett össze; az Érmellékről 
több mint négyezer régészeti és őslénytani darabot gyűjtött. Az 1956-os forradalomhoz 
kapcsolódóan létrejött érmihályfalvi csoport tagja lett, ezért hazaárulás és lázítás vád-
jával letartóztatták. Míg börtönben volt, otthonát kifosztották, gyűjteményeit és könyveit 
a Nagyváradi Múzeumba vitték. 1964-ben engedték szabadon, s haláláig segédorvos-
ként dolgozott.

Szalacshoz tartozik Ottomány, ez az Árpád-kori falu, melynek határában a bronz-
korból származó települést és urnatemetőt tártak fel. E leletanyag miatt ezt a területet 
ottományi kultúrának nevezik. A település nevezetessége a 12–13. században emelt 
református templom, valamint a 17. század végén épült és 2010-ben felújított Komá-
romi-kúria. Termeiben helytörténeti és néprajzi kiállítás, táj- és víztörténeti bemutató 
látható, amelyek révén a Sebes-Körös, a Berettyó és az Ér növény- és állatvilágát ismer-
hetjük meg, valamint a térségre jellemző egykori hagyományos foglalkozásokba (mint 
a halászat és a gyékényfeldolgozás) is bepillantást nyerhetünk. Állandó kiállításként 
megtekinthetjük egy nemesember nappaliját és hálószobáját is.

 

„Hét szilvafa árnyékában…”46 

Ady Endre partiumi kötelékei

Ady Endre életében a partiumi helyszínek – s azon belül szülőhelye, iskolavárosai és 
világháborús éveinek menedéke – nem csupán életrajzi tényezők, hanem költészetének 
és messiástudatának ihletői. 

Érmindszenten elzarándokolhatunk az egyszerű kis parasztházhoz, amelynek 
nádfedele alatt megszületett a költő, aki olyan gyenge volt, hogy azonnal meg is ke-
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resztelték, s a keresztségben (a naptár rendje 
szerint) az András nevet kapta. Az érmind-
szenti református anyakönyvbe később beje-
gyezték, hogy a szülők kívánságára, akik az 
Andrást parasztosnak, gúnyosnak tartották 
(„Mihaszna András” volt a rendőrök gúnyne-
ve), Endrére változtatják a gyermek nevét. 
Ady szülőháza mellett láthatjuk az úribb „kú-
riát”, amelyet apja, Ady Lőrinc, a „hétszilva-
fás nemes” 1900-ban építtetett. Itt 1957 óta 
emlékmúzeum működik, Ady szülőházának 
kertjében pedig a költő mellszobrát láthatjuk.

Nagykárolyban ma is áll a piaristák egy-
kori, 1725-ben alapított gimnáziumának épülete, ahol Ady – ma úgy mondanánk – a felső 
tagozatos éveit töltötte. A város nevezetességei közé tartozik még a 18. század végén 
épült, barokk stílusú Károlyi-kastély, melyet egy 15–16. századi vár helyén emeltek. 
A kastélyt „szép és híres udvari kert” vette körül, melyben teknősbékató is helyet kapott. 
Növényritkaságai közé tartozik egy több mint kétszáz éves platánfa, a park szélén pedig 
egy romantikus stílusú, 19. század végi víztorony magasodik. A kastély épületét később 
Ybl Miklós tervei alapján héttornyos, neogótikus és neobarokk stílusú lovagvárrá alakí-
tották át.

Érmindszent, a szoba, amelyben Ady Endre született

Érmindszent, Ady Endre szülőháza
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Zilah különlegessége a 13. századi ere-
detű, többször is átépített református temp-
lom, illetve fontos emlékei egy római út és 
egy 2. századi őrtorony maradványa. További 
római emlékeket láthatunk a városi múzeum 
kiállításán. Megcsodálhatjuk a református 
kollégium impozáns épületét, ahol Ady Endre 
„középiskolai” tanulmányait végezte. 2020-
ban avatták fel a költő egész alakos szob-
rát a városházával szemben lévő parkban. 
A kétszemélyes padra le is lehet ülni Ady 
mellé. Bíró Lajos alkotásának talapzatára 
Ady egyik cikkének részletét vésték: „Aki va-
gyok, az négy zilahi esztendő által vagyok.”47  
A közelben megtekinthetjük Fadrusz János 
(1858–1903) ifjabb Wesselényi Miklósról 
(1796–1850) készült szobrát, amely földosz-
tás közben ábrázolja a politikust. Zilahtól 26 
kilométerre fekszik Zsibó, idősebb Wesse-
lényi Miklós („a zsibói bölény”, 1750–1809) 
és fia, ifjabb Wesselényi Miklós („az árvízi 
hajós”) szülőhelye. Nevezetessége a 18–19. 
század fordulóján épült késő barokk Wesse-
lényi-kastély, valamint a középkori eredetű 
református templom, melynek kertjében szin-
tén egy Wesselényi-szobor áll.

Több szempontból is fontos település volt 
Ady életében a „Körös-parti Párizs”, Nagy-
várad, ahová 1899-ben érkezett. 1900-ban 
a Nagyváradi Napló újságírója lett. Akkoriban 
jelent meg Egy kis séta címmel egy egyház-
ellenes cikke, amely miatt az egyház rágal-
mazás címén beperelte. A költőt három nap 
fogházbüntetésre ítélték, amelyet le is töltött. 
A börtönben bőségesen kapott enni (és inni) 
a váradiak jóvoltából, akik naponta tíz-tizenkét 
adag ételt is beküldtek neki. Büntetésének ide-
jét Ady a cellájában töltötte, a napi sétát pedig 
(mivel a gyaloglást amúgy sem szerette) meg-
tagadta. Erről így írt: „Nem óhajtok sétálni kom-
mandóra, leültettek, tehát le-ü-löm ezt a három 
napot, itt a cella magányában.” Több szerel-
mi viszonya is kötődik a városhoz: itt kapta el 
először a szifiliszt Novák (Rienzi) Mária éne-
kesnőtől, amiről Mihályi Rozália csókja című 

Nagykároly, Károlyi-kastély

Zilah, református gimnázium

Nagyvárad, Ady Endre szobra a Holnaposok szoborcsoportjában
(Deák Árpád, 2012)
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novellájában írt, illetve 1903-ban Nagyváradon 
ismerte meg a Párizsból hazatérő „könnyek 
asszonyá”-t, Diósy Ödönné Brüll Adélt. A fér-
jes asszony a múzsája lett – Ady Lédával való 
kapcsolata 1912-ben ért véget az Elbocsátó, 
szép üzenettel. 1908-ban költőtársaival együtt 
megalapította a Holnap Irodalmi Társaságot, 
illetve kiadták A Holnap című gyűjtemény két 
kötetét. 1910-ben így írt Nagyváradról: „Oh, 
Nagyvárad, még megíratlan, talán soha meg 
sem írható regényem édes, régi városa, te kis 
Magyarország! Tőled követelem vissza az ifjú-
ságomat, tőled várom a talán-talán föltámadá-

somat, ezennel, talán utoljára, szerelmet vallok neked!” A tervezett regénynek mindössze 
egy fejezete készült el, amely a Nyugatban jelent meg A vér városa címmel.

