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Franciaország, földrajzi formáját tekintve, hatszög alakú. Ez annyira közismert, hogy 

még a hivatalos megnyilatkozásokban is hexagonként említik Nyugat-Európa legnagyobb 

országát. 

 

Ha egy pillantást vetünk a 

térképre, nyomban 

szembetűnik a hatszög 

szabályossága. Dunkerque és 

Strasbourg között 

hozzávetőleg akkora a 

távolság, mint a hatszög 

északi csúcsán levő 

Dunkerque és Brest között. 

Brest és az Atlanti-óceán-

parti francia-spanyol 

határváros, Hendaye kb. 

annyira van egymástól, mint 

Strasbourg és Nice. A hatszög 

déli csúcsát elfoglaló 

Perpignan városa pedig 

majdnem egyforma 

távolságban van a déli 

végpontnak tekinthető Nice-

től és Hendaye-tól. Egy óceán 

és három tenger mossa az 

ország partjait. Leghosszabb 

partvonala az Océan 

Atlantique-ra (Atlanti-

óceánra) néz,  

északnyugaton a La Manche-

csatorna, valamint a Mer de 

Nord (Északi-tenger), délen a 

Mer Méditerranée (Földközi-

tenger) határolja. Nincs olyan 

francia helység, amely 500 

kilométernél távolabbra esne 

valamelyik tengertől. 

Közigazgatásilag 

Franciaország 22 tartományra 

(province) vagy régióra 

(région) oszlik. A 

tartományok élén az 

Assemblées Générales 

Régionales, a Tartományi 

Önkormányzatok állnak. A 

régiók közül jelen írásomban 

a Franciaország északi 

részén, Normandie 

(Normandia) és Nord (Észak) 

tartományok között fellelhető 
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Picardie-t (Pikardiát) szeretném részletesebben bemutatni. Közismert, hogy megyénk ezzel a 

tartománnyal került közelebbi kapcsolatba, már évekkel ezelőtt, a Megyei Önkormányzat 

sajtóreferense, Bali István közreműködésével. Ez a kötelék egyre szorosabbá vált az évek 

folyamán, a megye városai testvérvárosi kapcsolatokat építettek ki, egyre több közös 

kulturális- és sportrendezvény szerveződött francia, illetve magyar földön. 

 

 

„Pikardia egy tenni akaró, merész, újító 

szellemű tartomány képét tárja elénk, 

amelynek vonzerejét alátámasztja 

gazdasági és társadalmi érzékenysége és az 

erőfeszítésekre való hajlandósága. 

Pikardia, az úthálózatainak fejlesztési 

politikájára támaszkodva, fontos 

kereskedelmi forgalomban részt vesz 

Észak-Európával. Területének 

körülzártsága nem fékezi már abban, hogy 

kiemelkedjék a többiek közül. Pikardia 

gazdasága új, kiválónak tűnő pólusok felé 

igyekszik, nem felejtve el azonban 

hagyományait, ügyelve lakóinak 

életkörülményeire és életük minőségének 

állandó javítására, megőrizve fontos 

építészeti és történelmi örökségét. Az 

információs és kommunikációs technikák 

megjelenése meghatározó növekedési 

tényező vállalatai számában, az oktatás, a 

kultúra és az egészségügy fejlődésének 

minőségében. Pikardia megerősítette 

helyét a nagy ipari tartományok között, 

megőrizve hathatós mezőgazdaságát és 

mezőgazdasági termékeinek feldolgozó 

iparát, ami lényeges kritérium a 

beruházók, fontos projekteket indítók 

számára választásukban. Bármikor kész 

vállalni bemutatkozását, válasszák Önök is 

Pikardiát!” 

                     

                       Charles BAUR  

       Pikardia Tartományi           

Önkormányzatának elnöke 

 

 

 

A franciaországi tartományok megyékből állnak (2-5 megye), melyeknek önkormányzati 

szerve a Conseil Général vagy Conseil Départemental (Megyei Önkormányzat). Összesen 95 

megye (département) alkotja a tartományokat. Minden megyének van megyeszékhelye, amelyek 

közül a legnagyobb és legjelentősebb városok tartományi fővárosok is egyben. 

Pikardia tartomány három megyéből áll: Aisne, Oise és Somme. Mindhárom megye a 

területén áthaladó folyóról kapta a nevét. Aisne megyét csak kevéssé ismerem. Megyeszékhelye 
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Laon, ahol még sosem jártam. Van azért néhány nagyon kellemes emlékem, amelyek ehhez a 

megyéhez kapcsolódnak.  

 

 
 

1994 nyarán egy vízi túrán vettem részt a Marne folyó mentén. Hat napon keresztül 

eveztünk lelkesen ezen a csodálatos folyón, gyönyörködve a táj szépségében, esténként meg-

megállva a campingekben és felállítva sátrainkat, hogy kissé fáradtan, de vidáman térjünk 

nyugovóra. Azért annyi erőnk mindig maradt, hogy a tikkasztó nap miatt vörösre sült orral, 

izomlázzal a tagjainkban megismerkedjünk mégis azon kisebb városok nevezetességeivel, ahol 

áthaladtunk. Engem természetesen 

idegenvezetőként vittek magukkal a 

résztvevők, – másként eszembe sem jutott 

volna a vízi túrázás - aminek utólag nagyon 

örültem, hiszen ez volt az eddigi egyedüli 

élményem egy ilyen útról és egy kicsit 

belekóstolhattam az efféle turizmus 

szépségeibe. Áthaladtunk tehát egy Château-

Thierry nevű kisvároson, jobban mondva itt 

volt az egyik megállóhelyünk éjszakára. Ez 

a város pedig Aisne megye déli csücskében 

található és arról nevezetes, többek között, 

hogy itt született a híres író, La Fontaine, 
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akinek a neve bizonyára ismerősen cseng sokaknak. Szülőházát múzeummá alakították át. 

Emlékszem, hogy a fenti képen látható La Fontaine szülőháza előtt állva,  az íróról mesélve és az 

állatmesék eredetéről beszélve a  kirándulóknak, akik között saját középiskolás tanítványaink is 

voltak, előadtam a farkas és a bárány ismert történetét Aiszoposz, Phedrus és La Fontaine 

verziója szerint. Ugyanezt a témát feldolgozta az orosz Krilov, a német Lessing, valamint több 

magyar író, Pétzeli József, Nagy Lajos. Emlékszem, érzékeltetni szerettem volna azt a 

folyamatot, hogy honnan indultak el a dolgok, milyen változásokon mentek át, – most persze 

irodalmi téren – hogy lássuk meg az összefüggést közöttük, és hogy ismernünk kell klasszikus 

örökségünket ahhoz, hogy megértsük a későbbi írókat, költőket. És így van ez nem csak irodalmi 

téren.  

A történelmi viharok nem kímélték Franciaországnak ezt a részét. Napóleon itt aratott 

győzelmet az orosz-porosz csapatok felett 1814-ben. Az első világháború is erős nyomokat 

hagyott a városon: kétszer foglalták el a németek, mire az amerikai katonáknak sikerült elhozni a 

győzelmet 1918-ban. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a túra alatt sok első világháborús 

emlékművel találkoztunk, amelyek méltóképpen őrzik a történelem ide vonatkozó szomorú 

emlékeit.  

Egy másik élményem, 

ami szintén ehhez a megyéhez 

kapcsolódik, az, amikor 2003 

szeptemberében a Longueau-i 

nemzetközi vásárról hazafelé 

tartva Belgium irányába 

indultunk el és így a megye 

északi részén a 29-es út mentén 

haladtunk végig. Igaz, már 

eléggé besötétedett, de még így 

is feltűnt a táj egyszerű 

nyugodtsága, a hangulatos 

kisvárosok szépsége és 

nyugalma. Azt lehet mondani, 

hogy Pikardia legszebb fekvésű, legtöbb erdővel büszkélkedő része ez. Aisne megye erdői több 

mint 120 000 hektáron terülnek el. Engem különösen egy St-Quentin nevű nagyobbacska város 

hangulata ragadott magával. E város történelme is tele van ostromokkal és ütközetekkel: 1557-

ben a spanyolok vették be, 1871-ben Faidherbe tábornok itt verte vissza a németeket, 1914-ben 

aztán Vilmos császár hadai revansot vehettek. 

A város fő látványossága, amely messziről is jól észrevehető, a város nevével azonos 

nevű téren található apátsági templom a XIII. századból. Ennek a városnak is van egy híres 

szülöttje: Quentin de La Tour, a nagy festő, aki 1704-ben született és gyűjteménye az Antoine-

Lécuyer Múzeumben található. A városka múzeuma őrzi pasztellportréinak legjavát. A városi 

könyvtár egy másik érdekességgel, gazdag lepkegyűjteménnyel szolgál a látogatóknak.  

Laon városa a 44-es számú országút mellett tartogat meglepetéseket számunkra. Az 

óváros fekvése lenyűgöző: egy kilométernyi hosszúságban a dombtetőn sorakoznak a bástyafalak 

mögött a házak, amelyek közül kiemelkedik a XII. században épült három templom, a katedrális, 

a Szent Márton-templom és a Templomos-rend kápolnája. A katedrális este is nyitva áll, nyári 

estéken pedig megvilágítják és így különös hatást kelt a látogatóban, aki csak a külső reflektorok 

visszaverődő fényében botorkálhat végig az oszlopok között. Laon katedrálisa, Saint-Denis és 

Noyon templomai után a harmadiknak megépült csúcsíves alkotás, a gótika fontos állomása. 

Villard de Honnecourt építész írta róla, hogy az általa itt látott tornyok a legszebbek a világon, 

sarkait átlós, levegősen kialakított erkélyek emelik ki, csipkés, áttetsző, pompás alkotások. A 

templom oldalhomlokzatait könnyed, finom támpillér- és támívrendszer kíséri. A templombelső 
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110 méter hosszú, de a kora gótikára jellemzően még csak 24 méter magas, szentélye egyenes 

záródású. Összességében elmondhatjuk, hogy bár egyes részletek még a román stílusra utalnak, a 

gótika jellemzői már együtt találhatók a templomban, amely 1789-ig volt csak katedrális, mert a 

város azóta nem püspökség. A Musée Archéologique, a Régészeti Múzeum a Louvre után 

Franciaország második legértékesebb görög-római gyűjteményét tárja a látogató elé, a 

Charlonie-t. A városi könyvtár is megérdemli, hogy felkeressük, főleg, ha érdeklődünk régi 

könyvritkaságok iránt: a VIII. századtól a középkor végéig 780 kéziratot, továbbá 50 

ősnyomtatványt, 40 000 kötet régi könyvet, ezen kívül ódon térképeket és pecséteket tud 

birtokában. A pályaudvartól sikló visz fel az óvárosba, de gépkocsival is fel lehet menni.  

Elhagyva Laont, a 2-es számú úton folytatva utunkat, egy ősi városba érkezünk, 

Soissons-ba, amiről már 486-ban feljegyezték, hogy Clovis király itt aratott győzelmet a római 

Syagrius csapatain. Aztán a frank királyság fővárosa lett. A Szent-Medárd-apátságban egy IX. 

századi román stílusú kripta maradványai tekinthetők meg. A 24 méter hosszú középtérből 

nyílnak a kápolnák, amelyek Clovis fiának és unokájának, a frankok két uralkodójának 

síremlékét is magukba zárják. Szinte már hiányozna, ha nem találnánk itt is a XIII. századi 

emlékeket. A múlt emlékeit az egykori Saint-Léger-apátság épülete fogadja be. A román, a gall, 

a meroving művészet darabjai váltakoznak középkori szobrokkal, helytörténeti emlékekkel. A 

katedrális kora gótikus épület, hiszen 1177-ben kezdték el építeni és 1212-re már be is fejezték. 

A katedrális kereszthajójának legfőbb értéke Rubens A pásztorok imádása című vászna.  

Párizstól nyílegyenesen fut ki északra 

a fő közlekedési útvonalak 

sorszámozásában az első. Az 1-es út 

Beauvais városán át a La Manche-

csatorna partjaira visz. Beauvais, a kb. 

70000 lakosú város 75 km-re fekszik 

Párizstól és Oise megye székhelye.   

