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11..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  2255..  sszzoommbbaatt VVeesszzpprréémm  ——  KKoollttóó

A Vécsei-
kastélyban 
írták alá a 
szatmári 
békét.

SSzzaattmmáárrnnéémmeettii  ((SSaattuu  MMaarree))

"NNaaggyybbáánnyyaa  óósszzeerrűű  ééppüülleetteeiivveell,,  ss  ggóóttiikkuuss  ttoorrnnyyáávvaall  
mmiinntt  eeggyy  ddaarraabb  kköözzééppkkoorr,,  mmiitt  iitttt  ffeelleejjtteetttt  aazz  iiddőő"

(Petőfi Sándor)
Szent István-torony, 

Hunyady-ház, 
egykori pénzverde, 

református templom 
("ásító templom") 

Zazar-part.

NNyyíírrbbááttoorr

AA  BBáátthhoorriiaakk  rreenneesszzáánnsszz  vváárrkkaassttééllyyaa  ééss  aa  
ggóóttiikkuuss  rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloomm  ––  iitttt  rreennddeezziikk  
éévveennttee  aa  NNyyíírrbbááttoorrii  ZZeenneeii  NNaappookkaatt  ––,,    ééss  aazz  
11664400  kköörrüüll  ééppüülltt  hhaarraanngglláább..

Károlyi Sándor a 
kaplonyi templom 

alatt kriptát 
építtetett családjának 

és elődeinek 1743-
ban. A legrégebbi 

szarkofág az 1600-as 
évek elején készült, 
legutóbb 2010-ben 

temettek ide.

KKaapplloonnyy  ((CCăăpplleennii))

Kismajtény mellett a domahidai 
vasútállomásnál található a majtényi 
fegyverletétel (1711.) emlékműve.

NNaaggyybbáánnyyaa  ((BBaaiiaa  MMaarree))

A romantika, 
a barokk és a 
neogótika 
keveredik az 
épületben.

NNaaggyykkáárroollyy
((CCaarreeii))



A Wesselényi-kastélyt 1778-ban kezdték el építeni. Itt van eltemetve idősebb és ifjabb Wesselényi Miklós.
Parkja ma botanikus kert, a kastélyt 2021-ben vette meg 
egy magyar állami cég.

22..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  2266..  vvaassáárrnnaapp KKoollttóó  ——  SSzzáásszzrrééggeenn

KKoollttóó  ((CCoollttăăuu))

[[PPeettőőffii  ééss  TTeelleekkii  SSáánnddoorr  iissmmeerrkkeeddééssee::]]
--  ÖÖnn  aazz  eellssőő  eelleevveenn  ggrróóff,,  aakkiivveell  bbeesszzéélleekk  ééss  eeggyy  aasszzttaallnnááll  üüllöökk  --  kkeezzddttee  
aa  bbeesszzééllggeettéésstt  aa  kkööllttőő..
AA  ggrróóff  mmiinnddjjáárrtt  lleetteeggeezzttee  aa  nnáállaa  ccssaakk  kkéétt  éévvvveell    ffiiaattaallaabbbb  PPeettőőffiitt::
--  HHáátt  ddööggllöötttteell  bbeesszzééllttééll--ee??
AA  kkööllttőő  eellnneevveettttee  mmaaggáátt::
--  DDööggllöötttt  ggrróóff  mmaaggaamm    iiss  vvoollttaamm,,  kkoommééddiiááss  kkoorroommbbaann!!......

ZZssiibbóó  JJiibboouu))

BBoonncchhiiddaa  660000  
éévveenn  áátt  aa  BBáánnffffyy  

ccssaalláádd  bbiirrttookkáábbaann  
vvoolltt..  GGyyaakkrraann  

hhiivvaattkkoozznnaakk  rráá  mmiinntt  
„„EErrddééllyy  VVeerrssaaiilllleess--áárraa””..

AA  kkaassttééllyybbaann  EEkkee  
ZZssuuzzssaannnnaa  

mműűvvéésszzeettttöörrttéénnéésszz  
kkaallaauuzzoolltt  bbeennnnüünnkkeett..

A cegei Wass-kúriát Wass Ádám építette 1769-
ben. 1946-ban állami tulajdon lett.

BBoonncchhiiddaa  ((BBoonnțțiiddaa))

SSzzaammoossúújjvváárr  ((GGhheerrllaa))

CCeeggee  ((ȚȚaaggaa))

AAzz  eellppuusszzttuulltt  
eeggyykkoorrii  GGeerrllaa  
ffaalluu  hheellyyéénn  aa  1188..  
sszzáázzaadd  eelleejjéénn  
bbeetteelleeppüülltt  
öörrmméénnyyeekk  
aallaappííttoottttáákk  úújjrraa  
aa  bbaarrookkkk  vváárroosstt..  
IItttt  rraabboosskkooddootttt  
ééss  aa  ffoogghháázzbbaann  
hhaalltt  mmeegg  RRóózzssaa  
SSáánnddoorr..  SSíírrjjaa  aa  
rraabbtteemmeettőőbbeenn  
((mmaa  oorrttooddooxx  
tteemmeettőő))  vvaann..