Zilahról a körülbelül 50 kilométerre fekvő Csucsára is ellátogathatunk: igaz, ez a te-
lepülés már nem a Partium, hanem Kolozs megye területén, a Nagyváradot és Kolozs-
várt összekötő főút mentén található, ám Ady szempontjából nagy jelentősége van. Itt 
született felesége, Boncza Berta (1894–1934), akit Csinszkának becézett. A domb te-
tején álló Boncza-kastélyt az ő apja, Boncza Miklós építtette a kor neves építészével, 
Alpár Ignáccal (1855–1928) feleségének, aki egyben unokahúga is volt. 

A földbirtokos királyi engedéllyel vette el a nála huszonnyolc évvel fiatalabb Török Ber-
tát, aki lányuk születése után kilenc nappal meghalt. A tragédiát követően a család elköltö-
zött a csucsai kastélyból, de mivel a gyermek beteges volt, apja jobbnak látta, ha visszaköl-
tözteti a kislányt Csucsára. Boncza Bertát itt nagyanyja nevelte. Boncza Miklós ekkor külön 
házat („fehér ház”) építtetett magának a kastély mellett, hogy legyen szállása csucsai láto-
gatásai alkalmával. Az egész épületet egy fürdő-, egy háló- és egy könyvtárszoba alkotta.

Berta egy svájci nevelőintézetből írta első levelét Ady Endrének, s rendszeres le-
velezés után 1914-ben ismerkedtek meg személyesen, amikor a költő Csucsára lá-
togatott. Boncza Miklós ellenezte kapcsolatukat. Ady dacból harcolt a házasságért, 
Csinszkának pedig nagy vágya volt, hogy feleség-múzsaként bevonuljon az irodalom-
történetbe, így 1915-ben megtartották esküvőjüket. A házasságkötés után az idős föld-
birtokos soha többé nem járt Csucsán. 

Ady 1915 nagy részét itt töltötte. Az I. világháborút részint a fehér házban, részint Bu-
dapesten vészelte át. A költő Csucsán szemtanúja volt annak, ahogy a román bevonulás 
elől Erdély magyar lakossága Nagyvárad felé menekül. 1919-ben, míg Ady és Csinsz-
ka Budapesten tartózkodott, a falusi forradalmi tömeg feldúlta és kifosztotta a csucsai 
kastélyt. A bevonuló román katonaság rendet teremtett, és betelepedett a Boncza-bir-
tokra. Ady halála után Csinszka Márffy Ödön (1878–1959) festőművészhez ment fe-
leségül, a birtokot pedig felajánlotta megvásárlásra Ady barátjának, Octavian Goga 
(1881–1938) költőnek, aki később román miniszterelnök lett. A birtok jelentős átalakítá-
son esett át, a Boncza-kastélyból csak egy kis sarokbástya maradt meg. Goga Csucsán 
hunyt el. Halála után özvegye, Veturia Goga (1883–1979) opera-énekesnő még évtize-
dekig itt élt, és az 1960–70-es években ő maga kalauzolta az odalátogatókat. A kastély 
szomszédságába telepített a Szilágy megyei Galponyáról egy 16. századi fatemplomot, 

Érmindszent, Ady Endre halotti maszkja
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melyet a hívek ma is használnak. Az asszony saját tervei alapján férje emlékére mauzó-
leumot építtetett a kastély kertjében. A mintegy húsz évig épült síremlékben egy óriási 
muranói mozaikfal magasodik a házaspár hamvai fölé. 

Octavian és Veturia Goga Románia különböző területeiről gyűjtött össze néprajzi 
tárgyakat, díszes román szőnyegeket, népviseleteket. Az ezekből összeállított tárlat ma 
is megtekinthető a kastélyban. Az emlékmúzeum és mauzóleum Octavian Goga írói 
munkásságát és politikai pályafutását mutatja be. Egy külön kiállítás Ady és Csinszka 
itt töltött éveit idézi fel. A szerény Ady-emlékszobát 1968-ban rendezték be a fehér 
házban. Az emlékkiállítást 2014-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum és a kolozsvári magyar 
főkonzulátus modernizálta.

Csucsa kapcsán mindenképpen meg kell említeni, hogy a hagyomány szerint itt dol-
gozott molnárlegényként a fekete sereg vezetője, Kinizsi Pál (1431 k. – 1494), aki állí-
tólag ezen a helyen adott vízzel teli kupát Mátyás királynak, egy malomkövet tálcaként 
használva.

 

„Istené legyen a dicsőség…”

Az ákosi Árpád-kori templom

Az Ákoson található Árpád-kori templomot 
egykor bencés szerzetesek vezették, s az 
Ákos nemzetség családi monostoraként volt 
ismert a 12. századtól, de írott forrás csak 
1342-ben említi először. A 16. században 
a település kálvinista lett, és a templom ma is 
a református egyház tulajdona. Falait téglából 
emelték, ami alól csupán a két félkörívesen 
záródó kapu, a toronyablakok, valamint a si-
sak jelentenek kivételt: az alföldi Árpád-kori 
épületeknél jellemzően csak ezeken a része-
ken használtak faragott követ. 

A történelmi konfliktusok és az idő termé-
szetesen nyomot hagytak a templomon. A 17. 
század közepén például a törökök gyújtották 
fel, s ezt követően közel száz évig tető nélkül 
állt, így tartották benne az istentiszteleteket. 
A teljesen elpusztult mennyezetet újra kellett 
alkotni. A 18. század közepén villámcsapás 
érte az egyik tornyot. A helyreállítás költsége-
it Török János és felesége állta, tiszteletükre 
1923-ban koporsó alakú emlékkövet helyez-
tek el a templomkertben, melynek felirata Ákos, Árpád-kori templom



100

őrzi az adományozók nevét. A templom a 19. század folyamán is megrongálódott. Az 
1834-es földrengés okozta károkat a lelkész jegyezte le: „Ezen esztendő temérdek szá-
razsággal telt el […]. Akkor eredvén meg a lassú eső. Megelőzte ezen esőt egy roppant 
földrengés […]. Tartott, észrevételem szerint mintegy öt minutát. Az udvaromról nézvén 
a két torony mozgását, azt hívém, hogy leomolnak. De Istené legyen a dicsőség, épen 
maradtak. Éppen egyiknek a vitorláját görbítette meg nagyon és a templomon öt helyen 
hasadékot csinált. […] több helyen víz jött fel a földből.”

Az utolsó jelentős átalakítás a templomon az 1862-es tűzvész pusztítását követően, 
1896 és 1902 között zajlott le a korszak meghatározó építészének, Schulek Frigyesnek 

a vezetésével. Schulek az egységes stílus kiala-
kítása mellett fontosnak tartotta az eredeti álla-
pot megőrzését is. Utasításában ezt írta: „A fal 
felületen azonban a tégla szinét meg kell óvni, 
nehogy az épületnek ódon szinezete elpusztul-
jon.” A templomot 1903-ban szentelte fel Bar-
tók György (1845–1907) református lelkész.

A templom része a harminchárom állomá-
sos, „Középkori templomok útja” elneve-
zésű projektnek, amely a történeti Szatmár 
területén húsz magyarországi és tizenhárom 
romániai templom összekötésével jött létre.

