
A Kárpát-medence  földrajza 

Kárpát-medence magyar népcsoportjai s az általuk lakott és formált tájegységek 

 

A Kárpát-medence az északi féltekén, Európa közepén 

található, nagyjából egyenlő távolságra az Északi-sarktól és 

az Egyenlítőtől, és az Urál hegységtől. 

Domborzatát és növényvilágát tekintve pedig Európa három 

nagy tájának; Nyugat-Európának, Kelet- Európának és a 

Balkánnak találkozóhelye.  

Éghajlata átmenetet képez az óceáni, a szárazföldi-

kontinentális és a földközi-tengeri mediterrán éghajlat 

viszonyai között. A hegységekben hegyvidéki. 

 

Az Atlanti-óceántól való távolság, az Alpok nagy hegyei, 

illetve keleten a Kárpátok hegykoszorúja nyújtotta 

védettség kiegyensúlyozott éghajlati és időjárási 

viszonyokat teremt a Kárpát-medencében. 

 A tél nem túl zord, a nyár nem túl forró; a széljárás és a 

csapadék mennyisége évszakonként, helyenként változó, de 

megfelelő ahhoz, hogy a kedvező domborzati, természeti és 

talajadottságokat felhasználva az ember színes és változatos 

életet éljen. 

 

 

Az Európa szívében helyet foglaló Kárpát-medencéről írta Petõfi Sándor Magyar vagyok című 

versében az alábbi sorokat: 

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy területén. 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 

Ahány a szépség gazdag kebelén. 

Van rajta bérc, amely tekintetet vét 

A Kaszpi-tenger habjain is túl, 

És rónasága, mintha a föld végét 
Keresné, olyan messze-messze nyúl.” 

 

 

A Kárpát-medence páratlan szépségű földrajzi egységét 

a Kárpátok 1500—2600 méter magas és 150—200 km széles 

hegykoszorúja öleli át. A medence belső területét azonban a 

hegységek és a nagy folyók további részekre szabdalják. 

 

A Kárpát-medence belső tájegységei: 

 

A Kárpát-medence területének mintegy kétharmad része az 

500 méteres tengerszint feletti magasságnál alacsonyabban fekszik, s majdnem fele a 200 méteres 
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szintmagasságnál is alacsonyabb terület. Ezek az alacsonyabb területegységek: a Dunántúli-

középhegységtől északnyugatra fekvő 1. Kisalföld, 

 tőle délkeletre a Duna— Dráva által .határolt 2. Dunántúli-dombság, 

 a Duna és az Erdélyi-középhegység között elterülő hatalmas 3.Alföld, 

 az Erdélyi-középhegységtől keletre pedig az 4. Erdélyi-medence. 

 

A Kárpát-medence közepén, az addig nyugatról kelet felé folyó Duna egy éles kanyarral (Dunakanyar) 

délre vált. A Duna ölelésében elterülő táj a 5.Dunántúli középhegység. 

 

 

A Duna és a Tisza folyóktól északra terül el a hegy-

völgyes 6.Felföld (Felvidék), melynek északkeleti 

részét Kárpátaljának is nevezik. 

 Az Alföldet délkeletről határoló hegyeken, erdőkön túl terül 

el 7. Erdély. 

 

A Dunántúltól délre, az Alföldtől délnyugatra fekvő 

egykori 8. Délvidék: magyarlakta területeit találjuk. 

 

Kárpát medence 

A Kárpát-medencevidék kialakulása a kőzetlemezek mozgásának következménye, ami során 

a Kárpátok és a medence belső területei egyidőben, egymással összefüggésben jöttek létre. Ezek 

következtében az óidő végén az összes mai kontinens őse egy hatalmas szuperkontinenst, 

a Pangeát alkotta. A középidőben megkezdődött a Pangea feldarabolódása: a lassan 

kettéváló földrészt egy egyre növekvő óceán, a Tethys választotta ketté (5.1. ábra). Benne 

nagy vastagságban tengeri és szárazföldi eredetű üledékek halmozódtak fel. Ezekből 

keletkeztek a hegységeket felépítő mészkövek és dolomitok. Eközben a szárazföldön kőszén-

, mangánérc- és bauxitkészletek keletkeztek. 