Ez az egyetlen város, amit egy kicsit 

ismerek Oise megyében. Ezt a nemrég, 

2004 tavaszán megnyílt repülőterének köszönhetem. A Budapest-Párizs-Beauvais járatokat a 

magyar érdekeltségű Wizzaire légitársaság üzemelteti. A „fapados” járatokként emlegetett 

útvonalak népszerűsége egyre nő az utasok körében, mert jegyei olcsóbbak – hiszen a jegyek 

árában nincs benne az étkezés – és a zsúfolt, szinte kiismerhetetlen Charles de Gaulle repülőtér 

helyett erre a szimpatikus, kedves kis reptérre szállítja az utazni vágyókat. Az ülései egyébként 

kényelmesek, berendezései biztonságosak, a személyzet készséges. A Beauvais-be érkező 

utasokat – akik ezt 

óhajtják – autóbusz 

szállítja Párizsba, és 

ez az út szintén benne 

van a repülőjegy 

árában.  Még a gallok 

alapították a várost, 

amely súlyosan 

megszenvedte a 

második világháborút, 

az 1940-ben lezajlott 

légitámadások több 

városnegyedét 

lerombolták. De 

megmaradt csodálatos 

katedrálisa és a város 
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néhány ősi épülete, temploma. Talán kevesen tudják, hogy Beauvais-nek is megvan a maga 

hősnője, aki nem annyira híres, mint Szent Johanna, az orléans-i szűz, a város lakói mégis a vele 

azonos tiszteletet adják meg Jeanne Laînének, a Szekercés Johannának, aki 1454-ben született és 

18 évesen hősi módon védte meg szülővárosát a burgundiai herceg, Charles de Téméraire 

(Merész Károly) ellen. Bármikor leszállok Beauvais-ben, a kicsi, még egészen be sem fejezett, 

de nagyon szimpatikus repülőtéren, ismerőseink már messziről integetnek és a találkozás öröme, 

valamint a csomagok elhelyezése után elindulunk 

Longueau-ba, városunk testvérvárosába. Ilyenkor mindig 

megcsodálom messziről, úgy, ahogy az előző oldal első 

képe ezt kiválóan szemlélteti, a házak közül kiemelkedő 

Saint-Pierre (Szent Péter) székesegyházat, amelyet a 

kövek muzsikájában a „Befejezetlen szimfóniának” 

mondhatnánk.  

Ha a tervek szerint készült volna el, a legnagyobb lett 

volna a gótikus katedrálisok közül. Így is ámulatba ejt 

architektúrájának merészségével, monumentalitásával: a 

középkor technikájának utánozhatatlan remekműve a 

szentély, amelynek a boltozata 48 méteres magasságból 

kezd felívelni. Az egyik prospektusban azt olvastam, hogy 

ez a világ legmagasabb gótikus szentélye. Hihetetlen 

gazdag a késő gótika jegyében elkészült két 

oldalhomlokzat. A nagy francia építészcsalád, a 

Chambiges-ek legelső művésze, Martin készítette, itt is 

halt meg, munka közben, 1532-ben. Még ebben a 

megyében maradva, feltétlenül meg kell említeni 

Ermenonville-t, egy pár száz főnyi lakossal rendelkező kis falut, amit 1763-ban örökölt, mint 

birtokot, egy márki, René de Girardin, Rousseau lelkes tanítványa. Nyomban nekilátott a 

rousseau-i tanok szerint „megszépíteni a 

természetet”: parkot teremtett a homokon és 

a mocsaras talajon, ahol minden második 

lépésre jelképes szobrok, elgondolkodtató 

feliratú kőtáblák várják a látogatót. 1778-

ban a beteg és öreg Rousseau a márki 

meghívására ide vonult vissza. Itt élte utolsó 

hónapjait. A parkban, egy kis tó szigetén, a 

Nyárfák szigetén temették el. A forradalom 

idején a Konvent elrendelte, hogy a nagy 

gondolkodó földi maradványait a 

Panthéonban helyezzék el. Rousseau első sírja és az egykori szobája eredeti berendezésével, ami 

a képen látható, azóta is valóságos zarándokhely.                                                                                                             

Rengeteg felfedezni való vár az utazókra még ebben a megyében, például Chantilly és 

Compiègne híres várkastélyai, a Chantilly várat gyönyörű park veszi körül és múzeumában olyan 

alkotók képeit láthatjuk, mint Poussin, Delacroix, Raphaël, Ingres. És feltétlenül meg kell 

kóstolni a tejszínhabot, aminek a francia neve „crème Chantilly”. Compiègne kastélya Louis XV 

(XV. Lajos) uralkodása alatt épült és a második császárság idején ősszel császári rezidenciaként 

szolgált. Noyon ismert katedrálisát sem szabad kihagyni a látnivalók közül, amelyről a híres 

szobrász, Rodin azt mondta, hogy „az összes katedrális közül ez a legharmonikusabb” és Calvin 

személyisége uralja, aki itt született. Végtelenül lehetne még sorolni a látnivalókat ebben a 

megyében, amelyek még számomra is felfedezésre várnak.  

Pikardia három megyéje közül Somme megyét ismerem a legjobban. 
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A megyeszékhely, Amiens csodálatos nevezetességeit már többször megcsodálhattam és annyi 

szép, maradandó emléket gyűjtöttem össze erről a városról és a tőle 5-6 kilométerre található 

Longueau nevű kis községről, hogy bemutatásukkor nehezen tudom gondolataimat a megfelelő 

mederbe terelni. De essen egy pár szó először a megyéről! A megye területe 6175 

négyzetkilométer. Azt szokták mondani, hogy Somme megyének nagyjából derékszög formája 

van, amelynek a kisebbik oldala, a La Manche csatorna mentén 60 kilométer, a másik, nagy 

szakasz pedig dél-kelet-észak-nyugat irányában 120. Természetes határai nyugaton a tenger, 

északon az Authie völgye, dél-nyugaton a Bresle völgye. Keleten és délen nincsenek természetes 

határok, itt a határ a már említett két megye. Határos még két másik tartomány, Nord (Észak) 

Pas-de-Calais, és Normandie (Normandia) Seine-Maritime megyéivel. Felszíne síkság, kisebb 

dombokkal és völgyekkel. Felszíne nem haladja meg a 150 méter magasságot, kivéve az Arguel 

hegyet, ami 210 méter magasságig 

emelkedik.  A Somme folyónak sok 

kis mellékfolyója van, a jobb 

partról ágazik le például az Ancre, a 

Hallue, a Nièvre. A bal partjáról 

pedig az Avre, a Selle, a Landon és 

az Airaines, amelyek változatossá 

teszik az egyébként egyhangú tájat. 

A számos kisebb-nagyobb tó pedig 

a pecázni kedvelőknek nyújt 

alkalmat a kikapcsolódásra. A 

Somme folyó öblének területe, ahol 

kiszélesedve beleömlik a La 

Manche-ba, amint az itt lévő  kép 

ezt csodálatosan mutatja, a 

természeti világörökség részének számít. A pikárd tengerpart számos kikapcsolódást nyújt a 

szabadságukat itt eltölteni vágyóknak.  
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Különös hangulata van a parton 

található kis városoknak. A különféle 

színű házak együttes harmóniája, a 

színes forgatag, a fények, amit a 

képeslap nem igazán tud visszaadni, 

megragadják az ember képzeletét, és 

csak forgatja a fejét, mert mindent 

szeretne „lefényképezni” a szemével. 

Szeptemberben jártunk itt, hideg idő 

volt, de a bátrabbak még fürödtek a La 

Manche-ban. A parton lévő, rengeteg, 

kisebb-nagyobb furcsa formájukkal 

meglepő kavicsok között hosszú 

órákon át lehet böngészni és 

keresgélni. Némelyik olyan, mintha szobrász készítette volna, és valamilyen alakot fedez fel 

bennük az ember. A természet mindig újabb és újabb csodákat tár elénk: órákig lehetne itt 

sétálni, újabb szobor-kövek után kutatva, szinte mindet el akarná vinni az ember emlékül… 

Talán a természet a legjobb szobrász? S körös-körül a végtelen tenger, a sima, nyugodt víztükör. 

Nézem, a hullámokat, lábamat belemártom a vízbe, mintha valamilyen gyógyító varázserőben 

hinnék. Szeretném elraktározni a 

tenger illatát, megőrizni a színét, a 

lágy, apró, finom hullámok közelségét, 

amelyek végtelen nyugalommal 

töltenek el. Érzem a szél simogatását, 

az a benyomásom, hogy eggyé válok a 

vízzel, a széllel, a kavicsokkal. 

Nincsenek gondolatok a fejemben, 

csak kellemes érzések és benyomások 

a végtelen víz láttán. S hirtelen 

rájövök, hogy ebben a lelkiállapotban 

az ember egyszerűen csak létezik, s ez 

ettől ilyen csodálatos és megnyugtató.  

  

Somme megyében nagy jelentősége van a mezőgazdaságnak, amellyel elsősorban az 

idősebbek foglalkoznak. Nincsenek túl nagy gazdaságok (50 hektár átlagosan). A megye keleti 

részén jelentősebbek és nagyobbak, mint nyugaton. A talaj elsősorban a gabonafélék 

termesztésének kedvez. A gabonafélék gyakorlatilag a megművelt területek felét teszik ki. Ezen 

kívül foglalkoznak még ipari cukorrépa és burgonyatermesztéssel. Természetesen a 

mezőgazdasági kultúrák évről-évre változnak egy kissé, de a következő adatok azért jellemzőek 

a Somme vidékének talaját figyelembe véve: a megye országos szinten az első helyet foglalja el 

az étkezési burgonya, a keményítőburgonya, és a konzervborsó, a harmadik helyet az endívia 

termékek és az ipari cukorrépa, a negyedik helyet az árpa és a zöldbab, a hatodik helyet a 

szövésre, fonásra alkalmas len és a búza tekintetében. És mindezt Franciaország mezőgazdasági 

szempontból hasznosítható területeinek 1,5%-án produkálja. A Somme vidéke, ellentétben azzal, 

amit vidékies, mezei jellege alapján elképzelhetünk, nem csak a mezőgazdaságából él, hanem 

eléggé fejlett ipari tevékenységeiből is. Textilipara a legfontosabb, ami három tényezőnek 

köszönhető: vannak birkáik, vannak a vidéken munkásaik, akik értenek a gyapjú 

feldolgozásához, és néhány kisebb folyónak olyan vize van, ahol a kelmefestéshez alkalmas 

növények nőnek. Például, Amiens városa sokáig a kék szín specialistájaként volt ismert. A 

Somme folyóban nőttek ugyanis a pikárdiai nyelven waide-nak nevezett, európai indigó vagy 
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festő csülleng növények, a kelmefestők festőfűi. A színt is waide-nak nevezték el a növény neve 

után. Amiens egyébként ennek a növénynek köszönheti gazdagságát, amit megemlítek még a 

székesegyház építésének idejében. A XVII. században már változatosabb Amiens  textilipara: 

megjelenik a serzs (sávolykötéses gyapjú vagy selyem), a szatén, a bársony. A következő 

évszázadban szintén nevezetessé vált Amiens városa az egész világon, az Utrecht-i bársonyról 

(kecskeszőrből font szövet) és a pamutszövetről. De nem csak Amiens-ben fontos a textilipar, 

hanem a megye más városaiban is: Abbeville-ben, Ailly-sur-Somme-ban, Flixecourt-ban. Saint-

Ouen-ban. A megyében fontos szerepet töltött be a múltban és tölt be jelenleg is a 

lakatosmesterség és a csapkészítő ipar. A háború után más iparágak is meghonosodtak a 

megyében, főleg a hatalmas Amiens-i iparövezetben. Közülük több járművel kapcsolatos: 

Goodyear, Dunlop (abroncs, gumi), Veglia (műszerfal), Valéo (kuplung). Feltétlenül meg kell 

még említeni az elektronikát a Honeywell-lel, a vegyipart a Carbone Lorraine-nel, a Procter és 

Gamble-val, az Eurolysine és Orsan-nal, a villamos háztartási gépeket a CAMEA-val (mosógép). 

Ezeken kívül Somme megyében számos fémfeldolgozó műhely található.   

 

Amiens városa, a metropoliszként emlegetett nagyváros tartományi és megyeszékhely is 

egyben. Már többször jártam itt, de mindig magával ragadott meghittsége, szépsége, 

változatossága és mindig meglepett valami új varázzsal, amit addig még nem ismertem. Nem 

tipikus nagyváros, a zsúfoltsággal, milliónyi lakosával, az örökös rohanással és embertömeggel. 