"Ott áll az Istenszéke magosan a Maros fölött. 
Egyik oldalán a sokágú Galonya, másik oldalán 
a Bisztra-patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. 
Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint 
akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a 
hegyek közé."

(Wass Albert: A Funtineli boszorkány)

33..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  2277..  hhééttffőő MMaarroossvvééccss,,  IIsstteennsszzéékkee,,  SSzzáásszzrrééggeenn
MMaarroossvvééccss  ((BBrrâânnccoovveenneeșșttii))

SSzzáásszzrrééggeenn  ((RReegghhiinn))
A 13. században a Tomaj nemzetségbeli birtokosok szász 
kézműveseket telepítettek be. Itt választották erdélyi 
fejedelemmé 1661. január 1-jén Kemény Jánost.
Ma a lakosság harmada magyar, szász már alig van.

A vécsi várat több tulajdonos után II. Rákóczi Györgytől kapta végrendeletben Kemény János erdélyi 
fejedelem. A két világháború közötti időben itt működött az "EErrddééllyyii  HHeelliikkoonn". A kastély parkjában van 
a Kemény család sírhelye és Wass Albert sírja.
Egy korty pálinkára és egy remek idegenvezetésre báró Nagy Keméy Géza vendégei voltunk.

IIsstteennsszzéékkee  ((SSccaauunnuull  DDoommnnuulluuii))
AAzz  11448811  mm--eess  ccssúúccss  kköözzeelléébbeenn  

mmaaggyyaarr  ccssooppoorrttttaall  
ttaalláállkkoozzttuunnkk,,  kköözzttüükk  BBááccss  

ZZoollttáánn  ssppiirriittuuáálliiss  ttaannííttóóvvaall..



44..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  2288..  kkeedddd SSzzáásszzrrééggeenn  ——  CCssííkksszzeerreeddaa--CCssoobboottffaallvvaa

SSzzoovvááttaa  ((SSoovvaattaa))

FFaarrkkaassllaakkaa  ((LLuuppeennii))

KKoorroonndd  ((CCoorruunndd))

Tamási Áron házát csak 
kívülről láthattuk, 
továbbmenve még a 
síremlékénél is 
megálltunk.

Kerámiát idősebb Józsa 
Jánostól vásároltunk.

MMaarroossvváássáárrhheellyy  
((TTâârrgguu  MMuurreeșș))

PPaarraajjdd  ((PPrraaiidd))



55..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  2299..  sszzeerrddaa GGyyiimmeessbbüükkkk,,  GGyyiimmeessii  hháággóó  ((FFüüggééss--tteettőő))

GGyyiimmeessii  hháággóó  ((PPaassuull  GGhhiimmeess))

GGyyiimmeessbbüükkkk  ((GGhhiimmeeșș--FFăăggeett))

AA  PPooggáánnyy--hhaavvaassoonn  ((11335500  mm))  
mmeeggiinntt  mmaaggyyaarrookkkkaall  ffuuttoottttuunnkk  
öösssszzee,,  kköözzttüükk  ""TTiisszzttii"",,  GGeerrggeellyy  
IIssttvváánn,,  vvaallaammiikkoorrii  ccssííkkssoommllyyóóii  
pplléébbáánnooss,,  aa  ggyyeerrmmeekkmmeennttőő  
CCssiibbéésszz  AAllaappíívváánnyy  llééttrreehhoozzóójjaa  ééss  
mmááiigg  vveezzeettőőjjee..  AA  hheeggyy  tteetteejjéénn  
SSzzéépphhaavvaassrróóll  mmeesséélltt  nneekküünnkk,,  
mmaajjdd  mmáássffééll  óórráávvaall  kkééssőőbbbb  aa  
sszzéépphhaavvaassii  SSzzeennttlléélleekk  kkááppoollnnáánnááll  
hhaarraannggsszzóóvvaall  ffooggaaddootttt  
bbeennnnüünnkkeett..

AAzz  ""eezzeerréévveess  hhaattáárroonn""  vvaann    aa  RRáákkóócczzii--vváárr,,  aammiitt  
BBeetthhlleenn  GGáábboorr  ééppíítttteetteetttt,,  IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  
mmeeggeerrőőssíítteettttee,,  aallaattttaa  aa  sszzééppeenn  ffeellúújjííttootttt  3300--aass  őőrrhháázz..  
AA  vvööllggyy  ttúúlloollddaalláánn  aa  kkoonnttuummáácciiaa,,  vvaaggyyiiss  aa  vveesszztteeggzzáárr  
aazz  11778822--bbeenn  ééppíítteetttt  KKoonnttuummááccii  kkááppoollnnáávvaall,,  ffööllööttttee  
kkáállvváárriiaa  ppaazzaarr  kkiillááttáássssaall..