 

A középidő végén a kőzetlemezek mozgásiránya megváltozott, újra közeledni kezdett 

egymáshoz az Eurázsiai- és az Afrikai- kőzetlemez, ezáltal az óceán két partja. A lemezek 

ütközése miatt a szegélyükről leváló kisebb lemeztöredékek egymás peremére tolódtak, és a 

tengerben halmozódó üledékek meggyűrődtek, kiemelkedtek. A harmadidőszak közepére 

két nagyobb lemez- darab alakult ki belőlük. Kb. 25 millió éve már elfoglalták mai 

helyzetüket (5.2. ábra). A délről érkező afrikai eredetű kőzetlemezdarab lassú forgó 

mozgásával északra nyomult, beékelődött az északról közelítő, eurázsiai eredetű 
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lemezdarabba, ami így délebbre tolódott. A korábban közöttük lévő óceáni lemez- darab 

felemésztődött, amit vulkáni tevékenység követett. A 20 millió évvel ezelőtt kezdődött 

kitörések csak néhány tízezer éve szűntek meg. A vulkánosság emléke az ércképződés. A Kár-

pátok hegyeiben színes- és nemesfémérc-készletek alakultak ki. 

 

 

 

A Kárpát-medence hegyei 

A Kárpátok hegyláncait kristályos kőzetek, 

mészkőszirtek, vulkáni eredetű hegységek alkotják, 

amelyek a földtörténet különböző korszakaiban 

keletkeztek. Az egész hegykoszorút annak külső 

határán végigfutó, különböző üledékekből (homokkő, 

márga stb.) álló kőzetanyag forrasztja össze egységes 

hegységkeretté. A Kárpátokat négy részre oszthatjuk, 

az Északnyugati-, az Északkeleti-, a Keleti- és a Déli-

Kárpátokra. 

 

 A: Az Északnyugati-Kárpátok a  a Kárpátok 

legszélesebb kiterjedésű területe. Itt található a 

Kárpátok legmagasabb hegysége, a Magas-

Tátra (Gerlachfalvi-csúcs 2655 m), és az Alacsony-

Tátra.  Az Északnyugati Kárpátok  vulkáni 

vonulatának tagja az Északi -középhegységünk 

vonulatai a Mátra (Kékes, 1014 m) és a Börzsöny, 

Cserhát, Zempléni hegység, illetve az Tokaji 

aszuról híres Tokaji-hegy is. 

 

 

 

 B: Az Északkeleti-Kárpátoknak  keskenyebb 

hegykoszorúját a folyók (az Ung, a Latorca) 

völgyeikkel felszabdalták. Hegyei közt ered a Tisza 

két forrásága. Nevezetes része a Vihorlát vulkáni 

hegysora és a Vereckei-hágó (839 m). E régiót — a 

Tiszahát síkvidékével együtt — 

ma Kárpátaljának nevezzük. 
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   C. A Keleti-Kárpátok  magában foglalja 

a Háromszéki-, a Gyergyói- és Csíki-havasokat, 

valamint a székelyek szent hegyét, a Hargitát. Itt 

találjuk a Maros forrásvidékét, a Torjai-

büdösbarlangot, a Szent Anna-tavat, a Békás-

szorost. 

 

 

 

 

 

 D.A Déli Kárpátok a Brassótól délnyugatra fekvő s az Al-Dunáig húzódó ősi kristályos 

hegytömeg.  Ide tartoznak a  Brassói-, a Fogarasi-, a Szebeni-havasok, a Retyezát 2000—

2500 m magasságú hegyei  

 

 

Az Erdélyi-medence nyugati felén magasodik az Erdélyi-középhegység. 

 A Kárpát-medence délnyugati határhegyei: a Dinári-hegység és az Alpok. A medencét 

nyugatról határoló Alpok átnyúlnak egészen Kőszeg és Sopron térségéig. 

 
 

 

A Kárpát-medence vizei, éghajlati jellemzői 

A Kárpát-medence szinte teljes egészében a Duna vízgyűjtő 

területéhez tartozik. A bajorországi Fekete-erdőben eredő, 

2850 km hosszú Duna hatalmas, háromágú deltát alkotva 

ömlik a Fekete-tengerbe. A Duna kilenc országot szel át 

(Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 

Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Ukrajna). 

Dévénytől a Vaskapuig terjedő szakasza a Kárpát-

medencében jelentős folyók vizével gyarapodik. A Dévényi-

kaputól Budapestig bal oldalról a Vág, a Nyitra, a Garam és az Ipoly folyók, jobb oldalról a Lajta és 

a Rába ömlik bele. Budapesttől délre jobbfelől a Sió-csatorna, a határon túl 

a Murával bővült Dráva és az ugyancsak nagy vízhozamú Száva, balról pedig a Tisza gyarapítja a 

Duna vízhozamát, s okoz árvízveszélyt. 
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A folyó Európa legnagyobb vízrendszerének, a Duna—

Majna—Rajna-csatornarendszernek a része. Ezen eljuthatunk 

a világ egyik legnagyobb tengeri kikötőjéhez, Rotterdamba, s 

kijáratunk van a Fekete-tenger felé is. 