Ákos, Árpád-kori templom

Ákos, Árpád-kori templom
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„Szülővárosom ködös, kicsi képe…”48 

Szatmárnémeti története és látnivalói

Szatmár és Németi egykor két önálló tele-
pülés volt, és a Szamos folyó egyik ága vá-
lasztotta elő ket egymástól. Szatmárt a 12. 
század közepén említették először, Németit 
pedig még a Gizella királyné által telepített ki-
rályi vadászok alapították. Szatmár Árpád-ko-
ri várát a tatárjáráskor lerombolták, de ezután 
mindkét település gyorsan fejlődött. A terület 
többször is gazdát cserélt, volt többek között 
Brankovics György szerb despotáé, Mátyás 
királyé és Corvin Jánosé. A 16. században 
a Báthoryak birtokába került a vidék, akik víz-
zel vették körül Szatmárt és egy földvárat is 
emeltek. A 17. században a törökök pusztították el a várost, melynek történelmi jelen-
tősége, hogy 1711-ben itt írták alá a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békét. 
1715-ben egyesítették Szatmárt és Németit.

Szatmárnémeti, Pannónia Szálló

Szatmárnémeti Északi Színház
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A város kulturális élete igen gazdag. Bár 
a vándorkomédiások már a 18. században 
megjelentek itt és 1790-től előadásokat is 
tartottak, Szatmárnémeti saját színháza csak 
1847-ben épült fel. Ez volt Magyarország 
egyik első kőszínháza, amelynek érdekessé-
ge, hogy Arany János is játszott benne. Az új 
színházépületet 1892-ben avatták fel. Itt műkö-
dik az egyik legjelentősebb romániai színház, 
a Szatmárnémeti Északi Színház, melynek 
magyar (Harag György Társulat) és román ta-
gozata is van. Emellett megalapították az Ács 
Alajos Játékszínt, van bábszínház, filmhar-
mónia, több művelődési ház, Szépművészeti 
Múzeum, Történelmi és Néprajzi Múzeum, fe-
rences könyvtár, püspöki képtár és kincstár. 
A Szatmár Megyei Múzeum alegységeként 
Erdős Imre Pál (1916–1987) grafikusművész 
emlékére alapították 1996-ban az Erdős Pál 
Emlékmúzeumot, 2000-ben pedig a Papp 
Aurél (1879–1960) festő által használt műte-
remben a Papp Aurél Emlékmúzeumot.

Szatmárnémeti legidősebb és legnagyobb 
református temploma a Láncos templom, 
amely 1788 és 1807 között épült késő barokk 
stílusban. Nevét alacsony lánckerítéséről kap-
ta. Kertjében látható Kölcsey Ferenc szobra. 
A római katolikus Urunk Mennybemenetele 
székesegyházat nevezik Nagytemplomnak 
is. 1830 és 1837 között épült a budapesti 
Szent István-bazilika építészének, Hild Jó-
zsefnek (1789–1867) a tervei alapján. Az egy-
kori főtéren álló templom kívülről klasszicista 
stílusú, belül azonban inkább a barokk stílus-
jegyek uralkodnak. Oszlopcsarnokának alak-
jai között látható Szent István és Szent László 
király szobra is. Szatmárnémeti legnagyobb 
templomának alagsorában található a szat-
mári püspökök kriptája. A püspöki kápolna 
nevezetessége, hogy oltárát az erdődi vár ká-

polnájából hozatták át: Erdődön ez az oltár előtt házasodott össze Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia (1828–1868). A Hildegárda-templomhoz tartozik a ferences kolostor, 
ahol a 20. század végén igen értékes befalazott egyházi könyvtárat találtak. E templo-
mok mellett műemlékké nyilvánították a görögkatolikus Szent Mihály és Gábriel ark-
angyalok katedrálist. Ezt egy régi, 19. század eleji templom helyére építették 1932 és 

Szatmárnémeti, Láncos templom

Szatmárnémeti, Urunk mennybemenetele 
székesegyház
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1937 között. Szatmárnémetiben egykor 28 zsinagóga és imaház állt. Ezek közül mára 
csak a Várdomb utcai zsinagóga és a mellette lévő Talmud Tóra Imaház maradt meg. 
A nagyzsinagógát 1891–1892-ben építették Bach Nándor (1842–1905) tervei alapján, 
eklektikus stílusban (megtalálhatók rajta a mór építészet jegyei, valamint a szecesszió 
és a romantika jellegzetességei).

A Vécsey-ház annak az épületnek a helyére került, ahol aláírták a szatmári békét. 
A város egyik legrégebbi épületében ma a Szatmári Művészeti Múzeumot rendezték 
be.  1830 és 1848 között épült a csizmadiák céhének székhelye, a Csizmadia-szín, 
amelyben később egy ideig a városi színház is működött.  Szatmárnémeti nevezetessé-

Szatmárnémeti, Szent Mihály és Gábriel arkangyalok 
katedrális

Szatmárnémeti, Várdomb utcai zsinagóga és a Talmud Tóra 
Imaház

Szatmárnémeti, Vécsey-ház



104

gei közé tartozik 1901–1902 között, szecessziós stílusban épült Pannónia (ma Dacia) 
Szálló, amelynek makettje a bécsi építészeti világkiállításon (1903) második helyezést 
ért el. A mögötte lévő téren áll a Tűztorony. Szintén a 20. század elején, 1902-ben épült 
a városháza, amely egy időben Románia legmagasabb épülete volt. Emellett érdemes 
megtekinteni még a Princz testvérek házait, a Károlyi-házat, a Berenczey-Kováts-
palotát és a város legrégebbi kőházát, a Fehér Házat.

Szatmárnémeti híres szülöttjei közé tartozik Lükő Béla (1883–1936) sebész, aki 
megalapította a város első kórházát, Dsida Jenő (1907–1938) költő, Láng Zsolt (1958–) 
prózaíró, Kovács András Ferenc (1959–) kortárs költő. Itt tanított Ilosvai Selymes Péter 
(1520 körül – 1580 körül), a 16. századi Toldi szerzője, itt járt iskolába Kölcsey Ferenc, 
Krúdy Gyula (1878–1933) író, a nagykárolyi születésű Kaffka Margit (1880–1918) író, 
költő és Szilágyi Domokos (1938–1976) író, költő, műfordító és irodalomtörténész. A ma-
gyar színházban játszott Jászai Mari (1850–1926) és Fedák Sári (1879–1955) is.

 

Szatmárnémeti, Tűztorony Szatmárnémeti, Dsida Jenő
(Andrássy Kurta János, 1997)
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„Az agg, özvegy torony töprenkedőn mered le…”49 

A nagybányai Szent István-torony

Nagybánya szimbolikus épülete a Szent Ist-
ván-torony, amelyen nyomot hagytak a viha-
ros évszázadok. Ha végigkísérjük történetét, 
a város sorsának alakulását is felidézhetjük.

