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SÁRKÁNYLEGENDÁK SZOBRAI
A várost valóságos sárkánykultusz lengi be. A minorita és 
a református templomot összekötő Várostörténeti sétány 
két sárkányszobra a kétféle sárkányölő mondát idézi meg. 
Ezekben összemosódik a mondabeli Báthori Vidnek – aki 
állítólag Szent István idejében élt – és a későbbi valóságos 
személynek, Bátor Oposnak alakja. A Báthori család ecsedi 
ága szerint Vid legyőzte a közeli Ecsedi-lápban tanyázó, a 
környéket rettegésben tartó sárkányt, annak fogait pedig 
bizonyítékként kivette. A somlyaiak emlékezete szerint a 
Kraszna-folyó mentén húzódó hegyi barlangban élő ször-
nyet győzte le Bátor vitéz, és hogy higgyenek neki, kitörte 
a megölt sárkány három fogát. A három sárkányfog, illetve 
maga a sárkány alakja is bekerült a Báthoriak címerébe. 
A sétányon hatásos szoborcsoport örökíti meg a Szentvér 
utca legendáját, egy szoboregyüttes Báthori György és 

Báthori Anna házasságát, az út végén pedig a Szent 
György Lovagrend is megjelenik. A sétány különlegességei 
a Leonardo da Vinci tervei alapján elkészített fegyverek és 
egyéb találmányok reprodukciói.

TEMPLOMOK, SORSOK, SÁRKÁNYOK
A látványos megjelenésű, gótikus minorita templom és kolos-
tor ékessége a fából faragott Krucsay-oltár, amely 1731-ben 
készült, és Krisztus szenvedéstörténetét mutatja be. Az oltárt 
vezeklésül, hűtlen felesége lefejeztetését követően emel-
tette Krucsay János Szabolcs vármegyei alispán. A templom 
közelében levő tó partján megint egy sárkánnyal találkozunk 
– ez vasból készült, és nyáron vizet köpköd.
Dombtetőn magasodik a református templom: monumen-
tális, késő gótikus, hálós boltozatú épület. Bejárata fölött 
látható a sárkányos Báthori-címer. Eredetileg családi kápol-
nának és temetkezési helynek szánták. Itt van Báthori István 
erdélyi vajda vörös márvány síremléke, amely életnagyságban 
és teljes fegyverzetben ábrázolja az elhunytat.
A templom közelében áll hazánk legnagyobb és legrégibb fa 
harangtornya, amely 1640-ben épült. Megéri fellépcsőzni, mert 
odafentről nemcsak a város panorámáját, hanem a négy evangé-
lista dombormű képével ékesített harangot is megcsodálhatjuk.

VÁRKASTÉLY, MÚZEUM, GYÓGYFÜRDŐ ÉS KEMPING 
A hajdani erődítményből csak ebédlőépülete maradt meg, a töb-
bit 2006-ban építették újjá. A reneszánsz épületben berendezett 
panoptikumban megelevenedik a történelem: öt jelenetben 45 
életnagyságú figura idézi fel a Báthori család jelentős – köztük 
hírhedt – tagjait és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket. Az ebéd-
lőtermet a kornak megfelelő stílusban rendezték be. A kastély 
tetőterében ugyanakkor modern konferenciaközpont létesült. 
Az egykori minorita kolostor gyönyörű épületében található 
múzeumban a város történetét, földesurainak és lakóinak 
használati és dísztárgyait is megszemlélhetjük. 

Sárkányról nevezték el Nyírbátor wellness- és gyógyfürdőjét, 
valamint közelében a kempinget is, amelyet erdő és tópart övez. 

TÚRÁZÁS ÉS GASZTROÉLMÉNYEK
Szabolcs az almatermesztés központja, itt ez a gyümölcs 
nagy becsben áll: készül belőle lepény, palacsinta és rétes, 
sőt, pálinka is. Helyi ínyencség a nyírségi gombócleves, a 
szatmári töltött káposzta, a gombás káposzta, a pásztortar-
honya, a szatmári szilvatorta vagy a szabolcsi almás mák-
torta. Magyarország tortája címet nyert 2008-ban a szatmári 
szilvatorta, 2012-ben pedig a szabolcsi almás máktorta. 
A környék kirándulási lehetőségei közül az egyik legérde-
kesebb Bátorliget 53 hektáros őslápja, amely különleges 
növény- és állatvilágáról nevezetes. Fennmaradásához a 
helyi különleges klíma is hozzájárult.  

Nyírbátorban
A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN

A sárkánylegendákkal átszőtt nyírségi kisváros, Nyírbátor gyorsan megnyeri a kirándulók 
szívét. A sajátos hangulatú településen a Báthoriak emlékei mellett a Sárkányfürdő 
gyógyító vize, a környék látnivalói, a táj ízletes ételei és semmihez nem fogható 
vendégszeretet várja az ide érkezőt.

Szöveg - Bognár Mária

NYÍRBÁTORBAN 1992 ÓTA MINDEN JÚLIUSBAN 
MEGRENDEZIK A SZÁRNYAS SÁRKÁNY  

NEMZETKÖZI UTCASZÍNHÁZ FESZTIVÁLT. 
EZ A SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK LEGRANGOSABB  

HAZAI ESEMÉNYE, AMELYEN A MAGYAR ÉS
 KÜLHONI SZÍNHÁZAK MELLETT BÁBOSOK,  
ZENÉSZEK ÉS KÜLÖNFÉLE „CSEPŰRÁGÓK” 

SZÓRAKOZTATJÁK A TÖBB EZER ÉRDEKLŐDŐT.
JÚLIUS 8–10. – PAPOK RÉTJE

50 ÉVES A NYÍRBÁTORI ZENEI NAPOK,  
AMELYNEK KERETÉBEN IDÉN TÖBBEK KÖZÖTT FELLÉP  

A BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA,  
A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR,  

A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR ÉS CARAMEL,  
VALAMINT AZ EXPERIDANCE PRODUKCIÓ.

JÚLIUS 30–AUGUSZTUS 19.
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