 

A Duna építő-romboló munkája olyan csodálatos természeti 

képződményeket hozott létre a Kárpát-medencében, mint 

például a Szigetköz és a Csallóköz, a Duna-kanyar, 

a Szentendrei-sziget, a fõváros szívében levõ pihenőpark, 

a Margitsziget, a Mohács- sziget, vagy az Al-Duna mesés 

tájai, kis szigetei és a Vaskapu. 

 

A Duna legfontosabb és legnagyobb mellékfolyója, egyben a 

Kárpát-medence másik fõ folyója, a Tisza Újvidék alatt, 

Titelnél folyik a Dunába. A„kanyargó” Tisza vízgyűjtő 

területéhez tartozik a Kárpát-medence területének keleti fele. 

 

A Tisza rendkívül szélsőséges vízjárású folyó, amelynek 

víztömege a tavaszi hóolvadások hatására előálló árvíz idején 

a Felső-Tisza mentén több mint százhússzorosa is lehet a 

nyári időszak víztömegének.  

 

A Tisza eredetileg 1400 km hosszan kanyargott végig az 

Alföldön, de a 19. században Széchenyi István és Vásárhelyi 

Pál hatalmas folyamszabályozási munkája nyomán 900 km-re 

„egyenesítették” ki, s Szolnokig hajózhatóvá tették a folyót. 

A folyamszabályozás azonban nem járt teljes sikerrel. A 

szűkebb mederbe kényszerített folyó 1879-ben, egy nagyobb 

áradás alkalmával áttörte a gátakat, s elárasztotta 

egész Szeged városát. Ezután a folyó mentén 

duzzasztógátakat, csatornákat és víztározókat építettek ki. A 

Tiszáról leágazó mesterséges csatornák és vízlépcsők főleg a 

csapadékszegény alföldi táj öntözését szolgálják. 

 

A 20. század utolsó évtizedeiben — a mértéktelen és tervszerűtlen erdőirtások következtében — 

újabb pusztító árvizek  súlytották a  településeit és lakóit. 

 

A Tiszának sok mellékfolyója van. A folyók zöme keletről, Erdély felől érkezik. 

 

Erdély felől fut a Tiszába a Petõfi által megverselt Túr, 

az Ady említette Kraszna, a Szamos, a Berettyó, a Körös, 

a Temes és az egész Erdélyen áthaladó Maros, melynek 

hatalmas víztömege Szegednél ömlik a Tiszába. 

 

Magyarország egyik legszebb és leglátogatottabb vidéke 

a Balaton, amely Közép-Európa legnagyobb meleg vizű tava. 

A tó hossza 77 km, legnagyobb szélessége 15 km, legkisebb 

szélessége a Tihanyi-félszigetnél 1,5 km. Területe 598 km2, 

átlagos vízmélysége mindössze 3 m, tehát eléggé sekély, 

csónakázásra és fürdésre kiváló. A Balaton fő táplálója a Zala folyó. A tó fölös vizét a 19. századtól a 
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zsilippel szabályozott Sió-csatorna vezeti le a Dunába. 

 

Az árkos süllyedésben keletkező Balaton déli partja 70 km 

hosszú, itt a tó sekélyebb vizú, kitűnő homokos strandok 

várják az üdülőket. / pl. Siófok, Balatonfüred, Fonyód /Északi 

partján kialudt  bazalt vulkánok sorakoznak (Badacsony, a 

Szent György-hegy, a Haláp és a Gulács). Itt és a gyönyörű 

Tihanyi-félszigeten szőlőültetvények, gyümölcsök ékesítik a 

tájat./Híresek a badacsonyi borok/ 

 

A Kárpát-medence állóvizei közül a Balaton mellett a 

kis Velencei-tó , az Ausztriával közösen birtokolt Fertő, 

aztán a magashegyek gleccser vájta tengerszemei, 

Szlovákiában, a Tátrában a Csorba-tó, Erdélyben a kialudt 

vulkán kráterében keletkezett Szent Anna-tó, illetve a sziken 

támadt szegedi Fehér-tó és a Vajdaságban a Szabadka mellett 

fekvő Palicsi-tó érdemel említést. 

