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A kirándulás útvonalterve 
 
 
 
Augusztus 29. (vasárnap) 
 
Szeged (indulás: 7:00) 
Röszke – Horgos határátkelés 
Utazás a Magyarkanizsa – Zenta – Ada – Mohol – Péterréve – Óbecse – Bácsföldvár 
– Temerin útvonalon Újvidékre. 
Újvidék (érkezés: 10:30, városnézés 12:00-ig) 
Pétervárad (érkezés: 12:10, városnézés 13:30-ig) 
Utazás a Karlóca – India – Ópázova – Batajnica – Zimony útvonalon Belgrádba. 
Belgrád (érkezés: 15:00, városnézés 17:00-ig) 
Utazás a Zimony - Batajnica - Ópázova - India útvonalon a Nagy Remete-
kolostorhoz. 
Nagyremete (érkezés: 18:30, a kolostor megtekintése 19:30-ig) 
Hotel Elektrovojvodina (19:45, érkezés a szállásra a Fruska Gora keleti részén) 
 
 
Augusztus 30. (hétfő) 
 
Hotel Elektrovojvodina (indulás: 7:30) 
Ledinci kőfejtő (érkezés 8:00, tájékoztató 9:00-ig) 
Belcsény - Beocsin (érkezés 9:30, tájékoztató 10:00-ig) 
Vörös-bérc - Crveni čot (érkezés 10:30, tájékoztató 11:00-ig) 
Lezsemér – Ležimir (érkezés 11:30, tájékoztató 12:00-ig) 
Vörös-bérc - Crveni čot – Osovlje (ebéd: 12:30 – 14:30) 
Újvidék (érkezés: 15:15) 
Utazás az Újvidék-Szabadka főútvonalon Szabadkára. 
Szabadka (érkezés: 17:30, városnézés 18:30-ig) 
Palics (érkezés: 19:00, városnézés 19:30-ig) 
Horgos - Röszke határátkelés 
Szeged (érkezés: 21:00) 
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2004. augusztus 29-30. 
 

Vajdaság? Délvidék?  
Adalékok egy dél-alföldi régió nevezéktani problémáihoz. 

 
Kocsis K. 

 
Napjainkban gyakori a térben és időben változó kiterjedésű, egymást csak 

részben fedő Vajdaság és Délvidék régiófogalmak használatának keverése, olykor 
szinonimaként való emlegetése. Emiatt éreztük szükségét, hogy rövid magyarázatot 
fűzzünk a két, szerb és magyar geopolitikai értelmet hordozó elnevezés múltbéli és 
jelenlegi tartalmához. 

A Vajdaság (Vojvodina) a jelenleg déli szomszédunk, Szerbia – Montenegró 
(Crna Gora) legészakabbi tartománya, mely a Száva-Duna vonalától északra, 21.506 
km²-en terül el, és a Szerb Köztársaság területének közel negyedét (24,3 %-át) teszi 
ki. A Vajdaság mint autonóm szerb tartomány eszméje a magyarországi szerbek 
körében először az 1790. évi temesvári, majd az 1848. évi karlócai kongresszusaikon 
született meg, ahol területi autonómiát követeltek a történelmi Magyarország általuk 
(is) lakott tájai (Bácska, Nyugat-Bánság, Szerémség és Dél-Baranya) számára. A 
Vajdaság Magyarországtól elcsatolt tartományként először 1849-1860 között (Szerb 
Vajdaság és Temesi Bánság néven) a Habsburg Birodalom, majd 1945 óta 
Jugoszlávia (illetve annak része: Szerbia) keretein belül bukkant fel ezen Duna-
melléki táj politikai-közigazgatási térképein. A szerbek 1945 előtt Vajdaságnak 
nevezték illetve az „etnikai-Vajdaság” területeként értelmezték a mai tartományon 
kívül a jelenleg Belgrádhoz tartozó szerémségi és bánsági tájakat, valamint a mai 
Horvátország részét képező, jelentős szerb kisebbségnek otthont adó, rendkívül 
vegyes etnikai összetételű (szerb, horvát, magyar, ruszin, szlovák lakosságú) Dél-
Baranyát, Kelet-Szlavóniát és a Nyugat-Szerémséget is. 

 
 

1. ábra. Fontosabb magyar földrajzi nevek a Vajdaság területén 
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A Délvidék egy magyar történeti-politikai tájfogalom, melynek jelentése az 
évszázadok során többször változott. A középkorban a dél-magyarországi 
vármegyéket (pl. Valkó, Bács, Szerém, Keve, Torontál, Krassó), a Száván, Dunán 
túli (mai észak-boszniai, észak-szerbiai) bánságokat (pl. Nándorfehérvári, Macsói, 
Sói, Ozorai) nevezték Délvidéknek, Végvidéknek. A 18 – 19. században a Magyar 
Királyság déli (bácskai és bánsági) vármegyéit (Bács-Bodrog, Torontál, Temes, 
Krassó-Szörény) illették e névvel, vagy nevezték egyszerűen csak Dél-
Magyarországnak. Trianont követően hazánk Jugoszláviához csatolt területeit 
(Bácska, Nyugat-Bánság, Dél-Baranya, Muraköz, Muravidék) értették a Délvidék 
elnevezés alatt. A szocializmus évtizedeiben az irredenta értelmet kapott elnevezés 
használatát mellőzték és a bácska-bánság-szerémségi területek esetében a 
közigazgatási egységként létező, szerb régiófogalmat, a Vajdaság (Vojvodina) nevet 
részesítették előnyben. 
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A Vajdaság harmadidőszak előtti aljzatának földtani viszonyai 
Čanović, M. – Kéménczi R. 

 
Kéménczi Rózsa (Ruža Kemenci, Újvidék) és Miruna Čanović (Belgrád) két 
Budapesten, angol nyelven megjelent cikkének (Acta Geologica Hungarica  41/1, 1–36 
(1997) és 42/4, 427-449 (1999) összefoglalása alapján. 
 
 
A Vajdaság harmadidőszak előtti aljzatának földtani vizsgálata során a szerzők a 
főleg kőolajkutató mélyfúrások adatbázisainak kőzettani, kőzetrétegtani és 
biosztratigráfiai elemzésére támaszkodtak, különös tekintettel a fáciesek (kifejlődések) 
vízszintes és függőleges változásaira és a felismerhető rétegtani összefüggésekre, 
az Alföld déli peremére és a Fruska Gorára vonatkozóan. 
 
Ennek alapján három nagy szerkezeti egység különböztethető meg, ami alapvető a 
harmad-időszak előtti események ősföldrajzi rekonstruálásánál (2. ábra). 

 
1.A Tiszai Főegység (Tisza Mega-unit) a Vajdaság északi részén, 
2. Az Ofiolit- és Flis-öv a Vajdaság középső és déli részén, 
3. A  Dél-kárpáti - Balkáni és Szerb-macedón öv  a Vajdaság délkeleti részén. 
 

 
 
2. ábra. A szerkezeti egységek a Vajdaság harmadidőszak előtti aljzatában – 1 = Codru 
takarórendszer, a zöldpala fáciesű diaftoritok - átalakult kőzetek, kaledoniai granitoidok, triász 
mészkövek; 2 = Biharia takarórendszer, zöldpala fáciesű metamorfitok, Păuişeni Sorozat, herciniai 
granitoidok; 3.Szerb-macedón egységek, amfibolit és zöldpala fáciesű átalakult kőzetek herciniai 
gránitokkal és migmatitokkal; 4 = Dél-kárpáti - balkáni öv: prekambriumi és kaledóniai, amfibolit 
fáciesű metamorf kőzetek; 5 = Ofiolit és flis öv: triász, júra, kréta és paleogén; 6 = Rátolódás;  
                                      7 = Rátolódásos egységhatár; 8 = Vízszintes törés 
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Az őslénytani adatok szerint a Pannon-medence vajdasági részének aljzatában a 
teljes mezozoikum képviselve van. 
 
A harmadidőszaki és mezozóos képződmények alatt kristályos palák és granitoid 
kőzetek vannak. Ezeket jelenleg proterozóos (prekambriumi) és paleozóos 
korúaknak tartják. Az utóbbi évek folyamán behatóan vizsgált felső-paleozoikumi 
kőzetek csak kisfokú metamorfózist (kőzetátalakulást) szenvedtek. 
A Vajdaság északi részén meglevő Tiszai Főegység a prekambriumi-kambriumi 
korú Horgosi Sorozatból áll. Ez polimetamorfózison (többszörös átalakuláson) 
átesett para (üledékes eredetű) kőzeteket és granitoidokat foglal magában.  Dél felé 
ehhez a Mokrini Sorozat csatlakozik. Ez metavulkáni-üledékes összlet, amelybe 
granodioritok nyomultak be és migmatitok képződtek. 
 
A kristályos összletet részben devon – kora-karbon korú metaklasztitok (átalakult 
törmelékes-üledékes kőzetek), részben pedig alsó-triász transzgresszív településű 
törmelékes-üledékes kőzetek, majd középső- és késő-triász korú, általában 
sekélytengeri mészkövek fedik. 
 
A Tiszai Főegység déli peremén a kristályos aljzatra részben már közvetlenül a 
kampani-maasrtrichti korú törmelékes-karbonátos vagy flis üledékek települnek. 
 
A Vajdaság északi részén az alpi tektogenezis (szerkezetalakulás) során mindezek 
együttesen kompressziós (összenyomásos) gyűrődést és rátolódást szenvedtek.  
 
A Vajdaság déli részén ismert ofiolit és flis képződmények, amelyek a Fruska 
Gorában a felszínen, kibúvásokban is megtalálhatók, dél felé a Vardar öv megfelelő 
képződményeivel párhuzamosíthatók (3. ábra), az alábbiak szerint. 
 

 A gabbró- és diabáz kőzetek a Közép-Szerbiában és a Szerb-macedón 
Masszívum peremén levő metamorfitokkal (átalakult kőzetekkel). 

 A nyugati, szerpentinitből, kevés júra és sok alsókréta képződményből álló sáv 
a Vardar-öv központi részével. 

 A Duna-Tisza közi aljzat-hátság dél felé a Kosmaj-Avala-i Hátság alakjában 
folytatódik. 

 
Ezzel szemben nyugaton, Dél-Bácskában és a Szerémségben, a Fruska Gorát is 
beleértve, a harmadidőszak előtti aljzat földtani alkata ettől eltérő és nagyon 
bonyolult. 
 
Itt át nem alakult és zöldpala-fáciesig átalakult üledékek vannak, júra (?) 
anchimetamrof (enyhén-átalakult) kőzetek, szerpentinit-testek, diabáz és gabbró, 
valamint szenon (felsőkréta) mészkő tömbök. Ezek zűrzavaros (kaotikus) együttese 
S. Karamata (1999, szóbeli közlés) szerint óceáni árok-kifejlődésre utal. 
 
Mindezeket az idősebb egységeket elsősorban a szenon korú Karadjordjevo 
Formáció fedi. Ebben sok az andezites, szubdukcióra utaló összetételű vulkáni 
kőzet. Ez a Belgrádtól délre ismert felsőkréta andezites összlet felső részének 
felelhet meg, valamint az Erdélyi-középhegységből (Biharerdő, Munţii Apuşeni) 
ismert hasonló képződményeknek (Lupu 1991).  
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Végül az előbbiekre a Tordai Flis formáció települ, amely egy 15 - 25 km széles 
sávban húzódik a Dunától kelet felé, a román határig. Észak felé a Tiszai Főegység 
déli transzkurrens törésrendszere határolja. 
 
A Szerémség déli részén a harmadidőszaki üledékek alatt az Adria (Jadar) 
Tömbhöz tartozó karbon és alsótriász üledékes kőzetek ismertek. 
 

 
3. ábra. A Vajdaság déli részének harmadidőszak előtti aljzata (mélyfúrási adatok és a Fruska Gora 
kibúvásai alapján – 1 = Felső-kréta medence-kifejlődés (törmelékes, karbonátos és flis kőzetek);  
2 = Alsó-kréta medencei; 3 = Alsó-kréta sekélytengeri és zátony-kifejlődés (urgoni típus); 4 = Középső- 
és felső-júra medence-kifejlődés; 5 = Alsójúra medence-kifejlődés; 6 = Középső- és felső-triász 
medencebeli mészkő, átkristályosodott, részben márvánnyá alakult mészpala; 7 = Középső-triász 
sekély-tengeri karbonátos kifejlődés; 8 = Alsó-triász törmelékes üledékes kőzetek; 9 = karbon korú 
(baskiri) sekély-tengeri kifejlődés; 10 = szerpentinit; 11 = gabbró; 12 = diabáz, spilit; 13 = riolit; 14 = gránit, 
granodiorit; 15 = migmatit; 16 = kristályospala (általában); 17 = magyszerkezeti egység határa;  
18 = szerkezeti egység határa; 19 = transzkurrens törés; 20 = izobath (azonos mélységi) vonalak,  
                                                                  mélyfúrási adatok alapján 
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A Délvidék (Bácska és Bánát) neogén–negyedidőszaki képződményeinek rövid 
jellemzése 

 
Korpás L. és Korpásné Hódi M. 

 
Bevezetés 

 
A Délvidék neogén–negyedidőszaki medencekitöltésének takarós szerkezetű 

aljzata prekambriumi polimetamorf kristályos képződményekből, paleozoós és 
mezozoós üledékekből és az ezeket tagoló öv jura időszaki óceáni 
kéregmaradványokból (ofiolitok), a hozzájuk kapcsolódó felső kréta–paleogén 
lejtőüledékekből (flis), valamint intruzivumokból áll (Kemenci és Čanović M. 1997, 
Čanović és Kemenci 1999). A Tisza egység felett települő, maximálisan 3500 méter 
együttes vastagságú üledéktömegből (Horváth 1988, Dimitrijević 1995, Karamata et 
al. 2002) csaknem 1000 métert tesznek ki az alsó–felső miocén szárazföldi és 
tengeri törmelékes és karbonátos üledékek. Az ezeken túlterjedő felső miocén–
pliocén törmelékes csökkent sósvízi beltengeri, édesvízi beltavi, valamint folyóvízi 
üledékek legnagyobb vastagsága a Bánáti medence északi részén elérheti a 3000 
m-t. Az utóbbiak fedőjében tavi és folyóvízi, alárendelten eolikus üledékekből álló 
negyedidőszaki formációk települnek és ezek vastagsága akár 500 méter is lehet. Az 
üledékképződést a dinári peremeken, a Vardar Ny-i szegélyén, a Fruska Gorában és 
a Bácskai, valamint Bánáti medencében alsó és középső miocén riolitos-andezites-
dácitos vulkanizmus kíséri. 

A Kárpátok szubdukció által vezérelt szakaszos kiemelkedése eredményezte 
a Középső Paratethys, majd az ezt követő Pannon beltenger, illetve Pannon tó 
kialakulását. Az ívmögötti rift medencék fejlődése pedig jól tükrözi ezt a folyamatot 
(4. ábra). A háromfázisú termális medencesüllyedés (Royden 1988) első, korai–
középső miocén szakaszában kezdődött meg a Nyugati– és az Északkeleti–
Kárpátok, valamint a Déli Kárpátok kiemelkedése. Ugyanekkor indult meg a Dinári 
hegység kiemelkedése is. A második szakaszban, a késő miocén során a Keleti 
Kárpátoknak szubdukció által generált kiemelkedésével csaknem teljesen zárult az 
ív. Ekkor jött létre a szarmata beltenger, majd a Pannon tó, amelynek a Keleti 
Paratethyshez vezető korlátozott kapcsolatai már csak a Vaskapui szoroson és a 
Timok medencén át lehettek. Végül a harmadik szakaszban, a Neovardar hát 
(Hámor 2002) kiemelkedésével a pliocén és negyedidőszak folyamán vált teljessé a 
Kárpát–Dinári ív bezáródása és jelenlegi kiemelkedése. Ez a Pannon tó 
feltöltődéséhez, majd a jelenlegi folyóvízhálózat létrejöttéhez vezetett. 

A délvidéki neogén medencék a Dinári hegység és a Déli Kárpátok északi 
előterében, valamint a kettő közötti Neovardar övben helyezkednek el. Ezek 
különleges értéke a Bácskai medencében és a Bánáti medencének jugoszláv, 
valamint román részén feltárt szénhidrogén potenciál (5 ábra). A két medence 
ÉÉNy–DDK csapású, mintegy 170 km hosszú és 120 km széles zónájában csaknem 
50 kis és közepes olaj és gázlelőhely ismert (Dank 1988, Aksin et al. 1991). A 
lelőhelyek túlnyomórésze a pannóniai képződményekben kis része pedig a neogén 
bázisán található. A szénhidrogénvagyon mellett jelentősek főleg a pannóniai és 
negyedidőszaki formációkban tárolt rétegvizek és említésre méltóak a Fruska Gora 
alsó miocén széntelepei (Vrdnik), a pontusi lignit előfordulások (Tuzla medence, 
Kolubara medence, Kostolac medence), valamint a középső miocén tuzlai só. 
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4. ábra. A Kárpát–Dinári ív szakaszos bezáródásának és a Pannon tó kialakulásának modellje  
(Hámor et al. 2001 alapján) 
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5. ábra. A Délvidék (Bácska, Bánát, Csongrád és Békés) neogén és negyedidőszaki 
képződményeinek vastagsága valamint szénhidrogén telepei (Dank 1988) 
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Miocén (eggenburgi–ottnangi–kárpáti–bádeni–szarmata) 
 

A korai és középső miocén transzgresszív, kontinentális–nyíltvízi tengeri és 
késő miocén regresszív, zárt medencebeli csökkent sósvízi üledékciklusának 
depocentrumai Steininger et al. (1985) és Hámor (2001, 2002) alapján a Bácskai és 
Bánáti medence déli részén jelölhetők ki, 1000 métert meghaladó 
üledékvastagsággal. A dinári peremhez és a Neovardar hátsághoz vezető 
Szerémségi, Kolubara, Morava és Észak–bánáti szegélymedencékre már a 400 
méternél kisebb együttes képződményvastagság a jellemző, ami a kicsiny, elkülönült 
intradinári tavi és mocsári részmedencékben pedig még tovább csökken. Az üledék 
felhalmozódás folyamatát és fontosabb állomásait Hámor (1989, 2001) ősföldrajzi és 
fácies térképei alapján mutatjuk be. 

Az eggenburgi és ottnangi üledékképződést a Hámor (2001) által „Baranya–
rendszernek” nevezett folyóhálózat kontrollálta (6. ábra). A dinári és a Vardar 
szárazulatról három, DK-ről ÉNy felé haladó és a Földközi–tenger „Transtethysi 
korridorjába” (Bistricic és Jenko, p. 443 in Steininger et al. 1985) torkolló folyó rakta 
le több száz méter vastag meder– és ártéri fáciesű üledékeit. E folyóvölgyek hossza 
200–300 km volt, szélessége pedig 15 és 30 km között változott. Az 
üledékképződést szinrift riolitos vulkanizmus kísérte, amelynek központjai még nem 
ismertek. 

A kárpáti–bádeni tengerelöntés 200–600 m vastag, fáciesgazdag, mocsári, 
partszegélyi, sekélytengeri és mélytengeri üledékei egy déli, Száva menti, és egy 
északi, a Duna völgyét követő tengerágban koncentrálódnak. Ez a két ág a Tisza–
Duna torkolatánál egyesül és a Temes folyó völgyét követve ÉK felé fordul (6. ábra). 
A Száva menti ágat délről a dinári–vardar és déli–kárpáti kontinentális perem, 
északról pedig a Mecsek, Papuk és Fruska Gora által határolt „baranyai szárazulat” 
övezi. Az északi és a Temes menti ágat délről és nyugatról a baranyai, északról 
pedig a bácskai szárazulat határolja le. A peremi fáciesek változatos rétegsora 
folyóvízi és mocsári üledékekkel indul. Fedőjük litorális és szublitorális homokból, 
kavicsból és litothamniumos mészkő foltzátonyokból áll, amelyeknek szép szelvényei 
felszínen csupán a Fruska Gora peremén, a Kolubara medencében Belgrád 
környékén, valamint a Morava medencében ismertek. A medencékhez vezető 
átmenetet slír és turbiditek, míg a mélytengeri fácieseket agyagos üledékek 
képviselik. Az üledékképződést kísérő andezites–dácitos vulkanizmus központjai 
felszínen a Fruska Gorában (Ledinci), felszín alatt pedig a Bácskai medence déli 
részén és a Bánáti medencében jelölhetők ki. 