Lakosainak száma mintegy százötvenezer. A város a legváltozatosabb arculatait tárja a látogatók 

elé. Elsősorban világszép katedrálisa, az egész városban a régi és a modern harmonikus ötvözete, 

érdekes fekvése, az Európában páratlan vízi kertészete teszi megtekintésre érdemessé. Lehetetlen 

minden nevezetességéről beszámolnom, nem is ez a célom, hanem az, hogy a számomra 

leginkább megragadó hangulatait tárjam föl. Történelméről röviden csak annyit, hogy már a gall 

törzsek is lakták, a rómaiak pedig katonai tábort létesítettek itt időszámításunk előtt 55-ben. A 

hódítók sűrű népességet találnak itt, kétféle etnikumot: az ambianiak Samorobrivát lakták, a 

vermandois népnek pedig Saint-Quentin volt a fővárosuk. Julius César feljegyzéseiben 

Samarobriva néven említi a várost, aminek a jelentése „Híd a Somme folyón”. A római 

megszállás ideje alatt a város nagyon fejlődik. Az első század végén a kis gall-római település 
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már 20000 lelket számlál. Utakat építenek, hatalmas farmok és villák épülnek. Légi felvételek 

még ma is tárnak fel nyomokat ebből a korból. A keresztény hitre térítés a III. század vége felé 

kezdődik. Amiens első püspöke, a spanyol származású Saint-Firmin (Firma) mártírhalált hal 

287-ben, mint valószínűleg még sokan mások, akik vállalták a hitüket. 

 

A legenda szerint 340 körül a római 

táborban szolgált Márton, a tiszt, aki 

köpenyét kettészakította, hogy egy 

kolduson segítsen. Szent Márton 

alakját a városi bíróság falán lévő, 

múlt századi, itt látható dombormű 

idézi fel. A III. századtól kezdve a 

város egészen más elnevezést kap, az 

Ambiens-ek városa lesz, az akkori 

lakosság kelta nevéről elnevezve, 

majd az idők folyamán ez az 

elnevezés Amiens-né változik. A 

népvándorlás sok kárt okoz a 

városnak. Az V. századtól kezdve 

frankok telepednek le a vidéken, nem 

pótolva az itteni gall-római 

lakosságot, hanem elvegyülve köztük, 

és átvéve az itt már létrejött magas 

civilizációt. A kereszténység tovább 

terjed, a Britanniából érkező szerzeteseknek köszönhetően. Közülük az egyik, Saint-Fursy a 

Péronn kolostorban van eltemetve. Ettől az időtől és helytől kezdődően fejlődik a katolikus 

vallás. 686-ban II. Pépin (Herisztáli Pipin), Charles Martel (Martell Károly) apja győzelmet vív 

ki Tertrynél és véget vet a Meroving dinasztia uralmának és kezdődik a Karolingok uralkodása. 

Charlemagne (Nagy Károly) és követői uralkodása alatt két bencés apátság – Corbie és Saint-

Riquier – játszik fontos szerepet a vallás, a politika és a kultúra területén. Elérkezik a normann 

invázió sötét időszaka. A Saucourt-en-Vimeu-ben aratott győzelem a normannok felett 881-ben 

Louis III (III. Lajos) által nagy eseménynek számít, de nem elegendő ahhoz, hogy véget vessen a 

betöréseknek és fosztogatásoknak. A feudalista rendszer ebben az időszakban rendezkedik be. 

Amiens a kora középkorban jelentős iparvárossá fejlődött, hála a kék színnek, a waide nevű kis 

növényből nyert színnek, aminek az akkori város köszönheti gazdagságát és természetesen a 

Somme folyó mentén kialakult jelentős kereskedelmi útnak, egészen Abbville-ig, az akkori 

kikötővárosig. Amiens lakói ekkor emelik Franciaország egyik elsők között lévő harangtornyát, 

a községek szabadsága szimbólumaként, amit egy 1117-ből származó charta is megemlít. A XIII. 

század a béke, a gazdasági fellendülés százada. Ebből az időből származik a székesegyház is. Az 

Amiens-i bársony egész Európában ismert és a legkeresettebb szövetek közé tartozik. A száz 

éves háború, amelynek sok szomorú epizódja a megyében zajlik, nem hoz semmi jót a városnak. 

A konfliktusok nem kedveznek a gazdaságnak, főként Somme megyében, ahol a kereskedelem 

az angolokkal már jelentős. Ezért néhány Amiens-i polgár – részben szövetségre lépve Charles 

d’Evreux-vel (Evreux-i Károllyal), a navarraiai királlyal, ellenáll a francia királynak. A 

szövetkezés élén egy nemes pikardiai, Jean de Picquigny és Amiens egykori kanonokja, majd 

Laon-i püspök, Robert le Coq (Kakas Róbert) áll. 1358-ban a navarraiak kis híján meghódítják 

Amiens-t. Felgyújtják a külvárosi részeket. A trónörökös, a későbbi Charles V (V. Károly) hívei, 

akinek az apja, Jean le Bon (Jó János) Angliában be van börtönözve, megbüntetik Amiens lakóit 

az árulásukért. A megtorlás, amiben a városnak része volt, az egyik legvéresebbként maradt fenn 

a város történelmében. Gazdasági fellendülése a XV. század végén kezdődik, ismét a textilnek 
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köszönhetően. 1435-ben az Arras-i szerződésben Charles VII (VII. Károly) nyíltan Philippe II 

(II. Fülöp), burgundiai herceg hatalmában hagyja a várost. Ebben az időben a Somme-menti 

városok gazdasági együttműködésben állnak Flandriával és Hollandiával. Ez azonban nem 

kedvez Louis XI (XI. Lajos) király uralmának, aki ki akarja terjeszteni uradalma határait erre a 

területre, és aminek ismét drámai következményei lettek. Végül 1477-ben a Picquigny szerződés 

XI. Lajos és IV. Edvard angol király között véget vet a száz éves háborúnak. XI. Lajos számos 

kiváltságot ad a városoknak, mígnem ez a terület is csatlakozik végleg a koronabirtokokhoz. A 

vallásháborúk nem sok gondot okoznak egészen 1595-ig. Ekkor a Sainte Ligue-re (Szent Ligára) 

támaszkodva, a de Guise herceg által vezetett katolikus szervezetre, a spanyolok avatkoznak 

ügyeikbe, és sarokba szorítják, majd Henry IV (IV. Henrik) szerzi vissza a várost. De a 

küzdelmek újra indulnak a XVII. és XVIII. századokban egészen a Forradalom előtti tíz-tizenkét 

évig. 1659-ben Louis XIV (XIV. Lajos) uralkodása alatt születik meg a béke a Pireneusi 

szerződéssel Franciaország és Spanyolország között. A XVII. század nehéz időszak a város 

életében Nem fejlődik a gazdaság, kivéve a textilipart, és egy szörnyű betegség, a pestis dúl a 

lakosság körében, a legpusztítóbb járványok 1580 és 1688 között vannak. A XVIII. század  

azonban egy könnyebb időszaknak mondható. 1790-ben hozzák létre Somme megyét és a többi 

francia megyét is.  

 

Majd a napóleoni időkben tűnik fel 

Amiens neve ismét a történelemben: 

1802-ben az amiens-i béke jelent 

rövid időre szünetet a francia-angol 

háborúskodásban. A képen látható 

„Az Amiens-i béke” címet viselő 

festmény Caude Ziegler alkotása 

1853-ból, és Városháza Kongresszusi 

termét díszíti. De ekkor még koránt 

sincs vége a napóleoni 

háborúskodásoknak. A Restauráció időszakától kezdve a kapcsolatok megújulnak Angliával, 

amiből Amiens hasznot húz, a Párizs – Calais útvonal miatt. És eljön a vasút ideje: az első vonat 

Párizs – Amiens között 1846. február 14-én, vasárnap indul. Aztán, 1870-ben ismét háború, 

ezúttal a poroszokkal. Amiens és Péronne környékén több csata is lezajlik. A béke elérkezik 

1871 júliusában, de nem tart sokáig. Amiens, az egyetlen nagyváros ebben a térségben, sokat 

szenvedett az első világháborúban, bár a németek messze hordó ágyúikkal csak célba tudták 

venni, elfoglalni nem. De a megyében mindenhol romhalmaz vagy semmi nem maradt abból,  

ami azelőtt létezett. Az 1916 júliusától novemberéig tartó Somme menti csata rengeteg áldozatot 

hagy maga után. Somme megye keleti részének temetői őrzik fehér kőkeresztjeikkel az áldozatok 

emlékét a kis községekben vagy az egészen nagy területet elfoglaló, hatalmas nekropoliszokban, 

mint például Villiers-Bretonneux-ban, ahol ausztrál katonák alusszák örök álmukat, és ahonnan a 

tekintet felöleli és magába zárja az egész Amiens-i agglomerációt. Az ehhez hasonló óriási 

temetők területe az adott ország fennhatósága alá tartozik, és onnan származó munkások őrzik és 

gondozzák a sírokat. 1940-ben az emberiség újabb örültsége kezdődik. A második világháború 

már nagyobb károkat okoz Amiens-nek. Mintegy 10000 háza rongálódik meg, illetve pusztul el 

teljesen, elsősorban az állomás környékén. A vasút ekkorra már jelentős szerepet tölt be a város 

életében, és a közeli szénbányákra alapozva kohászat, vegyipar települt a városba. Az Résistance 

(Ellenállási mozgalom) itt is szerveződik a megye 50000 megszállója ellen. 1944. augusztus 31-

én szabadul fel a sok vért vesztett város. Újabb katonai temetők csatlakoznak az előzőekhez a 

pikárdiai földön is: Amiens-től kissé lejjebb ezúttal: Condé-Folie-ban, Crouy-ban, Longpré-

ben… De ne feledkezzünk meg a német katonai temetőkről sem, például a hatalmas Bourdon-i 

német akropoliszról.  
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              A második világháború után lehetőség nyílik a merész városrendezési és modern 

városépítési tervek megvalósítására. Amiens újjáépül, egyetemi város lesz és Pikardia tartományi 

székhelye. Új lap kezdődik a történetében. Ugyanaz az Auguste Perret működik itt, akinek Le 

Havre, a híres kikötőváros – ami 

teljesen elpusztult a második 

világháború bombázásaiban – 

köszönheti megújhodását, s aki fiatal 

korában a párizsi Théâtre des 

Champs-Élysées-vel és a 

Tengerészeti Minisztérium 

épületével tette ismertté nevét. A 

Perret-torony a pályaudvar melletti 

Alphonse Fiquet téren 30 emeletével 

100,70 méter magasra emelkedik. 

Lakások vannak benne kialakítva, 

amelyek nagyon népszerűek és 

kapósak a lakosság körében. Magasságával megközelíti a katedrális csipketornyát, ami 112 

méterre szökik az ég felé. 1949-ben készült el ez az óriási betontömb, ami akkor 30 emeletével, 

9000 tonnájával és a már említett méreteivel az akkori Európa legmagasabb felhőkarcolója volt. 

A fenti képen látható Perret-torony és a katedrális tornya az a két Amiens-i épület, ami biztos 

legelőször szembetűnik az ide érkezőknek, hiszen már messziről, több kilométerről csalogatnak, 

és ezek maradnak meg legtovább az emlékezetünkben. 

 

Az Amiens-i katedrálist minden úti- és 

művészettörténeti könyv „háromcsillagos 

látnivalóként” jelöli meg és a gótika 

csúcsteljesítményének tartja. Annyi 

bizonyos, hogy az Amiens-i Notre-Dame – 

minden gótikus katedrálist Notre-Dame-nak 

(Mi Asszonyunknak) neveznek – 

Franciaország legnagyobb székesegyháza. 

1981 óta az UNESCO a világörökség egyik 

műemlékének nyilvánította. Hossza 145 

méter, szélessége a kereszthajónál 70 méter, 

belső magassága a főhajóban 42,5 méter, 

területe 9000 négyzetméter és a belső 

térfogata eléri a 200000 köbmétert. Mivel 

rendkívül gyorsan épült fel, stílusát tekintve 

ez a legegységesebb, a legtökéletesebb. 

