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Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület tanulmányutat szervez 

Lengyelországba 2020. aug.6-9-re. 

A magyar nép számára szomorú évforduló 2020, hiszen 100 évvel ezelőtt kötötték 

meg a trianoni békeszerződést a versailles-i béke keretében. Erre az évfordulóra is 

emlékezünk ezzel a tanulmányúttal. De amíg az I. világháború vége nekünk a 

tragédiát (a trianoni békeszerződést) hozta, addig Lengyelországban nemzeti 

ünnepként ülik meg 1918. november 11-ét. Lengyelország 1918-ban ismét 

visszanyerte függetlenségét, egységét. 

Sokan nem tudják, de Nagy-Magyarország területéből is részesült Lengyelország, 

azt még kevesebben, hogy ezek a területek semmiképpen nem maradtak volna 

Magyarországé, hanem Szlovákiát (Csehszlovákiát) illették volna. Határviták után 

döntöttek ennek a két területnek a sorsáról (ahogy más délnyugati területekről is) 

Azt gondoltam, érdemes lenne fölkeresni ezt a – tulajdonképpen két – területet, ami 

a zakopanéi „beszögellés” két oldalán helyezkedik el: Árva megyéből, illetve a 

Szepesség pici (mintegy 25 ezer főnyi, 2 Budapestnyi) területről van szó.  

 
A lengyel-magyar történelmi kapcsolatoknak ez egy izgalmas, de kevésbé ismert 

témája! Nem akarunk sebeket föltépni, szemrehányást tenni (nincs is miért!), de 

érdekes lehet mindenkinek ezen helyek kultúrájának megismerése. 

Azt gondolom, méltó megemlékezés lesz ez a 100 évfordulóra. 

Terveink szerint Szczawnica (bár ez soha nem tartozott Magyarországhoz) lenne a 

központi helyszín, innen „néznénk szerteszét”.  

A térképen látható a baloldali rész Árva, a jobb oldali a szepesi rész. Mindegyik 

helyen jártunk már (de nem mindenki), és persze új dolgokat is fölkeresünk majd. 

Jablonka volt az utolsó nagyobb magyar település az árvai részen, előtte Orawka 

(Kisárva) (fatemplom, magyar szentek ábrázolásával) gyönyörű temploma. 

,  



A szepességi részen néhány kisebb települést keresünk föl (lehet, hogy nem 

mindegyikben állunk meg) : Újterebes  

,  Felső- és Alsólápos

,Szepesgyörke        

 Bélakorompa , Nedec, Czorstyn.  

Mindez persze így együtt soknak tűnik, de nem sok! Közel vannak egymáshoz, 

összesen 110 km-t jelez most a térkép. Templomok, várak szerepelnek benne. A 

leghosszabb látogatás Nedecben lesz, de nem elsősorban a várban, ahol szinte 

mindenki járt   , hanem a nedeci 

magtárban, ami igazában egy néprajzi kiállatás.  Czorsztyn várát is meglátogatjuk 

, Nedec a magyar, a Czorsztyn a lengyel határvár volt!  

 Ma a tóvá duzzasztott Dunajec választja el őket. A két vár 

között hajóval közlekedünk, szimbolikusan átkelünk a régi lengyel-magyar határon. 



Szczawnica    lesz a bázishelyünk, innen mennénk 

csillagtúraszerűen a többi helyre.   A kisváros 

Lengyelország egyik legjelentősebb fürdőhelye, a mi szempontunkból a 

legfontosabb, hogy a magyar Szalay József alapította. Természetesen 

megemlékezünk majd róla is a szobránál.   

Terveink szerint fölmennénk libegővel a Palenicára. És ha már itt járunk, nem 

hagyjuk ki a felvidéki Vöröskolostort  sem. De a 

Felvidéken több  helyen is megállunk még: Zuberec falu skanzenjét közülünk nem 

sokan látták – ez is a határvidék (gorálok, szlovákok, lengyelek által lakott vidék 

néprajzát mutatja.  



Lőcse városa picit kiesik az útvonalból, de egy rövid látogatást megér, főleg a 

gyönyörű gótikus templom.    És ha már 

gótika, akkor jó lenne Csütörtökhely gótikus templomát is megnézni, benne a 

Szapolyai-kápolnával.  Mindez az időbeosztás kérdése is.  

Nem szoktam sokkal részletesebb ismertetőt írni, hiszen mindenki kedvére 

megnézheti a szakirodalmat, illetve az internetet! A fotók is inkább csak ízelítőt 

adnak, van közte a saját egyesülünk fotója is!   

Szívesen ajánlok viszont szakirodalmat:  

Farkas Zoltán: Krakkó, Galícia és a Tátra c. útikönyve, több kiadást is megért. 

A Panoráma-sorozat Dél-Lengyelország c. útikönyve (régi, de jó!) 

A legfontosabb: Konrad Sutarski, Domonkos László: Megőrzésre átvéve c., 

2009-ben megjelent könyve, ami kimondottan erről a két területről szól. 

Remélem, a könyvtárakban megvan, ha nincs, akkor sürgősen vegyétek/vetessétek 

meg! 

A lehetséges szálláshely: Szczawniczában egy hotel, 2-4 személyes szobákban. 

A költségekről: A zloty összege 510, mivel a szálláshely nagyon drága (175 

zloty/fő/nap félpanzióval) és ezen kívül vannak az egyéb (belépők, hajózás, 

idegenvezető. szervezés) költségei – de hozzáteszünk majd egyesületi/pályázati 

pénzből). Az autóbusz  15 ezer Ft lesz az egyesületi tagoknak, a külsőknek 17 ezer 

Ft.   

A jelentkezésnél előnyt élveznek az Érdlemke tagjai! 

Remélem, kedvet csináltam az úthoz! Dél-Lengyelországban mindig szívesen látnak 

bennünket. 

Diósd, 2020. január 23. 

Bazsóné Megyes Klára szervező 

http://www.csebygeza.hu/esszek/nedec-var.pdf 
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