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A Hegyköz 
Az újhelyi Sátorhegy lassan elmarad mögöt tünk , balról felmagasodik a Nagy Hal lgató komoran őrkö-

dő sötét kúpja, jobbról lapályos rét fut le a Ronyva patakig. A hegyek alján kanyargós országút halad 
az átgondolatlan elhamarkodottsággal megszüntetet t kisvasút töltése mellett legészakibb kistájunk, a 
Zempléni-hegységbe ékelt, medenceszerű Hegyköz felé. Az enyhén emelkedő úton Széphalomnál lépi át a 
táj déli kapuját az országjáró, hogy Petőfi intése szerint elzarándokoljon irodalmunk „szent öregének", 
Kazinczy Ferencnek a sírjához. 

Kalauzunk természetesen maga Petőfi. „Űjhelytöl félórányira éjszak felé esik Széphalom — írja útileve-
lében — , Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festői szépségű táj. Különösen pedig 
szent hely, szent az öreg miatt, kinek itt van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lel-
kű magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni, mint a mohamedánok Mekkába." Huszonöt évig 
élt a költő széphalmi kúr iá jában, amelynek pitvarából „szép formájú nagy hegyeket" látott maga előtt. Hu-
szonöt éven keresztül Széphalom sugározta szerte a hazába a nemzeti újjászületés programját és szellemét: 
a vályogból rakott, zsupfedeles Kazinczy-udvarház a magyar irodalom messzivilágító központ ja lett. Az 
1831 évi kolerajárvány ragadta el Kazinczyt, s amikor Petőfi 1847 júliusában sírjához zarándokol t , a szép-
halmi ház és park már ,,a pusztulás és feUdés legszívszaggatóbb, legelkeserítőbb képét" mutat ta . 

Azóta porrá omlott a Kazinczy-kúria, helyén görög ízlésű mauzóleum áll, Ybl Miklós klasszikus szép-
ségű alkotása. Előtte Kazinczy Lajosnak, a költő f iának, a t izennegyedik aradi vé r tanúnak a szobra. A 
mauzóleum kápolnaszerű belsejében kis múzeum eleveníti meg a költőt és korát. A „szent ö reg" egykori 
íróasztala helyéről hófehér márványszobra néz szembe az antik templomocskába lépő zarándokkal . A 
mauzóleumtól gyertyán-fasor vezet a sírokig. Vén fák sátorában, „zöld hantnak alatta" pihen családja 
körében a költő. Kőoszlopán még olvashatók özvegye sorai: „A sűrű halálok esztendejében állíttatá ezen 
emléket gróf Török Sophie, az elhunyt hitvese és hét élő maradékainak annya." A síron, melyre Petőfi le-
térdelt, seregestül virágzik a vadszázszorszép, s nyugat felől azok a szép formájú nagy hegyek az örökké-
valóság nyugalmával tek in tenek a hantokra. 

Ezek a sátor , kúp meg harang alakú hegyek egyre közelebb jönnek, amikor Mikóháza és Felsőregmec 
között átlépjük a Hegyköz tulajdonképpeni határát . A Nagymilic csaknem 900 méterig emelkedő gerincé-
nek déli lábától a Bózsva pa tak völgyéig, karéj a lakban terül el a dimbes-dombos Hegyköz. Északról, 
nyugatról, délről erdőbozontos hegyek koszorúja öleli körül, csupán keletre nyílik ki a táj a Ronyva felé, 
amelybe a hegység belső vizeit hordja a fürge futású Bózsva. Az erdős kúpoktól körülfogot t medencében 
tizennyolc falucska üldögél a lapos fö ldhátakon s a betorkolló patakvölgyek alján. Enny i a Hegyköz. A 
szántók sávjaitól tarka, hosszúkás medence egy-egy beöblösödésében, hegyek aljában, e rdők szegélyére 
települt Füzérkajata, Füzérradvány, Vilyvitány, Nyíri , Füzérkomlós, Füzér, s legmagasabbra a tatárivadé-
kok lakta Pusztafalu, amely gazdag népi tánc- és dalkincset őriz. A Bisó patak mentén Fi lkeháza és Pálháza, 
a Nyíri patak partján Kisbózsva házai sorakoznak. A Hegyközt kettészelő Bózsva patak völgyébe Nagy-
bózsva települt, s ide nyúlnak délről azok a keskeny mellékvölgyek, amelyek Kishuta és Nagyhuta , Ko-
vácsvágás meg Vágashuta hegyek közé bújt házait rejtik. Fogyó népességű kisközségek valamennyien, 
csak a falusi üdülés, a „szelíd turizmus" kibontakoztatása tar thatná életbe őket. A Füzérkomlósra fölve-
zető hegyközi vasút — megszüntetéséig — nagyobb országjáró csoportoknak is lehetővé te t te a fővárostól 
távol eső regényes táj fölkeresését, azóta a honismeret fölbecsülhetetlen kárára , egyre csökken az idáig el-
jutó kirándulók, természetjárók száma. 