Minden 1206-ban kezdődött, amikor egy 

bizonyos Picquighy, walloni kanonok egy 

koponyával tér haza a keresztes hadjáratból, 

amiről azt állítja, hogy ez Keresztelő Szent 

János koponyája. Építeni kell tehát egy 

méltó helyet ennek a relikviának. Eltelt 

néhány év és 1218-ban a már megépült, 

inkább román stílusú templom egy tűzvész 

áldozata lett. A város lakói ezt úgy tekintik, 

hogy nem volt méltó a hely és elhatározzák, 

hogy megépítik a legszebb és legnagyobb 
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katedrálist, amire mindenki irigykedve tekint majd. Philippe Auguste (Fülöp Ágost), a király is 

segíti a várost, de minden lakó, főként a nemesek és gazdagok hozzájárulnak az építéséhez. 

1220-ban Evrard de Fouilloy püspök helyezi le az első követ. Tervezője és első építőmestere 

Robert de Luzarches, majd Thomas de Cormont és a fia, Renaud fejezik be a nagy művet, hűen 

az eredeti tervekhez. Azt lehet mondani, hogy a székesegyház 1269-re készen állt! A katedrális 

homlokzatát kőbe faragott bibliának lehet mondani, oly sok bibliai alak és történet elevenedik 

meg rajta. A hatalmas ívekkel lezárt három kapubejárat valóságos előteret alkot a széles lépcső 

felett, s a domborműveik azt az egységes koncepciót szolgálják, mely szerint minden Istentől 

származik, és mindez Jézusban testesül meg. A középső kapu témája Krisztus élete a 

középpontban, fölötte a világhírű Krisztus-szobor, amelyet évszázadok óta nem hívnak másként, 

mint „Amiens szép istene”. A 12 apostol és a négy nagy próféta figurái sorakoznak fel mellette, 

meg az Utolsó ítélet. A gyönyörű domborművek a Bűnök és Erények megszemélyesítését adják. 

Amiens mesterségeinek és művészeteinek szobrászi felsorolását, aztán a róka és a gólya, a farkas 

ás a holló mesebeli alakjait. A jobb oldali kapun Szűz Mária életének képeit és egy Szűzanya 

szobrot csodálhatunk meg, ez tehát az Istenanya kapuja, az Angyali Üdvözletet mutatja be. A 

szoborcsoportokon felismerhetjük Jézus bemutatását a templomban vagy a Három királyokat, 

Salamont és Sába királynőjét. A bal oldali kapu pedig Saint-Firmin-nek, Picardia védőszentjének 

van szentelve. Az építkezés folyamán le kellett bontani egy, Saint-Firmin tiszteletére emelt 

templomot, aki Pikardia első püspöke és hittérítője volt és itt kapott méltó helyet alakjának és 

tiszteletének megőrzésére. A többi nagy szobor Amiens püspökeit ábrázolja. Az égöv jelképei és 

az év tizenkét hónapjának munkái egészítik a kapu gazdag szobordíszítését. Mindezek fölött a 

királyok szoborsora: a 22 figura Judea (vagy Franciaország) királyait személyesíti meg. 

A székesegyház belsejének csodálatos egésze, hihetetlen méreteivel joggal váltják ki 

elragadtatásunkat: a keskeny középhajó, mint egy 

szűk völgykatlan tárul fel a belépő előtt. A gyors 

ütemben felsorakozó ellenállhatatlan lendülettel 

magasba törő pillérkötegek szinte vonzzák, 

magukkal ragadják a tekintetet. A száraz adatok 

nem mondanak semmit, nem tudják visszaadni az 

átszellemült szárnyalás és előkelő kecsesség 

utolérhetetlen harmóniáját. Ezt látni kell! Igen a 

könnyedsége és kecsessége az, amivel túlszárnyalja 

a párizsi Notre-Dame-ot, nem is annyira a nagyobb 

méreteivel. A katedrális belsejében méltóságteljes 

arány uralkodik. A szentély néhány lépcsővel 

magasabban van, mint a hajók, amelyeket 

kápolnasor övez, kápolnák vannak az 

ambulatóriumban is, az oltár mögött. Az 

ambulatórium jobb oldalán színezett kőszobrok 

idézik fel Szent Firmin életét, ezek 1488-ban 

készültek. Baloldalt hasonló szoborcsoportok 

Keresztelő Szent János élettörténetét jelenítik meg. 

A főhajóban lévő 234 méter hosszú labirintus 

közepére az építőmesterek nevét vésték be. A 

hívők sokszor csak a labirintus fekete vonalain 

tudnak megvalósítani, néha térden csúszva egy képzeletbeli zarándokutat.  

 Az északi kereszthajóban a keresztelőmedence 1180-ból származik, XVI. századi a négy festett 

szoborcsoport, a fából készült mestermű Jézus és a kufárok történetét idézi. Ugyancsak bibliai 

témájú a déli kereszthajó hasonló szoborcsoportja is és különösen szép a hatalmas rózsaablak. A 

dúsan faragott orgonakarzat 1422-ben készült. 
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A katedrális egyik fő nevezetessége, a 

következő képen látható, a barokk oltár háta 

mögötti híres „Síró angyalka”, Guillain Lucas 

kanonok síremlékének figurája, amelyet 1628-

ban készített Nicolat Blasset, de hírességét nem 

ennek a ténynek köszönheti. Egy kis anekdota: 

1918-ban a szövetségesek belépnek az elfoglalt 

Amiens-be. Angol, amerikai és ausztrál katonák 

megrohanták a képeslap kereskedőket, hogy 

írjanak haza szeretteiknek. A kereskedőknél 

főként a síró angyalkát ábrázoló lapot találták, 

Így lett ismert az ange pleureur (síró angyalka) 

szinte az egész világon, anélkül, hogy tudták volna honnan való.  

A székesegyház 

belsejében külön 

látványosság 

számba mennek 

az 1508 és 1519 

között készített 

stallumok, a 

díszes széksor a 

szentély 

márványkorlátos, 

vasrácsos 

kapuján túl a papi 

testület tagjainak 

ülőhelyei. Az összesen 110 ülőhelyet XV. századi mesterek 4000 faragott figurával ékesítették.  

Faragványaik ótestamentumi históriákat és naturalista, humoros jeleneteket ábrázolnak. A képen 

az első faragvány egy tréfás kéztámla, „Az ínyenc” című, a második a Születés stalluma. Ehhez 

hasonló, szép stallumokat más francia templomban nem lehet találni.     

A székesegyház megmenekült az első világháború pusztításaitól. Amiens püspöke kérte 

az uralkodótól, hogy a bombázások kíméljék meg az épületet. 1940-ben szintén utasításokat 

adtak, hogy a bombák kerüljék el a székesegyházat. Így a keresztény civilizáció világítótornya, 

az Amiens-i katedrális, túlélve a történelem szörnyű megpróbáltatásait, ma is őrködik a pikárdiai 

vidéken és őrzi lakóinak nyugalmát is. 

Ezzel zárhatnánk is a 

Pikardiában található 

székesegyházak sorát, amelyeket 

szinte mind megemlítettem. 

Mindegyiknek közülük megvan a 

maga építészeti sajátossága, és 

megcsodálva mindegyiket külön-

külön, nyomon lehet követni a 

gótikus építészeti stílus fejlődését 

az évtizedek folyamán. Az 

Amiens-i székesegyház azonban 

még abban is különbözik a 

többitől, hogy a világon 

egyedülálló látvánnyal lepi meg a 

májustól szeptemberig ide látogatókat.  
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A szennyeződés nem kerülte el ezt a 

székesegyházat sem, szinte szürkés fekete lett a 

rárakódott piszoktól. 1992-ben elrendelik a 

katedrális megtisztítását. A tisztogatás folyamán 

felfedezik, hogy a szobordíszek eredetileg 

festettek voltak, csodálatos színek kerülnek 

felszínre. A modern technika segítségével 

sikerül rekonstruálni az eredeti színeket, és 

lézerrel való megvilágítással a látogatók elé 

tárni ezt a csodálatos látványt, amit a „Son et 

Lumière” (Hang és Fény) cím takar. A 

katedrális előtti téren áprilistól októberig, 

keddtől szombatig minden éjjel, sötétedés után 

meg lehet tekinteni ezt a világon egyedülálló, 

lelkünket rabul ejtő, felemelő műsort, amikor a 

színek fokozatos megjelenésével harmonizálva 

sejtelmes zene szól, és egy kedves, meghitt hang 

meséli el a katedrális történetét francia, angol, 

német nyelven. A tér tele van emberekkel – a 

székesegyház előtti hatalmas térrel szemben 

lépcsősorok vannak, akinek szerencséje van, még ülőhely is jut – mindenhonnan ideérkező 

külföldiekkel, hazai turistákkal, de a városlakók is bizonyára többször is megnézik ezt a csodát, 

hiszen nem lehet betelni vele. A modern technika csodája által megelevenedik a múlt és a szent 

hely a felségesség-, és a nagyszerűség érzésével ajándékoz meg bennünket. 2000-ben 350000 

személy látogatott el ide a látvány kedvéért a statisztikai adatok szerint, de ez a szám évről évre 

növekszik. 

A katedrális lábánál található a kedves, különös Saint-Leu városnegyed, ahol a Somme 

folyó csatornái szelik át az utcákat és a házak lábai 

vízben állnak. Ez volt sokáig a város munkás szíve 

egyszerű, fából épített kis házaival, rosszul kikövezett 

utcácskáival, a város szegényebb kis népének zajos 

életével, „észak kis Velencéje” – ahogyan XI. Lajos 

elnevezte. A XVII. és XVIII. századokban az itt élő 

népesség munkája szoros kapcsolatban állt a víz 

jelenlétével, amire szükség volt a kelmefestéshez, a 

vízi malmok működtetéséhez, a fonalgyártáshoz és 

mindenhez, ami a gyapjú feldolgozására vonatkozott. 

Később, sajnos a lakosok elköltöztek innen, 

kézművesei, bisztrói, fűszeresei cserbenhagyták ezt a 

városrészt. A házak egymás után pusztultak el, 

csavargók, hajléktalanok tanyája lett. És aztán nagyon 

lassan, lépésről-lépésre, Saint-Leu ismét éledezni 

kezdett, mint a beteg, amikor egy hosszú, 

gyógyíthatatlan betegségnek hitt vész után éledni kezd, 

visszanyerte életkedvét. Renoválták a még meglévő 

házakat, újakat építettek, megpróbálva visszaadni az 

eredeti stílust. 

A városrész ismét Amiens festői kis része lett, ahol kellemes sétát lehet tenni a hangulatos 

utcákon, még ha egy kicsit talán mesterkéltnek találjuk is divatos kávéházait, éttermei, 
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ajándékboltjait. Amiens lakói szeretnek itt találkozni, beszélgetni a vízparton, az élénk színű 

házak előtt, amelyek közül néhányba csak kis hidacskán keresztül lehet belépni, mert éppen 

alatta fut a Somme egy ága. Saint-Leu tehát visszanyerte lendületét, „lelkét”, aminek én személy 

szerint nagyon örülök, mert az itt tett séták, maga a látványa az egyik legszebb emlékem 

Amiens-ről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy másik nagyon kellemes emlékem Amiens egyik különlegességéhez kötődik, az 

hotillonnages-ban (vízi kertészetben) tett sétához, ami természetesen bárkán történt.  

Nem messze a város központjától, a Somme 

völgyében alakult ki a kertészkedésnek ez a 

sajátos módja, a kiskertek negyede, ahol a 

középkor óta termesztenek zöldségféléket, 

gyümölcsöket. Az elnevezés a latin „hortus” 

szóból ered, ami kertet jelent. A vízzel körülvett 

parcellák olyanok, mint úszó szigetecskék 300 

hektáron. A földrészecskéket csak sajátos bárkán 

lehet megközelíteni, és az ember és a környezet 

között vívott több évezredes harcnak eredményei, 

ami arra irányul, hogy megszelídítsük, saját 

mértékünkké tegyük, saját szolgálatunkba állítsuk a természetet. A történészek a korai 

középkorra teszik az első munkálatokat, amelyek elkezdődtek a mocsaras vidéken. 