A szarmata regresszió csökkent sósvízi üledékei rendszerint hiátussal és 
báziskaviccsal települnek a bádeni képződményeken. Elterjedésük a kárpát–bádeni 
tengerágakat tagoló, már elkülönült és zárt részmedencékre, valamint ezeken belüli 
gyakran kiszáradó lagunákra korlátozódik, és vastagságuk nem haladja meg a 100 
métert. Jellegzetes sekélyvízi üledékei az ún. „erviliás, mactrás vagy rissoás” márga 
és mészmárga, a „diatomás” bitumenes márga (kőolaj anyakőzet), valamint a 
„cerithiumos durvamészkő”. 
 

Felső miocén (pannóniai sensu stricto–pontusi sensu in Stevanović 1990) 
 

A Pannóniai medence utolsó tengeri kapcsolata is megszakadt a szarmata és 
a pannóniai emelet határán. Hatalmas, mintegy 100 000 km2 kiterjedésű és 
közelítőleg hét millió évig élő, szigetekkel és különböző mélységű részmedencékkel 
tagolt brackvízű tó alakult ki, endemikus faunával. A tó délvidéki hegységperemein 
és részmedencéiben az üledékek teljes vastagsága néhány tíz méter és 3000 méter  
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között változik (Royden 1988). Az üledék felhalmozódás központjai csak részben 
fedik át a miocén tengeri részmedencékét, s azokon észak felé túlterjedve a Bácskai 
medence és Bánáti medence északi területeire helyeződtek át (Hámor et al. 2001) 
(7. ábra). A pannóniai képződmények alapvetően az alábbi két, hegységperemi és 
medence fáciesben fejlődtek ki, s ezeket Stevanović (1951, 1985a,b, 1990a,b), 
Spajić (1985), Steininger et al. (1985), Aksin et al. (1991), Kemenci (1991) és Kirin et 
al. (1991) munkái alapján ismertetjük.  

 
 

6. ábra. A Délvidék és tágabb környezetének  neogén ősföldrajzi és fáciestérképei. A: Alsó miocén, B: 
Középső miocén (Hámor 2001) 
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A hegységperemi fáciesek jellemzése 

A hegységperemek szarmata üledékeiből folyamatosan kifejlődő sekélyvízi 
pannóniai képződmények típusát a „Beocsini márga” (mészmárga, mésziszap, 
homokos márga, Limnocardium praeponticum faunával) képviseli. A másik típus az 
ezeken túlterjedő, részben üledékhézaggal települő pannóniai báziskavics és homok, 
Congeria ornithopsis és Melanopsis faunával. A transzgresszív szelvényben felfelé 
mindkét típus előbb sekély nyíltvízi, majd a medence fáciessel összefogazódó és 
Congeria czjzeki faunával jellemezhető még szintén pannóniai agyagos, 
agyagmárgás üledékekbe megy át. Az alsó pontusi üledékeket homokbetelepülé-
sekkel tagolt agyag és agyagmárga képviseli. A felső pontusi alemeletben az 
agyagos üledékekkel szemben megnőtt, majd uralkodóvá vált a homok aránya. A tó 
vize a pontusi végére kiédesedett és az eddigi brackvízi faunát édesvízi fauna 
váltotta fel. A Congeria rhomboidea zónában pedig már lignitképződés folyt a 
Kolubara és a Kostolac medencének mocsári–tóparti–delta síksági környezetében.  
Ezzel a feltöltődés befejeződött, s a pliocén üledékek ezeken a területeken 
valószínűleg nem fejlődtek ki. 
 
A medence fáciesek jellemzése 

A továbbélő medencékben Kemenczi (1991) és Kirin et al. (1991) szerint a 
szarmata üledékekből folyamatosan kifejlődő (1) hemipelágikus „bazális márga” 
(márgás mészkő és mészmárga) települ. Ezt (2) turbiditekkel tagolt prodelta fáciesű 
agyagmárga váltja fel. A felfelé fokozatosan durvuló rétegsorban a (3) deltalejtő 
előbb aleurit és homokbetelepüléseket tartalmazó aleuritos agyagmárgából, majd a 
(4) deltalejtő felső szakaszának homok–aleurit–agyagmárga váltakozásából álló 
rétegcsoportja következik. Erre már (5) deltafront–egyre sekélyebbvízi és durvuló 

 
 

7. ábra. A pannóniai és negyedidőszaki üledékek vastagsága a Délvidéken (Royden 1988) 
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szemcsenagyságú homokkötegei települnek. Végül pedig a (6) delta síkság tavi, 
ártéri agyagos üledékei és folyóvízi homokja zárják le a felső miocén medence 
fejlődését. A felsorolt fácies egységek gyakorlatilag a medence fejlődésének és 
fokozatos feltöltődésének egyes állomásait képviseli. A tárgyalt képződmények 
elterjedése nem izokron, s az egyes fáciesek a deltának a medence belseje felé 
történő előrehaladásával fiatalodnak. 
 
A feltöltődés folyamata és irányai 

A Kárpátok és a Dinári hegység ívébe zárt Pannon tavat a felső miocén 
folyamán kiemelt hegységek felől a süllyedő részmedencék irányába előrenyomuló 
delták töltötték fel (Bérczi és Phillips 1985, Pogácsás et al. 1988, Vakarcs et al. 
1994), s ennek eredményeként a tó fokozatosan beszűkült (8. ábra).  

Szerbia területén a Pannon tó üledékei területi túlterjedéssel transzgresszíven 
települnek a szarmatára, illetve az annál idősebb aljzatra. A tó legnagyobb 
kiterjedését a pannóniai emelet végén érte el, bár a pontusiban lokális jellegű területi 
túlterjedés még kimutatható. 

Az üledékszállítás a süllyedő részmedencék irányába történt: a Bácskai és 
Észak Bánáti medencében északias (ÉNy, É és ÉK–i) irányból, míg a Dinári 
peremen és a Déli Kárpátok előterében pedig délies (DNy, D, DK–i) irányból (6. 
ábra). A pannóniai emelet idején a délvidéki mélymedencék központjai távol voltak 

 

 
 

 

8. ábra. A Pannóniai medence feltöltődésének menete  
(Vakarcs et al. 1994 és Hámor et al. 2001 után módosítva) 
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az üledékbehordás forrásaitól, így ott hemipelágikus környezetben a „bazális márga” 
rakódott le. A Dinári peremen, pedig tóparti és szublitorális üledékképződés folyt. A 
pontusi emeletben az észak felől progradáló delták elérték a mélymedencék északi 
peremét, s a tó fokozatosan összeszűkült. Ebben a feltöltődési folyamatban az 
északról előrenyomuló nagy delták szerepe volt a döntő, jelentősen felülmúlva a 
Dinári és a Dél–Kárpáti peremről északias irányba haladó, kis méretű delták 
progradációját.  A Dinári peremen a feltöltődés ~7–8 millió év között fejeződhetett be, 
míg a mélymedencék területén a delta–alluviális síksági váltás dátuma pedig a 
pliocén elejére, <5, 2 millió évre tehető (9. ábra) 

 

 
 

9. ábra. Az Észak Bánáti medence neogén képződményeinek vastagsága és a medence feltöltődési 
modellje (Kirin et al. 1991 alapján) 
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Pliocén 
 

A Neumayr és Paul (1875) által Szlavóniából leírt „Paludinás rétegek” néven 
ismert üledékek a Szerémségi, a Bácskai és a Bánáti medencében, valamint a 
Fruska Gora északi előterében általános elterjedésűek. Rövid jellemzésüket 
Janković (1995) alapján adjuk. Konkordánsan települnek a pontusi 
képződményeken, s ez utóbbiakon túlterjedve csupán a Bánáti medence déli részén 
ismertek. Vastagságuk néhány tíz méter és 1250 méter között változik. A hármas 
tagolódású összletben az (1) alsó paludinás rétegek szürke, kékes-zöldes agyagból 
és agyagmárgából és homokos agyagból, valamint ezeket tagoló keresztrétegzett 
homokból és szenes agyagból állnak. Fedőjükben települnek a (2) középső 
paludinás rétegek, amelyekre a zöldesszürke agyag a jellemző, vékony szenes 
agyag betelepülésekkel. Végül a (3) felső paludinás rétegek szürke, zöldesszürke 
homokból állnak. Az alsó tavi–folyóvízi fáciesű rétegcsoportot felfelé fokozatosan 
tavi–mocsári üledékek váltják fel, s ebből fokozatos feltöltődést jelezve fejlődnek ki a 
főleg folyóvízi fáciesű képződmények. Neppel et al. (1998) rekonstrukciója szerint a 
Délvidéken ekkor már csak két jelentősebb „maradványtó” létezett: a „Szlavóniai 
maradványtó”, a Dráva és a Száva völgyének süllyedékében és a Szerémségi 
medencében, valamint a „Dél Pannóniai maradványtó” a Dél Bácskai és Bánáti 
medence területén, a Duna völgyétől északra és keletre (10. ábra). A „Szlavóniai 
maradványtó” Dráva és Száva menti két ágának kiterjedését pontosította Saftić et al. 
(2003), az 1500 méteres üledékvastagságot meghaladó depocentrumok 
kijelölésével. 

 

 
 

10. ábra. A pliocén maradványtavak elterjedése (Neppel et al. 1998) 
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Negyedidőszak 
 

A negyedidőszaki képződményeket tavi, folyóvízi és eolikus üledékek 
képviselik. Vastagságuk néhány méter és 500 méter között változik, s 
depocentrumaik a pliocén továbbélő „maradványtavak” területére korlátozódnak. A 
Dráva, Száva, Duna, Tisza, Maros és Körösök menti süllyedékek, valamint a Dinári 
perem Kolubara, Morava és Kostolaci részmedencéinek feltöltődésével alakult ki a 
löszplatókat is tagoló jelenlegi vízhálózat a középső és felső pleisztocénben.  
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Eötvös geofizikai kutatásai a Fruška Gora környékén 
 

Szabó Z. 
 
 

A Fruška Gora kutatástörténetéhez tartozik, hogy Eötvös Loránd és 
munkatársai az 1901. évi balatoni torziós-inga kísérletek után 1902–1904 között ezen 
a területen végezték az első – nagyobb kiterjedésű – térképezési célzatú méréseket. A 
mérésekben Eötvös csak alkalmanként vett részt, az észlelések zömét legközelebbi 
munkatársai, Pekár Dezső és Steiner Lajos végezték. Minden terepi torziós-inga 
állomáson meghatározták a földmágneses tér horizontális komponensét, a deklináció 
és az inklináció értékét is. Pekár Dezső a terepi eseményekről és az eredményekről 
néhány napos rendszerességgel levélben számolt be a munkálatokat mindvégig nagy 
érdeklődéssel nyomon követő professzorának. Példaként álljon itt Pekár 1902. 
szeptember 10-én küldött beszámolója. 
 

Kegyelmes Uram! 

 

 Szíves sorait köszönettel vettük. Mihelyt a térképeket megkapjuk, rögtön hozzálátunk a 

Bács-Bukinon áthaladó vonal észleléséhez.  

 Vasárnap reggel új drótot tettünk a gravitatios eszközbe. A járását még aznap, 

valamint mára virradó éjjel észleltük. Az első éjjel szabálytalanul járt, az utóbbin már 

szabályosabban. Az eddigi észlelési adatokból azonban még nem lehet egész határozott 

véleményt mondani. A drót jónak ígérkezik. A hőmérséklettel való járása jóval kisebb, mint az 

előzőé. A ma éjjeli észlelések alapján már valószínűleg biztosat mondhatunk. 

 A "Susek–Bács-Cséb" vonalat leészleltük. Első nap csupán a suseki oldalt végezhettük 

el. A Duna áradásai miatt nehéz a közlekedés és a tájékozódás. A térképben foglaltak helyett 

új utakat, és új sziget alakulásokat találtunk. A Dunán pedig e helyen nem kelhettünk át, s 

ezért este Ilokra kellett visszamennünk. A kompot lekéstük, s így az éjszakát ott töltöttük. 

Másnap a csébi oldalon mértünk. A Duna közelében itt sem ment símán a dolog.  

 Ide mellékelve küldöm a térképre helyezendő ábrát, amelyben az állomások az 

észlelési sorrend szerint számozva foglaltatnak, továbbá az eredmények egybeállítását. Ebben 

az állomások délről észak felé haladva vannak csoportosítva. A 21-es állomás oldalt esik. A 

31 és 34 észlelési ideje közt 2 óra telt el. Egészben véve az észleletekből kitűnik, hogy a Duna 

nem változtatja meg lényegesen a maximum helyét. A 28-as állomáson a deklinácziót is 

meghatároztuk, és 6 44'-nek találtuk.  

 A továbbiakról legközelebb leszek bátor Excellenciádat értesíteni. 

 15-ikén ki akarnám a kocsit s az embereket fizetni, amiért is kérném, méltóztatnék 

részemre 5-600 koronát küldeni. 

 Az éjjelek kezdenek hűvösek lenni. Múlt éjjel már 5-ra ment le a hőmérséklet. 

Egyébként jól vagyunk.  

 Steiner tiszteletteljes üdvözletét küldi, hasonlóan  

 

       kész szolgája 

 

 

       Pekár Dezső 

 

Palánkai határ 

 1902. szept. 10. 
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E levélre hamarosan megérkezett Eötvös válasza: 

 

 

Kedves Doktor úr! 

 

 Észleléseik újabb eredményeiben nagy az örömöm. Az új drót, tekintve különösen, 

hogy még új, valóban nagyszerű; kérem vigyázzanak reá. Kérem, végezzenek mielőbb 

Palánkán az 5. helyen és Óverbász közelében, hogy 20ikán együtt folytassuk a dolgot 

Újvidéken, hova én 19ikén este, vagy 20ikán reggel Tangllal együtt jövök. Futtakra majd 

azután megyünk. Ha lehetséges volna az, hogy Önök 19ikén érkezve Újvidékre előbb még a 

horizontális variométerrel bejárhatnának Palánka és Jarngrad között egy közbenső vonalat 

az nagyon jó volna. A térkép szerint talán a "Rázischer Bründl" körül látszik ez lehetségesnek. 

De ezt csak akkor tegyék, ha kifutja az időből, fontosabb az, hogy 19ikén Újvidékre jöjjenek. 

A legfontosabb persze, hogy Palánkán végezzenek.  

 Talán addig levelüket is veszem, mindenesetre kérem, azonban táviratozzanak 18ikán, 

arról értesítve engem, hogy hol vannak s 19ikén hol lesznek. Az újvidéki szálloda ugyebár 

Erzsébet-szálloda?  

 Türelmet, kitartást, jó időjárást, jó kedvet kíván 

 

 

      öreg barátja 

 

      Eötvös Loránd 

 

Budapest 1902 szept. 13. 

 

 

A területet, amelynél földmágneses szempontból érdekesebbet az ország 
területén aligha találunk, a hegységet nagyrészt É–D irányban átszelő szelvények 
mentén, nagy részletességgel felmérték. A földmágneses térképen a hegységtől 

északra, mintegy 5–6 km-re egy annak tengelyével párhuzamosan elhelyezkedő, K–

Ny irányú, 4700 nT amplitúdójú mágneses maximumot találtak (11. ábra). Az anomália 
okaként Eötvös kezdetben vasérc előfordulást tételezett fel, majd nézetét módosítva 
föld alatt elhelyezkedő szerpentinitre gondolt, mely a Fruška Gora tetején kibúvásban 
megtalálható és igen nagy és zavart mágneses anomáliákat okoz (12. ábra). Mivel a 
területen jelentős gravitációs anomáliákat nem tapasztaltak, megállapították, hogy a 
szerpentinit sűrűsége nem tér el lényegesen környezetétől. A kétféle geofizikai 
módszer együttes alkalmazásával és értelmezésével tulajdonképpen megteremtette 
a komplex geofizikai kutatások alapját, melynek során a geofizikus több fizikai 
paraméter meghatározásával próbál következtetést levonni a ható testek helyzetére, 
kiterjedésére és anyagi minőségére. 
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11. ábra. Mágneses anomáliák ekvipotenciális görbéi a Fruska Gora vidékén 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. ábra. A horizontális intenzitás rendellenességének görbéje a Fruska Gorán keresztül két D–É 
irányú szelvényében (br. Eötvös L. után) 
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Rövid éghajlati áttekintés 
a Vajdaság és Belgrád területére vonatkozóan 

 
 

Ambrózy P. 
 
 
 

Az alábbiakban Belgrádra vonatkozó, havi bontásban közölt éghajlati elemek 
adatai alapvetően a Vajdaság területére is vonatkoznak. Ugyanilyen hasonlóság lesz 
majd tapasztalható a Szeged éghajlata c.  fejezetben közölt adatok és a Vajdaság 
éghajlati adatai között is. 
 
 

Éghajlati elem I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év 

Napfénytartam 
(óra)  

68 94 150 192 237 272 308 286 230 164 85 66 2147 

Felhőzet (%) 71 64 60 57 56 48 37 38 42 53 65 77 56 

Középhőm. (°C) -0,2 1,6 6,2 12,2 17,1 20,5 22,6 22,1 18,3 12,5 6,8 2,5 11,8 

Átl. max. hőm. (°C) 2,7 5,1 10,5 17,2 22,5 25,9 28,3 27,9 23,9 17,8 10,2 5,1  

Átl. min. hőm. (°C) -2,2 -0,6 3,3 7,6 11,8 15,3 17,2 16,8 13,6 8,2 4,1 0,4  

Csapadék (mm) 48 46 46 54 75 96 60 55 50 55 61 55 701 

Rel. nedvesség (%) 81 77 68 62 65 65 62 62 64 72 80 82 70 

 
 

A Vajdaság északi peremétől, a magyar-szerb országhatártól dél felé haladva 
kismértékben nő a napsütéses órák évi száma és az évi középhőmérséklet. 
Lényegében változatlan a felhőzet mennyisége és a relatív nedvesség. Az évi 
csapadékösszeg zömmel 600-650 mm között van, csak a legdélibb szegélyen 
közelíti meg a 700 mm-t. 

Különösen a Vajdaság déli részén nagy gyakorisága van a téli hónapokban a 
kossavának (lökéses, hideg keleti-délkeleti szél), melyben a széllökések elérhetik a 
30 m/s-ot. 
 

* 
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A Fruska Gora Nemzeti Park 
 

Bevezető 
 

Kocsis K. 
 

A jelenleg 25.525 ha kiterjedésű Fruska Gora Nemzeti Parkot 1960-ban 
hozták létre alapvetően a névadó szigethegység területén. A kb. 70 km hosszú 
gerinccel rendelkező, 20-30 km szélességű hegység legmagasabb pontja a Crveni 
čot (Vörösbérc, 539 m t.sz.f).  

A még mindig többnyire erdőborította hegység déli lankáin a pannóniai 
születésű Probus római császár légionáriusai honosították meg a szőlőtermesztést. 
Az Árpád-kor elején még Mons Almus, Köles-hegy, majd Tarcal, vagy Árpatarlói-
hegység nevet viselt, melynek lejtőin termelték a középkorban Magyarország 
leghíresebb, szerémségi borát. A magyar szakirodalomban a 19-20. század 
fordulóján Péterváradi-hegység néven is említik. Mai szerb elnevezése (Fruška 
Gora) Nagyolasz (Mandjelos) település latin nevének (Franca villa) régi szláv 
megfelelőjéből származik. Környéke a 15. század végéig magyar lakosságú, ahonnét 
a török pusztítások, a délvidéki honvédelem és a Dózsa-parasztháború 
következtében a magyar lakosság az 1520-as évek végére eltűnt. Helyüket a 14. 
századtól több hullámban észak felé menekülő szerbek foglalták el. A velük érkező 
ortodox szerb szerzetesek a Fruska Gora erdeiben, félreeső völgyeiben, a 15. 
század végétől számos kolostort alapítottak (Krušedol, Velika Remeta, Grgeteg, 
Staro Hopovo, Novo Hopovo, Ravanica, Jazak, Mala Remeta, Rakovac, Beočin, 
Bešenovo, Šišatovac, Petkovica, Kuveždin, Đipsa, Privina Glava). Idegenforgalmi 

 

 
 

13. ábra. A Fruska Gora térképe 
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szempontból is nagy vonzerőt gyakorló kolostoraik művészi értéke abban rejlik, hogy 
őrzik a sajátos balkáni szerb kolostorok ősi formakincsét, mely gyakran ötvöződik a 
nyugati (barokk, rokokó) elemekkel. A pusztításokat túlélt, helyben maradt magyar 
városiak (pl. Nagyolasz, Szentgergely, Rednek, Ireg, Cserög, Bánmonostora, Karom, 
Kamonc) a török hódoltság kezdetén áttértek a muzulmán hitre és nyelvükben 
elszerbesedtek. A középkori észak-szerémségi magyar településneveket torzult 
formában máig őrzik szerb megfelelőik: pl. Kamanc – Kamenica, Belcsény – 
Beocsin, Bánmonostora – Banoštor, Szilszeg – Susek, Cserög – Čerević, Nagyolasz 
– Mandjelos, Szentgergely – Grgurevci, Erdővég – Erdevik, Ireg – Irig, Nyárád – 
Neradin, Besenyő – Bešenovo, Rednek – Vrdnik, Görgeteg – Grgeteg).  
 