A 13. században betelepített aranymo-
sók és német bányászok által alapított vá-
ros számára kiadott oklevélben Nagy Lajos 
király a templom szentélyéhez szükséges 
alapanyagokat saját birtokairól biztosította. 
Az építkezések feltehetően befejeződtek az 
ő uralkodása alatt. Luxemburgi Zsigmond 
Lazarevics István (1374–1427) szerb despo-
tának adományozta a várost, rövid időn belül 
azonban újra magyar ura volt: 1445-ben Hu-
nyadi János (1407 k. – 1456) kormányzó ke-
zébe került. A hagyomány szerint ő rendelte el 
a templom ma is álló, negyven méter magas 
tornyának felépítését, amelynek csúcsíves 
főpárkánya azóta megsemmisült. A torony 
építésével egyetemben a város is a vidék felé 
magasodott: a Hunyadiak többszörösen meg-
erősítették és bővítették kiváltságait.

Az Erdélyi Fejedelemség fennállásának 
idején a város többnyire a központi hatalom 
részeként a fejedelmek kezében maradt. Az 
új tanok elterjedésével a város hitéletében is 
fordulat következett be. Veress Mihály plé-
bános és tizenegy káplánja, valamint Nagy-
bánya lakossága áttért a református hitre. 1551-ben Péter deák vezetésével elűzték 
a városból a ferences szerzeteseket, és kolostorukat lerombolták. A protestánsok lu-
theránus és református ágra szakadása hamarosan bekövetkezett. Nagybányán ugyan 
mindkét protestáns felekezetnek jutott hely: a lutheránusoké lett a régi plébániatemp-
lom, a reformátusoké pedig a kisebb Szent Márton-templom, de az erőviszonyok válto-
zását jelzi, hogy nem sokkal később a kálvinisták szerezték meg a Szent István-temp-
lomot. A katolicizmus a 17. század utolsó harmadában jelent meg újból számottevő 
tényezőként. A katolikusok megerősített helyzete a Rákóczi-szabadságharcot követően 
állandósult. Míg a vallás újabb virágkorát élte, a templom épülete hanyatlásnak indult: 
az egyre romosabbá váló épület köveinek egy részét elhordták, míg végül 1847-ben 
a városi tanács a torony kivételével felrobbantotta a romokat, hogy a köveket szerve-
zetten tudják újrahasznosítani.

Nagybánya, Szent István-torony
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A templomtorony sisakját többször is újjá-
építették. Művészettörténeti szempontból ki-
emelkedő szerepe van Kaszai Farkas Péter 
négy fiatornyos sisakjának (1619), melynek ter-
vei ránk maradtak. Ez a sisak szolgált ugyanis 
mintául a máramarosi fatemplomoknak. 

„Az agg, özvegy torony” – ahogy a szatmár-
németi születésű Dsida Jenő említi Nagybánya 
című versében – a Cinterem téren áll, ahol ma 
a régi Szent Márton-templom helyén épült je-
zsuita templom és az ortodox templom is 
megtekinthető. A toronyaljban és a hozzá tarto-

zó múzeumban található, a környék házaiból, temetőjéből és templomaiból származó szá-
mos középkori faragvány a 20. század eleji múzeumi kezdeményezések során gyűlt össze.

A főtér meghatározó épülete a Fekete Sas fogadó, amelyet a 18. században épí-
tettek. A 19. század végén neoreneszánsz stílusban felújított fogadó keleti szárnyának 
árkádos udvara megőrizte az eredeti klasszicista jegyeket. 1925-től már nem használ-
ták vendégfogadásra: működött benne polgármesteri hivatal, városháza és bíróság is. 
A főhomlokzaton látható emléktábla tanúsága szerint 1847-ben itt szállt meg Petőfi és 
Júlia. A fiatal házaspár kocsijának a tengelye eltörött, miközben Koltóra tartottak, ezért 
egy éjszakát a Fekete Sasban kellett tölteniük.

Nagybánya, ortodox templom

Nagybánya, Fekete Sas fogadó
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„Ezer ölre vagyok idelenn a Föld ölében…”50 

A nagybányai pénzverde és bányamúzeum

„Bár a máramarosi határnál emelkedő he-
gyek ércztartalma már a történelem előtti 
kor embere előtt sem lehetett ismeretlen: 
Nagybánya és vidéke rendszeres megtele-
pítése aránylag későn történt. A történelmi 
nyomok a XIII. század derekáig vezetnek 
vissza. Külső körűlmények egybevetéséből 
következtethetjük, hogy a Kereszthegy alatt 
levő kezdetleges bányásztelepekben a mon-
golok pusztítása után IV. Béla által behívott 
német telepítvényesek fejlesztették ki a vá-
rosi életet. Az első, 1327-ből való oklevél 
Szaszarbányának nevezi a helyet, attól a Gutin aljában eredő kis folyótól, mely a bá-
nyaműveket a szükséges hajtó erővel ellátta, s melynek az Árpádok korában már ismert 
nevét a nyelvtudomány maig sem tudta megmagyarázni. Minthogy Szaszarbánya és 
Asszonypataka polgárai Nagy Lajos királytól 1347-ben közösen kapnak régi jogaikat 
megújító kiváltságlevelet, azt kell következtetnünk, hogy úgy ez a két név, mint a Nagy-
bánya elnevezés egymás szomszédságában keletkezett külön bányatelepeket jelöl, 
melyek a közös kiváltságok révén forrtak egységes várossá”51 – írja Schönherr Gyula 
(1864–1908) Nagybánya és vidéke című művében.

Nagy Lajos király annak reményében hívta be erre a vidékre a német szakembere-
ket, hogy a nemesfémeket minél hatékonyabban használják fel az ország gazdaságá-
nak felvirágoztatásához. 1374-es kiváltságlevelében az asszonypataki és a szomszédos 
felsőbányai nemesfémtermelést közös irányítás alá helyezte, ugyanazon kamaraispán 
kezébe. Luxemburgi Zsigmond király 1411-ben Lazarevics István szerb despotának adta 
át az ekkor már pénzverdével rendelkező várost. Nagybánya ezt követően a Hunyadiak 
kezébe kerülve a bányászat tekintetében is virágzó hellyé vált. Mátyás, akinek az uralko-
dása idején már európai viszonylatban is élen jártunk a minőségi pénzverésben, 1468-
ban bérbe adta a nagybányai, az aranyosbányai és a nagyszebeni pénzverdét.

Az ország legjövedelmezőbb pénzverdéjével rendelkező Nagybányára az önállóvá 
váló Erdélyi Fejedelemség és a Habsburgok által irányított Királyi Magyarország egy-
aránt szerette volna rátenni a kezét. 1551-ben I. Ferdinánd szerezte meg a várost, ám 
a 16. század végén a Báthoryak kapták meg, így Nagybánya Erdély részévé vált. Az 
uralkodó ilyen módon szerette volna ellensúlyozni a török dúlást, illetve értékelni, hogy 
a veszéllyel nem közvetlenül neki kell szembenéznie. A császárság ezt az egyezséget 
a későbbi erdélyi fejedelmekkel is megújította. A település Bethlen Gábortól kapott lehe-
tőséget, hogy újra maga rendelkezzen a nemesfémek kitermeléséről és a pénzverésről.

