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Halászy József 
 

A szép és gazdag Szatmár 
(részlet) 

 

Mintegy Jó Reménység foka, úgy tűnik fel Szabolcs 
úntasztó síkja s homokos lapályin nőtt nyírjesi megett Szatmár, 
melynek iszapos téreit keletről és kelet-délről gyönyörű hegy-
láncaztok gruppjai kerítik. Bájolóbb a hegyes-völgyes vidék, de 
hasznosabb a sík; szerencse pedig, hol mindkettő egyesítve van, 
hol a vad bérceket mosolygó sík terület válogatja, hol hegyeket 
völgyek, folyók s gabona lengési alatt ingó dombok messze 
elnyúló domborodási övedzenek; s ha majd ismét felhágván a 
szomszéd hegyre letekintesz, mindegy elődbe varázsolva látsz 
egy más világot, mely láthatárodat a láthatatlanba látszik 
kiterjeszteni. Itt erős tölgyek, suttyogó levelű nyár s topolyafák 
hintenek oldalt enyhítő árnyékot; s amott a sűrűen apró 
vízesések törnek át, majd lejjebb a cserésben fülemilék énekétől 
visszhangzó boltozott lombok nyitnak ösvényt egy kígyódzó 
patak nyargalta völgyre.  

A szép és gazdag Szatmárban a buja, búzát termő síkokat, 
a szinte kis fát ábrázoló magosságú s szokatlan vastagságra nőtt 
kukoricás táblák, majd ezeket egy-egy kis erdőt formáló lankák, 
gyümölcsösök fedik váltogatva. A szőke Szamos amott vészes, 
de gyakran nílusi termékenységet hozó gazdag folyamiban 
bőkezűleg hömpölyögteti jóízű, szálkátlan kecsegéit s más több 
fajta halait keleti hegyei közt nyíló szorosán át a megye alsó 
téresebb vidékire. Szatmárnak a nagyvilág elfajult városiságit 
nem esmért csendes, békés lakosi megelégszenek a természet 
egyszerű örömivel. Számos halászó csoportok csónakjai terítik 
fűlt nyáron át a halkan suhanó Szamos tetejét; s az izzadt halász 
ilyenkor a gyümölcsös fák hűs boltozati alatt keres enyhet, míg 
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azonközben a más oldalon egy csoport vadász átszáll, s a túl-
part alatt elnyúló rengeteg nádasokban gödények egyhangú 
bömbölésök beljebb csalogatási közben hajhássza a szárnyas 
sereget, mely a metsző nádas csörgésitől felriadva levegőbe 
reppen, s repülésével meghomályosítja a napot, s egy lövésre 
szétfut a mérhetetlen levegő üregébe, mint szétrepülnek az apró 
felhők a nap sugára egy kipattanására. Majd ismét estendelen 
egész háznépeket szemlélhetni barátjaik társaságában amaz 
erdők módjára elterjedt lankákba kisietni, hol az édes gyümöl-
csökkel terhes agg fák egybeszőtt hűvösében a barátság s csen-
des öröm fűszerezte ozsonnáját gyepszőnyegen, nomádi érzé-
sek közt végzi a kis társaság. […] 

Szatmár vármegyének felső vagy keleti részét hegyek kerí-
tik, melyeken becsületes jó asztali bor termesztetik, s belsejek-
ben az arany s más ércnek még némely maradványi is talál-
tatnak; apró keskeny völgyeit kies patakok csergése kellemesíti. 
[…] 

Megállni az első dombon, végignézni Szatmár felé a 
tölgyes allén s a köröskörül óriás módra feltűnt hegyeket, bérce-
ket, mint nemkülönben nyugat és északra látkörrel együtt vég-
ződő síkságot látni elterülni: oly dicső látás, mely egyetlen a 
maga nemében. A hegynek alját aprós cserjék s szántóföldek 
lepok; völgyein szép, rétséggel elegyes úgynevezett lankák 
terjednek el, s ezek már azon gyümölcsösök, melyek a Szamos 
partja mentiben s egyébütt is szinte szakadatlanul folyó gyü-
mölcserdőket formálván Szatmár vármegye kincses társainak 
tartathatnak, úgymint  melyelből csergedez kimeríthetetlen 
bőségű égett itala, a szatmári híres szilvapálinka. […] 

…a tüzes nyár kifőzte termésekkel terhes fák, melyelnek 
kedveskedő terhök alatt szinte a locskoló habokban ferdő 
gyümölcsik csalogatva kínálkoznak; vadszőlővel s barátságos 
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komóval körülszőtt gallyaik közül irigy levelek takarta piruló 
almák, sárgálló körtvélyek s kékes szilvák mosolyogva integetik 
magok felé a szüretelő háznépet. Amott a part fatövekkel benőtt 
oldalában kivágott lombos gyepágyakon megelégedve tanyázó 
öregek a terebély fák lugasokat formált árnyéka alatt örömélve 
követik szemeikkel a fától fához futkosó gyeermeksereget. Itt, a 
töveket locskoló víz léptetve suhanó folyamiban más csoport 
ferdik s kapdossa a lepotyogó gyümölcsöt, mellyel a gyökereket 
öntözhető folyónak adózni látszik a háládatos természet. 

 
(Forrás: Szatmár vidéke jelességei. Tudományos gyűjtemény, 1831. 
VI, 104–108.) 

 


