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                                              Lakohelyem es kornyekenek ertekei 

      

 

 

 

                    Szinervaralja ahol szulettem es lakom Maramaros megyeben talalhato, foldrajzi 

szempontbol atmenetet kepez  a sikvidek es a hegyvidek kozott . Itt talalkozik az Ignis 

vulkanikus hegyseg  nyulvanya es a Pannon siksag . A varoska deli  hataran folyik vegig a 

Szamos folyo .A telepules  Maramaros megye es Szatmar megye hataran terul el.Eghajlata  

kellemes, megterem itt a szelidgesztenye. Gyonyoru  tajai vannak, aki ide latogat biztosan 

vonzonak talalja. Az oregek azt szoktak mondani, hogy aki megkostolja Varalja vizet az 

meg visszater vagy idekoltozik.  

                  A kozepkorban epult itt egy var , a falmaradvanyai ma is lathatoak. 

A  Sziner vara alatt fekvo telepulest 1341-ben emlitik eloszor,ekkor mar tekintelyes hely, es 

egyhaza is volt.A var elso okleveles emlitese 1490-bol valo amikor Meggyesaljai csalad 

birtokakent emlitik ''Castrum Zynir'' neven. Sziner varat 1491-ben Bathori Andras  szatmari 

foispan foglalta el,mely ezt kovetoen a csalad birtokaba kerult.1563-ban Janos Zsigmond 

vezere, Balassa Menyhert ostrommal foglalta el, s katonaival alapjaig lerombolta a 

varat,melyet ezutan mar nem volt erdemes ujraepiteni.A negyszog alaku var kb. 40 x 40    

m-es teruleten helyezkedik el.Teruleten a fakat es a bozotot a kozelmultban  kiirtottak,igy 

helyszine nagyszeruen attekintheto.A varat kb. 10-15 m szeles arok vette korul es meg ma is 

4-5 m mely, igen latvanyos arok vesz korbe.A var kotormelekkel boritott teruleten sok 

helyen terep alakulatok utalnak az alattuk huzodo falazatra. 

A delkeleti sarokban egy kb.10x15 m-es nagy falazott helyiseg nemreg feltart maradvanyai 

figyelhetok meg, mely romok belso magassaga ma eleri a 3 metert. 

Az utobbi evekben franciaorszagi fiatalok foglalkoztak a var romjainak felderitesevel es 

kitakaritasaval.A polgarmesteri hivatal ''Cercetasi''-nak nevezte el oket.  

              A romai katolikus templom 1421-ben epult gotikus stilusban. Muemleknek van 

nyilvanitva. A helybeli varban lako Bathory Zsuzsanna miutan ferjet,Horvatorszag  banjat 

es gyermekeit elvesztette, vagyonanak  nagy reszet templomok epitesere szentelte , tobbek 

kozott   Szinervaraljan , valamint Apaban , Aranyosmegyesen , Iloban , Misztotfaluban , 

Sarkozon es Sarkozujlakon(mind kornyekbeli templomok). 

Az evszazadok soran a varost, magat a templomot is tobbszor ellenseges hadak dultak fel.A 

helyseg az 1717-es tatarjarast kovetoen szinte teljesen kihalt,az akkor mar reformatusok 

altal hasznalt templomnak a falai kozott evtizedekig farkasok tanyaztak.Az1753-ban eletre 

kelt plebania epuletei 1848-ban ujra leegtek , a templom az ujjaepites soran , illetve a torony 

1913-as atepiteset kovetoen nyerte el jelenlegi formajat. 

2001 junius 16-an egesznapos rendezvenysorozattal unnepeltuk templomunk  fennallasanak 

580-dik evfodulojat  .Az unnepseget megtiszteltek a jelenletukkel kozeleti szemelyisegek, a 

testvervaros Sarvar kuldottsege, Reizer Pal puspok es az ujsagirok. 