Ennek a virágzó korszaknak a lendületét II. Rákóczi György sikertelen lengyel és 
Apafi Mihály fejedelem felső-magyarországi hadjárata akasztotta meg: először a törö-
kök pusztították a várost, majd az 1664-es vasvári béke értelmében Nagybánya – és 

Nagybánya, Ásványtani Múzeum
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ezzel együtt a kitermelés, valamint a pénz-
verés joga – újra a császár kezébe került. 
Ennek következményeként bezárták az itteni 
bánya kamarát, és a helyi érctermelést a kassai 
bányaigazgatóság alá rendelték. A város rövid 
időre még egyszer kikerült a császári felügyelet 
alól: a Rákóczi-szabadságharc idején a zsibói 
csatavesztésig a fejedelem saját érméket is ve-
retett itt, utána a pénzverde egész felszerelését 
Munkácsra vitték.

1739-re felépült egy új pénzverde, a régi 
épületében pedig 1748-tól a bányászati fő-

felügyelőség működött. Időközben a pénzverés jelentősége csökkent, s egy 1864-es 
tűzvészt követően már nem is indították újra a műhelyt. A pénzverőhely még ma is 
áll a történelmi belváros északi részén, a Nagypénzverő utcában: most a Máramaros  
Megyei Múzeum székhelye van itt. 

 

„A szóhagyomány rajzolta, a képzelet színezte”52 

A nagybányai művésztelep megalakulása

Talán nincs is még egy olyan magyar város, 
amely ennyire összeforrt a modern művészet 
fogalmával. A magyar múzsák törzshelyeként 
tekinthetünk Nagybányára, amelynek iskolá-
ját Hollósy Simon, Réti István (1872–1945), 
Ferenczy Károly (1862–1917), Thorma  
János (1870–1937) és Iványi-Grünwald Béla 
(1867–1940) alapította. A Münchenből haza-
érkező mester, Hollósy Simon és köre a kör-
nyezetet, a természeti adottságokat tekintve 
ideális helyszínre talált Nagybányán. Hollósy 
egy megbízás miatt érkezett a városba: a Köl-

csey Ferenc által is versbe szedett Huszt várát kellett megfestenie Máramaros számára. 
Ekkor szervezte meg a híres francia festészeti és szobrászati magániskola, a Julian Aka-
démia tanítványainak nyári itt-tartózkodását.

A nagybányai alkotókör tevékenységében szorosan összefonódik a természet és 
kultúra, a művészet, valamint az irodalom és táj hármasa. A természet alkotta fény-
játékoknak köszönhető pillanatnyi benyomások rögzítésének első kísérleteit már ott 
láthatjuk többek között a festőkört a későbbiekben olyannyira meghatározó Ferenczy 
Károly korai képein. A festők emellett elkészítették irodalmi alkotások illusztrációit, 
például a korszak népszerű költőjének, A Hét című folyóirat szerkesztőjének, Kiss 

Nagybánya főtere a sétálóutcával

Nagybánya, Szépművészeti Múzeum
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Józsefnek (1843–1921) a verseskötetét is ők 
díszítették.

A nagybányai festők 1897-ben mutatkoz-
tak be a régi Műcsarnokban. A tárlatról a saj-
tó is tudósított: a korszak sikeres írója, Bródy 
Sándor (1863–1924) is elismerően nyilatkozott 
róla. A kiállítás sikerén felbuzdulva a festőkör 
végül úgy döntött, hogy az egyszeri nyári eset-
ből rendszert csinál. A nagybányai művészte-
lep a művészi összetartozás szimbólumává is 
vált: minden szakmai ellentét, stílusbéli különb-
ség és művészetpolitikai nézeteltérés ellenére 
alapvetően összetartás jellemezte a kört, még 
annak fényében is állíthatjuk ezt, hogy Feren-
czy térnyerése miatt Hollósy áttelepült Técsőre. 
1902-ben Ferenczy megnyitotta a nagybányai 
festőiskolát. Bár első nemzedéke különösebb 
koncepció nélkül alkotott, egyre inkább a pilla-
natnyi benyomás, a természetközeliség, a ter-
mészetesség, a látv ány, az élmény szubjektív 
megragadása vált a kör céljává.

Nagybánya, a művésztelep egyik épülete

Nagybánya, a művésztelep egyik épülete
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„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…”53 

Koltó és Petőfi

Koltó község Máramaros megyében fekszik, alig néhány kilométerre a megyeszékhely-
től, Nagybányától. A csekély lélekszámú települést az tette híressé, hogy itt született 
a magyar költészet egyik szép szerelmes verse, a Szeptember végén, s ráadásul nem is 
esetlegesen, véletlenül éppen itt, hanem nagyon is ettől a konkrét vidéktől, tájtól ihletet-
ten, szervesen kapcsolódva hozzá. Ha ugyanis Teleki Sándor (1821–1892) nem ajánlja 
fel kastélyát a mézesheteik előtt álló ifjú házasoknak, Petőfi Sándornak és Szendrey 
Júliának, ez a vers ebben a formában valószínűleg nem született volna meg. 

De ki is volt Teleki Sándor? S hogyan is barátkozott össze Petőfivel? Alighanem volt 
valami közös a lelkialkatukban: Petőfi szenvedélyes és korlátokat nem tűrő egyéniségét 
ismerjük, Teleki pedig saját magát mondta „vad gróf”-nak. Nemcsak kereste a kihívást 
és a kalandot, hanem újra és újra meg is találta. Még egészen fiatal volt, amikor szü-
lei német egyetemekre küldték, ehelyett azonban Spanyolországba ment harcolni, ahol 
kis híján kivégezték, s csak nagy szerencsével menekült meg. Később – még mindig 
huszonévesen – Liszt Ferenc barátja lett, vele utazgatott szerte Európában. A szabad-
ságharcban Bem tábornok futártisztje volt, s huszonnyolc évesen megint csak a szeren-
cséje és talpraesettsége mentette ki az aradi várból, még mielőtt másodszor is halálra 
ítélték volna. Az emigráció éveiben először a francia romantikus íróval, Victor Hugóval 
(1802–1885) barátkozott össze, majd az olasz szabadsághős, Garibaldi (1807–1882) tá-

Koltó, Teleki-kastély
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bornoka lett. Hosszú száműzetése után, negyvenhat évesen térhetett vissza hazájába, 
ahol azután közmegbecsülésnek örvendő hősként, hazafiként, arisztokrataként élt még 
hosszú-hosszú évekig. 

Petőfi szinte ugyanakkor ismerkedett meg a gróffal, amikor Szendrey Júliával is, s 
nem véletlenül, hiszen Szendreyék erdődi birtoka viszonylag közel esett Koltóhoz. Mind-
ez 1846-ban történt. Petőfi már híres költő volt, s erdélyi utazásra indulva megállt Nagy-
károlyban is, ahol előbb a gróffal ismertették össze, majd nem sokra rá Júliával. Ettől 
kezdve a gróf újra és újra vendégül látta Petőfit Koltón, az esküvő után pedig egy időre 
átengedte nekik a kastélyát is.

A koltói helyszín elsősorban a máramarosi táj jellegzetességei miatt volt meghatá-
rozó a Szeptember végén alakulásában: itt találkozik az alacsonyabban fekvő dombság 
a magas hegyekkel, s ugyanazok a „mármarosi bércek” bukkannak fel itt, ezúttal meg-
nevezetlenül, amelyeket A Tisza is említ. Ezeknek a távolból idelátszó, hófödte csúcsain 
pihen meg a beszélő szeme, s ez a kontraszt indítja el a gondolatmenetet: milyen közeli 
is, ami olyan távolinak látszik, milyen szorosan él együtt, ami látszólag összeegyeztet-
hetetlen. Mert hát csakugyan azt hinnénk: tavasz és tél, ifjúság és öregség nagyon távol 
áll egymástól. S a koltói idillben mintegy riadót fújó „téli világ” épp ezt az illúziót foszlatja 
szét: nagyon is hamar jöhet gyász az örömre, nagyon is hamar köszönthet be a tél, na-
gyon is hamar elillanhat, ami most öröknek és elpusztíthatatlannak látszik.