Már kívül esik a tu la jdonképpeni Hegyközön — de a tájba nagyon is beletartozik — a nyugatra ki-
nyíló völgy kapuját őrző Telkibánya. A Zempléni-hegység — korábbi nevén az Eperjes—tokaji-hegysor, 
amelynek Trianon után csak a legdélibb része maradt a miénk — ásványi kincsei már évszázadokkal ez-
előtt ipari tevékenységre vezet ték rá a táj emberét . Telkibánya környékén a vulkáni u tóműködés erőtel-
jes ércesedést hozott létre: a nagy mélységből feltört forróvizes oldatok arany és ezüst te léreket raktak le 
a kőzetrepedésekbe. Egyik legrégibb nemesérc-lelőhelyünk ez a kis bányásztelepülés. A 15. és 16. század-
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ban virágzó arany- és ezüstbányászatra emlékeztet a gótikus református templom fel i ra ta : ,.Régen város 
voll e helyen, Sigmond király idejében, Két templomok, nagy töltések. Arany bányák és sok ércek.' Vésővel 
és kalapáccsal vájták századokon át az ezüstös és aranyos pirit tar ta lmú kőzetet a telkibányaiak. Fakere-
kü kocsikon, fasineken tol ták felszínre a tárókból , aranytörőkben dolgozták fel, s a tiszta nemesércet fi-
renzei, velencei kereskedők vásárolták fel. A 17. század elejére azonban a hozzáférhető nemesérc-telére-
ket mind kitermelték, a bányaművelés abbamaradt , s a Zsigmond király idejében még pénzverővel is di-
csekvő városka apró hegyifaluvá jelentéktelenedett . Az utóbbi években idegenforgalmi érdekességként 
megnyitották a több évszázada lezárt aranybánya egyik tárnáját. A korhű állapotban helyreállított közép-
kori bányajáratban bemutatják a látogatóknak a kezdetleges bányaművelési eszközöket, az ércszállító ka-
sokat, a fadorongon csúsztatott kőzethordó szánkákat , a bányamécseseket és fáklyákat, a különböző éke-
ket, vésőket és kalapácsokat, amelyekkel a kőzethasadékokból kifej tet ték az aranyrögöket. A múzeum lá-
togatói az elhagyott bányák mély járatait jól ismerő vezetők kíséretében ereszkedhetnek le az aknába, a 
hajdani aranyásók nyomdokain 

A bányaváros múltjának úgyszólván egyetlen építészeti emléke az egykori várdombon emelkedő ke-
rített templom. Méteresnél vastagabb falaival valamikor erődítményül is szolgált, védte a város lakossá-
gát, a holtakat pedig maga köré gyűjtötte temetőjébe. A fejfák faragása elárulja, hogy férfi vagy nő, fiú 
vagy leánygyermek nyugszik a hant alatt. A férf iak sírjára elől magasított , hátul csapott fejfát tűznek, az 
asszonyoké éppen fordított , elől csapott, hátul magasított , mintha a kontyot jelezné A legények gombban 
végződő fá t kapnak, a leányoké pedig koronaszerűen négy ágban végződik. A régi falu elaggott gyümölcs-
fák alatt pihen az erődtemplom körül . . . A vészterhes bányászsors emlékét őrzi Tompa Mihály Veres 
patak pímű regéje. A városka fölött emelkedő Kányahegy lejtőjén fakad a Vörösvíz patak — a monda 
szerint halott bányászok véréből. A tclkibányai ércfej tőknek az volt a fizetségük, hogy szombatonkint dél-
től estig saját maguknak bányászhat tak; az az arany, amit ez idő alatt kifej tet tek, az övék lett. Egy szombat 
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délután a kincskeresés lázas munká jában nem vették figyelembe a vészjeleket, rájuk omlott a bánya, három-
százan pusztultak el a lezúduló sziklák alatt. „Itt hajdanában Arany- s ezüstre vitt a gazdag ér; ölében most for-
rás buzog fel, Veres habokkal, mintha volna vér . . ." 