Idezek a puspok ur (sajnos mar nincs az elok kozott) szavaibol mert mondanivaloja 

nagyonis  aktualis:  

'' Boldog az a nep, amelyik unnepelni tud, s csak annak a nepnek van jelene es jovoje , 

amelyik elegge ismeri, s meg  tudja becsulni multjat . Manapsag gyakran csuggedunk, tul  
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sokat kesergunk .Vajon igazunk van ? Vajon az elmult szazadokra nem ugyanaz volt  

jellemzo , a tatar- es torokdulasok nem ugyanolyan nehezsegek ele allitottak oseinket? Ok  

azonban kitartottak , nem menekultek el , nekik koszonhetoen most itt elhetunk , 

anyanyelvunkon beszelhetunk . Legyunk husegesek multunkhoz , s akkor nem                                                                   

kell rettegnunk jelenunkert es jovonkert . Oseink multja , tettei koteleznek, de nem eleg csak  

unnepelni , latogatni kell a templomot , tamogatni kell a tevekenyseget , biztositani kell a 

jovo templombajaroit .Uj nemzedekre van szukseg , s az ifjusaggal meg kell ismertetni a 

multjat , becsulniuk kell oseinket , hogy a jovoben is elhangozhasson a magyar szo 

Szinervaraljan es Erdely-szerte . Ez a fiatalok feladata.'' 

                       Szinervaraljan szuletett  Sylvester Janos a hires kolto,grammatikus es biblia 

fordito. Varosunk nagy szulotte 1504 -ben szuletett.Elemi iskolai tanulmanyait 

szulovarosaban, kozepiskolait Asszonypatakan vegezte. Felsobb tanulmanyait  Krakkoban 

kezdte, majd Wittengbergben folytatta.Az egyetem szellemi eletet  ket, egymast kiegeszito 

aramlat hatarozta meg: a humanizmus es az anyanyelv hasznalata. 

Sylvester mindketto fontossagat aterezte. Tulajdonkeppen o volt  az anyanyelven valo 

oktatas megteremtoje. 

O mar akkor aterezte a kesobbi korok szalloigejenek igazsagat:''Nyelveben el a nemzet''. 

Minden nepnek legfeltettebb kincse es buszkesege az anyanyelve. Ez kesztette arra 

Sylvestert hogy teljes igyekezettel kezdje el az anyanyelv muveleset.O irta meg az elso 

magyar nyelvu nyelvtankonyvet. Korulbelul 1527-ben haromnyelvu szotart irt 

(latin,nemet,magyar).1531 -ben kiegeszitette a lengyellel,igy nyomtattak ki Krakkoban a 

negynyelvu szotart a Dictionarius-t.  

1534-1542 kozott Sarvaron lakott .Nadasdy Tamas  Sarvar foldesura megbizta az iskola 

vezetesevel, itt tanult, irt, tanitott, dolgozott. 

Kitarto munkajanak koszonhetoen megszuletett az elso magyar nyelvtan, a Grammatica 

Hungaro-Latina, valamint a teljes Ujtestamentum magyarra forditasa es kinyomtatasa 1541-

ben. 

Sylvester Janost Szinervaralja is , a magyarorszagi Sarvar is magaenak tekinti. Elobbi 

amiert itt szuletett, utobbi amiert ott dolgozott. Syilvester Janos reven lettunk 

testvervarosok, o hozott ossze minket.A ket varos rendszeresen apolja a kapcsolatot 

egymassal. Buszkek vagyunk ,hogy magunkenak tudhatjuk ezt a hires embert. 

Sylvester Janos igy ir szulohelyerol: 

'' Van egy mezovaros hazanknak azon a tajan amelyet MEGGYESALJANAK-nak neveznek  

es Perenyi Janos ur, nekem legkedvesebb uram birtokan fekszik. Het gyonyoru ,megpedig 

szolovel boritott domb ovezi.Orvend foldje termekenysegenek, legeloi koverek, mezei es 

retjei viragoznak, forrasok es folyok ontozik,vaghato es erintetlen erdok egyarant diszitik, 

mindenfele gyumolcsfai teremnek, gazdag aranyban, ezustben, soban, itt lattam meg en a 

napfeny elso sugarait, s teljes valommal neki tartozom, mi SINYIRVARALJANAK hivjuk, 

s melyet azon valosagnal fogva, hogy het halom alatt fekszik, gorog szoosszetetellel 

HEPTERO POLISNAK-nak, HETHEGYU VAROS-nak lehetett volna nevezni. '' 

Sylvester Janosnak 1902-ben szobrot allitottak ,ez megtekintheto a reformatus templom 

udvaran. 

Szinervaraljan 2004-ben megalapitottak a Sylvester Janos Kulturalis Egyesulet-et, ez a 

Sylvester Janos Ifjusagi es Rehabilitacios Kozpontban mukodik.Az epuletet adomanyokbol 

es a helybeli lakosok ketkezi munkajaval sikerult felepiteni. Nyelvtanfolyamokat,  

 



                                                                   -3- 

 

onkepzokori eloadasokat, ifjusagi taborokat szerveztek benne. Itt orzik a Sylvester Janos 

Muzeum helytorteneti anyagat is. 