Petőfi Sándor emlékét azóta is őrzik a községben: minden év szeptemberében meg-
rendezik a Petőfi-bált, illetve a Teleki-kastélyban Petőfi-múzeumot működtetnek.

Koltó, Szeptember végén
(Pogány Gábor Benő, 1998)

Mezőberény, Szendrey Júlia
(Udvardy Anikó, 1997)
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„…merengve néztek […] a mármarosi bércek…”54 

Máramaros vidéke

A történelmi Partium hajdani Máramaros vármegyéjének területe ma megoszlik Ukrajna 
és Románia között. Mindkét rész őriz néhányat azokból a középkori, sőt alighanem még 
régebbi eredetű sóbányákból, amelyek egykor a sókitermelés és sókereskedelem köz-
pontjává tették Máramarost, s az erdélyi sóvidékkel vetekedő jelentőséget adtak neki. 

A felszín alatti (de Erdélyben, Parajdon például a felszínt is elérő) hatalmas sótömbök 
a geológusok szerint úgy jönnek létre, hogy egy-egy lefűződött tengeröbölbe újra és újra 
bejut a tengervíz, onnan viszont ki már nem jut, hanem elpárolog. Tehát az ősi földtör-
téneti korokban a máramarosi sóbányák helye fölött is valószínűleg tenger hullámzott. 

Az egyik legnagyobb máramarosi sóbánya a Róna-patak völgyében meghúzódó Ró-
naszék bányája volt. Az 1700-as évek közepéig, Mária Terézia koráig a máramarosi 
sóbányák igazgatósága is itt működött. Miután a központot áthelyezték Máramarosszi-
getre, az egykori megyeszékhely hatalmas fejlődésnek indult.

Máramarossziget persze nem igazi sziget, de három felől három folyóvíz fogja köz-
re: északról a Tisza (ami ma egyben Románia és Ukrajna határfolyója is ezen a szaka-
szon), délnyugat felől a Tiszába ömlő Iza, délkeletről pedig az Izába torkolló Róna-patak. 
Aligha véletlen, hogy épp itt, a folyóvizek e szegletében alakult ki a város. A környéken 
kitermelt sót a Tiszán úsztatták le az alföldi vidékek, főleg Debrecen felé, s a kereske-

A máramarosi fatemplom kapuja
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dők innen vitték tovább más országrészekbe. 
A település a második bécsi döntés után az 
elsők között került vissza Magyarországhoz. 
1944-ben elfoglalták a szovjetek, s 1950 és 
1955 között kommunista „átnevelő tábort” 
működtettek itt, ahol számos értelmiségit és 
egyházi vezetőt tartottak fogva, például Már-
ton Áron (1896–1980) erdélyi katolikus püs-
pököt. A kommunizmus áldozatairól a mára-
marosszigeti börtön műemlék épületében 
működő múzeum emlékezik meg.

Máramarosszigeten született Leövey 
Klára (1821–1897) pedagógus, Teleki Blanka grófnővel (1806–1862) együtt a magyar 
nőnevelés kiemelkedő alakja. Mindkettejüket várfogságra ítélték, büntetésüket Kufstein 
várában kellett letölteniük. Leövey Klára emlékoszlopa a református templom kertjében 
áll. A város szülöttje az aradi hős, Asztalos Sándor (1823–1857), illetve a Nemzeti 
Színház első örökös tagja, Prielle Kornélia (1826–1906) színésznő, akinek rövid kap-
csolatából Petőfivel majdnem házasság lett. Itt születtek a Hollósy testvérek: a fes-
tőművész Simon, a nagybányai festőiskola alapítója, illetve a festő és filozófus József 
(1860–1898), a magyarországi buddhizmus első képviselője.

Máramarossziget, református templom

A máramarosi hegyek
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Máramaros büszkesége gyönyörű hegy-
vidéke is. Az Északkeleti-Kárpátok legmaga-
sabb bérce a ma Ukrajnához tartozó Hoverla 
(2061 méter). Ezeket a Máramarosi-havaso-
kat vetíti elénk Petőfi A Tisza című verse:

„Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.”55 

De más irodalmi vonatkozása is van a vidék-
nek. Arany János diákkorában vándorszí-
nésznek állva Máramarosszigetre is eljutott 
társulatával. Amint arról Bolond Istók című 
művében is beszámol, itt látta híres álmát, 
amely emlékeztette: ideje lenne hazatérnie 
öreg és beteg szüleihez, s úgy is tett. 1906 
és 1908 között a város piarista gimnáziumá-
ban tanított Juhász Gyula, aki a „Magyar Ke-
let bazárja”-ként említi a helyet Máramaros-
sziget című versében. Máramaros kapcsán 
említhetjük meg Kölcsey Ferenc Huszt című 
epigrammáját, hiszen a ma Ukrajnához tarto-
zó Huszt is Máramaros vármegye s így a Par-
tium része volt.

 

Különös sírkertek

A szaploncai vidám és a szatmárcsekei csónakos temető

A Máramaros megyei szaploncai temető kivételes hely, mert a nevetés erejét szegezi 
szembe a halál sötét üzenetével. 

A Tisza-parti faluban immár több évtizede tréfás síremlékeket állítanak az elhuny-
taknak. A hagyományt Stan Ioan Pătras fafaragó teremtette meg, aki 1935-ben faragta 
ki az első fakeresztet, s 1977-es halála után tanítványa folytatta ezt. A tölgyből készült, 
élénk színűre (főleg szaploncai kékre) festett alkotásokon archaizáló, máramarosi ro-
mán nyelvjárásban írt versikék olvashatók. Ezek felidézik az eltávozottak életének epi-
zódjait, szokásait, sőt úgy festik meg alakjukat, mintha most is élnének. A világörökség 
részeként elismert sírkert fejfáira kerültek, illetve kerülnek olyan sorok is, amelyeket 
a helyiek fogalmaztak meg rokonaikról vagy saját magukról.

Huszt, Kölcsey Ferenc emléktáblája 
a romvár falán
(Ifj. Hidi Endre, 2016)

Huszt romvára
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Az 1776-ban létrehozott szatmárcsekei 
református temetőtől távol áll ez a tré-
fás kedv, mégis ugyanolyan egyedi, mint 
a szaploncai sírkert. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Csekén a csónak alakú kopja-
fák vagy síroszlopok formavilága uralkodik, 
ez tette híressé a temetőt – amellett persze, 
hogy itt nyugszik a Hymnus szerzője: Köl-
csey Ferenc fehér márványoszlopos, klasz-
szicista stílusú síremléke a temető legmaga-
sabb pontján található.