NNééhháánnyyaann  mmeeggllááttooggaattttuukk  SSeebbőő  ÖÖddöönn  eemmlléékkoosszzllooppáátt  iiss..  ŐŐ  vvoolltt  
aazz,,  aakkii  aa  GGyyiimmeessii--sszzoorroosstt  vvééddeellmmeezzttee  aa  vviilláágghháábboorrúúbbaann,,  

vviisssszzaaeemmlléékkeezzéésséétt  AA  hhaalláállrraa  ííttéélltt  zzáásszzllóóaalljj  ccíímmeenn  aaddttáákk  kkii..

AA  CCssííkksszzééppvvíízz  ffeelléé  vveezzeettőő  úúttoonn  vvaann  aa  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  
kkááppoollnnaa  mmaarraaddvváánnyyaa,,  ééss  eeggyy  kkőő,,  aa  lleeggeennddaa  sszzeerriinntt  
aa  sszzeenntt  kkiirráállyy  ppaattkkóójjaa  nnyyoommáávvaall..

ÚÚttkköözzbbeenn  ttaalláállkkoozzttuunnkk  
""IImmrréévveell,,  aakkii  rróómmaaii  
kkaattoolliikkuuss"",,  ttaavvaasszzttóóll  őősszziigg  
aa  hhaavvaassoonn  ppáásszzttoorrkkooddiikk..



66..  nnaapp sszzeepptteemmbbeerr  3300..  ccssüüttöörrttöökk CCssoobboottffaallvvaa  ——  BBeesszztteerrccee

BBéékkááss  
((BBiiccaazz))

A Lázár család Erdély egyik jelentős 
családja, első ismert tagja az 1400-as 
évekből Lázár Bernát székbíró. Ebben a 
kastélyban nevelkedett Bethlen Gábor.
Napjainkban képzőművészeti műhely 
működik itt.

A Földrajzi nevek etimológiai szótára írja:
"Neve a magyar bor (itt borvíz, ásványvíz 
értelmű) pataknévből származik, melyhez a 
magyar szeg (= szeglet, sarok) utótag társult, 
amely az idők folyamán a szék (= vizes terület) 
főnévvel cserélődött fel."

GGyyeerrggyyóósszzáárrhheeggyy  ((LLăăzzaarreeaa))

GGyyiillkkooss--ttóó  ((LLaaccuu  RRooșșuu))

BBoorrsszzéékk  ((BBoorrsseecc))

AA  GGyyiillkkooss--ttóó  11883377--bbeenn  
kkeelleettkkeezzeetttt  eeggyy  kköözzeellii  
hheeggyyrrőőll  lleeccssúússzzóó  
ttöörrmmeelléékk  
kköövveettkkeezzttéébbeenn..  AA  ttóó  
vviisssszzaahhúúzzóóddóóbbaann  vvaann,,  
aa  vviisssszzaammaarraaddóó  kkiisseebbbb  
ttaavvaakk  eellllááppoossooddnnaakk..

BBéékkááss--sszzoorrooss  
((CChheeiillee  

BBiiccaazzuulluuii))

PPooiiaannaa  LLaarrgguulluuii



77..  nnaapp ookkttóóbbeerr  11..  ppéénntteekk BBeesszztteerrccee  ——  VVeesszzpprréémm

FFoottóókk::  BBáárrddoossssyy  PPááll,,  EErrddeeii  LLáásszzllóó,,  SSzzeelleesstteeyy  AAttttiillaaMMaagg--ttúúrraakköörr,,  VVeesszzpprréémm,,  22002211..

ÁÁrrookkaalljjaa  ((AArrccaalliiaa))

BBeesszztteerrccee  ((BBiissttrriițțaa))

A Bethlen kastély a 19. 
században épült neobizánci 

stílusban.
Ma a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetemhez 
tartozik, parkja arborétum.

A Báthoriak régi 
vára a Magura-
hegyen állt, ezt 
városban épített 
várkastély elkészültével hagyták el. Az udvarában 
ma álló román emlékmű eredetileg turulmadaras 
oszlop volt az 1914-18-as hősi halottak emlékére.

NNaaggyyvváárraadd  ((OOrraaddeeaa))

DDééss  ((DDeejj))
Dés egykori vára a désaknai és széki 
sóbányák védelmére jött létre. A 15. 

században a váron kívül épült 
templom a polgárság függetlenségét 
jelképezte. 1554-ben lett evangélikus 

templom, 1558-tól református, 68-
tól unitárius. A 17. század elején 
kerülhetett újra a reformátusok 

birtokába.

SSzziilláággyyssoommllyyóó  
((ȘȘiimmlleeuu  SSiillvvaanniieeii))