 

A Fruska Gora Nemzeti Park néhány különleges földtani értéke 
 

Kicošev S. 
 
A különböző földtani korú és eredetű kőzetek sokfélesége, valamint sok 
ősmaradványa alapján a Fruska Gora európai jelentőségű geológiai egység. 
 
1. Helyszíne: Galerija Rakovac közelében 

Jellegzetessége: andezittufa  
Rövid leírása: 8 m vastag vízbehullott andezittufa a középső miocén-bádeni tengeri 
üledékekben. Védett 1982 óta. 
 
2. Helyszíne: Kisnjeva Glava Rakovac közelében 
Jellegzetessége: trachit 
Rövid leírása: Működő kőbánya, mintegy 80 m vastag szubvulkáni trachit a felső 
kréta flis homokkő rétegeiben.  
 
3. Helyszíne: Srebro (Ezüst)-tó, Ledinci közelében 
Jellegzetessége: trachit, bányató 

 

 
 

14. ábra. A Fruska Gora Nemzeti Park néhány különleges földtani értéke 
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Rövid leírása: A felhagyott trachit bányát víz töltötte fel és így alakult ki a Fruska 
Gora egyik legtisztább tava. A trachit vastagsága 110 m. 
 
4. Helyszíne: Filijala, Beočin (Beocsin, Belcsény) mellett 
Jellegzetessége: Felhagyott agyagfejtőben klasszikus ősmaradvány lelőhely, a 
beocsini márga sztratotípusa. 
Rövid leírása: Felső miocén, szarmata és pannon határrétegekben gazdag hal- és 
molluszka fauna. 
 
5. Helyszíne: Čerević (Cserög) 
Jellegzetessége: Ősmaradvány lelőhely 
Rövid leírása: Felső kréta maastrichti tengeri zátonymészkő orbitolinákkal, 
korallokkal, brachiopodákak, gastropodákkal és férgekkel. A maastrichti fauna 
leggazdagabb lelőhelye az országban (127 faj). 
 
6. Helyszíne: Grgeteg (Görgeteg) 
Jellegzetessége: Ősmaradvány lelőhely 
Rövid leírása: Több mint 40 felső miocén szarmatai, pannon (alsó pontusi) tengeri 
molluszka faj lelőhelye, amelyek közül 20 az innen leírt új fajok száma. 
 
7. Helyszíne: Stari Slankamen (Ószalánkemén) 
Jellegzetessége: Ősmaradvány lelőhely 
Rövid leírása: Az alsó pannóniai üledékek rétegek diszkordáns települése a 
karsztosodott középső miocén bádeni zátonymészkő felszínén. 
 
8. Helyszíne: Grugurevci (Szentgergely) 
Jellegzetessége: barlang 
Rövid leírása: Az egyedüli barlang a Vajdaságban. 
 
9. Helyszíne: Almás-völgy Sviloš határában 
Jellegzetessége: patakvölgy 
Rövid leírása: Mintegy 100 m mélyen bevágódott patakvölgy.  
 
10. Helyszíne: Vrdnik (Rednek) 
Jellegzetessége: Vrdniki (Redneki)-medence 
Rövid leírása: Fúrásokkal  a felszíntől számított 280 m mélységig feltárt terület. 
 
11. Helyszíne: Ruma (Ruma, Árpatarló) 
Jellegzetessége: A téglagyárban feltárt lösz-szelvény és ősmaradvány lelőhely  
Rövid leírása: Középső pleisztocén korú, mintegy 350 000 éves, 20 m-t meghaladó 
vastagságú lösz-szelvény. Az Ursus deningeri és a Mamuthus primigenius lelőhelye. 
 
12. Helyszíne: Čot Stari Slankamennél (Ószalánkeménnél) 
Jellegzetessége: A téglagyárban feltárt lösz-szelvény 
Rövid leírása: Középső és felső pleisztocén, 40 m-t meghaladó vastagságú lösz, 10 
paleotalaj szinttel. 
 
13. Helyszíne: Novi és Stari Slankamen (Új- és Ószalánkemén) közötti út szelvénye 
Jellegzetessége: Lösz-szelvény 
Rövid leírása: Szerbia eddig egyetlen védett lösz-szelvénye. 
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14.Helyszíne: Novi Sad (Újvidék) 
Jellegzetessége: A Szerbiai Természetvédelmi Intézet újvidéki részlegének 
egyedülálló földtani gyűjteménye.  
Rövid leírása: A legteljesebb vajdasági földtani gyűjtemény, amely többek között 
tartalmazza a nemzeti olajtársaság reprezentatív fúrásmag mintáit, a Fruska Gora 
ősmaradvány lelőhelyeinek (Grgeteg-Görgeteg, Čerević-Cserög, Bukovac) faunáját, 
a vrdniki-redneki és jandai előfordulások növénymaradványait továbbá a pleisztocén 
ősgerinces maradványokat. További különlegessége a Fruska Gora és a Verseci-
hegy ásvány kollekciója. 
 
 

A Fruska Gora Nemzeti Park élővilága 
 

 
A Fruska Gora turistatérképe (1 : 60 000, Geokarta d.o.o., Beograd) magyarázó 
szövegéből fordította: Dudich E. 
 
Mai élővilága is rendkívül változatos. Erdejében a mezofil gyertyános tölgyes az 
uralkodó mövénytársulás, Quercus petrea (kocsánytalan tölgy) és Carpinus betulus 
(fehér gyertyán) fa-fajokkal. Jellegzetes helyi típusa az illír gyertyános-tölgyes: 
Aculeato-Querco-Carpinetum serbicum Jov. Erre mediterrán flóraelemek jelenléte 
jellemző: mindenekelőtt a Ruscus aculeatus (tüskés csodabogyó), Ruscus 
hippoglossum (lónyelvű csodabogyó).  

A növényzetre jellemzőek a pusztai (sztyep) reliktum (maradvány) alakok, amelyek 
értékes növénytani ritkaságnak számító védett fajok. Ilyenek: 

    Adonis vernalis  (tavaszi hérics) 
    Pulsatilla grandis (leánykökörcsin) 
    Iris pumila (apró nőszirom) 
                                          Stipa pulcherrima  (csinos árvalányhaj) 
 
A Fruska Gora flórája mintegy 1.500 fajból áll. ennek kétharmada csak a Nemeti 
Park határain belül él. Vannak köztük jégkorszaki maradványfajok is, mint pl.: 
    Daphne laureola (babérboroszlán) 
    Cheilanthes marantae  (déli prémpáfrány v.cselling)  
    Prunus fruticosa  (cseplesz meggy) 
    Crataegus nigra  (magyar v. fekete galagonya) 
    Sedum (sartorianum) urvillei (balkáni varjúháj) 
    Monotropa hipopitys. (szőrös fenyőspárga) 
 
Érdekesség, hogy az Orchidiaceae (orchidea-félék) több mint 30 faja él itt. 

 
A gombák világát mintegy 300 faj képviseli. 
 
A rendkívüli fajgazdagság annak is köszönhető, hogy a Fruska Gora több 
fitogeográfiai provincia (növényföldrajzi tartomány) találkozásánál terül el. 

 
A Fruska Gora faunája (állatvilága) is gazdag. Több mint 200 madárfaj él itt. Ritkák 
és ezért különösen értékesek a ragadozó madarak (sasok): 
    Aquila helaca  (parlagi sas) 
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    Hieraetus pennatus  (törpe sas) 
 
További említésre méltó madárfajok: 
    Dendrocopus major és D. minor ( nagy és kis 

 tarkaharkály) 
    Corvus corax  (holló) 
    Parus palustris (barátcinege) 
    Scolopax rusticola  (erdei szalonka) 
 
Érdekes rovarfajok: Lucanus cervus  (nagy szarvasbogár) 
    Morimus funereus  (gyászcincér) 
    Formica rufa  (erdei  vöröshangya) 

 
 

Ritka és veszélyeztetett emlősfajok: 
    Felix silvestris (vadmacska) 
    Meles meles  (borz) 
    Martes foina (nyest) 
    Glis (Myoxus) glis  (nagy pele) 
    Muscardinus avellanarius (mogyorós pele) 
 
A Chiroptera (denevérek) 46 faja él a Fruska Gora Nemzeti Park területén. 
 

* 
 
A növény és állatneveket ellenőrizte és magyar megfelelőit megadta  Dr. Kereszty 
Zoltán. 
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15. ábra. A délvidéki kirándulás útvonala 

2004. 08. 29–30. 

Újvidék – Pétervárad – Belgrád – Fruska Gora – Szabadka – Palics  
 

Kocsis K. 
 

 
Horgos, Horgoš <szerb>: község, 
határátkelőhely Szerbiában, a Vajdaságban, 
a Bácska ÉK-i peremén, Szegedtől DNY-ra. 
L:  6.717 (magyar; 1910), 6.325 (83,8% 
magyar, 6,9% szerb, 4,7% cigány; 2002). 
Élelmiszeripar, híres paprikatermesztés 
(piros arany). Első írásos említése: 1640 
(Horgas). A mai falut Csonoplya, 
Kiskunfélegyháza, Jászszentlászló, Üllő 
magyarjai alapították 1772-ben. 1921-26-
ban bánáti szerbeket is költözettek ide 
(Kisgyála). 1918-ig és 1941-44-ben 
Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) 
tartozott. 
 
Magyarkanizsa, Kanjiža, Stara Kanjiža 
<szerb>, Ungarisch Kanischa <ném.>, 
Ókanizsa, Kanizsa: város Szerbiában, a 
Vajdaságban, Bácska ÉK-i szegletében, a 
Tisza jobb partján, Szabadkától K-re, 
Szegedtől D-re. L: 17.018 (magyar; 1910), 
10.200 (86,5% magyar, 8,5% szerb; 2002). 
Élelmiszer-, cipő-, fa-, fém-, textilipar. Híres 

fürdő (reumatikus bántalmak kezelése). Első írásos említése: 1093 (Cnesa). A 
középkori magyar, 16.sz. derekán elnéptelenedett településbe szerbek költöztek. 
1551-1687 között a török hódoltság része. 1702-1745 között a Tisza-Maros 
határőrvidékhez tartozott. Szerb lakóinak többsége ezt követően a Bánátba és 
Ukrajnába költözött. 1751-től mezőváros. 1753-tól indult meg az alföldi (főleg Szeged 
vidéki és jászsági) magyarok tömeges beköltözése, mely 1770-ben tetőzött (jászsági, 
palócföldi magyarok). 1849-ben a szerbek felégették. A Szeged-Zenta-Újvidék 
vasútvonal átadásával (1889-ben) került be az országos vasútvonal hálózatba. 1908-
tól rendezett tanácsú város. 1918-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz (Bács-
Bodrog vm.) tartozott. Műemlékei: Sarlós Boldogasszony r.kat. templom (1768, 
újraépítve: 1858), ort. templom (18.sz.), városháza (1910). Magyarkanizsa 
napjainkban főként gyógyfürdőjéről ismeretes, melynek vizét 1908-ban fedezték fel, 
és az első fürdő 1913-ban nyitotta meg kapuit. Az új fürdő 1979-ben nyílt meg és a 
gyógyhatású víz mellet a gyógyhatású iszapot is hasznosítják. Főleg reumatikus és 
izületi betegségekben szenvedőket kezelnek itt. A turisták elhelyezésére elsősorban 
az „Akvamarin” és az „Abela” szálloda szolgál. 
 

 
Zenta, Senta <szerb>, Szenta, Szintarév: város Szerbiában, a Vajdaságban, Bácska 
ÉK-i részén, a Tisza jobb partján, Szabadkától DK-re. L: 29 666 (magyar; 1910), 20 
302 (78% magyar, 13% szerb; 2002). Élelmiszer- (konzervgyártás, tej-, cukor-, 
malomipar), textil-, fémfeldolgozó ipar.  Első írásos említése: 1216 (Zentha). A 
középkorban többnyire Csongrád vm. részeként a budai káptalan birtoka és 1475-
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1514 között mezővárosként említik. Mai határában még számos egyéb középkori, a 
16.sz-ban elpusztult magyar falu létezett (Bátka, Csecstó, Karjad, Kalocsa). 1470-75 
között a magas vám miatt valóságos polgárháborút folytatott a szerémségi bort 
Zentán keresztül szállító Szegeddel. A gyakran Szintának, Szintarévnek nevezett 
települést II. Ulászló 1506-ban szabad királyi várossá tette. Az 1526-ban elpusztult 
magyar városba a török hódoltság idején szerbek költöztek. Az itteni török uralom a 
Barkóczy és Veterati tábornokok győzelmével járó, első zentai csata (1686.okt.15.) 
eredményeként szűnt meg. A nemzetközi hírű, Bácska végleges felszabadulását 
eredményező, második zentai csatában (1697.szept.11.) Savoyai Jenő herceg 
fényes győzelmet aratott a kb. 30 ezer embert vesztő török seregen. Ezt követően a 
tiszai határőrvidék, majd 1741-ben Bács vm. része lett. A határőrvidék feloszlatása 
(1741) után a lázongó szerbek többsége elköltözött (a Kikindai Kerületbe és az orosz 
Besszarábiába). Helyükre már 1745-től megindult a magyarok tömeges 
visszatelepülése, akiknek aránya Zentán 1770-ben elérte a 68%-ot. 1751-1848 
között a vármegyétől független tiszai koronakerület része volt. 1849 februárjában a 
védtelen város magyar lakossága elmenekült ill. a helyben maradtakat a szerbek 
elképesztő kegyetlenséggel felkoncolták. 1875-ben fahíd, 1908-ban vashíd épült a 
Tiszán. 1948-ig számos, ma önálló település feküdt Zenta város határában: 
Felsőhegy, Zentabogaras, Tornyos, Zentagunaras, Kevi. 1918-ig és 1941-44-ben 
Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) tartozott. Nevezetes műemlékei: Szt. István r.k. 
plébániatemplom (1770, barokk), szerb ort. templom (1774), alsóvárosi Jézus szíve 
r.k. templom (neogótikus), városháza (1854), tűzoltólaktanya (szecessziós). 
 
Ada, Ada <török, szerb>, Osztrova <szláv>: Asszonyfalva: város a Vajdaságban, a 
Tisza jobb partján, ZentátóI délre. L: 12 500 (magyar, szerb; 1910), 10 547 (83% 
magyar, 10% szerb; 2002). Gabonatermesztés. Szerszámgépgyár (Potisje), késgyár, 
malomipar. Első írásos említései: 1308 (Kysad), 1690 (Ostrovo). A Tisza ármentes 
teraszszigetére épült, a középkorban Asszonyfalvának nevezett magyar halászfalu 
mai nevét a török ada ('sziget') szóból kapta. A 17. sz.-ban Csernojevics Arzén 
vezetésével betelepült szerbek Osztrovónak ('sziget') nevezték. Lakossága később 
áttelepült a szomszédos löszteraszra. 1702-1751 között a tiszai határőrvidékhez, 
ennek feloszlatása után a Tiszai Határkerülethez tartozott. Mezőváros (1836). 1848-
ban az egykori Bács-Bodrog vm.-hez csatolták. 1919-ig és 1941-44-ben 
Magyarországhoz tartozott. 
 
Mohol, Mol <szerb>: város Szerbiában, a Vajdaságban, a Bácska K-i peremén, a 
Tisza jobb partján, Zentától D-re. L: 10.254 (65 % magyar, 35 % szerb;1910), 6786 
(62% magyar, 32% szerb; 2002). Konzervgyártás. Első írásos említése: 1230 
(Mohor), 1323 (Moharewe). A Moharréve nevű magyar település a középkorban 
váltakozva Bács, Csongrád és Csanád vm.-hez tartozott, főként mint a Becsei, 
Dombó és Telegdi család birtoka. A magyar falu a török hódoltság idején 
elnéptelenedett. A szerbek tartósan 1701-ben települtek itt le, de 1751, a Tiszai 
Határőrvidék feloszlatása után részben elköltöztek. A 16. sz. első felében eltűnt 
magyarok 1753-ban megindult visszaköltözése 1804-1805-ben vált tömegessé. 
1918-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) tartozott. Nevezetes 
épületei: Szent György r.k. templom (1824), szerb ort. templom (1824). 
 
Péterréve, Bačko Petrovo Selo <szerb>, Petrovoszeló: község Szerbiában, a 
Vajdaságban, a Bácska keleti peremén, a Tisza jobb partján, Óbecsétől északra. L: 
10.049 (magyar, szerb;1910), 7318 (71% magyar, 21% szerb; 2002). Első írásos 
említése: 1325 (Peterreue). 1274-ig a Csanád nemzetség birtoka, 1325 körül a 
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tihanyi apátságé. Az elpusztult középkori magyar falut szerbek a 16. sz. második 
felében népesítették újra. A magyarok tömeges visszatérésére a 18.sz. második 
felében került sor. 1918-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) 
tartozott. 
 
Óbecse, Bečej, Stari Bečej <szerb>, Altbetsche <ném.>: város Szerbiában, a 
Vajdaságban, a Bácska DK-i peremén, a Tisza jobb partján, Újvidéktől ÉÉK-re. L:  
19.372 (64 % magyar, 34 % szerb, német;1910), 25.774 (45% magyar, 43 % szerb; 
2002). Agráripari kombinát (PIK „Bečej”): hús-, malom-, söripar, fémfeldolgozás 
(autóalkatrész), bútor-, textilipar. A Duna-Tisza-Duna-csatorna vízellátását biztosító 
tiszai duzzasztógát (1977). Első írásos említése: 1091 (Bechey), 1238 (Wechey). 
Nevét feltehetően comes Bech-nek köszönő település az egyik legfontosabb tiszai 
révhelynek számított. Mai határában számos középkori magyar falu jött létre, melyek 
később elpusztultak: Ákosturol (1462, Akosthwrol), Baka (1520), Beter (1380, 
Bether), Devecser (1426, Deuecher), Devecserturol (1426, Dewecherthwrol), 
Fejefakaturol (1426, Fejefakathurol), Perlek (1440). A Tisza szigetén épült, 1342 óta 
ismert várát a törökök 1551-ben foglalták el, mely a magyar lakosság eltűnését 
eredményezte. A szerbek 1694 után kezdtek itt tartósan letelepülni. Várát a karlócai 
béke (1699) értelmében lerombolták, romjai 1977 óta véglegesen víz alá kerültek. A 
szerb település 1702-1751 között a Tiszai Határőrvidék része, azt követően mint 
mezőváros a Tiszai Kamarai Kerület székhelye. A magyarok két évszázad után, 
1757-ben költöztek vissza nagyobb számban főként Pest, Csongrád vm.-ből, a Kis- 
és Nagykunságból. 1918-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) 
tartozott. Nevezetesebb műemlékei: R.k. plébániatemplom (1763, új: 1786, 
helyreállítva: 1895), szerb ort. templom (1851-58), városháza (1881-84), gyógyfürdő 
(1904-). Neves szülötte: Than Mór (1828-1899) és László Fülöp (1869-1937) festők. 
 
Bácsföldvár, Bačko Gradište <szerb>, Tiszafaldvár: község Szerbiában, a 
Vajdaságban, a Bácskában, a Tisza és a Ferenc-csat. torkolatánál, Óbecsétől délre. 
Síkvidéki sakktáblás település. L: 6882 (magyar, szerb; 1910), 5445 (46% magyar, 
44% szerb; 2002). Első írásos említése: 1316 (Feldwar). Nevét a Cerna-Bara 
(Fekete-mocsár) melletti nagy földsáncokról kapta. A török hódoltság alatt a szegedi 
náhijébe sorolták. Wesselényi Ferenc urbáriumában rác faluként szerepelt (1652). A 
török idők után a határőrvidék része (1702), majd a kiváltságolt Tiszai Kamara 
Kerületbe került (1751). Az utolsó magyar telepítés ide irányult (1806). A 
szabadságharc alatt a szerbek elfoglalták (1848. júl. 9.), a magyar lakosság 
menekülni kényszerült, de miután Berchtold altábornagy serege kiverte a szerbeket, 
visszatért (1849. szept.). 1919-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz (Bács-Bodrog 
vm.) tartozott.  
 