A kutatók a mai napig sem tudták teljes 
bizonyossággal megfejteni a különleges dí-
szítőművészet titkát. Vajon csakugyan ősi eredetű lenne ez a hagyomány? Vagy épp 
ellenkezőleg, előzmény nélkül bukkant fel és vált hagyománnyá az 1700-as évek köze-
pén? Sőt még az is kérdéses, hogy csakugyan csónakot formáznak-e ezek a tölgyfa sír-
emlékek, vagy csak azért olyan hegyes a csúcsuk, hogy ne álljon meg rajtuk az esővíz, 
és ne rongálja a fát. Nem tudjuk bizonyosan, de így is csodálatra méltó a jelenség: az, 
ahogyan egy faluközösség megtalálja a maga teljesen egyedi kifejezésformáit, s aho-
gyan nemzedékről nemzedékre továbblépve egységes hagyománnyá teszi, és azután 
évszázadokon át töretlenül őrzi a csak rá jellemző, önazonosságát kifejező formavilá-
got. A hagyomány különlegességét fokozza, hogy az emberek maguk választották ki 

Szaplonca, tréfás síremlékek a temetőben

Szaplonca, tréfás síremlékek a temetőben
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jövendő síremlékükhöz a tölgyfát, ki is szárították, s a helyi ácsok, bognárok (kerékgyár-
tók) fizetség nélkül faragták ki.

A csekei csónak alakú emlékoszlopok a kopjafának az egyik speciális alfaját al-
kotják. A kopjafáról ma azt gondoljuk, hasonlít a kopjára, erre a hosszúkás, hegyes, 
ősi fegyverre, s ez valóban igaz is. Valószínű azonban, hogy eredetileg ez az osz-
lop csupán tartója, rögzítője volt a belé szúrt, magasba törő valódi kopjának, amelyet 
a halottak sírjára helyeztek. Arany János Szondi két apródja című balladájában ezt 
olvashatjuk:

„Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
És pengeti, pengeti, sírván…” 
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Ákos Románia Acâș Ákos - -

Arad Románia Arad Arad - németül: Arad

Aranyos Románia Arănieș Aranyos - -

Bakonszeg Magyarország - - - -

Barátka Románia Bratca Barátka - -

Báródbeznye Románia Beznea Báródbeznye - -

Békéscsaba Magyarország - - -

szlovákul: 
Békešská 

Čaba, 
németül: 
Tschabe,
románul: 

Bichișciaba

Betfia Románia Betfia Betfia - -

Biharfüred Románia Stâna de Vale Biharfüred - -

Biharmező Románia Poiana Biharmező - -

Biharrósa Románia Roșia Biharrósa - -

Biharugra Magyarország - - - -

Bojt Magyarország - - - -

Brád Románia Brad Brád - -

Csarnóháza Románia Bulz Csarnóháza - -

Csucsa Románia Ciucea Csucsa -
németül: 

Tschötsch

Debrecen Magyarország - - -

németül: 
Debrezin, 
románul: 
Debrețin

Dévaványa Magyarország - - - -

Dézna Románia Dezna Dézna - -

Diófás Románia Nucet Diófás - -

Elek Magyarország - - -
románul: 
Aletea, 

németül: Elek

Érmihályfalva Románia Valea lui Mihai Érmihályfalva - -

Érmindszent Románia Ady Endre Érmindszent Adyfalva -

Félixfürdő Románia Băile Felix Félixfürdő - -

Felsőbánya Románia Baia Sprie Felsőbánya -
németül: 

Mittelstadt

Gyomaendrőd Magyarország - - - -

Geszt Magyarország - - - -
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Gyorok Románia Ghioroc Gyorok - -

Gyula Magyarország - - -
románul: Jula, 
németül: Jula

Hájó Románia Haieu Hájó - -

Havasrekettye Románia Răchițele Havasrekettye - -

Hortobágy Magyarország - - - -

Huszt Ukrajna Хуст [Huszt] Huszt - -

Királyhágó Románia Bucea Királyhágó - -

Kismarja Magyarország - - - -

Kisnyéger-
falva Románia Grădinari Kisnyégerfalva - -

Koltó Románia Coltău Koltó - -

Kovászi Románia Covăsinț Kovászi - -

Körösfeketetó Románia
Comuna 
Negreni Körösfeketetó - -

Körösponor Románia Ponoară Körösponor - -

Köröstárkány Románia Tărcaia Köröstárkány - -

Kürtös Románia Curtici Kürtös -
németül: 
Kurtitsch

Lippa Románia Lipova Lippa -

németül: Lippa, 
szerbül: 
Липова / 
Lipova

Mácsa Románia Macea Mácsa -
németül: 
Matscha

Magyarád Románia Măderat Magyarád - -

Magyarremete Románia Remetea Magyarremete - -

Máramaros-
sziget Románia

Sighetu 
Marmației

Máramaros-
sziget

-
németül: Mar-
maroschsiget

Máriaradna Románia Radna Máriaradna - -

Medgyes-
egyháza Magyarország - - -

szlovákul: 
Medeš

Ménes Románia Miniș Ménes - -

Menyháza Románia Miniș Menyháza - -

Mezőberény Magyarország - - -

németül: 
Maisbrünn, 
szlovákul: 

Poľný Berinčok

Mezőhegyes Magyarország - - -
románul: 

Meza Rosu

Nagyág Románia Săcărâmb Nagyág -

 németül: 
Sekerembe 

vagy 
Grossastdorf
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Nagybán-
hegyes Magyarország - - -

szlovákul: 
Slovenský 
Bánhedeš

Nagybánya Románia Baia Mare Nagybánya -

németül: 
Frauenbach, 
Frauenseiffen 
vagy Neustadt

Nagyecsed Magyarország - - - -

Nagyfekete-
patak Románia Valea Crișului Nagyfekete-

patak
- -

Nagykároly Románia Carei Nagykároly -
németül: 

Großkarol

Nagykereki Magyarország - - - -

Nagyszalonta Románia Salonta Nagyszalonta - -

Nagyvárad Románia Oradea Nagyvárad -

németül: 
Großwardein, 

szlovákul: 
Veľký Varadín

Ópálos Románia Păuliș Ópálos -
németül: 
Paulisch

Orosháza Magyarország - - - -

Ottomány Románia Otomani Ottomány - -

Pankota Románia Pâncota Pankota - -

Pitvaros Magyarország - - -
szlovákul: 
Pitvaroš

Püspökfürdő Románia Băile 1 Mai Püspökfürdő - -

Rév Románia Vadu Crișului Rév - -

Rézbánya Románia Băița Rézbánya - -

Rónaszék Románia Coștiui Rónaszék -
 németül: 
Rohnen

Sarkad Magyarország - - -
románul: 
Șărcad

Sárrétudvari Magyarország - - - -

Sofronya Románia Șofronea Sofronya - -

Solymosvár Románia Șoimoș Solymosvár -
németül: 

Schojmosch

Szabadkígyós Magyarország - - - -

Szalacs Románia Sălacea Szalacs - -

Szaplonca Románia Săpânța Szaplonca - -

Szarvas Magyarország - - -
szlovákul: 

Sarvaš

Szatmárcseke Magyarország - - - -

Szatmár-
németi Románia Satu Mare Szatmárnémeti -

németül: 
Sathmar
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Sződemeter Románia Săuca Sződemeter - -

Tataros Románia Brusturi Tataros - -

Tótkomlós Magyarország - - -
szlovákul: 
Slovenský 

Komlóš

Újkígyós Magyarország - - -
románul: 

Uichighioș sau 
Chideuș

Várad-
szentmárton Románia  Sânmartin Várad-

szentmárton
- -

Várasfenes Románia Finiș Várasfenes - -

Vársonkolyos Románia Șuncuiuș Vársonkolyos - -

Vésztő Magyarország - - - -

Vidra Románia Vidra Vidra - -

Világos Románia Șiria Világos -
németül: 

Wilagosch

Zalatna Románia Zlatna Zalatna -

 németül: 
Klein-Schlatten 

vagy 
Goldenmarkt

Zilah Románia Zalău Zilah -

 németül: 
Zillenmarkt 

vagy 
Waltenberg

Zsibó Románia Jibou Zsibó - németül: Siben
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Feladatok

1. Készítsetek tudósítást egy móci leányvásárról! Részletesen írjatok arról is, hogy 
jelentek meg a mócok, mit viseltek magukon!