 

A Kárpát-medence, s 

azon belül Magyarország hévizekben Európa leggazdagabb 

tájegysége. A magas hőmérsékletű hévízkutakat különböző 

célokra, lakások és üvegházak fűtésére, főként azonban 

gyógyításra hasznosítják. Az ásványi anyagokban rendkívül 

dús gyógyvizek hőmérséklete olykor a 70 °C-ot is 

meghaladja, s különböző betegségek gyógyítására 

alkalmasak. Budapest, Bükfürdő, Eger, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Hévíz, Harkány, Lillafüred, Zalakaros, a 

határon túl Erdélyben pl., Tusnádfürdő, illetve a 

Felvidéken  pl. Pöstyén, és sok más gyógyfürdő neve közismert, a világ minden tájáról fogad 

vendégeket. 

 

A Kárpát-medence, s azon belül Magyarország az óceáni, 

kontinentális és mediterrán éghajlati hatások találkozóhelye. 

Jellegzetesen négy évszakú (tavasz, nyár, ősz, tél), a valódi 

mérsékelt övbe, a mérsékelten kontinentális 

térségbe tartozik. Változatos éghajlati és időjárási 

viszonyainkra az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger térsége és 

a Kelet-európai-síkság kontinentális éghajlata egyaránt 

hatással van, ami például a szélirányt is befolyásolja. 

 

A négy évszak éghajlati jellemzői a táj arculatát és a 

mezőgazdasági termelés ciklusait is megszabják. Tavasszal és részben ősz végén történik a növények 

vetése, palántázása, nyáron és ősszel a betakarítás, a szőlő- és gyümölcsszüret. Télen a fák és a lombos 

erdők elhullajtják leveleiket, kopár a táj. 

 

http://www.nemzetismeret.hu/image.php?id=a_027c
http://www.nemzetismeret.hu/image.php?id=a_027b
http://www.nemzetismeret.hu/image.php?id=a_026a


A Kárpát-medence évi középhőmérséklete +8—12 °C,.Az 

átlagos hőmérséklet értéke januárban a legalacsonyabb —2—

4 °C, és júliusban a legmagasabb, 23—25 °C. A napsütéses 

órák száma évente 1700—2100 óra között van, ennek értéke 

az Alföldön nagyobb (2000—2óra/év- Szeged a napfény 

városa), a hegyvidéken kisebb (1700—1800 óra/év), ami a 

mezőgazdasági termelést befolyásolja, akárcsak a csapadék. 

Az évi átlagos csapadékmennyiség 500—1000 mm, az 

Alföldön 500—600 mm, a hegyvidéken 800—1000 mm. A 

csapadék majdnem fele télen, hó formájában jut el a talajra.  

A Kárpát-medence domborzata a szelek irányát is befolyásolja. A Tisza vonalától nyugatra az Atlanti-

óceán felöl érkező északnyugati szelek, a Tiszától keletre pedig az északkeleti szelek uralkodnak. 

 

 

 

Határainkon túl: 

FELFÖLD 

A Dunától és a Tiszától északra eső, a Dévényi-szorostól a 

Máramarosi-havasokig húzódó, a Kárpátok magas 

hegyláncait, a Tátra, bérceit magába ölelő, hegy-

völgyekben, dombvidékekben és erdőségekben gazdag tájat 

régen Felső-Magyarországnak vagy Felföldnek nevezték, 

újabban — a Trianonban elcsatolt részét 

— Felvidéknek hívják. 

 A táj hegyvidékén már a honfoglalás idején szláv népek 

éltek, belőlük fejlődött a szlovák és a ruszin nemzet, akik 

mára a Felföld nagyobbik felét belakták. A honfoglalás idején megtelepedő magyarság a hegyvidék 

és a síkság találkozásánál, a folyóvölgyek torkolatiban, valamint a délebbre fekvő Börzsöny, 

Cserhát, Bükk, Mátra, Eperjes-tokaji hegylánc környékén 

építette ki szálláshelyeit.  
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Kárpátalja 

Kárpátalján a munkácsi vár, a Vereckei-szoros, Ungvár, 

Beregszász, Nagyszöllõs nevét említjük, mint amelyek híre 

túlnő a vidéken. Husztról írta Kölcsey a sokszor idézett 

bátorító sort: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre 

derül!” 
 

Kárpátalját az első világháborút követően Ung, Bereg, 

Ugocsa és Máramaros vármegyéinek területéből alakították 

ki. A trianoni döntéssel került Csehszlovákiához. A 

második világháború után az 1947-es párizsi békeszerződés 

a győztes Szovjetuniónak ítélte Kárpátalját, Kárpátontúli 

Tartomány néven. 1991-tõl Ukrajna egyik önálló 

közigazgatási egységeként működik. 