Porcelán-iparművészetünk egyik elindítója is Telkibánya volt. A hatalmas erdőségekből kitermelt fa és 
a környéken feltárt kaolin hasznosítására 1825-ben kőedénygyárat alapított itt a hegység földesura , a Rá-
kócziak elkobzott bir tokainak egy részét megszerző Bretzenheim herceg, a pataki vár új gazdája. A kis 
manufak túra ügyes kezű munkásai a szürkéskék mázzal bevont porcelántálakra, -kancsókra, -kulacsokra, 
gyertyatartókra a zempléni e rdők virágainak, madara inak a képét festet ték, s a maguk tervezte motívu-
mokat legtöbbször petrezselyem és szőlőlevél mintákkal díszítették. A telkibányai műhelyből kikerült tá-
lak, tányérok, korsók, kancsók, vázák, kávés- és teáskészletek, díszedények egészen sajátos stílust képvi-
seltek, s a legnevesebb külföldi porcelángyártmányok mellett is megállották a helyüket. A kézműves tech-
nikán alapuló kis üzem azonban csak 1906-ig bírta a versenyt a fej let tebb technológiájú osztrák és cseh 
kerámiai iparral. Ma is működik azonban a szomszédos hollóházi porcelángyár, az ország egyik legrégibb 
üzeme, ahová a telkibányai mesterek, műhelyük megszűnte után át telepedtek. A több mint 140 éves hol-
lóházi f inomkerámia-gyár a szomszédos Füzérradványban termelt kaolinból készíti az élénkszínű virág-
mintákkal ékes majolika á rukat , a régi magyar sodronyzománc díszítésű vázákat , népi mot ívumokban gaz-
dag, de legmodernebb formájú és funkciójú kerámiákat . 

A hegyközi medence északi szegélyén sorakoznak a Zempléni-hegység országhatárt jelző kúpjai. A 
fenyvesekkel tarkított nehéz bükkerdők, a sűrű, tömött pázsitú hegyi legelők, a meredeken elfekvő irtás-
rétek magashegységi hangulatot kölcsönöznek a tájnak. Itt dombosodik fel a hegysor hazánk területére 
eső legkiemelkedőbb orma, a 896 méter magas Nagymilic. Fennsíkká szélesedő tetején cserjés, bokros li-
getek; némelyik szabványos angolkert , mintha művész keze formálta volna, gondos terv szerint. Szikla-
gyepes tisztásai, csendes zsongású fenyvesei havasalji hangulatot árasztanak. A sziklagörgeteges talajon 
csodálatos nagy páfrányok teregetik szét fűrészfogű leveleiket. 

A tetőről hatalmas körben nyitott a táj. Ala t tunk fekszik el szinte egybeláthatóan az egész Hegyköz. 
A magas hegyektől körülvett kerekded síkság közepén álló magános vulkáni kúpon idefehérl ik Füzér 
várának csontvázszerű romja. Igazi sasfészek, egy 1270-ből való oklevélben szerepel a neve először mint 
„Castrum Fyzer". Falai helyenként még magasan állnak, de a termek sora már beomlot t ; csak a négy-
szögletes bástyatorony van aránylag ép ál lapotban. Alsó szintjének lőrésablakú, dongaboltozatos szobája 
még őrzi a román kori építészet jegyeit, de fölötte a várkápolna gótikus hálóboltozata már beomlott . Csak 
a falsarkokból induló bordaívek s a falpillérek f inom faragású szoborfülkéi sejtetik ha jdan i szépségét. 

A zempléni, abaúji hegyekben minden várnak van valami köze a kuruc forradalmakhoz. Patak, Tokaj , 
Regéc várai lengették a legmagasabban a Libertás lobogóját. Gyűlt alájuk a beregi, sárosi, zempléni, ungi 
jobbágyfalvak népe. „Ezek bátorsággal németre mentenek, Eleget közülük lóról levertenek, Sok officéreket 
meg is kötöztenek, Ellenség vérével földet öntöztenek" — énekli közülük valamelyik névtelen. S amikor 
Majténynál letörött a zászló, Füzér kicsorbult falai látják utoljára a bujdosók seregét. I t t vonulnak Len-
gyelország felé, ezekben a rengetegekben vesznek búcsút a szülőföldtől : „Piros kantár a kezemben, Piros 
csizmám a nyeregben, Indulok lengyel végekre, Búsan nézek hazám fele . . . " Elnémult az tán a tárogatószó, 
csak a zempléni nép gazdag mondavilága őrzi tovább a legendás kor emlékét. A hervadó színeket öltött 
nagy hegyek közt az őszi ha rmat lehulltával ködlovagok járnak, s éjféltájt álomszerűen felsír a tábori síp 
a Rákóczi-kőnél . . . 

Antalffy Gyula 

János mester: Női fejes gyámkö a budai királyi palotából (Hornyák László rajza) 
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