Öntözőcsatornákat ásnak a mocsárban és eljutnak a földig. Kialakul pár szigetecske, aminek 

fekete földje termékeny. Az óriási türelemmel végzett munka folytán egyre több kis parcella 

keletkezik.  
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A múlt század végéig az itt termesztett 

zöldségfélék elegendőek voltak a város 

lakossága számára. Nagyon nehéz mesterség itt 

kertésznek lenni, mert állandóan ügyelni kell 

arra, hogy a parcellák végei ne merüljenek el a 

vízben. Egy évben többször is szükségessé 

válik megigazítani a földterület kerületét, úgy, 

hogy a csatornák vizének aljáról újabb földet 

hoznak a felszínre. Hálátlan munka, mert alig 

hogy sikerül nagyjából helyrehozni a parcella 

széleit, a víz újra kezdi „aláaknázó” munkáját. És újra el kell végezni a kiigazítást néhány hét 

múlva. Ha elhanyagolnak egy szigetecskét, az könnyen a víz martaléka lesz és újra mocsárrá 

alakul. Az első világháborúig 

ezeket a parcellákat szakemberek 

művelték és hetente három 

alkalommal bárkán elhozták 

portékáikat a vízi piacra, ami 

nem messze volt a katedrális 

lábától. Ma is vannak még olyan 

konyha kertészek, akiknek saját 

tulajdonában van egy-két 

parcella és ők ebből élnek, de a 

vízi kertészkedés alaposan 

megváltozott. Vannak, akik 

hétvégi menedéknek használják a 

szigetecskéket, kis házat, 

kunyhót is építettek, ahová el 

lehet menekülni a csöndes nyugalomba, nem is kell messze menni, egy-két lépésre csupán a 

nagyváros zajától. Menedék a rohanó világ elől, nem csak az ember számára, de a madaraknak 

is, számtalan faj lelhető itt fel. A horgászni szeretők sem térnek haza zsákmány nélkül, számos 

halfajta él az itteni vizekben. A növényvilág is felfedezésre vár, a sok szép különleges virág és 

fa, még magas barhent fák is nőnek itt. Fellelhető az ernyős virágú disznókömény, ritka 

orchideák, kosborfélék. Ritkaságszámba megy a harmatkása, az égerfa, de könnyen felismerjük 

mi is a buzogányos nádat, gyékényeket, és az elmaradhatatlan vízililiomot. Egy-egy séta 

alkalmával közelről meg lehet szemlélni a búbos vöcsköt, a hattyúkat, a nagy búvárrécét, a törpe 

gémet, a vörösbegy rokonát, a kékbegyet, a szárcsákat és vízi csirkéket. A régi időkből 

megmaradt még a vízi piac, de az árut már nem bárkákon, hanem a kevésbé festői 

mikrobuszokon szállítják. Évente egy napon azonban a piac úgy zajlik, ahogyan régen: a 

termelők friss áruikat bárkán szállítják, 

kipakolják onnan a piacul szolgáló rakpartra 

a Parmentier téren. Nagy ünnepnek számít 

ez a nap. 1998-ban a megmaradt kevés 

hortillon (vízi kertész) egyesületet alapított 

és egységes megkülönböztető jelként 

egységesen a „les t’cho légumes des 

hortillons” (vízi kertészek zöldségtermesztő 

technikája) jelzést használják. Az itt 

termesztett árúk iránt talán nagyobb az 

érdeklődés a lakosok körében és ezzel is 

jelezni akarják, hogy az áru innen való és 
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talán frissebb, ízletesebb. Az egyesületnek az a célja, hogy megóvja és megőrizze a vízi 

kertészetet jelenlegi állapotában. Egyesek biokertészkedéssel is foglalkoznak. A parcellák közül 

több is a város tulajdonában van, ahol munkanélkülieket, leszázalékolt embereket 

foglalkoztatnak és áruik eladásához is hozzásegítik őket.  

A turisták számára kihagyhatatlan a 

vízi kertészet megtekintése, természetesen a 

speciális bárkán, amit egy kis motor hajt annyira 

csupán, hogy ne zavarja fel a vízi világ 

megszokott életét. Április 1-től október 31-ig 

bárki bárkába szállhat, hogy megcsodálja a víz 

felszínén ringatózva ennek a területnek a 

nyugalmát, és az évszakonként váltakozó 

felejthetetlen színes világát. Közben hallgatjuk 

az idegenvezetőt, amint megismertet bennünket 

a kertészet történetével, állat- és élővilágával. 

Gyalogosan is lehet egy kis sétát tenni, a képen 

látható gyönyörű Saint-Pierre (Szent Péter) parkból, a 22 hektáron elterülő zöldövezetből indulva 

és követve a Somme folyását és felfedezve a régi hangulatos kis vendéglőket, színes kunyhókat 

és a kis keskeny hidakat, inkább pallókat, amelyek átszelik a folyót.  

             

Számos nevezetesség várja még a vendéget Amiens-ben: a híres Musée de Picardie (Pikardiai 

Múzeum) gazdag gyűjteményével, bemutatva a tartomány fejlődését, egészen a kezdetektől, amit 

1855 és 1867 között építettek és III. Napóleon avatott fel. Franciaország egyik legszebb 

múzeuma, nem csak kiállításai révén, hanem kertjeinek és homlokzati épületinek építészeti 

egységességét tekintve is. Sajnos itt még nem jártam személyesen, de egy újabb utazás 

alkalmával mindenképpen szeretném megnézni, elsősorban a régészet által feltárt, a történeti 

múltat bemutató kiállításokat.  

               

Vár bennünket a Jules Verne (Verne Gyula) emlékház nagyszerű 

kiállításaival, ahol az író személyes tárgyait, bútorait, könyveit, 

kéziratait lehet megcsodálni. Verne Gyula, akinek nevét is 

lefordították magyarra, a legolvasottabb, legnépszerűbb francia 

írók egyike. Az Université de Picardie (Picardiai 

Tudományegyetem) egyik épülete is Verne Gyula nevét viseli, 

ez a hagyományos téglából, 

de modern építészeti 

stílusban megépített, 

harmóniát sugárzó építmény, 

amely arról is híres, hogy sok 

magyar hallgatója van. Verne Gyulát nagy tisztelet övezi 

Amiens-ben.  

 

Amiens-i kötődéséről röviden csak annyit, hogy egy Amiens-i 

özvegyet vett feleségül, a város megbecsült képviselője volt 

itteni élete folyamán, róla nevezték el az Amiens-i Cirkusz 

épületét, és síremléke is itt van a város egyik különleges 

hangulatú temetőjében, a Madeleine-ben. Egy múzeum is 

viseli nevét, ahol a háromdimenziós technika segítségével 

képzeletbeli utazásokat tehetünk a Nautilus hajón, vagy az 

általa elképzelt „űrhajón” a holdra, vagy a föld körül.   
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Világszerte ismertek az Amiens-i Bábszínház előadásai az állandó figurákkal, Lafleur-rel és 

Sandrine-nal, akik 1811 körül születtek meg Saint-Leu – ben. A házaspár örökös civódásait, 

szerelmi háromszöget – az udvarló Tchot Blaise – mutatnak be, hiszen Lafleur egy örökké 

vidám, hangoskodó alak, akinek a jelmondata: Jót inni, jól 

enni és semmit sem csinálni. Egyik előadásukon én is jelen 

voltam, értékeltem is a művészek munkáját, akik nagyon 

ügyesen rángatták a bábfigurákat a zsinórokon, így keltve 

őket életre és megszólaltatták őket, de a szövegből nem 

sokat értettem, mert pikárdiai nyelvjárásban folyt a 

beszélgetés. Nagyon tiszteletre méltó, hogy a tartomány 

figyelmet fordít a hagyományok megőrzésére, még a 

nyelvet illetően is. Néhány iskolában egyre nagyobb 

figyelmet kap a pikárdiai nyelv és oktatják is az 

érdeklődőknek. De jóval a bábfigurák előtt, La Fontaine is 

használta a pikárdiai nyelvet néhány meséjében, mint 

például  A farkas, az anya és a gyerek címűben. 

  

Amiens-től 5-6 kilométerre található egy 

Longueau nevű kisközség, amit Amiens-től csupán egy, 

már használaton kívüli vasútvonalak fölötti átjáró választ 

el. Az Amiens-hez, mint egyetlen nagyvároshoz közeli 

községek (összesen 27) egy agglomerációba tömörültek és 

Longueau is ennek az agglomerációnak az egyik tagja. 

Már a történelem előtti időktől kezdve, Longueau lassan, 

türelemmel épült az emberiség jövés-menésének 

megszakíthatatlan ritmusában, de mindig lépést tartva a 

technika fejlődésével és a modern élet egyre inkább 

gyorsuló ritmusával. A pikardiai föld szívében kialakulva, 

a régi Longa Aqua (Hosszú Víz) a születése óta aktív 

központja fontos kapcsolatoknak és kommunikációknak. 

Az Avre folyó völgye kedvező hely volt az emberek 

letelepedéséhez, közel a halban gazdag tavakhoz. A mai 

Longueau főutcáján, - az itt látható esti megvilágításban  - 

az Henry Barbusse-ön vezetett át az egykori római, 

Hadrianus császár hadai számára szalagként húzódó út 

Anglia felé, Samarobriva kapuin keresztül. Átkelőhely 

volt mindig ez a kellemes és hasznos helyen fekvő 

városka, idegenek foglalták el, majd szerezték vissza az itt 

lakók. Angol, spanyol nyugati és keleti hódítók: mind 

fellelhetők a város történelmében. A századok folyamán a 

folyók és az utak tanúi voltak a vasút megjelenésének és 

így a sínek sokasága is bekapcsolódott a város életébe. A 

városka lassacskán mozdonyok és vagonok siklásának 

hangjától lett zajos, amelyek teljesen elözönlötték a 

völgyet és átformálták kissé a város arculatát, megőrizve 

azonban vizeinek és gyönyörű fáinak, virágainak színét. 

1948-tól kezdődően a vasút meghatározó eleme lett a 

városnak, és szinte mindenkinek munkát adott. A háború 

által megrongálódott és szinte teljesen elpusztult várost 

újjáépítették a fennsíkon. Bizonyára szomorúan hagyva el 
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a zöldellő völgyet, azóta is fejlődik, teret foglal magának, a mezőgazdaság egyre inkább átadja 

hektárjait a párhuzamosan kiépített utaknak és autópályáknak, amelyek szélesítik a város 

horizontját. A négylovas kocsitól a villanymozdonyig, a római úttól a TGV-ig (gyors sebességű 

vonat) ma is, mint a múltban, és a jövőben még inkább Longueau találkozási és beszélgetési 

helye lesz az embereknek továbbra is. Ez a vízből született és a hosszú víz nevét viselő kis város 

kiegyensúlyozott tempóban fejlődik a Somme és az Avre közötti kedvező helyen. Fejlődése 

folyamán megőrzi a vizeit és zöldövezeteit, afféle kertvárossá alakul át, ahol a lakosok 

megtalálhatják boldogulásukat és boldogságukat ebben a kellemes környezetben és egy ritka 

életminőséget biztosító városkában. A vasútnál dolgozók és mások sem felejtik el a földet, ami 

őseiket táplálta, így sokan kertészkednek otthonaik közelében vagy a távolabb lévő kis 

kertjeikben. A vasút már nem játszik meghatározó szerepet a kisváros életében, inkább egy 

kisebb gazdasági pontnak számít, ahol sok kisebb-nagyobb vállalat rendezkedett be. Longueau-

nak és az SNCF-nek közös és hosszú története van, az első sínek lerakásától a mai 

berendezkedésig. Működik itt egy karbantartó műhely (1993-ban például 800 vagont újítottak 

fel), elsősorban a vontatószerkezetek karbantartására specializálódott vállalat.  

A képen látható Gare de Longueau, az új 

és modern pályaudvar 1994-ben épült fel. 

Longueau-ban kapott helyet az utasok telefonos 

információs szolgálatának központja. A Vasút 

szintén itt létesített egy képzési központot, ahol 

évente 1400 gyakorlatot töltő fiatalt tudnak 

fogadni. Ennek köszönhetően Longueau-nak 

lehetősége volt modernizálni felszereléseit és a 

speciális elméleti tudást is tudta, és tudja a 

modernizációnak megfelelően fejleszteni. És még 

a fuvarozásról nem is beszéltem! A Docks de 

France, La Ruche, Eurolysine, Goodyear, Procter 

és Gamble, Whirlpool, az Amiens-i gazdasági 

tevékenység „sztárjai” ezen a városon haladnak át. 

De legyenek akár folyók, sínek vagy autóutak, 

Longueau az emberek számára egy kedvelt találkozási pont maradt, európai kereszteződés, 

félúton Lille és Párizs között. Az A16-os út Párizs-Boulogne-Calais-ba, és onnan Angliába, az A 

29-es Le Havre-ba, Rouen-ba és a keleti piacok felé vezet Sain-Quentin-en át. Pickrdiában itt 

keresztezik egymást a vasutak, autóutak és autópályák, ahonnan el lehet jutni a világ négy égtája 

felé.  