           A helysegunkben szuletett 1822.oktober 22.-en Zagonyi Karoly,  az amerikai   

 polgarhaboru hose. 

           Itt hunyt el 1934.julius 15.-en Szende Pal politikus, kulugyminiszter. 

           Varosunk magyarsaga azzal is dicsekedhet , hogy onallo magyar iskolank van, 

ugyanebben az epuletben mukodik a magyar ovoda is. Erre azert is  buszkek vagyunk, mert 

varosunk lakossaganak csak tizennyolc szazaleka magyar, megis sikerult elernunk ezt a  

nagyszeru dolgot. 

Annak is orulunk hogy varosunk hataran magyar helysegnevtabla is van. 

 Az is oromteli dolog a szamunkra ,hogy a magyar anyanyelvueknek jo a kapcsolatuk a 

roman anyanyelvuekkel. Nincsenek nezetelteresek a hovatartozasunk miatt, tiszteljuk 

egymas kulturajat.                      

            Erdemes megemliteni, hogy lakohelyemen vannak olyan  foglalkozasok amelyek osi 

mestersegnek szamitanak, az egyik a cipesz es csizmadia mesterseg.Ezt mar az 1800-as 

evekben gyakoroltak. 

Az 1900-as evek elso feleben mar volt jonehany cipesz muhely ahol a mester fiatal fiukat 

vett fel inasnak, hogy betanitsa a mesterseget. A labbelit a helybeliek reszere keszitettek, de 

sokszor vittek mas helysegekben tartott  vasarokra is eladni. Napjainkig megmaradt ennek a 

mestersegnek a muvelese, jelenleg is vannak kisebb  cipogyaraink , reszvenytarsasagaink, 

csaladi vallalkozasaink amelyek ezzel foglalkoznak. 

Szinervaraljan van egy gyar amelyikben elesztot es szeszt gyartanak, ez 1875-ben letesult, 

1948-tol ecetet is gyartanak itt. Az idok folyaman termeszetesen uj epuletekkel bovult es a 

berendezeseket is korszerusitettek. 

A mezogazdasaggal es az allattenyesztessel evszazadok ota sikerrel foglalkoznak  az itt lako 

emberek. 

Kobanyank a XIX-dik szazadtol kezve mukodik. Jo minosegu andezitet termelnek ki. 

              A tovabbiakban Maramaros megye nevezetessegeirol, hires embereirol fogok irni. 

Nagybanya Maramarosnak  a megyeszekhelye. A varos a Gutin-hegyseg labanal a Zazar 

patak ket oldalan epult. Tobb mint 150 evvel ezelott Petofi Sandor igy vallott errol a 

varosrol:''Ezek toveben fekszik Nagybanya oszeru epuleteivel s got tornyaval, mint egy 

darab kozepkor mit itt felejtett az ido. O mennyire szeretem ezt a varost! Mar negyedszer 

vagyok itt, s egyre jobban tetszik. Ezek a ven hazak olyan kedelyesen koszontik az embert, 

mint valami kedelyes oregurak. Azt ohajtom, hogy ott haljak meg, ahol szulettem, az alfoldi 

ronan, a Tisza es a Duna kozott...  De ha nem az alfoldon halok meg, ha hegyek kozott kell 

meghalnom: am leginkabb ohajtom, hogy itt temessenek el, Nagybanya regenyes 

volgyeben''.  

A telepules szelvedett, enyhe eghajlata kedvezo a szelidgesztenye megtelepedesere. Osztaji 

begyujtese minden evben a videk egyik sajatos nepi unnepeje. 

A varost a II. Geza idejen letelepitett, kesobb elmagyarosodott szaszok alapitottak a XII.         

szazadban. A kornyeken talalhato arany- es ezustbanyak, valamint az itt mukodo penzverde 

jelentette sokaig a varoska legfontosabb jovedelemmforrasat . 

A telepulest Matyas kiraly idejen fallal vettek korul, melyet a kesobbi evszazadokban lassan 

lebontottak. A foter legregebbi epulete a 18.szamu Erzsebet-haz, melyet meg Hunyadi Janos 

epittetett.A hadvezer halala utan felesege, Szilagyi Erzsebet lakott a hazban. 
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A XIX. szazad elso eveiben epult az Arany Sas Fogado, ami Petofi emleket is orzi. A kolto 

felesegevel 1847 szeptembereben kerektores miatt nem jutottak el Koltora, ahol naszutjukat 

toltottek, ezert ejszakara a fogadoban maradtak, falan emlektabla olvashato. 