Temerin, Temerin <szerb>, Theresienring <ném.>, Temeri: város Szerbiában, a 
Vajdaságban, Bácska DK-i részén, Újvidéktől északra. L: 9768 (magyar; 1910), 
19.216 (43% magyar, 50% szerb; 2002). Építőanyag-gyártás, fémfeldolgozás, 
malom- és bútoripar.  Első írásos említése: 1332 (Temeri). A középkor végén a mai 
területén fekvő, a futaki uradalomhoz, illetve Garaiakhoz tartozó magyar falvak 
(Temeri, Almás, Kisbács, Acsa) a török hódoltság idején elnéptelenedtek. A 18.sz. 
második felében megindult a szerb lakosság mellé a magyarok visszaszivárgása az 
időközben az udvari kamara birtokába került faluba. 1796-ban gróf Széchen Sándor 
vette meg, aki 1799-ben már négy országos vásárt tartó mezővárossá tette. 1800-
ban szerb lakóinak többsége a Sajkás-vidékre költözött, ahol létrehozták 
Sajkásgyörgyét (Gyurgyevó). Helyükre Nógrád, Heves, Pest, Fejér megyei r.kat. 
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magyarokat telepítettek. 1848 augusztusában a szerbek felégették és magyar lakóit 
elűzték, akik 1850-ben tértek vissza. 1860-1918 között az apatini Fernbachok 
birtoka. 1920-24 között a település északi részére (Staro Đurđevo) szerb telepeseket 
költöztettek, akiket a magyar hatóságok 1941-ben internáltak. Helyükre bukovinai 
székelyeket telepítettek (Hadikföldje). Az 1944 októberében elmenekült székelyek 
helyére visszatértek a szerb telepesek. Az 1990-es években a szerb menekültek 
beköltözésével szerb többségűvé vált. 1918-ig és 1941-44-ben Magyarországhoz 
(Bács-Bodrog vm.) tartozott. R.kat.templom (1804), v.Széchen-kastély (19.sz.eleje, 
barokk). 
 
Tiszaistvánfalva, Bački Jarak <szerb>, Jarek, Schönhausen <ném.>, Járek, Jármos, 
Bácsárokszállás: város Szerbiában, a Vajdaságban, Bácska DK-i részén, Újvidék 
ÉÉK-i szomszédságában. L: 2183 (német; 1910), 6049 (97% szerb; 2002). Első 
írásos említése: 1806 (Jarek). A középkori magyar Temeri határában hozták létre a 
17-18.sz-ban szerb menekültek, akik a közelben húzódó római kori sáncokról Jaraknak 
(árok, sánc) nevezték el. A 18.sz-i pusztára 1787-ben evangélikus németeket 
telepítettek. 1796-ban a gróf Széchen család kapta birtokadományul. Ev. német 
temploma 1823-ban épült fel. 1848 augusztusában a szerbek a magyar Temerinnel 
együtt felégették és német lakóit elűzték. A németek 1850-ben visszatértek, de 1945 
után kitelepítették őket. Helyükre közel 2500 bosznia-hercegovinai szerbet költöztettek. 
Lakossága 1995-96-ban újabb boszniai és horvátországi szerb menekülthullámmal 
gyarapodott. Magyar nevet (Jármos, Tiszaistvánfalva) hivatalosan 1904-ben kapott. 
Újabban használatos a találó Bácsárokszállás elnevezés is. 1918-ig és 1941-44-ben 
Magyaro.-hoz (Bács-Bodrog vm.) tartozott. Az 1945-ös szerb telepesek néprajzi 
múzeuma, római kori sáncok nyomai. 
 
Újvidék, Novi Sad <szerb>, Neusatz <ném.>, Neoplanta <lat.>, Vásáros-Várad: 
város Szerbiában, a Vajdaság székhelye, Bácska D-i peremén, a Duna bal partján, 
Belgrádtól ÉNy-ra. L: 33.590 (magyar, szerb, német; 1910), 191.405 (73,9% szerb, 
6% magyar; 2002). Fejlett iparából a fémfeldolgozás, hajó-, kábel-(Novokabel), 
mezőgazdaságigép-gyártás (Pobeda), élelmiszer-, vegyipar (főként kőolajfinomítás: 
NIS—Naftagas) emelkedik ki.  

Első írásos említése: 1213 (Petro de Waradino), 1748 (Neoplanta, Neusatz, 
Uj-vidégh), 1755 (Novosad). A mai Pétervárad területén, Bélakúton 1237-ben 
letelepített ciszterciták várépítkezését megelőzően a mai Újvidék helyén lévő 
magyarlakta települést hívták Péterváradnak, majd Ó-Péterváradnak. A középkor 
végén a Vásárosvárad név vált elsődlegessé. A város mai határában az 1526 előtti 
évtizedekben még számos magyar falu létezett: a péterváradi apátság birtokában 
Vásárosvárad, Szajol és Csemej; a futaki uradalom részeként Mortályos, és az 
Újlakiak tulajdonában Révfalu. Az 1514-es parasztháború, az 1521-es török hadjárat 
és főként Pétervárad 1526-os török ostroma idején a környék magyar lakossága 
elpusztult ill. elmenekült. Az elnéptelenedett magyar falvak nevei Varadinci, Sajlova, 
Čenej, Mrtvalos és Rivica formában éledtek újjá a beköltöző szerb lakosok ajkán. A 
török kiűzését (1687) követően 1694-ben kezdődött a péterváradi erőddel szemben, 
a mai újvidéki oldalon egy hídsánc és szerb határőr telep („Péterváradi Sánc”) 
kiépítése. A katonák mellett megindult az iparosok, kereskedők, halászok 
beköltözése is, mely különösen Belgrád eleste (1739) után vált nagy mértékűvé. 
Ennek eredményeként a „Duna Gibraltárja” (a péterváradi erőd) védelmében 
rohamosan fejlődő „Péterváradi Sánc” népessége alapvetően ort. szerb és r.kat. 
német jellegűvé  vált. A délvidéki szerbek életében  egyre  fontosabb  szerepet játszó  
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16. ábra. Újvidék 1941 
 
 
 

 
 

17. ábra. Újvidék 2001 
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Újvidék 1708 óta a bácsi ortodox szerb püspökség székhelye, ahol már 1722-ben 
szerb nemzeti kongresszust tartottak. A Dunai Határőrvidék megszüntetését követően, a 
katonai igazgatás alól kikerült települést 1748-ban Mária Terézia szabad királyi városi 
rangra emelte és „Neo-Planta”, „Új-Vidégh” ill. „Ney-Satz” névre keresztelte. Ezt 
követően felgyorsult a r.kat., ev. és ref. magyarok, németek, szlovákok beköltözése is. A 
szabadságharc idején, 1849.január 12-én Jellasics horvát bán a péterváradi erődből a 
magyar honvédség által ellenőrzött, többnyire szerb lakosságú várost romhalmazzá 
lövette. Az újjáépítést (1852-53) követő évtizedekben nagyarányú kulturális és 
gazdasági fellendülés volt megfigyelhető: Szerb Nemzeti Színház (1861), Matica Srpska 
átköltözése Pestről (1864), szappan-, gáz-, selyem-, gépgyár, vasöntöde, vágóhíd, 
szitagyár (1872-1910). Ez időszakban kapcsolta be a várost az ország közlekedési 
vérkeringésébe a MÁV vasút- (1883) és hajóállomásának átadása (1890).  Az 1. 
világháború végén a szerb királyi hadsereg 1918.november 9-én foglalta el, majd 
1918.november 25-én a szerb és bunyevác kisebbség képviselői itt kiáltották ki a 
(magyar, szerb, német többségű) délvidéki területek („Vajdaság”) Magyarországtól való 
elszakadását és Szerbiához való csatlakozását. 1929-1941 között a Duna Bánság 
székhelye. A 2. világháború idején, a magyar honvédség 1941.április 13-án foglalta 
vissza. A Sajkás-vidéki kommunista partizánok szabotázs-akciói által kiváltott, 
vérengzésekbe torkollt csendőrségi és honvédségi tisztogatási akcióknak 1942.január 
21-23-án, az újvidéki razzia során több mint 1000 szerb és zsidó esett áldozatul. A 
háború végén a szovjet csapatok és a jugoszláv partizánok 1944.október 22-i 
bevonulását követően közel 3000 helybeli magyar esett a bosszú áldozatául. 1945-től a 
Vajdaságnak nevezett szerbiai tartomány székhelye. 1918-ig és 1941-44-ben Magyaro.-
hoz (Bács-Bodrog vm.) tartozott. 

Nevezetes látnivalói: R.kat. (Mária neve) templom (1895, neogótikus), 
városháza (neoreneszánsz), Grand hotel „Majer” (v. Mayer-féle nagyszálloda, 1892-
93), „Vasember” palota (1908, szecessziós), Bela banka (v. r.kat. Takarékpénztár, 
1907, szecessziós), Tanurdžić-palota (1938, modern), Hotel „Vojvodina” (v. Erzsébet 
Szálló, 1854), Ménrát-palota (szecessziós), Szerb Nemzeti Színház (1975-81, 
modern), v. zsinagóga (1906), r.kat. plébánia (1808, barokk, klasszicista), Svojina-
ház (1830, klasszicista), Ort. püspöki palota (1901, bizánci-orient.), Szt.György ort. 

 
 

18. ábra. Az újvidéki városháza 
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székesegyház (1902-05), Platoneum (ma az SzTA épülete), Matica Srpska épülete 
(1912), Szt.Miklós ort. templom (1864), „Zmaj Jovan Jovanović” Gimnázium (1900, 
neoreneszánsz), Duna-park (v. Erzsébet-liget, 1895), Vajdasági Tartományi-(v. Duna 
Bánsági-) palota, ref. templom (1865), ev.templom (1885), Újvidéki Egyetem (1960) 
épületegyüttese, „Vojvodina” sport-, bevásárló- és szórakoztató központ (SPENS), 
Újvidéki Vásárközpont, Jód-fürdő. 
 
Pétervárad, Petrovaradin <szerb, horvát>, Peterwardein <ném.>, Péter-Váradja: 
város Szerbiában a Vajdaságban, a Szerémség É-i peremén, a Fruška Gora É-i 
lábánál, Újvidékkel szemben, a Duna jobb partján. L: 5.727 (horvát, német, szerb; 
1910), 13.973 (69,5% szerb, 9,9% horvát; 2002).  Első írásos említése: 1213 (Petro 
de Wardino), 1237 (Peturwarod). Nevét hajdani birtokosának a Gertrud királynét 
1213-ban meggyilkoló Gurwey fia Péter ispánnak (Petúr bánnak) köszönheti. 1237-
ben IV.Béla a bélakúti (belefons-i) cisztercita apátságnak adta. A középkorban 
mindvégig fontos város, vár, rév és vámszedőhely. 1526-1687 között a török 
hódoltság része. Fekvése és 1690-1780 között kiépült erődítményrendszere miatt a 
„Duna Gibraltárjának” is hívták. Az erőd 1948-ig játszott katonai szerepet. A Duna 
hidak 1999-es lebombázása ellenére Újvidékkel szorosan összefonódott, jelentős 
idegenforgalmi és kulturális központ. 1918-ig Magyar Bir. részét képező Horvát-
Szlavóno.-hoz (Szerém vm.), 1941-44-ben Horvátországhoz tartozott. Szt.György 
jezsuita kolostor (1701-14, barokk).  
A péterváradi erőd alatt zöldpalákkal váltakozó metabazalt van, párnaláva formájában. 
Ez eredetileg egy tömb volt a mélange-ban, és mivel ellenállóbb volt a mállással 
szemben, kipreparálódott. A bazalt ofitos, albitnól és részben mállott augitból áll. 

 
Karlóca, Sremski Karlovci <szerb>, Karlowitz <német>, Karom: város Szerbiában a 
Vajdaságban, a Szerémség É-i peremén, a Fruška Gora É-i lábánál, a Duna jobb 
partján, Újvidéktől DK-re. L: 6.342 (szerb, horvát; 1910), 8.839 (75,4% szerb, 8,5% 
horvát; 2002).  Első írásos említése: 1308 (Karon). A 16.sz. elejéig magyar többségű, 

 

 
 

19. ábra. Pétervárad látképe 
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Karom nevű város a 16.sz. végére nagy szerblakta településsé vált (600 ház). 1699 
január 26-án a Szent Liga és az Oszmán Birodalom közötti békekötés színhelye. 
1713-ban a szerb metropolita székhelye a krušedoli kolostorból Karlócára került. A 
18.sz-ban híres szerb iskolavárossá, gyakori szerb-ortodox gyűlések színhelyévé, az 
1.világháborúig a magyaro.-i szerbek kulturális, vallási, politikai központjává vált. 
1918-ig a Magyar Bir. részét képező Horvát-Szlavóno.-hoz (Szerém vm.) tartozott. 
Gimnázium (1791), Püspöki Palota, Vajdasági Levéltár (1926). 
 
India, Indjija <szerb>, India <ném.>: város Szerbiában a Vajdaságban, a Szerémség 
keleti részén, Újvidéktől DK-re. L: 5862 (német, szerb, magyar; 1910), 26.247 (szerb; 
2002).  Első írásos említése: 1455 (Indya). A 19.sz. elején gyér szerb lakossága 
mellé németeket költöztettek, akiket 1944-45-ben evakuáltak, kitelepítettek. 1918-ig 

Magyar Birodalom részét képező Horvát-Szlavónországhoz (Szerém vm.) 
tartozott.  
 
Ópázova, Stara Pazova <szerb, szlovák>, Alt-Pasua <ném.>: város Szerbiában a 
Vajdaságban, a Szerémség keleti részén, Újvidéktől DK-re, Belgrádtól ÉNy-ra. L: 
7351 (szlovák, szerb; 1910), 18.645 (56% szerb, 31% szlovák; 2002). A 18.sz. 
második felében evangélikus bácsi szlovákok népesítették újra, akik mellé beköltöző 
szerbek a 20.sz. második felében többségbe kerültek. 1918-ig Magyar Birodalom 
részét képező Horvát-Szlavónországhoz (Szerém vm.) tartozott. 
 
Újpázova, Nova Pazova <szerb>, Neu-Pasua <ném.>: község Szerbiában a 
Vajdaságban, a Szerémség keleti részén, Belgrádtól ÉNy-ra. L: 4149 (német; 1910), 
18.241 (szerb; 2002). Első írásos említése: 1805 (Neu-Pazua). 1792-ben telepítették 
németországi ev. németekkel. Az 1944-45-ben elmenekült, kitelepített németek 
helyére szerbeket költöztettek. 1918-ig Magyar Birodalom részét képező Horvát-
Szlavónországhoz (Szerém vm.) tartozott. Ev. templom (barokk, 18.sz.). 
 
Belgrád-Zimony, Zemun <szerb>, Semlin <ném.>, Taurunum <lat.>, Zemlén: 
hajdani város, ma Belgrád egyik ÉNy-i városrésze Szerbiában, a Szerémség keleti 
szegletében, a Duna jobb partján, közel a Száva torkolatához. Lakossága: 17.131 
(német, szerb, horvát, magyar; 1910), 191 645 (szerb; 2002).  Első írásos említése: 
1173 (Zemlen). I. Géza által építtetett itteni végvár a 12.sz. végéig a Bizánc elleni 
magyar honvédelem fontos láncszeme volt. A középkorban Zemlény, Zemplén néven 
emlegetett település 1368-ban városi, 1456-ban mezővárosi jogokat élvezett. A 15. 
sz-ban főként a szerb despoták és a Hunyadiak birtokolták. 1521 és 1716 között a 
török hódoltság (a szerémi szandzsák) része volt. A 18. században a török elleni 
osztrák hadjáratok legfőbb támaszpontja. A 15.századtól többségében szerb 
népességéhez 1787-ben és 1816-ban a Josefsstadt és Franzensthal nevű 
elővárosokat létrehozó németeket telepítettek, akik 1944-ben elmenekültek ill. 
kitelepítették. 1918 után Belgrádhoz csatolták. 1918-ig Magyar Bir. részét képező 
Horvát-Szlavóno.-hoz (Szerém vm.), 1941-44 között a Független Horvát Államhoz 
tartozott. Nevezetes látnivalói: Zimonyi vár maradványai („Grobljanka”) a hajdani 
magyar milleniumi emlékművel („Hunyadi-torony”, 1896, neogótikus), Helytörténeti 
múzeum (Spirta-ház, 1853, romantikus), Szűz-Mária ort. (v. görög) templom (18.sz.), 
Szt.Miklós ort. templom (17.sz.), r.k. plébániatemplom (19.sz., klasszicista), 
Ferences-templom (1830), Városi-park (1842-ig Contumatia nevű osztrák áruraktár 
és vesztegzár), Orosz ort. templom (1776, barokk), Szt. Rókus kápolna (1836, copf), 
számos v. polgárház (18-19.sz., Ičko-, Napórás-, Karamata-, Empire-, Jegesmedve-
ház), „Pinki” Sportközpont, „Lido” strand (Nagy-Hadi-sziget). 
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Belgrád, Beograd <szerb>, Singidunum, Alba Graeca <kelta, latin>, Dar-ul 
Dzsihad <tör.>, középkori magyar nevén Nándorfehérvár: Szerbia fővárosa a 
Duna és a Száva torkolatánál. Stratégiai fontosságú helyen fekszik két eltérő 
arculatú táj, az Alföld és a Közép-szerbiai-hegyvidék határán, a Duna jobb, ill. a 
Dunába ömlő Száva mindkét partján. Területe 3222 km², mely a következő tájakra 
terjed ki: a Morava-masszívumhoz tartozó Šumadija dombsággá szelídülő északi 
része, a Kelet-Szerémi löszhát, a Szerémi teraszvidék, az Alsó-Száva ártér és a 
Pancsovai-rét.  Földrajzi helyzete rendkívül előnyös, hiszen kapcsolatot teremt a 
Dunán Közép- és DK-Európa, a Száva mentén Horvátország és Bosznia, a lejjebb 
a Dunába ömlő Morava mentén a Balkán-félsziget belseje felé. A Duna és a 
Száva találkozásánál fekszik a 2 km hosszú, erdőkkel, rétekkel borított Veliko 
Ratno ostrvo (Nagy Hadi-sziget), melynek nagy része magas vízállás esetén víz 
alá kerül. A šumadijai gerinc északi részének alapját kréta flis és mészkő képezi, 
melyet negyedkori lösz fed. Ez a fehér színű mészkő lett a város névadója: 
Beograd = Fehérvár. Új-Belgrád és Zimony területe főként homokkal feltöltött 
alluviális síkon található. Éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi 
középhőmérséklet 11,8 °C (januári -0,2 °C, júliusi 22,6 °C). Az évi csapadék-
mennyiség középértéke 701 mm. Uralkodó szele a DK felől érkező, az Alföld felé 
fújó „kossava”, mely késő ősszel a legélénkebb.  

Belgrád mint rendkívüli fontosságú, nemzetközi közlekedési csomópont, a 
Balkán kapuja és harmadik legnagyobb városa Isztambul és Athén után. Lakossága 
1.576.000 (2002; 90% szerb, 1,3% montenegrói). Belgrád állítja elő az ország 
nemzeti jövedelmének harmadát. Iparában a fémipar (gépgyártás, kohászat) az 
elsődleges, de műszer-, elektrotechnikai, textil-, élelmiszer- és építőipara is nagy 
jelentőségű. A Belgrádi Mezőgazdasági Kombinát Szerbia legnagyobb hús- és 
tejüzeme. Kormányzati központ, a mai szerb kultúra fellegvára: Belgrádi Egyetem 

 
 

20. ábra. Belgrád térképe 
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(alapítva: 1863), 18 főiskola, Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (1842), 
Zeneakadémia, kutatóintézetek, könyvtárak, múzeumok (pl. Nemzeti Múzeum (al. 
1841), Néprajzi Múzeum, Modern Művészeti Múzeum). A szerb ortodox egyház 
pátriárkájának székhelye.  

