
TUDOD-E, HOGY… 
1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az első 
világháborút Magyarország számára lezáró békeszerződést. Ez a dokumentum máig 
meghatározza Magyarország és a környező államok határait. Összeállításunk a 
határon túli magyarlakta területekre kalauzol benneteket. Reméljük, lesz alkalmatok 
személyesen is felkeresni ezeket a nevezetes helyeket. 

 

Románia  

 

... Arad városát leginkább egy szomorú eseménnyel 
kapcsolatban emlegetik?  Itt végezték ki 1849. október 6-
án az aradi vértanúkat. Október 6-a az aradi vértanúk 
emléknapja, 2001 óta nemzeti gyásznap. 
 
 
 
 
 

 

... Kolozsvár (románul Cluj-Napoca) Erdély történelmi 
központja és legjelentősebb városa volt?   
 1443. február 23-án itt született meg Méhffi Jakab jómódú 
szőlősgazda házában Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet 
kisebb fia, Mátyás. 
Videó Mátyás király szülőházáról 
 
 
 

 

... Nagyszalontán (románul Salonta) született 1812-ben 
Arany János, a magyar költészet egyik legismertebb alakja? 
Egészen korán, három- négyéves korában megtanult olvasni, 
hamuba írt betűk segítségével. Mire hatévesen iskolába 
került, már tökéletesen olvasott. A szülőház helyén ma tájház 
működik. 
Arany János: Családi kör 
 
 

 

... Nagyszentmiklóson (románul Sânnicolau Mare) született 
Bartók Béla, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője? 
A település nem csak róla nevezetes, hanem az 1799-ben 
megtalált 23 aranyedényből álló nagyszentmiklósi kincsről is. 
Bartók Béla: Román népi táncok 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B2TBm83vIWg
https://www.youtube.com/watch?v=aljb5FCCUKY
https://www.youtube.com/watch?v=4HAIHSqiwAA


 

... Segesvárnál (románul Sighișoara) zajlott az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatája? 1849. 
július 31-én a Bem tábornok vezette magyar csapatok 
vereséget szenvedtek az orosz és osztrák hadseregtől. A 
segesvári csatát követően tűnt el nyomtalanul Petőfi Sándor. 
 
 
 
 

Szerbia  

 

... a Szabadka elővárosában fekvő 4,2 négyzetkilométeres 
Palicsi-tavat már 1897-ben villamos kötötte össze a várossal? 
Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnépszerűbb 
fürdőhelye volt. 
 
 
 
 
 

 

... Kecskeméthez hasonlóan Szabadka városában is több 
gyönyörű szecessziós épületet találunk? Ide sorolható többek 
között a városháza, a zsinagóga és a Raichle-palota is. A 
Zsolnay gyár által készített épületkerámiák és díszes, színes 
ablakok díszítik az épületeket. 
Szabadka, Palics és a szecesszió 
 
 
 

 

... Zenta mellett világtörténelmi jelentőségű csata zajlott?  
1697. szeptember 11-én a Savoyai Jenő által vezetett 
egyesült hadak nyertek a törökökkel szemben. Ezzel a 
győzelemmel szabadult fel majdnem egész Magyarország az 
oszmán hódítás alól.  
Videó Zentáról 
 
 
 

 

... Zombor (szerbül Sombor) városházájának nagytermében 
akkora festmény látható, ami miatt a falat is le kellett 
bontani? 1896-ban a millennium megünneplésére készült 
Eisenhut Ferenc Zentai csata című 7x4 méteres képe. 
Zomborba szállításakor le kellett bontani az utcai fal egy 
részét, hogy helyére kerüljön a körülbelül 300 kilós festmény. 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AX4thksZq-o
https://www.youtube.com/watch?v=hvVKDxskF-w


Horvátország  

 

... IV. Béla királyunk a tatárjárás elől Dalmáciába menekült? 
Felesége itt, Klissza (horvátul Klis) megerősített várában 
hozta világra leányukat, Margitot, akit fogadalmuk szerint 
apácának adtak.  
Videó a klisszai erődről 
 
 
 

 

 

... Pólában (horvátul Pula) őrzik egyik Árpád-házi királyunk 
sírkövét? Itt található Salamon (1063-1074) sírköve, aki 
miután unokatestvérei elűzték a trónjáról, Pulában lett 
remete, majd halála után boldoggá avatták. 
 