             A Varter sarkan lathato, a varos jelkepenek szamito a Szent Istvan-torony. 

Valoszinu egyike a legregebbi idokbol fennmaradt epuletnek. Muemlek erteket senki nem 

vitatja.A Szent Istvan torony reszekent epult 1387-ben. Villamcsapas kovetkezteben 1769-

ben leegett es csak a 35 meter magas torony maradt epen. 1896-ban restauraltak a tornyot es 

megmagasitottak egy kilatoval, tuzoltosagi orgaleriaval lattak el. A tornyot negy fiatornyos 

kesogotikus-reneszansz, rezzel boritott trapez formaju sisakkal fedtek. 

             A torony mogott  talalhato az 1720-ban keszult, barokk stilusu Szentharomsag-

templom. Az epulet festett uvegablakai magyar szentek eletebol vett esemenyeket es bibliai  

jeleneteket abrazolnak. 

              A templom kozeleben helyezkedik el a Kepzomuveszeti  Muzeum,ahol,tobbek 

kozott, a nagybanyai festoiskola festoinek muvei is lathatok, melyekbol ez a legnagyobb 

gyujtemeny Erdelyben. 

           A varost korulvevo fal het tornyabol mara csak a Meszaros-torony maradt meg, mely 

nevet a kozepkori szokasoknak megfeleloen az egyik cehrol, a meszarosoktol kapta. 

          Az egykori penzverde epuleteben ma a Megyei Tortenelmi es Regeszeti Muzeum 

mukodik. 

          A Klastrom-reten talalhato a nagybanyai Falumuzeum, ahol egy Olahkekesbol 

szarmazo, 1630-ban epult gorog katolikus fatemplomot, es a kozeli falvakbol 

idekoltoztetett, reszben berendezett paraszthazakat talalunk. 

          A rettol nem messze lathatjuk a festoiskola tobb epuletbol allo muteremkertjet, 

melynek egy reszet meg napjainkban is muteremnek hasznalnak a kepzomuveszek. 

Nem veletlenul alakult ebben a varosban a festoiskola, a festomuveszeket lenyugozte a taj 

szepsege es harmoniaja. A hires festoiskolat Hollosi Simon hozta letre 1896-ban, itt alkotott 

Ivanyi Grunwald Bela , Glatz Oszkar, Csok Istvan es sokan masok.          

          Az evangelikus templom 1912-ben epult szecesszios stilusban, oltarkepet Ivanyi 

Grunwald bela festette. 

          A reformatus templom, a nagybanyai festoiskola kedvenc temaja. 

          Itt szuletett 1576-ban Banfihunyadi Janos alkimista,otvos,az angliai Gresham College 

kemiatanara, a ''hermetikus filozofia'' kutatoja. 

          Itt szuletett 1807-ben Lendvay Marton szinesz. 

          Itt szuletett 1820-ban Csanyi Daniel matematikus. 

          Itt szuletett 1822-ben Lonyay Menyhert grof, Bereg  varmegye orsaggyulesi kovete, 

kesobb a Monarchia penzugyminisztere, majd miniszterelnok. 

          Itt szuletett 1885-ben Maticska Jeno festomuvesz. 

          Itt szuletett 1888-ban Tersanszky Jozsi Jeno kolto. 

          Itt szuletett 1801-ben Nemeth Laszlo iro. 

          Itt szuletett 1913-ban Vida Geza szobrasz. 

          Itt szuletett 1922-ben Nemeth Amade karmester, zeneszerzo. 

          Itt tanult a Schola Rivulinaban Misztotfalusi Kis Miklos. 

          Maramarosnak egyik legnevezetesebb helysege Kolto. Itt talalhato a hires Teleki  

kastely. Ma muzeum is mukodik itt.1846-1847 kozott 3 alkalommal is megfordult a 

telepulesen a kor hires koltoje, Petofi Sandor. Ezek kozul a ''latogatasok'' kozul a 

legemlekezetesebb az 1847.szeptember 9.- oktober 19. kozotti idoszak, amikor az ifju iro  
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hitvesevel, Szendrey Juliaval, itt toltotte a mezesheteket, mikozben 28 uj verssel  

gazdagitotta a magyar lirat.A koltamenyek zome a hires somfa alatti koasztalon irodott. 

          Aki ellatogat Maramarosba  csodalatos muemlekeket lathat es gyonyorkodhet a taj 

lenyugozo szepsegeben. 