 

 

 

A magyarok zöme 

egy tömbben, a határ 

menti félszáz 

kilométer széles 

sávban él. Őseik 

lakóhelyeiről, 

különösen a 

városokból egyre 

inkább kiszorulnak, 

amit jól mutat, hogy azokban a városokban — Ungváron, 

Munkácson, Nagyszülösön él. Az egyházi adatok szerint a kárpátaljai magyarság valóságos száma 

legalább kétszázezerre tehető, akiknek zöme falun és földművelésből, kézműves munkákból él. 

Magyarországon jó piaca van a híres beregi szőttesnek és más kézműipari termékeknek, Ukrajnában 

az almának, gyümölcsnek, zöldségnek és más terményeiknek. 

 

Kárpátalján ringott bölcsője többek között Werbőczy István országbírónak, több évszázadon át 

használt törvénykönyvünk szerzőjének, , Rákóczi Ferencnek és , Munkácsy Mihálynak híres 

festőnknek is. 
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ERDÉLY 

A Magyar Királyság Erdély (korábban Erdõelve, latinul Transsylvania) 

néven ismert tartományát Szent István a Királyhágón túl, az Erdélyi-

középhegység, a Keleti- és a Déli-Kárpátok közötti, mintegy hatvanezer 

négyzetkilométer nagyságú területen alakította ki. Hét vármegyét hozott itt 

létre — Belső-Szolnok, Doboka, Fehér, Hunyad, Küküllő, Kolozs és Torda 

vármegyéket — melyek szimbólumai szerepelnek Erdély címerében.  

A Dunántúl nagyságú Erdély magában foglalja a 

Mezőséget, Székelyföldet (Udvarhely-, Maros-, Csík-, Háromszék és Aranyosszék), valamint a II. 

Endre király által 1224-ben a szászoknak adományozott, széles körű autonómiával bíró 

Királyföldet (Szászföld). 

 

 

A Partiummal együtt kezelt Erdély az Alfölddel nagyjából 

azonos területű, de attól eltérő, igen bonyolult szerkezetű és 
felépítésű nagytáj. 

  

 

 

 

 

 

Erdély földrajzi tájegységei: az Erdélyi-medence, az Erdélyi-középhegység, a Keleti-Kárpátok és a 

Déli-Kárpátok. 

 
A táj szíve az Erdélyi-medence, amely a tengerszint felett 5—600 méter magasan fekszik. 

 A hegyvidéki peremtájak koszorúként övezik ezt a délről észak felé keskenyedő medencét, amelyet 

a Szamos, a Maros, a Küküllő és az Olt folyók tagolnak további altájakra. Közülük legnagyobb 

a Mezőség, attól északra van a Szamos mente, nyugatra Kalotaszeg, Aranyosszék, délre 

a Nyárádmente, a Maros-mező, a Küküllő mente. 

 

 

 

Erdély a történelmi helytállás, a vallási türelem és a nemzetek autonóm megmaradásának őshazája, 

egyben a fájdalmas emlékek és olykor a csodavárás helye a mai magyar köztudatban. Ezt az érzést 
tükrözi a Fogarason évekig tanító Babits Mihály verse, amelyben így fohászkodik: 

„Rólad álmodtam, Erdély, 

kamasz koromba, Erdély, 

messziről süvegeltek 

hegyek és fejedelmek. 

s ki voltál könyvem, Erdély, 

ezeregyéjem Erdély, 

lettél ifjonti házam 

és tanuló lakásom…” 

 

http://www.nemzetismeret.hu/image.php?id=b_263
http://www.nemzetismeret.hu/image.php?id=b_t26


„A föld, amelyen járunk, egy tengerrész sógazdagságát rejti magában. Sót izzad a föld, 

sóval vegyes az út pora, sótartalmúak a források, a kutak vize sós ízű, márványfehér, sima 

sóhegyek törnek ki a földből és só-sziklákkal viaskodik a völgyben letörtető folyó.”  

(Hankó Vilmos: Székelyföld, 1896) 

 

Erdélyben az egyetlen olyan tájegység, amely nevét az ásványkincséről kapta, a székely 

"Sóvidék". A köztudatban úgy él, hogy a Sóvidék elnevezést előszőr Orbán Balázs használta: 

"Sóvidéknek nevezik, pedig a Korond vize és a Kis-Küküllő völgyét is le Szovátáig, azon 

több négyszög mérföldnyi sófekvetről, mely itt nemcsak a föld keblében rejtőzködik, hanem a 

föld felületére kitörve egész sóbérczeket alkot. Ily roppant tömegben a természetnek ezen 

nélkülözhetetlen adománya sehol se mutatkozik, annyi itt a használatlanul heverő kincs, hogy 

egész Európa szükségletét lehetne azzal fedezni, ha elzártságunk és olcsó közlekedésnek 

hiánya miatt azt használatlanul nem kellene hevertetni: mint annyi kincsét ezen Isten által 

dúsan megáldott hazának." 