2. Ismerkedjetek meg Czárán Gyula személyével és tevékenységével, majd egy kép-
zeletbeli interjútervhez írjatok hat-tíz kérdést!

3. Képzeljétek el, hogy nektek kell megtervezni egy körutazást „Partium gyöngysze-
mei – barangolás a természetben” címmel! Milyen helyeket keresnétek fel a régió-
ban?

4. Válasszatok ki egyet a környék természeti szépségei közül, és készítsetek hozzá 
népszerűsítő-ismertető plakátot!

5. Állítsatok össze túra- és programjavaslatokat egy egyhetes tanulmányi kirándulás-
ra a régióra vonatkozóan! Milyen lehetőségeket ajánlanátok egy sporttagozatos, és 
milyeneket egy művészeti iskola számára?

6. Állítsatok össze egy 13+1 kérdésből álló totót, amely a régió természeti kincseire, 
értékeire, látnivalóira vonatkozik!

7. Ki foglalkozott a régió természeti adottságaival, a vidék flórájával és faunájával? 
„Bújjatok a bőrébe”, és készítsetek néhány naplóbejegyzést!

8. Tervezzetek osztálycímert úgy, hogy szerepeljen benne a túzok!
9. Szerkesszetek népszerűsítő plakátot a Körösvölgyi Látogatóközpontnak! 
10. Írjatok rövid tudósítást a Körösvölgyi Látogatóközpont vízi tanösvényének megnyi-

tásáról! Miért is olyan különleges ez?
11. Járjatok utána, milyen hiedelemlények kötődnek a lápok világához! Találjatok ki egy 

lápi csodalényt, rajzoljátok le, és jegyezzétek fel a hozzá kötődő tulajdonságokat 
és jellegzetességeket!

12. Kik voltak a csíkászok? Miként élték mindennapjaikat, milyen jellegzetes eszközeik 
voltak? Írjatok róluk egy ismeretterjesztő bejegyzést a Facebookra!

13. Tervezzetek egy, a régiót népszerűsítő plakátot! Képmontázsból és képenként egy-
egy hívószóból álljon! 

14. Ha a régióban kirándultok, készítsetek képeket a műemlékek előtt! Ezeket történel-
mi korszakok szerint csoportosítva jelenítsétek meg egy tablón!

15. Járjatok utána egy Partiumban élő kisebbség jellegzetes népviseletének, ünne-
peiknek, ételeiknek, szokásaiknak és hiedelmeiknek! Állítsatok össze a szerzett 
ismeretekből egy vetített, képes előadást!

16. Hat-tizenkét képből álló képregényben mutassátok be Gyula vagy Lippa várának 
történetét!

17. Készítsetek fotókollázst a régió híres szülöttjeiről!
18. Milyen kérdéseket tennétek fel a Knerr család valamelyik tagjának egy villáminterjú 

során?
19. Tervezzetek meg egy Aradra vagy Világosra elhelyezett emlékművet, és állítsátok 

össze az avató ünnepség programtervét!
20. Szerkesszetek tablót a Nagyváradhoz kötődő művészek, műalkotások és épületek 

képeiből!
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21. Képzeljétek el, hogy a régióba látogat az amerikai nagykövet! Állítsátok össze az 
ünnepi menüsort helyi jellegzetes ételekből!

22. Válasszatok ki egy régióhoz köthető fesztivált, járjatok utána, mi történik a rendez-
vényen, és írjatok róla egy rövid tudósítást!

23. Képzeljétek el, hogy egy esküvőt kell megszerveznetek! Soroljatok fel a régióból 
hét helyszínt, és röviden indokoljátok meg, miért ideális választás egy ilyen alka-
lomra!

24. Készítsetek egy Partiumot népszerűsítő prospektust! Emeljetek ki egy egyházi 
épületet, egy magyar történelem és egy magyar művészet szempontjából fontos 
helyszínt, egy természeti értéket, egy gasztronómiai különlegességet, egy helyi 
rendezvényt és egy programlehetőséget, szabadidős tevékenységre. Keressetek 
hozzájuk fotót, és írjatok mindegyikhez rövid, figyelemfelkeltő leírást három-öt 
mondatban!

25. Képzeljétek bele magatokat valamelyik, a régióhoz köthető híres ember helyébe! Ír-
jatok a nevében levelet, amely a helyi tapasztalatairól, élményeiről és életéről szól!

26. Tervezzetek meg térképek alapján egy tematikus sétát Nagybányán, Nagyváradon, 
Szarvason, Békéscsabán vagy Gyulán!

27. Képzeljétek el, hogy részt vesztek egy izgalmas időutazáson és jelen lehettek Erkel 
Ferenc és felesége gyulai koncertjén, amelyet a nászútjukon adnak! Írjatok egy 
rövid tudósítást!

28. Milyen gasztronómiai különlegességek köthetőek a régióhoz?  Válasszatok egy 
terméket, készítsetek hozzá reklámot, amelyben megjelenik az adott termék tör-
ténete!

29. A régió csodája a nóniusz. Járjatok utána, hogy milyen rangos kiállításon, milyen 
versenyeken nyert díjat, és készítsetek ezeket összesítve egy népszerűsítő plaká-
tot!

30. Járjatok utána, hogy kötődött Ady Endre ehhez a régióhoz, elsősorban Nagyvárad-
hoz! Állítsátok össze egy ünnepség programtervét, amelyben a költőről emlékeztek 
meg!

31. Milyen csodák, jelenések történtek Máriaradnán? Ha interjút készítenétek egy sze-
méllyel, aki az egyik jelenés szemtanúja volt, milyen kérdéseket tennétek fel neki?

32. Hogyan telhetett Arany János egy átlagos nagyszalontai napja? Írjatok róla napló-
bejegyzést vagy levelet!

33. Rendezzetek osztályvitát az ellopott Tisza-koponya kapcsán!
34. Milyen híres, különleges fürdőhelyek vannak a régióban? Gyártsatok hozzájuk egy-

mondatos reklámszövegeket!
35. Mi jellemzi a tárkányi viseletet? Vitassátok meg, hogy miért fontos az élő népha-

gyomány ápolása, a hagyományőrzés és a hagyomány átörökítése! Milyen szerepe 
van ebben a népviseletnek?
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