Történet. A neolitikum korától létező település helyén a kelták a Kr. e. 4. sz.-
ban várat (Kalemegdán) emeltek, amely köré város épült; ezt a római hódítás után 
(Kr. e. 1. sz.) Singidunumnak nevezték. Felső-Moesia (Moesia Superior) provincia 
stratégiai fontosságú hídfőállása és flottaállomáshely, Domitianus korától a Legio IV 
Flavia állomáshelye volt. 169-ben municipium, 238 k. colonia rangra emelkedett. Kr. 
u. 442-ben a hunok lerombolták, majd a gepidák, szarmaták és gótok támadásainak 
célpontja lett. Justinianus császár (ur. 527-565) fallal vetette körül. (A római város 
területén feltárták a légióstábor, az aquaeductus és a Száván átvezető hajóhíd 
maradványait, a temetők egyes részeit, egy ókeresztény szarkofágot stb.) A 7-8. 
sz.-ban a szlávok települtek le itt, majd a 9. sz. elején bolgár kézre került. A város 
tőlük nyerte mai nevét (Beograd). (A bolgár fennhatóságot tükrözi középkori magyar 
neve is: Nándorfehérvár = Bolgárfehérvár). A város 1018-ban került ismét bizánci 
uralom alá, és a fiatal magyar állam elleni dunai határvédelem fő bástyája lett. A 
magyarok 1071-72-ben foglalták el először a nándorfehérvári várat, de 
megtartaniuk csak rövid ideig sikerült. Ettől kezdve az Árpád-házi királyok és a 
bizánci császárok között gyakran cserélt gazdát. 1163 őszén Ill. István magyar 
király és 1. Mánuel bizánci császár itt találkozott, hogy egyezséget kössön. A város 
tartósan csak az 1230-as években került Magyarországhoz, és a Macsói Bánság 
megszervezése (13. sz. közepe) után annak része lett. Zsigmond király e területet 
Lazarevics István szerb despotának adományozta (1408), aki a várost Szerbia 
fővárosává tette és nagyarányú építkezésekbe kezdett, aki a felsővárosban várat és 
erődítményt, az alsóban templomot és új főteret építtetett. A tatai szerződés (1426) 
értelmében Brankovics György despota Nándorfehérvárt visszaadta Zsigmond 
magyar királynak a szerb despotát illető magyarországi birtokokért cserébe. Itt 
zajlott le 1456. júl. 22-én a törökellenes harcok egyik kiemelkedő csatája, amelynek 
során Hunyadi János fényes győzelmet aratott II. Mehmed szultán felett. II. 
Szulejmán ostromát azonban már nem tudta állni a város, 1521. aug. 28-án a védők 
feladták a harcot. Belgrád Dar-ul Dzsihad („a Szent Háború hajléka”) néven (néhány 
évi osztrák fennhatóságtól [1688-90; 1717-39; 1789-91] eltekintve) 1867-ig török 
uralom alatt állt. A 19. sz. elejétől szerb felkelések bontakoztak ki a török uralom 
lerázására. Az első szerb felkelés idején (1804-13) a felkelők elfoglalták a várat, s a 
várost központjukká tették (1807), mely már a harcok idején önkormányzati jogot 
nyert (1815), majd 1878-tól (a török katonaság végleges távozása után) az önálló 
Szerb Fejedelemség (1882-től Királyság) székhelye lett. A korábban létrehozott 
szerb állami intézményeket (pl. az 1834-ben alapított postát, az 1839-ben létrejött 
katonai akadémiát, az 1863-ban alapított, 1903-ban egyetemi rangra emelt 
főiskolát) ideköltöztették. Új állami intézmények is alakultak ez időszakban: Szerb 
Királyi Akadémia (1886), Nemzeti Bank (1884). 1884-ben épült meg a Belgrádot a 
magyarországi Zimonnyal összekötő vasútvonalat. A villanyvilágítást 1893-ban 
vezették be. A szerb főváros fejlődését az 1.világháború szakította meg, mikor 
Belgrád sokáig frontváros volt. 1918-ban az újonnan létrehozott Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia) fővárosává tették. A két világháború között 
megindult fejlődés (1919-ben 90.000, 1940-ben 430.000 lakos) az 1941. ápr. 6-án 
lezajlott német bombatámadás után megakadt, s a 2.világháború végére a lakosság 
és az épületek legnagyobb része (13.000) elpusztult. 1944 végétől az újjáalakult, 
titói Jugoszlávia fővárosa lett. Két ízben is itt rendezték meg az el nem kötelezett 
országok konferenciáját (belgrádi konferencia, 1961. szept. 1-6.; 1969. júl. 8-11.). 
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1977-ben a helsinki európai biztonsági és együttműködési értekezlet színhelye volt. 
1992-től az ún. „Kis-Jugoszlávia”, majd 2003-tól a Szerbia-Montenegró nevű 
szövetségi állam székhelye. 

Idegenforgalmi szempontból nevezetesebb városrészei: Kalemegdán (vár), 
Mihály fejedelem utca, Skadarlija, Terazija, Tasmajdan, Dedinje, Új-Belgrád, Zimony. 
Fontosabb műemlékei: Kalemegdán erőd (kapuzat 1400 k.; egykori királyi palota (ma: 
Szerbia parlamentje, 1882), Szerbi-Montenegró (a volt Jugoszlávia) parlamentje 
(1907-1932, neoreneszánsz), Szent Márk-templom (bizánci-szerb ortodox), SzTA 
székháza (1911, szecessziós), Szerb Nemzeti Bank székháza (1889, 
neoreneszánsz), Ljubica fejedelemasszony konakja (1829-31), Koronázótemplom 
(Mihály Arkangyal-székesegyház, 1837-45), Pátriárka-palota (1937), Bajrakli dzsámi 
(Zászlós-mecset, 1760), Moszkva Szálló (1906, szecessziós), historizáló stílusú 
épületek (19. sz.), Albanija toronyház, Száva kongresszusi központ (1977). 

Belgrád számos hazai és nemzetközi rendezvény színhelye, melyek közül a 
zenei BEMUS, Beograd Jazz Festival, a színházi BITEF, a BELEF nyári fesztivál, 
valamint a Belgrádi maraton a leghíresebb. 

 
 

21. ábra. Belgád belvárosa 
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Nagyremete, Velika Remeta szerb ortodox, Szent Demeternek szentelt kolostora a 
15.sz. végén, vagy a 16.sz. elején keletkezhetett. Első ízben a török összeírások 
1562-ben említik. Az egyhajós templom 1735-ben kapott barokk harangtornyot. A 
templombelsőt eredetileg 1567-68-ban festették ki. A templomot négy oldalról övező 
kolostorépületeket 1722-71 között építették. Legjelentősebb ikonjait a híres moszkvai 
ikonfestő Vaszilij Romanovics festette 1687-ben. A többi fruskagorai szerb 
kolostorhoz hasonlóan a 2.világháború idején súlyosan megsérült. A felújítás 
következtében 1982-ben nyerte el jelenlegi arculatát. 

 
Kamanc, Sremska Kamenica <szerb>, Kamenica: város Szerbiában a Vajdaságban, 
a Szerémség északi részén, a Duna jobb partján, Pétervárad, Újvidék 
szomszédságában. L: 2601 (szerb, horvát, magyar; 1910), 11.205 (szerb; 2002).  
1237-ben mint a péterváradi apát birtokát említik. 1408-1478 között civitasként 
(városként) említik a bortermeléséről is híres magyar települést. Pétervárad eleste 
(1526) után eltűnt magyar lakossága helyére szerbek költöztek, akiknek ajkán a 

település neve Kamenicára változott. 1918-ig Magyar Birodalom részét képező 
Horvát-Szlavónországhoz (Szerém vm.) tartozott.  
 
Ledinci kőfejtő (Felső-eocén latit és felső-kréta flis) A ledinci latit kb. 35 millió éve 
nyomult be a maastrichti-oligocén flisbe, az eocén/oligocén határon. Így a Pannon-
medence déli részének ez a legidősebb vulkáni kőzete. A latit fő ásványai: amfibol, 
augit, andezin (kb. 37 % an), szanidin és biotit. Ezek fenokristályokként vannak jelen 
az ugyanolyan ásványi összetételű alapanyagban. Ebben a szanidin és az andezit 
uralkodó. A vegyi összetétel latitos, és az alkáli vagy sosonitos vulkáni sorozatnak 
felel meg. A nyomelem-tartalom összhangban áll a lemezen belüli geotektonikai 
eredet feltételezésével. A Sr és ND izotop-arányok viszont (.70940 – .709440 illetve -
4,3 – -4,5) lényeges kéreganyag-hozzájárulást jeleznek. Ezek az eredmények 

 

 
22. ábra. Nagyremete Kolostora 



 41 

alátámasztják azt az elgondolást, hogy a Fruska Gora latitja olyan magmából 
kristályosodott ki, amelyben a felső-köpeny és az alsó-kéreg részleges 
olvadékanyaga jelen volt. Arra utalnak, hogy az eocénben felfelé tolódhattak el a 
köpeny izoterma-vonalai, és a kéreg kivékonyodott. A latit és a maastrichti-oligocén 
flis mentén szinte alig van valami elváltozás; ez a benyomulás sekély szintjére utal. 
 
Belcsény, Beočin <szerb>, Beocsin: város Szerbiában, a Vajdaságban, a Fruska 
Gora északi lábánál, a Duna jobb partján, Újvidéktől DNy-ra. Mészmárga lelőhelyeire 
épült cementgyára Európában a legnagyobbak közé tartozik. L: 3834 (szerb, német, 
magyar; 1910), 8058 (58% szerb, 13% cigány, 6% horvát; 2002). A belcsényi márgát 
Clark Ádám használta először a Lánchíd építésénél. A Fruska Gora északi lábánál 
fekvő kolostorát a szerbiai Račaból elmenekült szerzetesek alapították feltehetően a 
17. sz.-ban (barokk, 1740).  

A cementgyártól nyugatra található feltárásban a középsőmiocén (bádeni) 
lithothamniumos (vörösalgás) mészkő és márga váltakozik pelites andezit-dacit 
tufákkal. A Belcsényi (Beocsini) Márga Formáció tömeges kifejlődésű, több mint 
200 m vastag. Fedőjében felsőpontusi homokkő és homok van, melyre lösz települt. 
A belcsényi cementgyár a 19.sz. közepe óta fejti ezt a márgát, mint cement 
alapanyagot. 
Útbevágás a Vörös-bérc (Crveni čot) és Belcsény (Beočin) között (szerpentinit) 
Az itt feltárt szerpentinit jól képviseli a Fruska Gora ultrabázisos kőzeteit. Egy 
törésvonal mentén, diapirszerűen nyomult be. A középső részen a szerpentinit 
csaknem tömeges, a peremeken viszont lencsés – palás megjelenésű. Az eredeti 
kőzet olivinből, ortopiroxénból és klinopiroxénból áll. Járulékos ásványa a 
krómspinell. Az olivin és az ortopiroxén szerpentinné alakult át. A bastit viszont 
megőrizte az elsődleges ortopiroxén jellegeit. Helyenként megmaradt a klinopiroxén 
is. A kibúvás északi részén mállási kéreg maradványai vannak feltárva. A 
szerpentinit kovás tömeggé mállott. A mállott ultrabázitból kioldódott magnézium 
(részben) a mélyebb helyzetű szerpentin repedéseiben rakódott le. Megjegyzendő, 
hogy hasonló kőzetek jöhetnek létre ultrabázisos kőzetek hidrotermális (hévizes) 
bontása során is (a lisztvenitek). Valószínűleg a Fruska Gora kovásodott 
szerpentinjeinek egy része is ily módon keletkezhetett. 
 
Lezsemér – Ležimir (Felső-triász metamorfizált szaruköves mészkő) A Fruska 
Gora hegységben a különféle metamorf (átalakult) kőzetek két egymástól elkülönült 
sávban vannak a felszínen. Ezek a zeolit-fáciestől a zöldpala-fáciesig változó 
erősségű metamorfózist szenvedtek; az ún. schistes lustres (fényes palák) fő 
jellemzőit mutatják. Az északi, rövidebb, Debeli Cer-től a Vörös-bércig (Crveni čot-ig) 
húzódó sávot kirándulásunk nem érinti. Figyelmünket a fő palasávra összpontosítjuk, 
amely a hegység gerincén és déli lejtőin van feltárva. Itt a következő kőzetek 
elszigetelt rétegei, vagy váltakozó rétegsorozatai találhatók: szericit-kloritpala, 
szericitpala, albit-kloritpala, aktinolit-pala, fillit, argillofillit, metaszarukő, 
metahomokkő, mészpala és kristályos mészkő. Ezek a kőzettípusok gyakran gradált 
összetételűek. Đurdanovič a következő radioláriákat és konodontákat határozta meg 
sötétszürke mészkőből: Paragondolella palata (M. Sudar szerint ), = P. 
polygnathiformis. Ez a mészkő a Kuštilj (Kastély)-patak medrében – megállási 
pontunk közvetlen közelében – grafitos palával váltakozik. Ezen és más mikrofauna-
adatok szerint az átalakult sorozat eredeti kora triász. (Korábban jórészt 
paleozóosnak tartották.) E megállónál sötétszürke, vastagpados-Iemezes, gyűrt, 
átkristályosodott mészkő látható, pala, szarukövek és kvarchomokkő kíséretében. 
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Vörös-bérc (Crveni čot) – Osovlje (Felső-kréta konglomerátum) A Fruska Gora 
nyugati oldalán Belcsénymezőtől (Beočinske Livade-tól) a Vörös-bércen (Crveni čot-
on) át Garáb (Grabovo) községig, vagyis a szerémi és a fruskagorai eltolódási vonal 
között, felső-kréta üledékek találhatók, amelyeket régebben „szerémi-szlavóniai 
típusnak” vagy cserögi („Čerević-i felső-krétának”) neveztek. Később ezek a 
„kaotikus tömbös formáció” megnevezést kapták. Délen az ofiolitos mélange-zsal 
(felső-júra szerpentinitekkel) érintkeznek, vagyis a fruskagorai törésvonal elválasztja 
őket a fényes-paláktól. Északkeleten, a szerémi törésvonal sávjában, ezek a felső-
kréta kőzetek tektonikusan érintkeznek az ofiolitos mélange szerpentinitjeivel, és 
transzgressziv miocén üledékek települnek fölöttük. Ezek a felső-kréta kőzetek a 
következő kőzettípusokat foglalják magukban: heterogén breccsa, vörös konglomerátum 
és homokkő, breccsás és homokos mészkő, agyagkő, aleurolit, finomszemű agyagos 
homokkő, márga, márgás mészkő, tömeges és zátony-mészkő, homokos 
zátonymészkő. Ezeken kívül a bázison vörös színű durva konglomerátum és breccsa, 
kvarckonglomerátum, valamint grauvakke és szubgrauvakke típusú konglomerátum is 
előfordul. Az alsó rész homokkövei többnyire grauvakke és szubgrauvakke jellegűek; a 
kvarchomokkő ritka. A „kaotikus tömbformáció” üledékei a Vörös-bérc–Belcsény 
(Crveni čot–Beočin) út mentén is megfigyelhetők. Az ilyen típusú felső-kréta 
legteljesebb „sorozata” a Čerevicki, Orlovačkí és Dobri patakok medrében van 
feltárva. Másutt csak egyes részei, „tömbjei” vannak meg. A márgákat és márgás 
mészköveket a Srednje Brdo hegyen cement-nyersanyagként fejtik. A Fruska Gora 
számos lelőhelyén a zátony-jellegű mészkőből és homokos mészkőből gazdag 
makrofaunát határoztak meg (rudisták és egyéb kagylók, csigák, korallok), valamint 
mikrofaunát is (Orbitoidák, Loftusidák). A márgák és márgás mészkövek viszont 
gazdag fosszilis mikroplankont tartalmaznak. A makro- és mikrofossziliák együttesei 
alapján ezek az üledékek késő-kréta, azon belül maastrichti korúaknak bizonyultak. 
Azonban R. Radoičić legújabb vizsgálatai szerint a „katoikus tömbformációban” a 
tisztán maastrichti korú tömbök mellett kampáni-maastrichti kevert faunájú, és tiszta 
kampáni korú faunájú tömbök is vannak. 

 
 

23.ábra. A Fruska Gora keleti része 
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Szabadka, Subotica <szerb, horvát>, Maria-Theresiopel <ném.>: város, közúti és 
vasúti csomópont Szerbiában, a Vajdaságban, Észak-Bácskában, a magyar határ 
közelében, Szegedtől DNy-ra. L: 94.610 (magyar, bunyevác; 1910), 99.981 (35% 
magyar, 26,2% szerb, 21,3% bunyevác, horvát; 2002). Élelmiszer-, vegy-, 
elektrotechnikai-, vasúti gépgyártó- és textilipar.  Első írásos említése: 1391 
(Zabotka). Feltehetően a 13.sz. derekán, IV.Béla idején alapíthatták szabad királyi 
jobbágyokkal, melyre neve is utal. 1428-1439 között királyi, 1439-1456 között 
Hunyadi, 1464-1500 között dengelegi Pongrácz, majd 1504-ig Corvin, utána enyingi 
Török birtok. A Mohács utáni zavaros időkben a Bácskában garázdálkodó szerb 
martalócok magát cárnak nevező vezére Jovan Crni Nenad 1526-27-ben (haláláig) 
itt, Török Bálint várában rendezte be főhadiszállását. A középkorban időnként 
Bodrog, máskor Csongrád megyéhez számított, 1428 után mezővárosnak, várral is 
rendelkező településnek, 1578-ban városnak, török nahije (járás) központnak 
számító Szabadka magyar lakossága a török hódoltság idején rendkívül 
megfogyatkozott. Az időközben letelepült szerbek mellé — a törökök kiűzése utáni 
esztendőben — 1686-87-ben, ferencesek vezetésével hercegovinai és dalmáciai 
katolikusok (bunyevácok) költöztek Szabadkára és a környező, elnéptelenedett, 
hajdan magyarlakta pusztaságba. 1699-1750 között a Tiszai Határőrvidék része. 
Mária Terézia 1743-ban kamarai mező-, 1779-ben szabad királyi várossá nyilvánította 
„Szent-Mária” (1743) majd „Maria Theresiopolis” (1779) néven. A 18.sz. második 
felében a határőrvidék megszűnte és a szerbek nagy részének elköltözését követően 
megindult — két évszázad után — a magyarok tömeges visszatérése a városba, 
melynek határa 1743-ban 12 pusztával (pl. Bajmok, Tavankút, Györgyén, Nagyfény, 
Csantavér, Kelebia) hatalmasra nőtt. A folyamatos beköltözés eredményeként a város 
népességszáma — a 3 ezer áldozatot követelő 1831-es kolera ellenére — 1780 1850 
között 20.147-ről 48.823-ra, a magyarok aránya 15 %-ról 61%-ra nőtt. Az 1848-49-es 
szabadságharc idején a bácskai magyar honvédelem központjává vált. 1849-1860 
között a Szerb Vajdaság és Temesi Bánsághoz tartozott. A 20.sz. elején már jelentős 
iparral rendelkezett: pl. tégla-, cserép-, cementgyártás, gőzmalmok, vasbútor-gyár 
(Rottmann), édesipar (Brummer), mezőgazdasági gépgyár (Reiter), műtrágyagyár 
(Klotild), műszövő (Montallion), jéggyár (Hartmann). 1918-ig és 1941-44-ben 
Magyarországhoz (Bács-Bodrog vm.) tartozott. 

 
24. ábra. Szabadka belvárosa 
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Főbb nevezetességei: Városháza (1910-12), Szt.Teréz r.k. székesegyház 
(1738-98), Ferences r.k. templom (1730) és kolostor, Szt.Rókus r.kat. templom 
(1896), Szt.György r.kat. templom (1898), Ort.templom (1725), zsinagóga (1905), 
Népszínház, Raichle-palota. Nevezetes rendezvényei: a bunyevác aratóünnep 
(Duzsanyica) és a szabadkai szüreti napok. 

 
Palics, Palić <szerb>, Pálegyháza, Palicsfürdő: város Szerbiában, a Vajdaságban, a 
Bácska É-i részén, a Palicsi-tó partján, Szabadkától K-re. L: 2.033 (magyar; 1910), 
7.745 (53,9% magyar, 24,9% szerb, 9,5% bunyevác, horvát; 2002). Első írásos 
említése: 1462 (Paly). A 15. sz. közepén elnéptelenedett Páli pusztát 1580-ban már 
Pálegyháza nevű, ismét magyar faluként említik. A török hódoltság idején ismét 
elnéptelenedett, majd 1743 után Szabadka pusztájává vált. A fürdő építése 1853-ban 
indult meg, mely Palicsot már a 20. sz. elejére kiemelkedő idegenforgalmi központtá, 
azóta egyre divatosabb fürdőhellyé tette. 1918-ig és 1941-44-ben Magyaro.-hoz 
(Bács-Bodrog vm.) tartozott. 1948 után vált önálló településsé. Ma Palics a régió 
egyik közkedvelt turisztikai célpontja, amely szállodákon és éttermeken kívül az 
ország legnagyobb állatkertjével, sportlétesítményekkel, monumentális 
építményekkel (víztorony, szecessziós férfi és a női fürdőépületek, valamint a Nagy 
terasz) is rendelkezik. Ezenkívül nyáron számos olyan rendezvényt bonyolítanak itt 
le mint amilyen a Palicsi filmfesztivál vagy a színházi játékok. 