A község 342 hektáron terül el, 5222 

lakosa van, Amiens után a legnagyobb 

község a megyében. Amiens elővárosának is 

szokták nevezni, egy kisváros, ahol a 

vendégszeretet és a szolidaritás szinte nem 

kötelező szabálynak számít. Épületei és 

házai szinte mind újak, hiszen a második 

világháború után újjá kellett építeni az egész 

községet. A képen egy egészen új városrész 

kiépítését láthatjuk, hiszen szívesen jönnek 

ide lakni nem csak azok, akik idevalósiak, 

hanem azok is, akik a nagyváros zajától a 

kellemesebb zöldövezetbe vágyódnak. Tréfásan azt szokták mondani az itt lakók, hogy a 

régmúltban az emberek itt haladtak el, ma itt állnak meg, hogy itt éljenek. 
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A Városháza épülete 

 

A Városi Önkormányzat, élén Joël 

BRUNET polgármester úrral, nagyon sokat tesz a 

kisváros fejlődéséért, munkalehetőségek 

teremtéséért, és azt lehet mondani, hogy nagyon 

aktív élet zajlik ebben a szimpatikus, tiszta, kedves 

kis városban. 

Van bölcsődéje, két óvodája, az egyik, a képen is 

látható, Louis Prot nevét viselő, egészen új az épület 

és az udvar is. Az udvarán található 

játékkomplexum megfelel az európai uniós 

normáknak. A kinti padokat kicserélték kisebbekre, 

és hálóval bevonták, hogy jobban vigyázzanak a 

higiéniára. Az épület termeiben található padok és 

asztalok mozdíthatóak és kivihetők jó idő esetén az udvarra. Három általános iskolája működik, 

amelyek közül az Anna Frank nevű, 2001 szeptemberében nyitotta meg kapuit, a város új 

negyedeinek szívévé vált, nem messze a Sportparktól. Építészetének technikájában, 

felszereltségében és fűtési rendszerében is innovatív, de még abban is, hogy itt folyik a 

felkészítése a legnagyobb óvodás csoportnak 

az iskolai első osztályba. „Talán zökkenő 

mentesebb lesz az átmenet az óvodából az 

iskolába. 2001-ben 80-90 gyerek kezdte meg 

általános iskolai tanulmányait. Közülük 29 

gyermek ebből az átmeneti csoportból került 

az iskolába, 11 kisgyermek pedig előtte még 

bölcsődébe is járt. Ezek a gyerekek jobban be 

tudnak illeszkedni az iskolai közösségbe, 

ezért szeretnénk minél több családot bevonni 

ebbe a kezdeményezésbe” – nyilatkozta 
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Colette FINET általános alpolgármester asszony, aki az oktatásért felelős bizottság vezetője is 

egyben és nagyon szimpatikus személyiség. A város mindegyik általános iskolája délutáni 

foglalkozásra is ad lehetőséget a gyerekek számára. Ilyenkor ebéd után, az úgynevezett 

animátorok segítségével elkészítik a házi feladatot, a többi idő játékkal, sporttal, hangos 

olvasással telik el. Minden szerdán, délután ülésezik a CMEJ (Gyermek és Ifjúsági Városi 

Tanács), ahol elsősorban Longueau város ifjúságának problémái kerülnek sorra, de a fiatalok 

nagyon kezdeményezőek és sokszor jó ötleteik vannak a várost érintő kérdésekben is. Részt 

vesznek például a Víz ünnepén, az Európa napon, a fogyatékkal élőkkel közös programokon. Ők 

maguk kezdeményeztek nemrég egy tiltakozó felvonulást az erőszak ellen. Az ifjúság tanácsa 

Somme megyében elsőként alakult meg. Működik a városban egy collège – alsó szintű 

középiskolának nevezhető – iskola, ami Frédéric-Joliot Curie-ről kapta nevét, és két középiskola 

is van mindössze három kilométerre a várostól, ahol többféle irányban folytathatják a 

tanulmányaikat Longueau és a környék kisebb községeinek tanulói. A Városi Önkormányzat 

számos tevékenységet szervez a fiatalok és a kevésbé fiatalok számára a sport, a kultúra, a 

vadászat, a halászat terén. A hatalmas területen található sport építményei és pályái lehetőséget 

nyújtanak szinte minden sport űzéséhez. Feltétlenül meg kell még említeni a Maison de 

l’Enfance (Gyermekek Háza) építményét, ahová az óvodás- és iskolás gyerekeket kísérik étkezni 

és délutáni programokat szerveznek számukra. Az idősebbeket, nyugdíjasokat a számukra 

felépített ház várja programjaival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

A nyugdíjasok háza                                                          A Városi Könyvtár épülete 

 

A Gyermekek háza a vakáció alatt is várja szabadidős programjaival az iskolásokat. Elsősorban a 

6-12 éveseket. Az Anne Franck óvoda pedig a 2-5 éves korosztály számára szervez változatos 

foglalkozásokat. Művelődési háza szinte ontja a jobbnál jobb programokat. A nemrégen felújított 

könyvtára, amely Jacques Prévert nevét viseli, szintén jelentős helyet képvisel a város életében, 

és előtte növekszik az a tiszafa, ami Karcagról származik, és amit testvérvárosi kapcsolatunk első 

éves évfordulóján ültettünk el a lengyelek fája mellé.   Szabadidős tevékenység gyerekeknek▼ 

             Egy nyugdíjas foglalkozás                                         
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Longueau ugyanis Karcag testvérvárosa, az első 

nyugati testvérvárosunk, 2004. június 6-a óta. Ezen a 

napon írta alá a két város polgármestere a hivatalos 

testvérvárosi szerződést változatos 

ünnepségsorozattal téve ezt a napot tényleg 

történelmivé. Azóta a város mind a négy bejáratánál a 

képen látható tábla fogadja az ide érkezőket.  

     A szerződés aláírásának pillanata 

 

Ez a kapcsolat nem jöhetett volna létre az 

Európai Testvérvárosok Bizottsága nélkül, 

aminek az elnöke Raymond FILIPIAK, egy 

nagyon készséges, jó szervező, lelkes egyén, 

akinek a tevékenysége nagy segítségünkre van 

azóta is. A lengyelországi Naleczow várossal 

már három éve tartanak testvérvárosi 

kapcsolatot, lévén sok lengyel származású a városban. A Bizottság rendszeresen ülésezik, 

európai projekteket szervez, lengyel- és magyar tanfolyamot indított. Ez év májusában egy 

„Magyarország felfedezése” kiránduláson vett részt 37 fő, akik városunkban is megfordultak. 

Saját újságot jelentetnek meg évente három alkalommal. Nem telik el úgy a május elseje, vagy 

az augusztusi Nagykunsági Kulturális programsorozat, hogy Longueau város ne lenne jelen 

képviselői által.  

Ez a jelenlegi kapcsolat nem előzmények nélkül való természetesen. Karcag város 

kézművesei és népművészei már három alkalommal (ez év szeptembere lesz a negyedik) vettek 

részt a Longueau-i Nemzetközi Kézműves Kiállítás- és Vásáron. A vásár minden év 

szeptemberében kerül megrendezésre és mindig gazdag 

színfoltja a község életének és a karcagi küldöttségnek.  

A vásár területe a Városháza épülete melletti és mögötti 

nagy téren terül el (Louis Prot tér), ahol részt vesznek lengyel, 

angol, francia és magyar kézműves-népművészek és az adott 

városok képviselői közül néhányan. 

A Magyar sátornak még minden alkalommal nagy 

sikere volt. Ez a kiállítóknak és a karcagi Művelődési Ház 

kiváló szervezésének, valamint lelkes igazgatónőjének, Türke 

Jánosnénak köszönhető, aki még minden 

évben vezette és irányította a kis csapatot. 

Nem csak a helyi, de a környéken lakók 

érdeklődését is felkeltette ez az esemény. A 

magyarok nem csak árulják portékájukat, 

hanem bemutatót is tartanak, gyerekek és 

felnőttek is kipróbálhatják a mézeskalács 

festését, a fafaragást, rafiából papucs 

készítését, kukoricacsuhéból alátét fonását, a 

csipkeverést, a kun hímzés mintáit, nem 

feledkezve meg a fazekasokról sem, akik 

aranyos kis agyagfigurákat ajándékoznak… 
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Néha megható találkozások 

adódnak, elszármazott, 

kivándorolt magyarok keresik 

fel a sátrunkat, rengeteg 

kérdést tesznek fel az 

országról, magyar városokról, 

a jelenlegi életünkről. Jóleső 

érzés látni, ahogyan a francia 

és magyar csipkeverők, 

fazekasok, hímzők a nyelv 

ismerete nélkül is megértik 

egymást, és komoly 

barátságok szövődnek. Én 

tolmácsként veszek részt 

ezeken az ünnepeken, ami 

nagyon érdekes és megtisztelő 

feladat számomra. A tolmácsi munka – mások gondolatainak közvetítése – sokszor váratlan 

nehézségekkel lep meg bennünket és olyan helyzetek sokaságával, amit könnyedén, 

észrevétlenül kell megoldani. A 

tolmács munkája egészen más 

képességeket követel, mint a 

tanári pálya. Kint 

tartózkodásunk első napja 

mindig a legnehezebb, aztán 

előjön a passzív szókincs, és 

néha olyan szavakat használok, 

szinte automatikusan, 

amelyeket talán sosem 

tanultam, de értem és tudom a 

jelentésüket. Információk 

sokasága, a szervezéssel 

kapcsolatos problémák, a 

többiek érdeklődése „zúdul” 

ilyenkor rám és a nap végén, 

este lefekvéskor, amikor átgondolom a napi eseményeket, akkor tudatosul bennem, mi is történt. 

Néha még napok, hetek múlva is előjönnek gondolatok, amelyeket tolmácsoltam, de később 

jönnek felszínre a tudat mélyéről. Már utazás előtt „átállok” a francia nyelvre, magamban 

franciául gondolkodom, az ottlét alatt franciául álmodom. A három év távlatából elmondhatom, 

hogy már szinte barátként érkezünk meg, és hogy akár a vásár, akár a testvérkapcsolat 

alkalmával történő tolmácsolás nagy öröm számomra, mert azonosulni tudok az események 

céljaival, lehetőség nyílik arra is, hogy saját gondolataimat is belelopjam a beszélgetésekbe. Már 

úgy érezzük ott magunkat, mint itthon, hála ennek a kisváros lelkes vezetőtestületének és 

egyszerű, kedves lakóinak. A karcagiak a Megyeházától induló kezdeményezésre utaztak első 

alkalommal Longueau-ba. Az első részvétel akkora siker és élmény volt, hogy túlzás nélkül 

mondhatom, innen indult és fejlődött a kapcsolat a két város között testvérvárossá. Ezeken a 

vásárokon, túl a népművészet és kézművesség határain, a sátrunkat felkeresők 

megismerkedhetnek a magyar kultúrával, a Nagykunság és városunk nevezetességeivel, – 

legyenek erre tanúink az itt látható képek – igyekszünk megmutatni mindent, amit csak lehet. A 

sátorban magyar zene szól, és vendégeinket a híres „eau de vie” – vel (az élet vizével), azaz 

szilva- vagy barackpálinkával várjuk.  
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A vásár ideje alatt természetesen mi is 

végigjárjuk a többi kiállító standjait, 

megcsodáljuk portékáikat, 

megismerkedhetünk a helyi 

különlegességekkel, mint például a 

képen látható francia kereskedő árúival, 

illatosított szappanokkal, 

lekvárcsemegékkel, a híres pikardiai 

marcipán- és nugát bonbonokkal. 

Ilyenkor számukra is nagy öröm, hogy 

megkóstoltathatják termékeiket a 

külföldiekkel. Megismerjük a francia 

konyha csemegéit, a számtalanféle sajtot 

(fromages), borokat (vins), a habzó 

almabort (cidre), a pikardiai mézbort 

(hydromel picard). 