  



A Parajdi-medence, az "óriás sótartónak" becézett erdélyi-medence keleti pereme és a 

Görgényi-havasok találkozásánál húzódik, és egy jól elkülöníthető tájegységet képez, a 

földrajzilag "Sóvidéknek" nevezett kistájon belül. 

Az Erdélyi-medence, a kréta időszak végén és a paleogén korszak elején elkezdődött 

folyamatos süllyedés révén keletkezett, mialatt a szomszédos Kárpát-hegylánc felgyűrődött. 

Azokban az időkben, amikor a Keleti-Kárpátok ormain füstölögtek, és a föld gyomrát 

ontották a tűzhányók, a medence mélyedésében alakult ki egy kis mélységű, szárazföldi 

beltenger , mely szélén lévő óriási tavakban só rakódott le.  Ennek a kontinentális 

beltengernek nem volt összeköttetése a környező tengerekkel és óceánokkal. A medence 

állandó süllyedése, egy kb. 5.000m vastag üledékes rétegösszlet kialakulását eredményezte, 

amelynek kőzetanyag-összetétele tükrözi a lerakódás körülményeit és a vidék paleoklimatikus 

viszonyait. 

 

Hatalmas sómennyiséget rejt itt a föld gyomra. A földkéreg mozgásai során dombok, hegyek 

emelkedtek az ég felé, s a sóhegyeket hol vékonyabb hol vastagabb földkéreg borította be, 

amelyet könnyűszerrel tudtak eltávolítani és kiaknázni az alatta rejlő mindennapi kincset. 

Korabeli okiratok tanúskodnak arról, hogy e vidéken már a rómaiak idején kiaknázták a sót, 

és hogy ismeretes volt a sóstavak gyógyhatása is. 

A sóhegyek övezetében igen élénk sókarsztjelenséget figyelhetünk meg, a sós területeken, a 

felszínen kisebb-nagyobb, részben agyaggal bélelt, tölcsérek fordulnak elő, melyek 

hasonlítanak a mészkővidékek karszt-jelenségeihez: a dolinákhoz, víznyelő töbrökhöz, kősó-

karrokhoz, vagy a lankás-karrmezőkhöz. A dolinák, töbrök egy része folyamatosan képződik, 

mélyül a földalatti vízfolyások által kioldott só üregének a beomlása által. A nagyobb méretű 

tölcsérek a régi, felszíni rendszertelen bányászkodásnak a nyomai, esetenként a római 



sófejtés amfiteátrum-szerű szabálytalan üregei, vagy az újabbkori "betyárbányák" (alaktalan 

sógödrök), ahonnan a környékbeli lakosság, a tilalom idején lopta a sót.  

 

  

Parajdi sótelep 

A parajdi sótelep anyaga, a kősó vagy másnéven "halit", egy ásvány, mely kocka rendszerben 

kristályosodik. A parajdi kősó durva és aprószemcsés kristályelemekből áll, ezek mellett 

azonban tartalmaz szennyezőanyagokat is. Törése egyenetlen, kagylós, szine pedig, az 

átlátszó üveges, tejfehértől egészen a sötétszürkéig és a feketéig változik, a tartalmazott 

szennyeződésektől függően.  



   

 

A Parajdi-medence éghajlata mérsékelt kontinentális, kissé hidegebb mint az Erdélyi-

medencéé. Az átlaghőmérséklet 8,2 C°, nyáron 19-20 C° és télen -8 , -10 C°.  

  

Közigazgatási, gazdasági szempontból Sóvidék a történelmi Székelyföld közepén, Hargita 

megye nyugati részén és Maros megye keleti határán fekszik.  

Innen alig egy-másfél órányi járásnyira találjuk a nagy székely városokat úgymint 

Székelyudvarhely; Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, valamint a több kultúrát egyesítő 

Szászrégent. 

Az itt élő lakosság több mint 80%-a székely, akik közösen és békésen élnek a románokkal, 

cigányokkal és más nemzetiségű lakossággal egyetemben. Vallási hovatartozás szerint római 

katolikusok, reformátusok, unitáriusok, ortodoxok, görög katolikusok és más felekezetűek. 

A Sóvidéki-medence leghosszabb része 30 km, szélessége 27 km, területe pedig 450 km2. 

Magába foglalja Medve-tavat, Szováta, Parajd, Korond, Farkaslaka településeket a 

hozzájuk tartozó falvakkal, valamint Sóváradot, Siklódot és Szolokmát is.  