 

 

 
 

25. ábra. Palics 
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Palicsi-tó. A 102 m-es t.szf. magasságban fekvő, 7 km hosszú, 17 km-nyi 
partvonallal rendelkező tó eolikus eredetű. 5,76 km²-es felszínével Bácska 
legnagyobb tavának számít, melynek mélysége  1,5 és 2 m közötti. A víz viszonylag 
meleg hőmérséklete hozzájárul a tó gazdag növényvilágához. Az aljzat iszapja 
ásványokban gazdag (peloid), melynek köszönhetően már a 18. sz. végén, a 19. sz. 
elején mint gyógyfürdőként is ismert volt. Ekkor épült meg a fürdő és a „Nádas” 
szálló, valamint a mai parkkomplexum elődjét is akkor alapították 10 hektáron. A 19. 
sz. végén, 20. elején gyógyfürdő hírneve vetekedett Karlsbadéval (Karlovy Vary), 
Abbaziáéval (Opatija) vagy St. Moritzéval. A tó újraélesztésére 1975-ben került sor, 
amikor a szennyezett, újabb eredetű iszapréteget eltávolították és a tavat töltésekkel 
4 részre osztották, melyek közül a legnagyobb (negyedik) rész szolgál turisztikai 
célokat. 
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2004. augusztus 31. 
 

Szeged éghajlata – különös tekintettel augusztus hónapra 
 

Makra L. 
 

Szeged (20°06'E; 46°15'N) a Tisza és a Maros torkolatánál található. Délkelet-
Magyarország legnagyobb városa, mely kb. 20 km-re fekszik a magyar-szerb 
határtól. A város és környezete sík, tengerszint fölötti magassága 79 m – a 
legalacsonyabb a Kárpát-medencében. Lakóinak száma 163.700 fő, s a város 
beépített területe kb. 46 km2 (27a-b. ábra).  

Magyarország területének legnagyobb részét a Köppen-féle klímarendszerben 
a Cf klíma jellemzi (mérsékelten meleg éghajlat meglehetősen egyenletes éven belüli 
csapadékeloszlással), a Trewartha-féle klímarendszerben pedig a D.1 klíma 
(kontinentális éghajlat hosszabb meleg évszakkal). Magyarország részletesebb 
klímaosztályozása alapján Szeged klímája meleg-száraz. 

Míg az ariditási index energetikai komponense alig változik Magyarországon, 
addig az évi csapadékösszeg számottevően ingadozhat (szélsőértékei Szegeden: 
Pmin = 203 mm; Pmax = 867 mm). Ez utóbbi adatok ismeretében az ariditási index 
értéke a legszárazabb évben: H = 3,47; míg a legnedvesebb évben: H = 0,81. Az 
előbbi tipikus vegetációja a sivatag, míg az utóbbié az erdő. Szeged szárazságra 

hajlamos klímájára  mely gyakran félsivatagi, szélsőséges esetekben pedig sivatagi 

 utal környezetének természetes vegetációja is. Az Alföld déli részén őshonos az 
árvalányhaj (Stipa Stenophylla) és egyéb félsivatagi növények. 

Az ipari övezet elsősorban Szeged észak-nyugati részén található. Ennélfogva az 
uralkodó nyugatias- északnyugatias szelek az itt képződött légszennyező anyagokat a 
városközpont fölé szállítják. A városi levegőminőség a meteorológiai elemek aktuális 
értékeitől is függ. Ezek átlagértékei Szegeden a következők. Az évi 
középhőmérséklet 11,2°C, míg a januári és a júliusi középhőmérséklet –1,2°C, illetve 
22.4°C. Ami az évi átlagértékeket illeti: az évi csapadékösszeg 573 mm, a relatív 
nedvesség 71 %, a szélsebesség 3,2 m/s, valamint a napfénytartam 2102 hours. 

 

          
26a. ábra Szeged földrajzi helyzete,    26b. ábra Szeged beépítettségi típusai 

Magyarország Európában (balra fönt);   a: belváros (2-4-emeletes épületek); 
Csongrád megye Magyarországon (jobbra fönt); b: előregyártott betonelemekből épült lakó- 
és Szeged Csongrád megyében (középen)  telepek (5-10-emeletes épületek); c: sorházak 
       (1-2-emeletes épületek); d: ipari övezet;  

e: zöldterületek, (1): monitoring állomás 
 



 47 

Augusztus hónapra bemutatunk néhány további meteorológiai karakterisztikát. 
E hónapban a maximális havi középhőmérséklet 26 °C volt, a minimális pedig 14,9 
°C. A hőmérséklet napi abszolút maximuma e hónapban 37,8°C, napi abszolút 
minimuma 6,9°C. A hónap maximális csapadékösszege 94,9 mm (), a minimális 5,5 
mm (). A maximális napi csapadékösszeg 68 mm volt. Az évi napsütéses órák száma 
itt a legmagasabb Magyarországon (2102 óra). Szegedet ezért a napfény városának 
is nevezik. Különösen augusztusra érvényes a derült idő és a zavartalan besugárzás. 
E hónapban a légáramlás csekély, alacsony a páratartalom, anticiklonális időjárási 
helyzetek a jellemzők. Néhány meteorológiai elem átlagértékei a következők: 

 
Éghajlati elemek átlagértékei Szegeden 

éghajlati elem J F M Á M J J A Sz O N D év 

napfénytartam, 
óra 

64 90 143 187 258 271 309 286 211 152 79 52 2102 

felhőzet, % 71 65 59 59 53 51 42 39 42 54 69 75 57 

átlagos 
szélsebesség, 
m/s 

3,3 3,4 4,0 3,7 3,2 2,9 2,9 2,7 2,6 3,0 3,0 3,7 3,2 

hőmérséklet, °C -1,2 0,6 6,3 11,4 16,8 20,0 22,4 21,4 17,5 11,9 5,9 1,4 11,2 

relatív nedvesség, 
% 

83 79 73 66 64 62 58 59 65 73 82 84 71 

csapadék 32 34 38 49 61 68 51 48 47 52 52 41 573 
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Szeged 
 
(A Magyar Nagylexikon 16. kötete (Sel – Szö), Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 

2003, pp.559-561. nyomán összeállította Kocsis K.) 
 

Szeged megyei jogú város a Tisza mindkét partján, a Maros torkolatánál, a 
magyar-szerb-román határ közelében. 1962-től Csongrád megye székhelye, a Dél-
Alföld régióközpontja, Magyarország negyedik legnagyobb városa. Lakossága 
118.328 (1910), 169.930 (1990), 168.276 (2001). Regionális szintű gazdasági, 
tudományos, oktatási és kulturális központ. A fűszerpaprika-kutatás, -nemesítés, -
termesztés és -feldolgozás nemzetközi hírű helye. Fejlett, nagy múltú élelmiszeripar: 
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt. (al. 1869), konzervgyár, tej-, malom- és 
sütőipar; kőolaj- és földgázkitermelés, öntöde, vegyipar (gumi - és háztartási vegyi 
termékek), kábelgyártás, építő-, bútor-, cipő-, textil-, ruha-, nyomdaipar, gyufagyártás 
stb. Vasúti és közúti csomópont; nagy tranzitforgalmat bonyolít le a szerb-magyar 
határállomások (Röszke és Tiszasziget) felé. Tudományos, oktatási és kulturális 
intézményei: MTA Szegedi Területi Bizottsága, MTA Szegedi Biológiai Központ (al. 
1971), Gabonatermesztési Kutatóintézet (al. 1953), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány Biotechnológiai Intézet (al. 1993); Szegedi Hittudományi Főiskola; a 
Szegedi Tudományegyetem integrált egységeként működő József Attila 
Tudományegyetem (JATE), Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
(SZOTE), Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Konzervatórium; Somogyi Könyvtár és 
Csongrád Megyei Levéltár (mai épületük 1978-84-ben épült); Szegedi Nemzeti 
Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok (a Dóm téren 1931-ben; majd 1933-1939 kö-
zött és 1959-től évente megrendezett nyári kulturális esemény). Felsővárosi Tisza-
híd (1979). Itt van a Csillagbörtön. Az Anna-kút 944 m mély (52 °C-os, lúgos, jódos 
gyógyvize van). Közelében Széksóstófürdő, termálvize (25-30 °C-os) reumatikus 
betegségek kezelésére alkalmas. Füvészkert (al.1922; T: 17,5 ha), vadaspark. ÉNy-i 
határában Magyarország legnagyobb szikes tava, a Fehér-tó. 

Története: Paleolitikus K-i gravettien kultúra lösztelepe (eszközök, állatcson-
tok); neolitikus, réz kori (raktárIelet), bronzkori, szkíta kori, kelta, germán, hun leletek; 
nagy szarmata, avar, honfoglalás kori temetők, a Bojárhalom nevű határrészen 
gazdag, honfoglalás kori női sír; 10-11. századi temető; középkori vár (13-14. 
században épült, kevés maradványát is lebontották). A rómaiak idejében katonai 
őrállomás (Partiskon) állt a Maros partján, amely az Erdélybe vezető kereskedelmi 
utat biztosította. Határában került elő a nagyszéksósi kincs. A város kialakulása a 
magyarsághoz köthető. Földrajzi fekvése (folyók és utak találkozása, folyami 
átkelőhely) kedvezett fejlődésének. A Maroson már I. (Szent) István idején sót 
szállítottak, a szegedi sórakodó hely királyi terület, más része királynéi birtok volt. 
Első írásos említésekor (1183, Cigeddin) a királyi részen sószállító hajók kikötője 
volt, az Aranybulla szerint csak itt és Szalacson lehetett sót tárolni (1222). A 
tatárjáráskor Batu kán serege itt egyesült Kádánéval (1241). A tatárjárás után 
Csongrád vm. székhelye lett. Kedvelt királyi tartózkodási hely, az 1282-es 
országgyűlés színhelye. A város a két folyó összefolyásánál, három, egymástó~ 
független kiemelkedésen keletkezett (Szeged, Al- és Felszeged). A települések 
1469-re jogi szempontból egységesültek (a teljes összeolvadás csak a 19. sz. végére 
következett be), városfalai nem épültek. Központi része az 1260-80-ban épült, a 
csongrádi vár szerepét átvevő királyi kővár és a tőle délre fekvő váralja (Palánk) volt. 
Itt laktak a tatárjárás után említett királyi hospesek, akik IV. Béla királytól Buda és 
Székesfehérvár kiváltságait kapták meg (1242-47). Az északabbra fekvő Felszeged 
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eredetileg Asszonyfalva néven királynéi tulajdon. 1193 előtt Eufrozina királyné a 
székesfehérvári johannitáknak adományozta, a 14. sz. közepén királyi birtok. 
Alszeged a központtól délre terült el, lakói kereskedéssel és állattartással 
foglalkoztak. Két plébániája is volt, a központban lévő Szt. Demeter- és a felszegedi 
Szt. György-templom (1332). A kegyúri jogokat a polgárság gyakorolta. 1405-ben tör-
vény rendelte el a vár és a város megerősítését, ettől kezdve a dél felé irányuló 
hadjáratok kiindulópontja lett. Innen indult Hunyadi János Nándorfehérvár fel-
mentésére (1456), az országgyűlés itt határozta el a Ill. Frigyes császár elleni 
háborút (1458), határában semmisítette meg Kinizsi Pál a Fekete Sereg 
maradványait. Hunyadi Mátyás a szegedi polgároknak vámmentességet, szabad 
legeltetést biztosított a környező pusztákon. 1498-ban II. Ulászló szabad királyi 
várossá nyilvánította. Gazdasági megerősödését a virágzó kereskedelemnek (főként 
az Itáliába irányuló marha- és a szerémségi borkereskedelemnek), a 
mezőgazdaságnak és állattartásnak köszönhette. A törökök 1526 szeptemberében 
kirabolták és felgyújtották a várost, 1543-ban ismét elfoglalták, és a Szegedi 
szandzsák központja lett, hász-birtokként közvetlenül a szultánnak adózott. A helyi tí-
márok a törököktől tanulták el a papucskészítést, az általuk készített finom 
bőrpapucsok voltak a szegedi papucs előzményei. A török uralom alól 1686-ban 
szabadult fel, több elpusztult település határát magába olvasztotta. A hódoltság után 
közvetlenül németek, szerbek, bunyevácok, 1785-tól zsidók települtek be. A 
császáriak kezén lévő várát a kurucok sikertelenül ostromolták (1704). 1719-tól ismét 
szabad királyi város lett. Gyarapodásának alapja a virágzó állattartás mellett a 
gabona- és dohánytermesztés volt. A hódoltság után Csongrád vm. itt tartotta az első 
közgyűlést, de a megye legnagyobb birtokosa, Károlyi Sándor gr. saját birtokát, 
Szegvárt tette megyeszékhellyé (1878-tól Szentes, 1950-tól Hódmezővásárhely lett a 
székhely). Az 1728-as boszorkányperek (az elítélteket máglyán elégették) kétes hírt 
szereztek a városnak. Művelődésében jelentős szerepet játszott az 1721-ben al. 
piarista gimnázium (1793-1850 között főiskolai szintű képzése is volt). A polgári fejlő-
dés vívmányaként 1829-ben megnyílt a kaszinó, abban az évben kórháza, 1843-ban 
gőzfürdője, 1856-ban színháza épült. Széchenyi István gr. az első tiszai gőzhajó 
utasaként kötött ki Szegeden (1833; a rendszeres tiszai gőzhajózás 1845-ben indult 
meg). 1849 júliusában az ország fővárosa, itt írta alá Kossuth a magyar-román 
megbékélési tervezetet Bălcescuval, és az országgyűlés itt fogadta el a 
nemzetiségek és a zsidók egyenjogúsításának törvényét. A Pestről kiinduló vasút 
1854-ben érte el, majd tovább vezetett a Tisza-hídon Temesvárra (1857; a híd 1944 
után nem épült újjá), később Szabadka és Nagyvárad felé (1864). A földbérleti 
rendszer bevezetésévei (1852) meggyorsult a szegedi határ benépesülése, az 
ideiglenes szállások helyén kiterjedt tanyavilág alakult ki (1870-ben a 60 ezer 
lakosnak több mint egyharmada élt itt). A Szegedet körülvevő törpe és kisbirtokokon 
(1900: 40 000 hold, 6000 bérlő) virágzó szőlő- és gyümölcskultúra jött létre. 1869-
ben megnyílt a Pick Márk-féle terménykereskedés (a szalámigyár előzménye), 1874-
ben a főreáltanoda, 1877-ben a kenderfonó. A 18-19. században többször 
szenvedett a Tisza áradásaitól, az 1879-es árvíz épületeinek 95%-át elpusztította. 
Mai, egységes településszerkezete (kör- és sugárutas) a Tisza Lajos kormánybiztos 
vezetésével Lechner Lajos tervei szerint folyó újjáépítés során alakult ki. 1880-ban 
Torontál vm.-től hozzácsatolták Újszegedet. 1883-ban avatták fel az első kőszínházat 
és könyvtárat, amelyet Somogyi Károly esztergomi prépost adományozott a városnak 
(1881). A könyvtáron belül 1899-hen jött létre a múzeum (csak 1950-ben vált szét a 
két intézmény), amelynek igazgatója volt Tömörkény István és Móra Ferenc is.  
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1918. okt. 22-én megalakult a Szegedi Nemzeti Tanács. 1918 végén francia 
csapatok szállták meg. 1919. máj. 31-én megalakult a szegedi ellenkormány. Horthy 
Miklós itt szervezte meg a Nemzeti Hadsereget. A trianoni békeszerződés (1920) 
után elvesztette a bácskai és bánáti nyersanyagbázisát (gabona, hús, bór, kender 
stb.), átmenő forgalma szinte megszűnt. Kulturális szerepe azonban jelentősen 
megnőtt. 1921-ben itt kapott végleges otthont a kolozsvári egyetem (al. 1872), 1923-
ban ide tette át székhelyét Temesvárról a csanádi püspök. Egyetemén oktatott 
Szent-Györgyi Albert. Klebelsberg Kunó, Szeged országgyűlési képviselője 
kezdeményezte a Tisza-parti klinikasor építését és a Fogadalmi templom 
befejezését, ill. a Dóm tér kiépítését (1923-30). A 2. világháborúban hat angol 
légitámadás érte. A szovjet csapatok 1944. okt. 10-én értek Szegedre. 1950-ben 
kiterjedt tanyavilágából önállósult Ásotthalom, Balástya, Csengele, Mórahalom, 
Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Zákányszék, 1952-ben Domaszék. Fejlődéséhez 
jelentősen hozzájárult az algyői szénhidrogénmező feltárása (1965). 1973-ban 
hozzácsatolták Algyő (1997-től újra önálló), Gyálarét, Kiskundorozsma, Szőreg és 
Tápé községeket. Szellemi életére nagy hatással volt az itt tevékenykedő Vedres 
István, Dugonics Antal, Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula, Mikszáth 
Kálmán.  

Nevezetes műemlékei. Szt. Demeter- (Dömötör-) torony (kora gótikus, 1200 k.; 
belsejében Aba Novák freskók; legfelső emelet és sisak: 1930), ortodox templom 
(barokk, 1743-45), alsóvárosi ferences templom (1493-1503; tornya: 1772) és 
kolostor (gótikus-reneszánsz-barokk, 16-18. sz.), Kálváriák (késő barokk, 18. sz. 
vége; késő barokk, 1817), ózsinagóga (klasszicista, 1842), felsővárosi r. k. minorita 
templom (barokk, 1847-67; megújítva, 1888) és rendház (barokk-rokokó, 1747-67), 
klarissza zárda (romantikus, 1850 k.), piarista rendház és gimnázium 

 
 
 

27. ábra. Szeged 1903-ban 
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(neoreneszánsz-eklektikus, 1886), Új- v. Nagyzsinagóga (mór-szecessziós, 1900-
03), Zsótér-ház (hajótulajdonos-ház; klasszicista, 1840-es évek; 1849-ben a kormány 
és az országgyűlés székhelye), paloták: Dáni-ház (empire, 1810), Kárász-ház 
(klasszicista, 1845), Kiss Dávid-palota (neoreneszánsz-eklektikus, 1872), Új Zsótér-
ház (neoreneszánsz-eklektikus, 1873; földszintjén cukrászda), Milkó-palota (francia 
neoreneszánsz, 1883; Lechner Ö. munkája), Reök-palota (szecessziós, 1907) stb. 

Középületek: városháza (copf-neocopf, 1799-1800; átépítve, 1883--84), volt 
Főreáltanoda (neoromantikus-eklektikus, 1872; ma Szegedi Tudományegyetem 
központi épülete, egyetemi könyvtár), volt huszárlaktanya (neoreneszánsz-eklektikus, 
1880; ma az orvosi kar épülete), Tisza Szálló (eklektikus, 1886), volt Kass (majd 
Hungária) Szálló (1897), Nemzeti Színház (neobarokk, 1883-86), a volt Törvényszék 
(neoreneszánsz, 1882); Összevont városképi védelemben részesül a Dóm tér 
építészeti együttese: Fogadalmi templom (neoromán, 1913-14 és 1923-30; Schulek 
F. terveit Foerk E. dolgozta át), püspöki palota és a teret lezáró egyetemi 
épületegyüttes (1929-30; Rerrich B. tervei szerint; az árkádsor alatt Nemzeti 
Emlékcsarnok: jeles magyarok szobrai és táblái). 

Múzeumok: Móra Ferenc Múzeum (eklektikus, 1896; bővítve, 1954; 
tájmúzeum, al. 1883) és múzeumi kiállítóhelyei: Fekete-ház (romantikus-neogótikus, 
1857; benne irodalomtörténeti, iparművészeti gyüjtemény, al. 1979), Kass Galéria 
(eklektikus, 1883; benne Kass J. grafikái, szobrai; al. 1985), Képtár (volt Iparcsarnok, 
1936; al. 1951), Színháztörténeti Kiállítóhely (al. 1987), Vármúzeum Kőtár (a vár 

 

 
 

28. ábra. A Fogadalmi templom és a Demeter-torony Szegeden 
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ágyúházának maradványa, a Mária Terézia-kapu barokk, 1851; a múz. al. 1951); 
Szegedi Szalámigyár Üzemtörténeti Gyűjteménye (al. 1978), Vízügyi Történeti 
Emlékhely. 
 