            Természetesen francia részről is 

vannak művészek, akik kiállítanak és keresik a 

barátságot a hasonló mesterséget űző magyar 

művészekkel, kicserélik tapasztalataikat, 

beszélnek saját munkájukról és 

elképzeléseikről. Egy francia fafaragó művész 

alkotását láthatjuk a képen, ami annyira 

megtetszett, hogy le is fényképeztem. Sajnos 

megvenni nem tudtam a művét, ami számomra 

a béke, az összefogás, az emberiség 

emberségességének a kifejezését közvetíti egy 

olyan világban, ahol ezek a szép és emberi 

eszmék még nem váltak valóra. Pedig ez 

„csak” a földünket lakó embereken múlna! 

 

Longueau-nak több szállodája is van. Delegációinkat 

általában a Hôtel B&B szállodalánc egyik modern 

épületében szokták elszállásolni. Nehezen szoktuk 

meg, hogy itt nincs recepció, minden automata módon 

működik. A szobákba egy hat számjegyből álló 

kóddal lehet belépni, jó memóriával rendelkezők 

gyorsabban boldogulnak. Akik a szállóban óhajtanak 

reggelizni 

(a francia 

szállodák 

szobaáraib

an 

általában benne van a reggeli ára is), azok számára 

automata kiszolgálást rendeztek be. A szállodai 

szobák ajtaját bemutató kép jól szemlélteti a hotel 

modernségét, valamint azt a törekvést, hogy ezt az 

automata személytelenséget próbálták fákkal, fűvel, 

virágokkal kellemesebbé tenni, szépíteni, és 

emberivé varázsolni. 
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Egy Cottenchy nevű kis községben 

található testvériskolánk, Le Paraclet. Az 

elnevezés, - nem tudni miért ezt 

választották névként – görög eredetű, 

jelentése: a vigasztaló szentlélek. Az 

iskolához már több évtizedes kapcsolat fűz 

bennünket, több kollégával és diákkal 

találkoztunk vagy Franciaországban, vagy 

nálunk, Magyarországon, a mi 

városunkban és iskolánkban. Én az utóbbi 

három évben – amióta iskolánk főállású 

dolgozója vagyok – veszek részt 

kapcsolataink ápolásában és a 

kapcsolatteremtés újabb formáinak 

keresésében. Nemzetközi projekteken 

dolgozunk, amelyek célja, hogy iskolánk diákjai közül is minél többen gyakorolhassák szakmai-

és idegen nyelv tudásukat francia földön. 

A francia iskolarendszer egészen más felépítésű, mint a magyar. Az Európai Unióba 

történő belépésünkkel feltehetően a közoktatás is keresi és megtalálja majd azt a hasonló, illetve 

egységes rendszert, ami megkönnyíti fiataljainknak az egyik iskolából a másikba való átlépését, 

vagy tanulmányaiknak folytatását európai viszonylatban is. 

A francia kisgyermekek számára is létrehozták a bölcsődéket (craîches), és mint nálunk, 

ott is általában több hónapos korban adják be ide a szülők gyermekeiket. Az utóbbi időben egyre 

több család él ezzel a lehetőséggel. Ez a család helyzetétől függ. Több családban az édesanya, 

ritkábban az édesapa marad otthon a gyermekkel, vagy gyermekfelügyelő segít a gyermek 

gondozásában. A bölcsődék igénybevételéért fizetni kell, a család anyagi helyzetétől függően. 3 

éves korban ők is óvodába (école maternelle) mehetnek, ugyanis az óvoda nem kötelező, csak az 

utolsó, az iskolára való előkészítő év. Az óvodában 6-7 éves korukig maradnak, attól függően, 

mikor lesz egy gyermek iskolaérett. A bölcsődék és az óvodák vagy államiak, vagy a katolikus 

egyház tartja fenn őket, amit a köznyelv magánnak nevez. Az óvodai elhelyezés és az azt követő 

iskoláztatás ingyenes. Az óvodai év(ek) után következik az elemi iskola (école primaire), ahol 1 

előkészítő (cours préparatoire-CP), majd 2 elemi (cours élémentaires-CE1-CE2) és 2 általános 

(cours moyens-M1-CM2) képzési évben részesülnek a tanulók (6-11, illetve 7-12 éves korukig). 

Az óvodák és általános iskolák fenntartása az adott város, község feladata. Az elemi iskolás 

tanulmányok után következik a collège, az alsóbb szintű középiskola, egy teljesen új 

környezetben, másik épületben, amelyek költségeit már a megye viseli. A collège a hatodik 

évfolyammal kezdődik és a harmadikkal ér véget, tehát 4 tanévet foglal magában (11-15, 12-16 

éves korig). Ebben a négy évben 2 év általános képzés mindenki számára azonos, majd + 2 év az 

általános képesítőig, vagy 2 év szakközépiskolai alapozó évek képesítő vizsgával. Ezután van 

lehetőség a különféle felsőbb szintű középiskolákban (lycées) való továbbtanulásra. A 

gimnázium, a második (deuxième) évfolyammal kezdődik, követve a collège évfolyamainak 

számozását, az elsővel (première) folytatódik és az utolsó évvel ér véget (terminale). A harmadik 

év végén (18 vagy 19 évesen) általános vagy technikai érettségit tehet a tanuló, különféle 

specializációkkal. A 2. évfolyamon lehetséges az átvezető osztály a szakképzések felé. A 

szakközépiskolákban és speciális iskolákban 2 év tanulás után szakmai képesítő bizonyítványt, 3 

év után szakiskolai bizonyítványt, 4 év után szakérettségit kapnak a tanulók (szintén 18 vagy 19 

évesen). 

A karcagi Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és 

Diákotthon testvériskolája az E.P.L.E.F.P.A. Le PARACLET, egy Általános Mezőgazdasági 

Közoktatási Intézmény, Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző iskola. 
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. 

 
 

A francia testvériskolánk területe és épületei 

 

„A Le Paraclet középiskola már 119 éve képzi a mezőgazdaság, a mezőgazdasági élelmiszeripar- 

és üzemszervezés szakembereinek generációit, képzési rendszerét mindig alakítva a ma és a 

holnap mesterségei és munkahelyei változásainak megfelelően. Iskolánk erősségei közé lehet 

sorolni a pedagógiai munka és az oktatás minőségét, ami lehetővé teszi  fiataljaink sikeres 

szakmai beilleszkedését, mindig egy kicsit előretekintve a foglalkozások fejlődésének 

alakulásában. Lényeges szempont létesítményünk ésszerű, áttekinthető mérete, a fogadói 

alapépítmény infrastruktúrája egy falusias területen, melyet a Mezőgazdasági- és Halászati 

Minisztérium és a Tartományi Önkormányzat tart fenn. Fontos tényező iskolánk tanárainak, 

partnereinek, az egész személyzetnek az elkötelezettsége, akik a jelenlegi nehézségekkel 

szembenézve oktatják-nevelik fiataljainkat. Le Paraclet a pikárdiai gazdaság szükségleteinek 

megfelelően a következő képzéseket ajánlja a diákoknak: 

- gazdaságok kialakítása természetes környezetben 

- mezőgazdasági termelés 

- mezőgazdasági élelmiszeripari- és biotermékek feldolgozása és minősége 

- vízgazdálkodás és vidékfejlesztés 

- élelmiszeripari termékek értékesítése. 

158 hektáron elterülve, csodálatos környezetben, Le Paraclet előnye még az is, hogy a 

pikardiai nagyváros vonzáskörzetében található. Pikardia lovas centruma nem messze tőlünk 

vert tanyát és így tanulóinknak új sporttevékenységre ad lehetőséget, nagyban hozzájárulva 

természetesen a falusi turizmus fejlődéséhez is.”- írja az iskolát bemutató újság hasábjain 

Jean-Marc BOUDOU, Le Paraclet jelenlegi igazgatója.  
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A tanítás tíznapos ciklusokban valósul meg, hétfő reggel 9.25-től péntek este 16.50-ig. A 

diákok számára a szerda délután a sport- és szabadidős tevékenységeknek van fenntartva. 

Kiskorú, 16 év alatti tanulóknak szülői engedély szükséges az iskola területének elhagyásához 

ezeken a szerda délutánokon. Az iskola tárgyi felszereltsége magas szintű. Vannak fizikai, 

kémiai, biológiai, mikrobiológiai és biotechnológiai laboratóriumok, informatikai termek, 

multimédia terem. A dokumentációs- és információs központ, a forrásközpont segíti a diákok 

tanulmányait és kutatómunkáit. Van természetesen gépészeti műhely, elektrotechnikai- és 

automatikai terem, tornaterem és sportpálya, valamint hidraulikus csarnok.  

 

Az iskolának van egy 350 férőhelyes színházterme, egy 

250 négyzetméteres kultúrterme és nagyon sokféle 

sport felszerelése (tornaszerek, foci-és teniszpálya, 

izomerősítő terem…). A tanulók egyesületébe való 

belépés 20 euróba kerül, ami lehetővé teszi számukra, 

hogy számos tevékenységben részt vegyenek, illetve 

számos dolgot használjanak: bár, ping-pong, tévé, 

asztali foci, biliárd. Ezen kívül több klub keretein belül 

is eltölthetik szabadidejüket, kedvenc hobbijuknak 

hódolva: V.T.T. (mountanbike), fotózás, színház, 

vadászat, horgászat. 

               Az amphiteátrum 

                                                            

 

Az iskolának egy 400 férőhelyes kollégiuma van. A 

kollégiumi szobák 4-8 férőhelyesek, a főiskolára, 

egyetemre felkészítő évfolyamon tanulóknak 

egyszemélyes, vagy 2-4 férőhelyes szobák állnak 

rendelkezésükre. Az Amiens környékén lakók 

választhatják a félpanziós megoldást, mert 

kimondottan számukra létrehoztak egy buszjáratot, 

minden nap reggel és este, ami a Longueau-i úton át 

az Amiens-i pályaudvarig szállítja a tanulókat, ahonnan könnyen el tudnak jutni a kisebb 

községekbe. Ez a szolgáltatás természetesen ingyenes számukra. 

                                                                                                                     

Az étkezés önkiszolgáló módon valósul meg, amint 

az itt elhelyezett képen látható. Három szakács 

gondoskodik az ételek minőségéről. A szakácsok 

kedvesek, közvetlen emberek és nagyon fontos 

személyeknek számítanak. Az ételek finomak, 

változatosak, a francia konyhára jellemzően ebédre 

van előétel, főétel (hús vagy hal többféle körettel és 

szósszal), desszert, gyümölcs és az elmaradhatatlan 

sajtválaszték. 

 

 

Egy tanítási nap a következő tevékenységek körül zajlik: 

- tanulás, készülés a napi órákra 6-8-ig 

- délutáni személyes készülés, tanulás 2-4-ig 

- ebédidő 1-1.30-ig 

- szabadidős tevékenységek 1.30-4-ig. 
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A tanév három egyenlő hosszúságú harmadévre oszlik, amelynek végén az osztálytanács 

értékeli az eredményeket és minden tanuló munkáját és magatartását. A szülőket meghatározott 

időközönként értesítik az osztályzatokról. A tanárokkal való konzultáció kétféleképpen 

valósulhat meg: a december végén szervezett szülők és tanárok találkozója keretében, vagy 

előzetes egyeztetéssel bármikor személyes probléma esetén.  

Az általános és technológiai képzést illetően, három induló osztályban, 90 tanulót vehet 

fel az iskola, akik a collège-nek nevezett középiskolákból jönnek. A második évfolyamon 

mindhárom osztály tanulói tanulják a francia közoktatás alaptantárgyait: franciát, matematikát, 

első idegen nyelvet (angolt vagy németet), történelem-földrajzot (ezt a két tantárgyat náluk 

egyként tanítják), biológiát, fizikát, testnevelést. Az első tanév után a tanulók orientálódnak 

aszerint, hogy milyen érettségit szeretnének tenni: „BAC S” vagy „BAC STAE”. Számukra a 

biológiai- és agronómiai ismeretek a kötelező, de választhatnak még a következőkből: gazdasági- 

és társadalmi ismeretek, második idegen nyelv (német, spanyol – ez kötelező az úgynevezett 

általános érettségihez). Ezekben az osztályokban az oktatás célja a biológia és az ökológia, mint 

a jövő tantárgyainak erősítése. 

