Kedvcsináló egy Szilágyság - Máramaros-menti tanulmányútra
(2019. június 22-25.)
Az MKE Pest Megyei Szervezet folytatja a régi (nagy)magyarországi területekre a
tanulmányútjainkat, jövőre a fenti vidékre tervezzük az utat.
Mindannyiunk számára ismerős Ady Endre verséből a hepehupás vén Szilágyság az ő hét
szilvafájával – most egy picit az ő nyomába eredünk. Fölkeressük a szülőfaluját,

Érmindszentet ,

a Zilah folyó partján fekvő

iskolavárosát, Zilahot,
jobbágyfelszabadító Wesselényi Miklósra is.

, majd emlékezünk

Megnézzük a városházát
de a közeli Szilágysomlyón a Báthory családra is gondolunk, akiknek ősi fészkük volt a

kisváros. Itt született Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király.

Elsősorban a
vár emlékeztet a családra, de másképp is ápolják sok az
emléküket. Megnézzük a kazettás mennyezetű református templomot is.

Picit kiesik a „hagyományos” erdélyi útvonalakból Máramaros, ahol talán leginkább
megmaradt román népművészetet, építészetet csodálhatjuk meg. Nagybánya a térség

központja
– róla természetesen elsősorban a
művésztelep jut mindenki eszébe. Fölkeressük a Klastrom-rétet, ahol a festők témát találtak,

de terveink szerint eljutunk a skanzenbe is.
A szépen rendbe
hozott főtéren a régi házakban gyönyörködünk (pl. az Erzsébet-házban,, amely Szilágyi

Erzsébetről kapta a nevét, vagy az István-szállóban

)

A bátrak fölmehetnek az István-toronyba

megcsodálni a panorámát.

Természetesen nem marad ki az „ásító torony” sem a református templom részeként.

Itt emlékezhetünk Németh Lászlóra is, a város sok jeles
szülöttje közül az egyikére.
A máramarosi fatemplomok közül 8 nyerte el a világörökség része címet, ebből hármat-

négyet szeretnék megnézni. Dióshalom temploma
a
legmagasabb tornyú, picit bizánci, picit gótikus jegyeket is fölfedezhetünk rajta. A nyárfási
templom tornya kicsit alacsonyabb, de létrán lehet följutni rá. (Már, aki vállalkozik rá!)

Budfalva
és Barcánfalva
gyönyörűek, utóbbi mellett egy kolostor

templomai is

létesült.
Tehát magyar és román tájakon járunk majd, még akkor is, ha ez a vidék is 1000 évig
Magyarország része volt. Tudnunk kell (és becsülnünk), hogy békében éltek itt a magyarok,
románok, ruszinok, zsidók és más nemzetiségek is hosszú évszázadokig.
A vidék történetéről majd többet megtudunk természetesen, de azért előzetesen annyit
hangsúlyozok, hogy ez a vidék nem Erdély, legföljebb csak egy picit a peremvidéke. Ez
bizony Partium, illetve Máramaros! De ezekről a történeti-földrajzi tényről is többet
megtudunk majd az út során.
Most csak valóban egy előzetes tervet készítettünk, amit változhat, mivel nagyon gyorsan
kellett összeállítanunk a programot a kárpátaljai út elhalasztása miatt.
Remélhetően útközben is még meg tudunk olyan helyen állni, ahol nemcsak a benzinkút
(vagy egy bevásárlóközpont) mosdóját láthatjuk közelebbről. És persze pici piacozás s belefér
majd, esetleg pálinkavásárlás Erzsike falujában.
A szervezésben nagy segítségemre volt Damner Erzsike, akit a Szilágyság szülötte,
szülőfaluja Varsolc. Éppen ezért be is iktatunk egy varsolci programot, egy szólőhegyi
látogatást.
Az út során kb. 1300-1400 km-t teszünk meg autóbusszal, egy szálláshellyel. Onnan
csillagtúra szerűen megyünk a programokra. A költségeket még nem tudjuk pontosan, de kb.
47-48 ezer Ft-ból kijön, ami ebéd kivételével mindent magába foglal.
Remélem, sikerült kedvet csinálnom az úthoz! Nekem erősen megjött, hiszen sosem jártam
még ezen a vidéken!

Bazsóné Megyes Klára