Szegedi séta 
 

(Bálint Sándor: Szeged városa. – Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 
1959, pp.143 - 153.) 

 
 
Szeged a tiszai árvizet követő nagy városképi forradalma után sem veszítette el 
történelmi hangulatát, tradicionális levegőjét. A képzőművészeti stílusáramlatok 
hiteles vonásai modern arculatán is ott tükröződnek és Szegedet európai igényű 
magyar várossá avatják. 
 
A szegedi városkép így aztán modern, szabályos, sakktáblaszerűként emlegetett 
alaprajza ellenére is sok hagyományos elemet tartalmaz, és eredeti, a város alkotó 
talentumait már gazdagon ki is fejezett színt és hangulatot áraszt magából. 
Áttekinthető egyenessége mintha a szegedi népnek Tömörkény és Móra 
művészetéből annyira ismert nyíltságát, kerek szókimondását is kinyilatkoztatná. 
Épületei, utcaképei legtöbbjének férfias egyszerűsége, klasszikus jellege a szegedi 
élet és sors komolyságára, a vízzel és homokkal valóküzdelem edzettségére is 
emlékeztet. A fák és virágok páratlan kultusza a szegedi társadalom 
természetközelségét, de emberi érettségét is kifejezi. 
 
Műemlékei – talán az egy Dömötör-torony kivételével – nem árulkodnak ugyan 
úttörő kezdeményezésekről, inkább az alkotó Európa magyar összegezésének 
tetszenek. Úgy érezzük, hogy az Alsóóvárosi templom gótikus magyar remeklése -
–egyúttal az alkonyodó szegedi középkor záróköve – más hangszerelésben 
ismétlődik a székesegyházat övező modern együttes multbanéző 
stílusromantikájában, európai őszében. A mai, eklekticizmusban fogant városban is 
mind több ősi elemet, átütő sajátosságot kezdünk észrevenni. Ez a városkép nem 
csak fiatalsága, hanem alföldi mivolta miatt sem hat befejezetnek. Olykor 
túlméretezettnek érezzük, pedig csak a táj végtelen horizontalizmusa uralkodik rajta. 
A rekonstrukció a rendelkezésre álló térlehetőségeket nem mindenütt tudta, de talán 
ösztönösen nem is akarta tömör egésszé komponálni. 
 
Alföldi szemnek nagyon kedves a fákkal szegélyezett utcák tágassága, szinte 
toronyiránt haladó egyenessége és a terek sűrű, szabad mezőket idéző 
egymásutánja. A fa és virág, egyáltalán a növényi vegetáció, az alföldi városnak nem 
csak dekoratív eleme, hanem igen jelentékeny kompoziciós tényezője is. 
Kiegyensúlyozza, derűvel sugározza be az építészeti kép gyakori szegénységét, 
olykor sivárságát, egyenetlenségeit is. Alig van magyar város, amely a természet 
adta szépítőszerekkel: napfénnyel, vízzel és növényi illatokkal annyira élne, mint 
Szeged városa. Archaikus paraszti szépségének éppen ez a természetesség egyik 
modern bíztató vonása. 
 
“Nézte a várost – írja Szabó Dezső egyik hőséről, voltaképpen önmagáról--, amint 
nyugodt, széles utcák nyugodt, széles utcákba tágultak. Itt-ott összetorkolltak 
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nagylélegzetű, gabona-tárbornak való nyugodt terekké. Az emberek is olyan lassan, 
olyan föld-biztos nyugodtsággal mozogtak. Még a házsorok is olyan csendes, olyan 
megnyugtató családiassággal ülték meg az utcák partját, mintha egymás mellett ülő 
falusi gazdák néznék az elfolyó időt és halkan beszélgetnének a vetésről. Minden 
nyugodt volt itt, minden biztos és erős. Ez a kenyér városa: Szeged, a magyar Alföld 
sajátos arcú fakadása. Úgy nőtt ki a kenyérrel, a húst és tejet adó szelíd állatokkal, a 
paraszttal a magyar földből, és külön arcot mutat Európa minden városa közt.” 
 
             * 
 

A vasúton érkezőnek érdemes gyalog bejönni a városba. A Boldogasszony sugárút 
hársfa-során át és virágágyai között kezdi érezni Szegednek nagyváros létére is 
szokatlan csöndjét és nyugalmát, a halászok és pásztorok ivadékainak megfontolt 
világát. A Hősök Kapuja felé közeledve látja a Fogadalmi Templom tornyait, s a 
Kapun át belép az ősi Palánk megfiatalodott falai közé, amelyek a hagyományok és 
emlékek szegedi költészetét őrizgetik. Modern, jó arányú, a püspöki rezidenciával, 
a piarista gimnáziummal és a Hősök kapujának főhomlokzatával bezárt tér állítja 
meg, amely azonban méginkább előkészíti, ráhangolja a Dóm-tér ünnepi 
csöndjének, szimfónikus együttesének befogadására. 
 
Nincs az országban térség, amely az emberi reprezentáció készségét és szándékát, 
kollektív-monumentális igényét annyira kifejezné, mint e páratlan téregyüttes. 
Egészen természetes, hogy a szabadtári játékok szertartása is otthonra talált ebben 
az artisztikus kőrengetegben. A növényi vegetációt itt nehezen találjuk meg, az 

 
 

29. ábra. Szeged belvárosának térképe 
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emberi akarat és alkotás szuverén következetessége, szinte mediterrán levegője szól 
hozzánk, amely a természetből egyedül csak az eget hajlandó díszletnek elfogadni. 
 
Nagyjából a városnak és hazánknak egész művészeti múltja, európai hagyománya 
megelevenedik itt előttünk. A koragótikus Szent Dömötör-torony, a rajta látható  
román Isten Báránya-relieffel és faragott kőívekkel, barokk sírlapjával és modern 
freskóival, a barokk Szerb templom, a klasszicizáló Hungária-palota, a 
későeklektikus székesegyház, a modern árkádok befejezetlen szimfóniájának 
utolsó tételeit még ezután kell majd megalkotni. 
 
A régi Palánk barokk világára emlékeztető Szerb templom mellett forduljunk be az 
ősi Révai utcába, mely hangulatos, bár építészeti elemeiben egyelőre felemás, 
háromszögletű terecskévé tágul, de alighanem még középkori alaprajzában jelenik 
meg előttünk. Jegenyéi all már látjuk a Tiszapartot. Most “Tömörkény utcáján” 
találjuk magunkat, háza csak pár lépés. Újabb, egyetlen, de uralkodó igényű 
jegenyével díszes terecske, az előbbinek kicsinyített tükörképe: 
 
   A jegenyék őrt állnak a világon 
   És a világszép csöndes magyar álom, 
   Mit napi gondja közben eltörődvén, 
   Most álmodik bús-szeliden Tömörkény.” 
        (Juhász Gyula: Tiszai tájak) 
 
A Tisza. Ne keressünk rá szót, hallgassuk meg ismét Juhász Gyulát: 
 
   Megállok felhős tavaszég alatt 
   S míg megy a víz és az idő szalad, 
 
                               Érzem, hogy az öreg Tisza felett 
   Az örök élet csillaga remeg.” 
       (Juhász Gyula: Szeged) 
 
Hányszor darvadozott itt a két híd között Ónozóné és Kiss Julcsa polgári 
borméréseiben Tömörkény és Juhász Gyula, a szögedi célszörű szögény embörök: 
a  vízönjárók és kétkézi munkások, a szögedi parasztok és ögyéb urak halhatatlanná 
igézett társaságában. 
 
Végigsétálunk a Tiszaparton. Eljutunk a híd fejébe, az ősi Vár tövébe, amelynek 
oltalmazó hivatását, hagyományait most a könyvtár és múzeum őrzi. A középkori 
Latrán, a hajdani szegedi fórum ma virágzó fiatal park, ahonnan Tömörkény, Móra, 
Juhász Gyula szobra vigyázza a várost. Házai közül néhány még a szorgos 
polgárvárosra, szinte a Dunántúl szép, barokkba rekedt világára emlékeztet. 
 
A Tiszához simuló Várkert hatalmas fái alatt a várrom régmúlt idők történelmi 
romantikáját, a  szögedi nemzet sorsát:  a tatárjárást,    török hódoltságot, 
szabadságharcot, betyárvilágot idézi föl bennünk. 
 
A festői tömegű színháztól délre húzódó sétány palotasora a kiegyezési korszak 
szegedi tükre. Innen nyílnak a lebontott Vár helyén Szegednek olyan utcái, amelyek 
stílusban egybehangzanak, kiterjedésükben és arányaikban lezártak és szinte 
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véglegesek. Ilyenek a Híd-, Aradi-, Vörösmarty., kissé távolabb a Kelemen- és 
részben még a Deák Ferenc- és Wesselényi-utca, a Várkertnek és a régi 
halpiacnak összefüggő, vagyis az Oskola utcától a Színházig terjedő házsora. Ezek 
a házak együttesként a magyar építészet eklektikus szakaszának: a hatvanhetes 
korszak optimizmusának, magabiztos polgári világának, anyagi biztonságának, az 
akkori budapesti Andrássy úttal rokon alkotásai. 
 
Az Oskola utca a középkori és barokk patrícius várost kötötte össze Várral, a 
templomot a piaccal, a piarista gimnáziumot az Oroszlán-kávéházzal, Mikszáth 
Kálmán törzsasztalával. Ez volt Szegednek évszázadokon át a főutcája. 
Egyemeletes nyugati házsora újabb szecessziós vakolat alatt egyelőre Csipkerózsika 
álmát alussza és várja, hogy megújult szépségre ébredjen. 
 
Ne restelljünk visszatérni az Aradi vértanúk terére. Az Oskola utcából úgyis hívogat 
bennünket a Gellért kapu, meg a Dóm térre való újszerű rálátás öröme. A tér 
valósággal szegedi csomópont. Az Alsóváros népi televényében gyökerező régi 
Boldogasszony sugárút törzséből itt ágaznak az utak szerte az egész városba. A 
fátlan Zrínyi- és Kelemen utca törése még őrzi a régi Árokhátnak, a Palánk nyugati 
mély sáncának vonulatát. A Somogyi utcánál kezdődő Kelemen utca szép, 
romantikus házai, élükön a domináns jellegű Fekete-házzal, folyamatosan vezetnek 
az északi rész eklektikus stílusába, az árvíz körüli évtizedek idejébe. Az utca nyugodt 
harmóniája, a Széchenyi tér felé mindinkább emelkedő házainak meghitt együttese, 
stílustisztasága az egyébként forgalmas utcának is barátságosan higgadt hangulatot 
ad. A Klauzál tér érintése után a Széchenyi tér keleti részébe torkollik. Vonalát a tér 
keleti fasora vezeti tovább, amely egyúttal a forgalmi terheltséget is eredeti módon 
osztja meg. 
 
Az Aradi vértanúk terétől északnyugat felé is nagyszabású térösszefüggések 
bontakoznak ki. A rövid, arányaiban meghitt és mindkét végén városkép fontosságú 
kompozícióval (Hősök Kapuja, Egyetem) lezárt Jókai utca először egy kis térre, az 
Árpád térre nyílik. Belőle ágazik ki északra az arasznyi, de jól határolt Toldi utca. A 
rövid Eötvös utcát – amely a Dugonics és Dóm teret köti össze egymással – keleti 
tengelyében a Székesegyház szögben látható tornyai zárják le. 
 
A Dugonics tér egyes kitűnő részletei ellenére is talán a legszétesőbb tere a 
városnak. Máig őrzi a régi Búzapiac aránytalan, egykori vízállásokhoz alkalmazkodó 
méreteit. Legnagyobb architektonikus értéke a keleten emelkedő, nagyszerűen záró 
egyetemi épület, amely elé a Dugonics-szobor nagyon is visszakívánkozik. Északi és 
déli házsora sajnos, egyenetlen és stílusban is eléggé rikító. Nyugaton egy intim 
hatású, archaizáló jellegű kisebb ikertérbe folyik át. 
 
A Dugonics térről nyíló Somogyi utca a múlt század romantikus korszakában 
született. A város egyik modern útvonala volt, amelyen a gabonapiac és a Tiszapart, 
illetőleg Oskola utca közötti forgalom zajlott le. Egykori vonzó szépségéből máig 
sokat megőrzött. A Kárász- és Oskola-utca között északi házsor egykorú együttesét 
megrontotta ugyan az ultraszecessziós sarokház és egy “modern’ vakolatú régi ház, 
de hangulati egységét mégis érezzük. A Fekete-ház, a klasszicizáló Hungária-ház, 
a barokk szerb templom ritmikusan emelkedő együttese nagyvonalú helyreállítás 
esetén páratlanul gazdag és festői, igazán történelmi hangulatú utcaképet idézne 
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elénk: méltó felvonulást a Dóm téri ünnepi játékok felé. A déli oldal a maga kissé 
száraz eleganciájú koraeklektikus házsorával találóan színezi az utca hangulatát. 
 
A Dugonics térből északra nyíló Kárász utca Szeged főutcája és a Széchenyi tér 
tengelyével egyetemben korzója is. Bensőséges hangulatát elsősorban klasszicizáló, 
romantikus és kora eklektikus elemekből álló, egyemeletes nyugati házsorának derűs 
nyugalma, családias együttese idézi föl bennünk: provincializmus, de korának 
eszményi színvonalán. Már az árvíz előtt ilyen volt. Sajnálatos, hogy a keleti házsor 
egykori nemességét a kapitalista építkezés individualista anarchiája felbolygatta. Az 
utcát a Klauzál tér nyugvó téglalapja megosztja ugyan, de a részeket mégsem 
szigeteli el egymástól. A szabadságharc világára, Kossuth lángoló szavára 
emlékező tér az országnak legszebb klasszikus-eklektikus stílusú tere, amely 
művészi arányaival, házainak nemes folytonosságával, délnyugati sarkának váratlan 
bezártságával artisztikus hatásában a Dóm tér kompozíciójával vetekedik. Sajnos, 
az egyébként dicső múltú Kossuth-szobor meg sem közelíti a tér művészi 
színvonalát, nemes zártságát.                                                                                                                                                                                                                                       
 
A Kárász utcán átérünk a város polgári centrumába, a Széchenyi térre. A tér 
kiterjedése messze meghaladja az architektonikus térkompozíció megkívánt európai 
arányait. Mégsem hat esetlenül, mert a környező házak hatásosan zárják le, továbbá 
a Kárász utcát folytató platánsor, a parktükrök és szobrok, emlékművek kedvezően 
tagolják. A Városháza előtti süllyesztett szoborcsoport és alacsony vegetáció pedig 
művészien hangsúlyozza és kiemeli az együttes építészeti értékeit. A teret kertészeti 
színvonala egyedülállóvá teszi hazánkban. 
 
A Széchenyi tér régen fórum, piac volt. Keleten a Vár, nyugaton a városháza és a 
levantei hangulatú lacikonyha, rajta pedig a hullámzó élet sürgésforgása. 
Századunkban a szegedi nép már ünnepelni, pihenni jár ide. Kedveltségével sem a 
Várkert történelmi hangulata, sem a Dóm tér időtlenné stilizált világa, sem Újszeged 
természetesebb szépsége sem tud  versenyezni: a tér több évszázados társadalmi 
hagyománya máig eleven. 
 
A Széchenyi térből több intim hatású, majdnem hibátlan kiképzésű utca (Vár, 
Wesselényi, Vörösmarty) nyílik a Várkert, a régi várrom, a város egykori katonai 
súlypontja, nemkülönben a Tisza kozmikus világa: a víztükre és égboltja felé. És 
ezzel a Belváros tereinek színes koszorúja be is zárul. Az eklektikus-klasszikus, 
európaira stilizált városképet ez a zöld együttes – valamiképpen a kertészkedő 
Szegednek is ünneplő kifejezése – ágyazza, békíti bele az Alföld természeti 
világába. 
 
A városmagot a Kiskörút övezi, amely nagyjából az ősi Eugénius árkának vonalán 
halad. Az Aradi vértanúk teréről kiindulva keleti irányban a Tiszaparthoz vezet. Itt a 
körút szélesen kitárul, és a túlsó part líraisága, a füzesek és fellegek festői 
ellenpontja emel ki a város fegyelméből bennünket. 
 
A térről nyugati irányban a Kiskörúton gyönyörű fák között a haladva elérjük a 
vegetációjában most kibontakozó Honvéd teret, és rálátunk az utcasorba épült új 
Református templom robusztus tornyára, amely majdnem az út tengelyébe esik. A 
korút tovább folytatódik, és ha nem is mindig ad zavartalan élményeket, egy-egy 
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jellegzetes elemével, görbületével, fáival, benyíló utcáinak változatos hangulatával 
végig le tudja kötni a révedező figyelmet. 
 
Innen nyílnak ki a világba sugárútjaink: a modern, széles, nyugati “avenue” magyar 
változata, amelyek azonban a régi pásztorkodás világát, az alföldi ősi kertes város 
jószághajtó útjait is emlékezetünkbe idézik. Gyönyörű fasoraik architektonikus-
perspektivikus elemként nagyvonalú eleganciával, verssorok finom fegyelmével 
simulnak a házsorok, gondozatlan előkertek sokszor prózai egymásutánjához. 
Mindegyik sugárútnak megvan a maga külön hangulata, mondanivalója. 
 
A Boldogasszony sugárút nyílegyenes útvonala a vasúti állomást köti össze a 
város szívével, a Palánkkal.  Itt élt és halt meg (a 15. számú házban) Móra Ferenc, 
Szeged fogadott fia, de egyik legnagyobb kifejezője is. A Szentháromság utca 
töréseivel még azt a középkori vonalat, földgerincet őrzi, amelyet a két oldalán 
elterülő vizek, “tankák” szabtak meg számára. 
 
A Petőfi Sándor sugárút a város szélesre tárt karja a mediterrán világ felé. Régi 
neve: Péterváradi országút, a városnak, a szegedi népéletnek a szerémségi 
borvidékkel és középkori eretnekségekkel levantei kultúrákkal való titokzatos 
kapcsolatait, nagy katonai felvonulások, régi háborúk: Szulejmán szultán és 
Szavojai Jenő herceg emlékezetét idézik föl bennünk. – A Kálvária utca és őse 
nyilván az a római karavánút, amely a szegedi castrum kiindulásaként, egyben a 
dáciai limes  folyatásaként Pannónia felé vezetett. Annak a városlakó 
bennszülöttekből, németekből, bevándorolt iparosokból összeötvöződött 
kispolgárságnak, egyszóval a szegedi reformkor szegény rétegeinek főutcája, 
amelyek az ősi Palánkból és a Felsővárosból már kiszorultak. Számos romantikus 
stílusú háza, továbbá gesztenyefasora és előkertje, majd a Kálvária tér 
jegenyesorának a kápolnával való ünnepélyes, szinte kultikus kapcsolata a szegedi 
biedermeier világát villantja meg előttünk. 
 
A Kossuth Lajos sugárút, vagyis a régi Budai országút a város 
legmonumentálisabb útvonala, a napnyugati világ felé nyújtott karja. Építészeti 
értékei egyelőre elmaradnak térarányai és kertészeti szépségei mögött. A sugárút 
komoly, hallgatag fái kalauzolják az autóval érkező idegent a Széchenyi tér zárt 
kertkompozíciójába. 
 
A Szentgyörgy utca és a Vásárhelyi sugárút a középkori Felsőváros tengelye és 
máig legjelentősebb útvonala. Önmagában nem jelentős házegyütteseit a 
növényzettel való bensőséges harmónia teszi meghitté, barátságossá. Azt a polgári 
önelégültséget, rátarti szerénységet fejezi ki, amely legnagyobb szülöttjének, 
Dugonics Andrásnak is annyira sajátja. Az eleje már beleépült a nagyvárosi 
Szegedbe, középső része még a múlt század művelt civis világát idézi, külső része 
pedig ma is a “célszörű  szögedi szögény embörök” napsugárdíszes hajléka. Az 
útvonal így a Felsővááros történelmi és társadalmi sorsának találó tükörképe. A 
sugárútból nyílik a  Szentgyörgy tér, amely a Felsővárosi templom, kolostor és 
kert, továbbá a környező házak artisztikus, provinciálisan meghitt együttesével a 48 
előtti város emberi atmoszféráját megragadó kedvességgel idézi elénk. 
 