 

A „BAC S” nevű érettségi vizsgát csak a Mezőgazdasági 

Minisztérium intézeteiben lehet letenni. Ez abban 

különbözik a többi érettségi vizsgától, hogy a biológia 

oktatásán belül nagy szerepet kap az ökológia. Az 

agronómia-környezetvédelem az első évfolyam végén, az 

ökológia-agronómia a végzős évfolyamon jelenti ezen 

tanulmányok specifikumait. Ezt az utat tehát csak azok a 

tanulók választják, akik jó eredménnyel érkeztek a 

collège-ből, különösen érdeklődnek a biológia és 

ökológia, mint tudományágak iránt. Gyakorlati képzés és szakmai gyakorlat nélkül, ez az 

érettségi még csak általános, nem szakmai. A szakmai képesítő vizsga letételéhez még két évet 

kell tanulniuk, ezek már felsőfokú tanulmányoknak számítanak. Az ökológia-agronómia 

tanulmányok folytatása nagyon kedvező a következő főiskolákon való továbbtanuláshoz: 

- Állami Állatorvosi Főiskola 

- Mezőgazdasági Főiskolák és Egyetemek 

- Felsőfokú technikusi képesítés megszerzése a bioipar és a vidékfejlesztés szektorban.  

Azoknak a tanulóknak, akik a második évfolyam után a technikai érettségit választják (BAC 

STAE), két továbbhaladási irányuk lehetséges: „a termelés rendszere” vagy az „üzemszervezés 

technológiája”. A hét hetes kötelező gyakorlat (vállalatoknál, gazdaságoknál, 

környezettanulmány által… ) segíti a tanulókat abban, hogy jobban számításba vegyék a 

társadalmi, gazdasági és szakmai valóságot. Ez a típusú érettségi vizsga sem ad szakmai 

képesítést, a tanuló köteles még kedvezményesen, rövid tanulmányokat folytatni, amint ezt a 

tanulási lehetőségek bemutatása után található táblázat nyilai mutatják. Ez kiváló útja a falusi 

térség sajátosságait figyelembe vevő mesterségek elsajátításának (mezőgazdaság, erdőgazdaság, 

kertészet, vidékfejlesztés, természeti területek vezetése).  

 

Azok, akik a szakközépiskolai osztályban kezdik meg 

tanulmányaikat, a második évfolyamon (sose felejtsük el, 

hogy ez a kezdő osztály a francia középiskolai rendszerben), 

ugyanazt tanulják, mint az általános úton indulók. Az ezt 

követő egy év után megkapják a mezőgazdasági szakiskolai 

bizonyítványt a mezőgazdasági termelés szektorban, a 

növénytermesztésre vonatkozóan (BEPA-CPA), ami két 

választási lehetőséget tár eléjük:  
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* Folytatják tanulmányaikat a 

„Mezőgazdasági gazdaságok 

vezetése és igazgatása” című 

szakérettségi felé (I.B. Pro CGEA). 

Ezt az érettségit megszerezve, 

számukra adott a lehetőség, hogy 

általánosabb tárgyakat elsajátítva, 

felkészüljenek a már említett 

technikai érettségi vizsgára is (Tle B. 

Pro CGEA), a növénytermesztés és 

állattenyésztés szektorban. Ehhez 

négyévnyi szakközépiskolai tanulás 

végén jutnak el a tanulók. 

Gazdaságok felelős beosztásaiban és 

kvalifikált technikusokként helyezkedhetnek el.  

* Belépnek valamelyik mezőgazdasági gazdaság vagy közmunkák vállalkozásának aktív, 

gyakorlati munkájába, és elkezdik a munkás, kereső életüket.  

A szakmai érettségi vizsga célja az, hogy megkönnyítse a fiatalok szakmai 

beilleszkedését, vagy még további tanulásra lehetőséget nyújtson. Azok a tanulók, akik jó 

eredménnyel végeznek, az iskola keretein belül folytathatnak felsőfokú tanulmányokat. 

 

A felsőfokú Mezőgazdasági élelmiszeripari 

áruforgalmazói technikusi bizonyítványt (BTS 

T.C.1, majd 2) azoknak érdemes megszerezni, 

akiknek jó kommunikációs készségük van, és 

kereskedelmi karriert szeretnének befutni. A 

legkiválóbb tanulóknak könnyebb lehetőségük 

van a Kereskedelmi Főiskolára bekerülni, ahová 

nagy a túljelentkezés.  

Felsőfokú tanulmányokat lehet még folytatni 

ahhoz, hogy megszerezzék a Mezőgazdasági 

Bio-és biotechnológiai minőségellenőrző 

bizonyítványt (BTS ANABIOTEC 1, majd 2). Ez a felsőfokú képzés lehetővé teszi a fiatal 

technikusok beilleszkedését az aktív életbe megalapozott technológiai ismereteik alapján. A 

magas szinten vizsgázók beiratkozhatnak a 

Műszaki Tudományegyetem második 

évfolyamára, vagy még egy évnyi 

előkészítő kurzus után, amit szintén 

biztosít az iskola (Post BTS-DUT) 

folytathatják tanulmányaikat az Állami 

Mérnökképző Főiskolák valamelyikén. A 

következő főiskolákra készülhetnek még 

fel ebben az előkészítő osztályban a 

fiatalok: 

- Állami Agronómiai Főiskolák 

- Állami Mezőgazdasági 

Mérnökképző vagy Élelmiszeripari 

Főiskolák 

- Állami Állatorvosi Egyetem 

- Állami Környezetvédelmi Műszaki Főiskola 
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De maradva még egy kicsit a felsőfokú 

képzésnél, lehetőség van még 

Vízgazdálkodási- és Vízszabályozási 

technikusi bizonyítvány megszerzésére 

(BTS GEMEAU 1, majd 2). 

  

 

 

Szakmai licenciátusok két szektorban szerezhetőek: 

- a Fenntartható mezőgazdaság fejlesztése – célja, hogy egy év alatt olyan hallgatókat 

képezzenek, akik szilárd tudományos alapokkal és megfelelő szakmai gyakorlattal 

rendelkeznek. 

- Mezőgazdasági áruforgalmazás – célja, hogy szintén egy év alatt olyan hallgatókat 

képezzenek, akik jó tudományos alapokkal rendelkeznek az egészséges táplálkozást 

jelentő termékek értékesítéséhez. 

 

A Pikardiai Verne Gyula Egyetem állítja ki az okleveleket és szervezi a képzést Le 

Paraclet-val partneri kapcsolatban állva. Kutatók, oktatók és szakemberek egy nagyon sokoldalú 

képzést biztosítanak. Az Egyetem és Le Paraclet közösen osztják be és meg az elméleti és 

gyakorlati órákat. 

Feltétlenül meg kell említeni az iskola 

tangazdaságát, amely a Noye völgyében terül 

el, a pikárdiai síkság határában. Területének 

legnagyobb része különböző mélységű 

agyagos, iszapos, többé-kevésbé lúgozott és 

kréta tartalmú altalajjal rendelkezik. Ez a talaj 

egy korrekt, agronómiai lehetőséget jelent, 

amely lehetővé teszi a vidéken fellelhető 

vegetációk együttesének megfigyelését. 

A vetésforgó, átlagosan 132 hektár, a község 

mezőgazdasági politikájának reformja, 1992 

(a termelés mennyisége fölötti uralkodni tudás 

és a környezet nagyobb tisztelete) óta a következő:  

- gabonatermők 

- ipari kultúrák: cukorrépa és burgonya 

- takarmánynövények: kukorica – rét, legelő 

- ugar 

Az állatállományt egy 30 létszámú 

Holstein nehéztestű fejőstehén csorda, 11 

Flamand Vörös tehénfajta és ezek utódai 

képviselik. Az iskolának van egy külterjes 

haltenyészete a mocsaras részen, 2.30 hektáron. 

Ezenkívül van tankertészete. Szerepének 

meghatározásakor legelső helyen áll az a 

kivételes pedagógiai segítség, amely lehetővé 

teszi a tanulók képzését és a tanárok számára 

biztos támaszték. Fejleszti a műszaki 
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tantárgyakban (politechnika, gépészet, állattenyésztés) való megfigyelési szellemet, ésszerű 

gyakorlati ismereteket nyújt, tükrözi a valós műszaki-gazdasági adottságokat. 

 

 

Meg szeretném még említeni a következő képzési és gyakorlati lehetőségeket: 

 

- C.A.P.A. – Húsipari vagy Élelmiszeripari termékek előállítása – szakmunkás 

- B.P.EA1, majd -2 Agro-équipt – A képzés két éven át tart, váltakozva, két hét az oktató 

centrumban, két hét vállalatnál. Célja, hogy irányító munkásokat képezzen, elsősorban az 

ETA, CUMA engedményes gazdaságok számára. 

 

 

- C.S. Machinisme – Ez a speciális gépészeti 

képzés egy kiegészítő képzés a jövő 

mezőgazdászai számára, akik elsősorban 

jövendő szakmai tevékenységük leginkább 

műszaki posztjain állnak majd.  

 

 

 

 

- C.S. Technico Com. – Ez a képzés egy egyéves gyakorlati vagy minősítési szerződés 

keretében valósul meg. A vezetés, a marketing, a kommunikáció terén ad a 

mezőgazdasági- és hasonló vállalatok, vállalkozások kereskedelmi kereteihez szükséges 

képességeket. A munkavállaló egyén a fogadó vállalatnál van gyakorlaton, egy hét az 

oktató centrumban, három hét gyakorlat, és a képzés végén leggyakrabban ott kezdik a 

munkát, ahol a gyakorlatot végezték. 

 

- B.P.A. Chef Expl. Agricole – Ez a képzés tíz egymástól független modulból áll. Ezek a 

moduláris egységek öt évre nyújtanak hasznosítható ismereteket a gazdaságvezetésben a 

gyakorlatot végző által választott ritmusban. 

 

 

- B.P. REA 1, Responsable Expl. Agricole majd B.P. REA  2 – Ez a képzés 12, egymástól 

független modulból áll. A moduláris egységek szintén öt évre nyújtanak hasznosítható 

ismereteket és gyakorlatot a mezőgazdasági vállalatok, farmok, gazdaságok felelős 

beosztású szakembereinek. 

 

- BTS ACSE 1, majd 2 – Két év alatt olyan oklevelet ad, ami szilárd alapokat és 

képzettséget nyújt a gazdaságok vezetésével és irányításával kapcsolatos területeken, 

mind műszaki, mint pénzügyi téren. Az itt végzettek gazdaságvezetőként helyezkednek 

el, vagy tanácsadóként mezőgazdasági- és ezzel kapcsolatos területeken. 

 

Mindezt jól szemlélteti a következő oldal összefoglaló táblázata, amelyet a kurzusok után 

vagy előtt általam megadott francia rövidítéseket követve, mindenki – a nem francia szakos 

kolléga vagy más érdeklődő is – könnyen tud követni. 

Pályaművem írásakor az a cél vezérelt, hogy az érdeklődők számára ismertebbé tegyem 

testvérmegyénket, testvérvárosunkat és testvériskolánkat, igyekezve az objektivitásra, beleszőve 

azonban saját élményeimet, tapasztalataimat is, amivel gazdagítani szerettem volna az itt-ott 

előforduló szárazabb tényanyagot.  
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A felhasznált irodalom jegyzéke: 

 

 
1. Pálfy József: Franciaország (Panoráma, 1982) 

 

2. Michel Curie – Claire Guillemain: Le Pays de Somme (Ouest-France, 

1990) 

Michel Curie – Claire Guillemain: A Somme vidéke (Nyugat-

Franciaország, 1990) 

 

3. Ville de Longueau – Bulletin d’informations municipales (2001 

A Longueau város által kiadott információs újság (2001) 

 

4. Ville de Longueau – Bulletin d’informations municipales (2002 

A Longueau város által kiadott információs újság (2002) 

 

5. Ville de Longueau – Bulletin d’informations municipales (2003 

A Longueau város által kiadott információs újság (2003) 

 

6. La Gazette du Jumelage - Comité du jumelage Européen (Num. 2) 

Az európai Testvérvárosok Bizottsága által  kiadott helyi újság (2. 

szám) 

 

7. Lycée LE PARACLET (Septembre 2004) 

A Le PARACLET  középiskola által megjelentetett információs 

kiadvány (2004. szeptember) 

 

 

A páyaműben található képeket saját készítésű fotókból, a helyszínen 

vásárolt képeslapokból, ismertető prospektusokból, a fent 

említettkiadványok képi anyagából válogattam. A francia és magyar 

nyelven is feltüntetett könyv, illetve újságok csak francia nyelven jelentek 

meg, az ezekből felhasznált anyag saját fordításom eredménye. 

 
 

 

 

 