A Sóvidék gazdasági életében a turizmus kiemelkedő helyen van. Várja a vidék a túrázókat, 

az egészségmegőrzőket, a kézműves foglakozások iránt érdeklődőket, a kulináris élvezetek 

iránt nyitottakat, a táj szépségeit bejárni, megcsodálni vágyókat. Üdülési, gyógyulási 

lehetőségek gazdag kínálatával várja vendégeit Sóvidék: a sós-, és édesvizű tavak, 

ásványvíz források, strandok, wellness központok, iszapfürdők mellett a sóbánya levegője 

kínál egészséget. 

  

Medve-tó      Korond 



 

  

Farkaslaka 

 

  

Sóvárad 



  

Siklód      Szolokma 

 

Székelykapuk 

     A székelykapuk eredete tisztázatlan, az viszont kétségtelen, hogy a 17–18. századra már 

letisztult formaként jelent meg. Magyar nyelvterületen a Székelyföldön találkozhatunk a 

legtöbb ilyen jellegű faragott kapuval, azon belül Udvarhelyszéken – elsősorban Zetelakán, 

Máréfalván és környékükön.  

A népi alkotómunka remekműveihez tartoznak a székelykapuk. Dísze és tükre volt a 

portának: gyönyörködtetve képezte a határát a sajátnak és a nyilvánosnak, és egyben azt is 

elárulta, hogy a gazda módos-e, rendet tart-e a háza táján.  Tulajdonképpen a székely nép 

kebléből fakadó szimbólum rendszereit foglalja egybe. Alkotások, amelyek meghatározóak az 

udvarhelyszéki székely falvak építészetében, arculatában. Időtlen időket átélt, több generáció 

járt ki - be alatta. 

„A faragott nagykapu a székely rendtartó faluban státusszimbólum volt.” Feledésbe 

merült az a régi megkülönböztetés, miszerint nagykapuja csak a szabad kiváltságos 

székelynek lehet, a jobbágyoknak, zselléreknek kizárólag gyalogkapujuk. Igaz, a mai napig 

jelentős anyagi vonzattal jár az, ha valaki székely kaput akar állítani portája elejébe. 



Változatlan viszont egy másik szabály: székelykaput csak székely (magyar) ember állíthat 

magának. A kapuállítás minden esetben jelentős esemény volt az adott család életében, 

egyértelműen állítani illett abban az esetben, ha az ifjú házasodott, és „idegenből hozta 

feleségét”. 

A ráérős gazda gyakran támasztja az ajtófélfát, vagy ül ki a szakállszárítóra (a kapu 

melletti, kerítés előtti lócára), és onnan szemléli az utcán járókat. Az ismerőst, a jó barátot 

aztán megállítja néhány percre, leülteti maga mellé a padra, amíg néhány szót váltanak, vagy 

beszélgetnek egy negyed órát. „Ilyenkor meghányják-vetik a falu ügyes-bajos dolgait. A kapu 

a meghitt beszélgetések színhelye.” 

Funkcionalitásuk mellett többletjelentésük, üzenethordozó értékük is van. A népi 

hiedelem a kapunak bajelhárító szerepet tulajdonít, megvédhet a boszorkányok rontásaitól. A 

székelykapuk két világ határán állnak: az enyém - a másé, a kint - a bent, az otthon - és a 

nagyvilág. A kapun belül van az „élet”: az életszer, az udvar, az otthon. 

 

  



   

  

Nehezen találhatunk két egyforma székely kaput, egyéniségüket a díszítésük adja meg. 

A díszítést három részben tárgyalhatjuk, úgy, mint: faragás, festés illetve felirat. 

A székelykapun a faragás minden arra alkalmas felületen (kontyfa, kötés) megjelenik, 

de kibontakozni mégis a kiskapu feletti négyszög alakú táblán, a "koronán" tud. Ezt a helyet 

egyébként kaputükörnek vagy "kiskapuföle tornácának" nevezik. Ide, a kapu koronájára, 

betétjére került a magyar koszorús címer, vagy Erdély címere, ezek a nagy jelentőséggel bíró 

jelképek csakis itt, tehát a főhelyen helyezkedtek el. Fellelhető díszek az égitestek ( a 

székelyeknél a nap az áldás jele), a madarak, a kelyhek, a növényi motívumok. Az oszlopokon 

jellemző a rózsa illetve a levélfüzér végigfuttatása. Ezek ismétlődése ritmikus, szívalakra 

emlékeztető, a köztük kimaradó helyet kacsokkal töltik ki, melyek végén gomb, tulipán, rózsa 

vagy csillag található. Az oszlopok fölső végződésén, egy pálmalevélen elhelyezkedő 

különálló virágzat található. A keret díszítése egymásra helyezett formákkal: virággal, 

csillaggal, rózsával, herelevéllel, tulipánszárral, tulipánnal, boldogasszony-levéllel, 

forgóvirággal, palmettával, koronával, gyertyával, kereszttel, kehellyel vagy madárral történt. 