A sugárutakat a Kiskörút mellett még a külső Nagykörút is összefűzi egymással, 
amels anarchikus, pesszimizmusra hangoló benyomásával, házainak kiáltó 
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ideiglenességével a hanyatló polgári korszak sivárságát juttatja eszünkbe. 
Összevisszasága azonban egyben nagy lehetőség egy ízig-vérig modern útvonal 
kiépítésére, amelynek komoly. de artisztikus városképi szempontból egyelőre még 
szegény jelei már mutatkoznak. 
 
A körutak és sugárutak közé zárt kisebb utcák hangulata is igen változatos. A 
Kiskörútból nyíló utcák közül a Hajnóczy utca keleten a Klauzál tér monumentális 
térfalába torkollik, nyugaton a gyönyörű kertbe helyezett két Zsinagóga ellentétes 
hangulata ragad meg bennünket. Itt az utcát az egykori 46-os kaszárnya hatalmas 
tömege zárja be. Sajnos, a Kálvin tér nagyon is heterogén és foghíjas tömege a 
Református templom szépsége ellenére is a városnak talán legnyugtalanítóbb 
térbenyomását idézi föl bennünk. A Teleki utca szép családi házaival a magyar 
kisváros romantikáját árasztja magából. Ezt érezzük a Kiskörúttal párhuzamosan 
haladó, szomszédos Kossuth utcában is.  A kanyargó Dugonics utca még a 
barokk Szegedet idézi. Kár, hogy a régebbi városrendezés erőszakolta a 
kiegyenesítését. Mai utcaképe romjaiban is megragad bennünket és a 
boszorkánypöröket, Dugonics gyermekkorát juttatja eszünkbe. 
 
A Kiskörút Eugenius árkának megosztó, városfalakat helyettesítő funkciójából is 
átvett egyet-mást. A kívül eső városrészek részben őrzik – főleg a  Felső- és 
Alsóvárosi templom körül – az utcaképnek tradicionálisabb, családiasabb, 
kényelmesebb jellegét (Szent Miklós-, Gál-, Zárda-, Dugonics-, Szentháromság-, 
Apáca-, Sárkány utcák),  részben a földmíves parasztság fésűfogas, 
napsugárdíszes építésmódját (Alsóváros, különösen a Pásztor-, Szabadsajtó-, 
Boszorkánysziget utca), részben pedig a külvárosnak (Móraváros, Rókus)  a 
polgári korszaktól örökölt rendszertelenségét. A város törzsökös, tájszólásban 
beszélő társadalma, Tömörkény István és Juhász Gyula népe a Kiskörúton kívül 
él. 
 
A város legkülső köre, útövezete a Körtöltés, amely a szegedi városképet páratlanul 
zárttá, kissé középkorias hangulatúvá teszi hazánkban. Városfalként fogja körül és 
védelmezi Szegedet. Egyelőre még inkább csak költők, szerelmes fiatalok fedezték 
fel költészetre és bölcselkedésre kísértő magányát, perspektívikus gazdagságát. 
Babits Mihály itt kezdte magyarrá álmodni Dante látomásait. 
 
A Körtöltés valóságos bástyasétányként járható végig. Egyfelől a városra nyit 
folyton váltakozó rálátást, másrészt pedig a végtelen alföldi horizont, a Tömörkény  
és  Móra parasztjaitól anyafölddé igézett futóhomok, a kenyeret és bort verejtékező, 
paprikától pirosló szegedi tanyavilág nyílik meg beszédes hallgatásával előttünk: a 
szegedi kozmosz szigetként emelkedik ki belőle az európai világba. 
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Körös – Maros Nemzeti Park 
(aktuális információk: http://www.kmnp.hu) 

 
Rakonczai J. 

 
 

 

A KMNP vázlatos bemutatása 

 
Néhány lelkes kutatónak (és a munkájukat támogató politikai vezetőnek) 

köszönhetően DK-Magyarországon már az 1970-es évek elejétől példamutató 
természet- és környezetvédelmi munkák folytak (Békés megyei Természetvédelmi 
Évkönyvek, Környezetvédelmi minta megye program, később az 1990-es évek elején 
a társadalmi igényt megformáló Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület). Mindezek 
nyomán 1997. január 16-án alakult meg a Körös–Maros Nemzeti Park, hazánk 
hetedik nemzeti parkjaként, amely a hazai nemzeti parkok zöméhez hasonlóan 
mozaikos felépítésű. A 13 területi egység Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megyékben helyezkedik el – tipikus alföldi jellegű tájelemekkel. Területe 51 
125 hektár, melyből 6419 hektár fokozottan védett.  

 

A Körös-Maros Nemzeti Park részterületei: 
1. Kis-Sárrét 
2. Bélmegyeri Fáspuszta 
3. Mágor-puszta 
4. Dévaványai-Ecsegi puszták 
5. Kígyósi-puszta 
6. Körös-ártér 
7. Cserebökény 
8. Kardoskúti Fehértó 
9. Csanádi puszták 
10. Maros-ártér 
11. Tompapusztai löszgyep 
12. Tatársánci ősgyep 
13. Csorvási löszgyep 
 
További természetvédelmi területek: 
I. Szarvasi Arborétum TT 
II. Szarvasi Történelmi Emlékhely TT 
III. Dénesmajori Csigáserdő TT 

A nemzeti park természeti értékeinek egyik fő csoportját a Körösök és a 
Maros ártéri erdői, gyepjei, holtágai alkotják. A holtágak, lassú folyású vizek lakói 
között megtaláljuk az Európai vörös könyvben is szereplő sulymot, a sárgás 
szitakötőt és a vidrát is. A másik kiemelt élőhelyegyüttes a nagy kiterjedésű 
pusztákhoz kötődik, ahol a szikes mocsaraktól a sziki tölgyesekig számos ritka 
társulás fordul elő.  

http://www.kmnp.hu/
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A NP Igazgatóság számára egyedi feladatot jelent a bókoló zsálya, az erdélyi 
hérics védelme, hiszen ezek a fokozottan védett növények Magyarországon egyedül 
az igazgatóság illetékességi területén élnek. Ugyancsak e táj egyedülálló természeti 
képéhez tartozik a jégkorszak utáni meleg periódus világát idéző vetővirág. A 
növények mellett az állatok közül is nem egy ritkaság található, mint például a nagy 
szikibagoly lepkefaj, a sztyeplepke, a földikutya és a már említett túzok, mely 
törzsalakjának legéletképesebb populációja Békés megye északi területein él. A 
kardoskúti Fehér-tó és a Biharugrai-halastavak vizes élőhelyeinek szerepe a 
madárvonulásban nemzetközileg is jelentős; a ramsari egyezmény hatálya alá 
tartozó területek. 

A folyószabályozások előtti időkben a Tisza és mellékfolyói által határolt táj a 
vizes és szárazabb típusú élőhelyek (szikes gyepek, sziki tölgyesek, löszpuszták, 
lápok, mocsarak, morotvák, vizes rétek, kemény- és puhafás liget- és galériaerdők) 
rendkívül változatos mozaikjából épült fel. A Körösök szabályozása után a vizes 
életterek jó része megszűnt vagy beszűkült. Az ilyen élőhelyekhez alkalmazkodott 
állatfajok túlélésében fontos szerepet tölt be a hullámtér. A Körös kanyargós, 
holtágakkal kísért hosszú folyószakaszának élővilága a bő vízellátásnak, a párás 
mikroklímának és az érintetlenségnek köszönhetően igen gazdag. Hullámterén az év 
nagy részében különböző vízimadarak fordulnak elő. Télen a jégmentes folyó 
vadrécék ezreinek nyújt pihenőhelyet, azok csapatait vadászó rétisasok követik.  

 

 
 
 

30. ábra. A Körös-Maros Nemzeti Park 
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A Körös–Maros Nemzeti Park legészakibb területi egysége a dévaványai Ecsegi-
puszták, itt húzódik a Hortobágy-Berettyó folyó védett, 20 km-es szabályozatlan 
szakasza. Lassan meanderezve hatalmas kanyarokat ír le a területen, közrefogva 
jelentős gyepterületeket. A terület jelentős madártani értéke a folyóhoz közeli 
gémtelep, ahol a kolóniaalapító szürke gémek és bakcsók mellett a fokozottan védett 
kis kócsag és üstökös gém néhány párja is költ. A rizsföldek körzetében majd minden 
évben kolóniában fészkel a fokozottan védett székicsér. A folyó menti gulyakutakban 
az Alföldön ritka és védett gímpáfrány telepedett meg. A víztér felszínén a sulyom 
mellett a tündérfátyol, a vízitök szép állományai élnek. 

A Dévaványa–Ecsegfalva térségében mozaikszerűen elhelyezkedő 
szikespuszták legjelentősebb természeti kincse a madárvilág. Itt található 
Magyarország legéletképesebb túzokállománya, melynek védelme érdekében itt 

 
 

31. ábra. Képek a Nemzeti Park élővilágából 
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hozták létre 1975-ben a túzokrezervátumot. A populáció megtartása érdekében 
főként a szabadtéri állományvédelemre (a nyugalmas, tágas pusztai dürgő- és 
fészkelőhelyek, a téli takarmánybázis biztosítására, konkrét fészekmegóvásra) 
irányul a nemzeti park túzokvédelmi munkája. A térség hasonlóan ritka, fokozottan 
védett madárfajai közül az előzőekben említett székicsér mellett az ugartyúk szintén 
említést érdemel. Az emlősök csoportjából az ürgetelepeket kell megemlíteni, 
amelyek mind Kígyós, mind Dévaványa térségében élnek.  

A Kis-Sárrét az ország vérkeringésétől távol eső terület a román országhatár 
mentén. Egykori arculatát és a folyószabályozások után kialakult jellegzetes tájképet, 
természeti értékeit ma is hűen őrzi. A terület változatos élővilága, gazdag természeti 
kincsei mindig új élményekkel gazdagítják az idelátogatót. Megtalálhatók itt e vidék 
utolsó mocsárfoltjai, mocsárrétek, rekettyések, édesvízi halastavak, nagy kiterjedésű 
szikes legelők, sík vidéki tölgyesek, illetve az extenzív állattartás és a hagyományos 
szántóföldi mezőgazdasági művelés klasszikus formái. A halastavak legjelentősebb 
értékét a madárvilág képviseli. A fészkelő és vonuló vízimadarak tömegéről neves 
terület az ősi vonulóút egyik legfontosabb alföldi állomása napjainkban is.  

Legféltettebb természeti értékek közé tartozik a bélmegyeri Fás-puszta, amely 
az ősi erdőssztyep látványát idézi a magányosan álló több száz éves kocsányos 
tölgyekkel és idős vadkörtefákkal. A legelő néhány pontján a sziki erdőssztyepi 
társulás értékes állományai maradtak meg. Ősszel lila színben pompáznak a 
tisztások a pettyegetett őszirózsa és sóvirág sokaságától, s ezt a lila szőnyeget 
színezi sárgával a magasra növő sziki kocsord virága.  

A Kis-Sárrét nyugati határánál, a Holt-Sebes-Körös ölelésében húzódó Mágor-
puszta szintén a nemzeti park területi egysége. Az itt emelkedő kettős Mágor-halom 
gazdag történelmével és a feltárás bemutatásának módjával egyedülálló hazánkban. 
A Mágori kettős domb területén végzett feltárómunka eredményeként őskori 
települések maradványai, valamint Árpád-kori templomok és monostorrom 
maradványai kerültek napvilágra. A restaurált monostorfalak alatt húzódó, 1810–
1812-ben épített Wenckheim-féle borospincében a templomok építészeti múltját és 
leleteit bemutató múzeumot rendeztek be, a vele szemben lévő dombon pedig 
helyben feltárva, „in situ” mutatják be a feltárt őskori tell (telep) részleteit.  

A Békéscsabától délre eső területen kanyargott egykor az Ős-Maros; a folyó 
elhagyott medrei a nemzeti park Kígyósi-puszta területi egységének legfontosabb 
domborzati elemei közé tartoznak. A védett területen a klasszikus szolonyeces 
szikesekhez kötődő mikrodomborzati formák és növénytársulások teljes skálája 
megtalálható. A puszta nedvesebb részein ecsetpázsitos sziki rét alakult ki. A 
pusztán összegyűlő víztömeg több hónapos tavaszi és őszi vízborítást eredményez, 
ezért a területet a vonuló vízimadarak stratégiai fontosságú pihenőhelyeként tartják 
nyilván. Az utóbbi két évtized kutatásai nyomán megállapítható, hogy a globális 
felmelegedéssel is összefüggésbe hozható szárazodási folyamat e tájegységen jól 
érzékelhető tájváltozásokat eredményezett (a szikesek sótartalmának csökkenése az 
egykori vakszikek visszaszorulását, begyepesedését indította el). 

A kiváló talajadottságú löszpuszták egykor Magyarország területének 7,5%-át 
borították, és csaknem teljesen a szántóföldi művelés áldozatául estek. Az Alföld sík 
vidékein foltokban, szikespusztákon, idősebb mezsgyéken, bronzkori földvárakon, 
kunhalmokon megmaradt társulások védelme vegetációtörténeti, florisztikai 
szempontból egyaránt nemzetközi érdek. Battonya település mellett található a 
Tompapusztai-löszgyep, ahol a Kárpát-medencei jelentőségű botanikai értékek 
mellett a fokozottan védett földikutya stabil állománya is él.  
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Egy kis löszfolton él Magyarország legveszélyeztetettebb növényritkasága, az 
erdélyi hérics. Egyszerre bennszülött (endemikus) és maradvány- (reliktum) faj. A 
bronzkor végén épített Nagytatársánc néven említett földvár egy szintén ritka, 
fokozottan védett növény, a bókoló zsálya termőhelye. 
 

A kirándulási útvonalon megfigyelhető fontosabb érdekességek 

 

Algyő – kőolaj és földgáz feldolgozás. Magyarország legjelentősebb kőolajtermelő 
területe (Szeged város alatt ferdefúrásokkal feltárva). 1968-ban olaj- és gázkitörés. 
Érdekesség, hogy az iparűzési adó miatt a korábban Szegedhez tartozó Algyő ismét 
önállósodott. 

Hódmezővásárhely – hazánk 2. legnagyobb területű települése. A Tisza egykori – 
határozottan felismerhető – ártéri pereme a városfal maradványával. Az ország első 
közhasznú artézi kútja (Nagy András János kút - 1883). Működésének első száz éve 
alatt két Balatonnyi víz kitermelése (máig a 30 km-es körzetében több mint ezer kút). 

Az útvonalon Hódmezővásárhely és Szentes között, illetve Szentes után számos „ex 
lege” kunhalom. (Az 1996-ban született Természetvédelmi törvény alapján 
valamennyi kunhalom, földvár, stb. külön védettségi eljárás nélkül is védett.) A sík 
területen tájképi jelentőségűek. A kunhalmoknak a népi elnevezésével szemben 
(melyet Eötvös József honosított meg), nem sok közük van a kunokhoz. Ezek 
leginkább a rézkor emberének temetkezési helyei (török eredetű nevük a kurgán), de 
jó néhány halom későbbi települések maradványa, ún. tell. A névadó kunokhoz talán 
annyi közük lehet, hogy sok halmon a kunok kultikus célú szobrokat helyeztek el. 

 

 
 

32. ábra. Vágotthalom 
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Szentes – az Alföldön kedvező geotermikus adottságok talán legjelentősebb 
gazdasági hasznosítása: mezőgazdasági, illetve kommunális hévízhasznosítás 
(Árpád-szövetkezet). 

A Szarvas felé vezető útszakasz első részén a folyóvízi feltöltődés szép példái 
láthatóak. A légi felvételen jól tátható a síkságot kialakító több folyógeneráció (Kurca 
és Veker-ér). 

 

Cserebökény (a KMNP része) 

A védett rész a SzarvasSzentesFábiánsebestyén meghatározta 
háromszögben, közvetlenül a műút mellett fekszik. A Cserebökényi-puszták 
Tájvédelmi Körzet 1992-es létrehozásával a még meglévő pusztai tájkép, az 
ősgyepek, mocsarak és a különleges madárvilág oltalma valósult meg. A 

KörösMaros Nemzeti Park 1997-es megalakulásától Cserebökény 4537 hektáron 
annak területi egysége.  

 A 18. században az árvizek keresztül-kasul járták ezt a vidéket. Szarvasnál, a 
Körös bal partján indult egy kiágazás, melyet Kákafoknak hívtak. Innen a folyó vize 
áradáskor különböző ereken keresztül táplálta a mocsarakat. Ezek az erek 200 éve 
még jelentős vízfolyásnak számítottak. A víz végül a terület mocsarainak két nagy 
elvezető erébe, a Veker- és a Kórógy-érbe folyt, ahonnan a Kurcán keresztül jutott a 
Tiszába. Mikor a Körös apadni kezdett, a mocsarak vizének egy része közvetlenül 
visszafolyt a Körösbe. A folyószabályozás során a Körösök kanyarulatainak 
átvágásával akadályozták meg az árvizek kiöntését. A Kákafok elzárásával a 
területet elvágták az évenkénti árvizektől, ami a mocsarak gyors kiszáradásához 
vezetett. A 19. század közepén létrejött kis falvak lakossága a legelők nagy részét 
szántóvá alakította.  

 
 

33. ábra. Kurca légifelvételről 
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 Cserebökény mai képe két lényegesen különböző tájtípust mutat. Északi 
része megőrizte a korábbi ártéri jelleget, az édesvízi mocsarak között kiszáradt ártéri 
réteket és cickafarkfüves legelőket találunk. A déli rész szikes jellegű, és bár 
ürmöspusztái, vakszikei és szikfoltjai gyengén fejlettek, nagy kiterjedésű szikes 
mocsarak és rétek találhatók itt. A csapadékos években bővizű mocsarak alakulnak 
ki az egykor hatalmas ártéri mocsarak helyén, melyeket nádas, tavikákás növényzet 
jellemez. A gyorsan kiszáradó mocsarak uralkodó növénye a vízi harmatkása. A 
puszta legelterjedtebb nedves rétje az ecsetpázsitos kaszálórét. Ezek a nedves rétek 
a vizes élőhelyekhez kötődő madárvilág legfontosabb költő- és fészkelőhelyei közé 
tartoznak. A puszták legnagyobb területet borító társulása a cickafarkfüves 
szikespuszta. Az egykori ártéri mocsarak helyét ez a növényközösség foglalja el. 
Megtalálható itt a Tiszántúlra jellemző ürmöspusztai társulás, melynek jellemző fajai 
a sziki üröm, a sziki sóvirág, a kamilla és a sziki varjúháj. 

A nemzeti park kiemelt feladata a mocsarak helyén megjelenő időszakos vizek 
elfolyásának visszatartása, amelyek élőhelyül szolgálnak számos madárfajnak. 
Cserebökény madárvilága különleges értéket képvisel. Eddig 229 faj előfordulása 
bizonyított. A fokozottan védett madárfajok közül a cigányréce, a fehér gólya, a 
gólyatöcs, a gulipán, a gyöngybagoly, a hamvas rétihéja, a haris, a kerecsensólyom, 
a kuvik, a réti fülesbagoly, az ugartyúk és a szalakóta költ a területen. Fontos 
szerepet tölt be egyes madárfajok, például a fekete gólya, tavi cankó, nagy póling, 
kis póling, kék galamb vonulásában. A táj rendszeres dürgőhelye a túzoknak. A 
hátasabb részeken ürgetelepek találhatók.  
 A terület kultúrtörténeti értékekben gazdag, kiemelkedő jelentőségűek az 
Árpád-korból való fábiánsebestyéni és a 15. századi ecseri templomok romjai. A 
hajdani Ecser falu középkori templomának hajóromja a Veker-ér egyik szép 
kanyarulatánál található.  
 
Szarvas–Békésszentandrási-Holt Körös. A Tisza vízrendszer legnagyobb mentett 
oldali holtága. 29,2 km hosszú, átlagos szélessége 68 méter, területe 199 hektár, 
térfogata 4,3 millió m3. Rehabilitációja 1986-tól, majd 1991-től PHARE támogatással. 
 
Szarvas – Oktatási (főiskola), tudományos (HAKI, korábban ÖKI is), kulturális 
központ. Arborétum. KMNP Igazgatóság. 
 

 
 

34. ábra. Szarvas térképe 