 
 
 
 
 

Szlovénia  

 

... a felsőlendvai vár (szlovén nyelven Grad 
Grad) Szlovénia legnagyobb kiterjedésű várépülete? Az 
ország északkeleti sarkában található sokszögű 
erődítményben annyi szoba van, ahány nap van egy 
évben. Az épület felújítás alatt áll, körülbelül a szobák fele 
látogatható. 
 
 
 

 

... a közvetlenül a magyar határ mellett fekvő Kapornak 
(szlovénül Krplivnik) az Őrség része? Nevét onnan kapta, hogy 
a honfoglaló magyarok őrállókat telepítettek ide, az ország 
nyugati kapujának védelmére. Itt található a Kapornaki 
Néprajzi Gyűjtemény, mely egy módos őrségi gazda 
birtokával ismerteti meg a látogatót. 
Videó az Őrségről 
 
 

Ausztria  

 

... az ausztriai Raiding magyar neve Doborján? Itt született 
1811-ben Liszt Ferenc zeneszerző. Szülőháza ma 
emlékmúzeum.  
Kisfilm Liszt Ferenc életéről 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_I7f2WE1NbE
https://www.youtube.com/watch?v=MrE9UU2vhtI
https://www.youtube.com/watch?v=wshp0IQrw94


 

... a 882 méteres Írott-kő  
(németül Geschriebenstein) nem csupán arról nevezetes, 
hogy a Dunántúl legmagasabb hegycsúcsa? Az 1913-ban 
épült kilátó közepén húzódik végig az osztrák-magyar határ, 
ezt a torony közepén egy határkő is jelzi. A kilátó bejárata 
az osztrák oldalon van. 
Kéktúra a Kőszegi-hegységben 
 

 

... a kismartoni (németül Eisenstadt) Esterházy-kastélyban élt 
és alkotott Joseph Haydn osztrák zeneszerző közel 30 évig? A 
kastély egy technikai újdonságról is nevezetes. II. Esterházy 
Miklós (1765-1833) herceg Európa egyik első felvonóját 
szereltette be a kastélyba. 
https://esterhazy.at/hu/esterhazy-at-home/schloss-
esterházy 
 
 

Szlovákia  

 

... gyermekként 7 évig élt Galántán (szlovákul Galanta) 
Kodály Zoltán, akinek édesapja itt volt állomásfőnök? Itt 
hallgatta a „világhíres” cigányprímás verbunkosait, nótáit, 
melyek a Galántai táncok című Kodály-mű ihletői lettek. 
Galántai táncok 
 
 
 
 

 

... Kassán (szlovákul Košice)  a Szent Erzsébet-
dóm kriptájában nyugszik II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, 
Zrínyi Ilona? Itt található Rákóczi rodostói házának másolata 
is. 
Videó a felújított Rodostói házról 
 
 
 
 

Ukrajna  

 

... Munkács várát a Thököly szabadságharc idején Zrínyi Ilona 
évekig védte a császári csapatok ellen? 
1844-ben ezen a településen született világhírű festőnk, 
Munkácsy Mihály. 
https://www.youtube.com/watch?v=cbQKZ_uL_OU 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8DKFGTxGzKk
https://esterhazy.at/hu/esterhazy-at-home/schloss-esterh%C3%A1zy
https://esterhazy.at/hu/esterhazy-at-home/schloss-esterh%C3%A1zy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
https://www.youtube.com/watch?v=9LmF8Si8l_Y
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Erzs%C3%A9bet-d%C3%B3m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Erzs%C3%A9bet-d%C3%B3m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rodost%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=S0AABba9LAY
https://www.youtube.com/watch?v=S0AABba9LAY
https://www.youtube.com/watch?v=cbQKZ_uL_OU


 

... a szerednyei (korábban Szvedernik) vár különleges helyet 
foglal el Kárpátalja műemlékei között?  Egy legenda szerint 
egykor földalatti alagút kötötte össze az ungvári várral, 
ami egy ideig a Dobó családé volt, falai között halt meg Dobó 
István, Eger hős védője. A város nevezetessége a Dobó 
István által építtetett öt kilométeres borospince-labirintus. 
Videó a várról 
 
 

 

... 895-ben honfoglaló őseink nagy részét Árpád vezér a 
Vereckei-hágón keresztül vezette a Kárpát-medencébe? A 
841 m magas hágón található 7 tömbből álló honfoglalási 
emlékmű a hét vezérnek és a turul mondának is emléket állít. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3u4rug16NAc