Székelykapu elemei: 



 

 



       

 

       



 

  

A székely kapuk egyik fontos eleme a rájuk vésett üzenet. A porta tulajdonosai igyekeztek 

ezeket rímekkel megfogalmazni, röviden, tömören úgy, hogy amellett hogy szellemesen 

hatnak, belegondolva komoly mondanivalót is hordoznak. 

 „Szives vendég látó e kapu gazdája De a hizelgő álnokot végképpen 

kizárja.  „                            

 „Jó szüvü hív barát házamba be jöhetz Álnok szüvü rosz barát kapum előt elmehetz” 

 „Békeség a béjövőnek  Egésség a kimenőnek.” 

 „A jó ember béjöhet A rossz ember elmehet” 

 „Béjövőnek szállás kimenőnek békeség” 

 „Az egyenes szívűt ezen kapu várja Kétes szívüt pedig végképpen kizárj” 

olvashatjuk a feliratot számos változatban számtalan székelykapun.  

Társadalmi élettevékenységünk a kapun keresztül zajlik, innen lépünk ki az „életből" egy 

közösségi életbe és ezen térünk vissza szereteteinkhez.  

http://4.bp.blogspot.com/_l9lCemDueCU/S2W4swfZ9ZI/AAAAAAAABd4/_XimEzwn2yc/s1600-h/IMG_5122.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_l9lCemDueCU/S2W4swfZ9ZI/AAAAAAAABd4/_XimEzwn2yc/s1600-h/IMG_5122.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_l9lCemDueCU/S2W4swfZ9ZI/AAAAAAAABd4/_XimEzwn2yc/s1600-h/IMG_5122.JPG


„Percre se feledd, hogy testvéred  

minden magyar, bárhol is éljen.  

Összetartásban rejlik csak erő.  

Más ember földjén nincs számodra hely.  

 

Félvilágot is befuthatod,  

más ember földjén testvértelen leszel,  

s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,  

ha nemzetedről megfeledkezel!...” 

 

Wass Albert:Intelem  

 

 

 

 

 

Délvidék: 

A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit 

jelölte, ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként 

él.  

A trianoni békeszerződés életbe lépésével, 1920-tól a Magyarországtól Jugoszláviához csatolt 

területeket nevezték Délvidéknek.  

Politikai kifejezésként a „délvidéki magyarok” vagy a vajdasági magyarokat jelenti, vagy 

tágabb értelemben a vajdasági magyarokat és horvátországi magyarokat. 

Tájai: 

Bácska és a Bánság területei földrajzi adottságait tekintve az Alföld déli folytatásaként 

említhetőek. A Duna és a Tisza sík löszteraszától eltérő képet csupán a Verseci-hegy képez, 

illetve délen a Duna vonala alatt Szerémségben elnyúló Tarcal hegység (szerbül: Fruška 

Gora).  

A Délvidék legnagyobb területei eredetileg erdős puszták voltak, míg a Verseci- és a Tarcal-

hegységet, valamint a Duna és Száva árterületeit jelentős kiterjedésű erdőségek borították, 

melyek mára sajnos nagyrészt eltűntek. Mivel a Délvidék 75-80 százalékán mezőgazdasági 

termelés folyik, így a természetes élőhelyek csak kis területeken maradhattak fenn . 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1via
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1gi_magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1gi_magyarok


Az újratelepített erdőségekben jellemzőek az akácosok, a nedvesebb területeken a nyárfák, de 

a homokos talajon feketefenyőt is telepítettek.  

A Bánság egyes területeire jellemzőek a szikes puszták, melyeken a sós talajhoz 

alkalmazkodni képes élővilág létezik. Mivel ezek a területek földművelésre alkalmatlanok, itt 

jelentős kiterjedésű legelők maradtak fenn, illetve itt él a túzok utolsó itteni állománya  

A Bácska északi részén terül el a Délvidék másik homokpusztája. A homokos felszín 

töréseiben láprétek és láperdők alakultak ki, melyek az évszázadok során kaszálóként 

szolgáltak, míg a magasabban fekvő területeket feltörték és növénytermesztésre használták. 

Ma itt található az ország egyik legjobb gyümölcstermő vidéke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


