Nasterea hanurilor
Hanurile au fost construite pe lângâ drumurile circulate între oraşele şi
satele cu graniţe întinse, in perioada de dupâ alungarea turcilor când securitatea publicâ era deja in creştere.
Acestea au jucat un rol important în dezvoltarea comerţului şi al traficului
care in acelea vremuri se derula pe jos, câlare, cu trâsuri şi câruţe.
Pasagerii si ciobanii au putut hrâni şi au putut îngriji animalele la hanurile
care s-au construit în aşa fel ca sâ permita parcurgerea confortabilâ a distanţelor între ele in perioada dintre douâ scadenţe de hranâ şi apâ pentru
animale. Hanurile au jucat rol de instituţii importante pentru pastorii de
animale din împrejurimi, precum şi pentru locatarii din satele şi câtunele
din regiune. Chiriaşii hanurilor, crâşmarii - care au plâtit o chirie anualâ oraşelor pentru hanurile respective - s-au ocupat mai ales de vânzarea bâuturilor. Caracterul hotelier al hanurilor s-a realizat doar mai târziu.
Sfârşitul pentru cele aproape patruzeci de hanuri care mai funcţionau la
mijlocul secolului al XIX-lea l-a reprezentat deplasarea traficului spre liniile
de cale ferata şi spre drumurile naţionale create in urma canalizârilor de
ape.

Hanul de la Hortobágy
Hanul de la Hortobágy mare a fost construit de câtre oraşul Debrecen in 1699 pe lângâ aşa numitul drum al sârii, pe malul râului
Hortobágy lângâ casa vamala şi staţia de poştâ. A fost reconstruit
de mai multe ori conform necesitâţilor timpurilor trecute, forma finala l-a primit la inceputul secolului al XIX-lea. Soarta hanului de la
Hortobágy mare la fel ca şi soarta celor construite pe lângâ drumurile mai mari şi pe lângâ traversârile fluviale, a fost strâns legata de
posturile de câruţe şi podurile create in vecinâtate. Podul de aici, renumit sub numele Pod cu nouâ gâuri a fost construit între anii 1827
şi 1833 din piatrâ adusa din regiunea vecinâ Hegyalja. Acest han a
jucat rol instituţional in viaţa populatiei din satele din imprejurime,
precum şi pentru câlâtorii pasageri, pentru conducâtorii ciurdelor
de vitâ şi pentru ciobanii care foloseau pâşunile din zonâ. El a fost
locul central şi pentru târgul organizat la Hortobágy sub numele de
Târgul podului, deoarece in cazul unei afaceri reuşite pârţile au putut
cinsti imediat aici.
Clâdirea cu vârsta ei de mai mult de trei sute de ani, la fel ca şi in trecut
şi aztâzi incearca sâ deserveascâ dorinţele câlâtorilor şi turiştilor.

Hanul Kadarcs
Hanul a fost construit in prima sa formâ foarte simplificatâ in anul 1761 in urma deciziei magistratului din
oraşul Debrecen. In forma lui actualâ cu arcade şi in stil
clasicist a fost introdus in reteaua hanurilor din regiunea
Hortobágy in anul 1762. Numele l-a primit de la pârâul
Kadarcs care curge in apropiere şi la fel ca şi celelalte pârâuri, râuri din pustâ parcurge in lung şi-n lat regiunea.
Hanul Kadarcs s-a situat printre acele hanuri rare, unde
pe lângâ casa de crâşmâ erau şi camere de oaspeţi şi
staţie de câruţe, in care intrarea se fâcea prin douâ porţi
mari. Oaspeţii işi puteau lâsa caii la pâscut in vecinâtatea
hanului unde era asigurata şi apâ de bâut pentru animale. Câlâtorii sâraci, fârâ bani puteau petrece noaptea pe
veranda cu coloane.

Hanul cu Visine
Hanul cu Vişine a fost construit in ultimele decenii ale secolului
al XVII-lea la piciorul dâmbului cu acelaşi nume, care semnaliza
graniţa între localitâţile Tiszafüred şi Kócs. Clâdirea actualâ a fost
construitâ de primâria oraşului Tiszafüred între anii 1760 şi 1770
deoarece clâdirea de dinainte s-a distrus în urma unui foc. In 1902
contabilul condaşilor Czinege János a cumpârat Hanul cu Vişine
la un preţ de 2000 de coroane, el fiind tatâl renumitului contabil al
pâstorilor de vite, „Gróf Czinege”.
Puţine poveşti hajduceşti se leagâ de acest han, deoarece aici a fost
locul de întâlnire de noapte al patrulelor de poliţie de la Tiszafüred,
Ohat şi Egyek. In 1952 autorizaţia de funcţionare a hanului a fost
anulatâ şi in scurt timp a devenit magazia Cooperativei de Stat de
la Hortobágy. Din fericire hanul este salvat prin renovarea care se
terminâ in 1975 şi devine muzeu. Decoraţiile interioare şi organizarea celor trei incâperi din hanul muzeu prezintâ viaţa şi ambianţa de
sfârşit de secol din Hanul cu Vişine.

Centrul de vizitare si
Curtea Artizanalâ
(Látogatóközpont)

Acesta este locul unde putem primi toate informaţiile şi ajutorul necesar pentru ca in timpul care-l
avem la dispoziţie sâ cunoaştem cât mai bine valorile parcului naţional: flora şi fauna lui, fenomene
naturale, tradiţiile de pâstorit, meşterii artizanali
şi de asemenea animalele domestice tradiţionale
maghiare. Expoziţia cartografica naturalâ şi Curtea
artizanalâ, unde regâsim lucrârile a mai mult de 30
de artişti, se poate vizita gratis.

Muzeul pâstorilor (Pásztormúzeum)
Clâdirea care aparţinea de hanul Hortobágy sub formâ de staţie de câruţe
azi funcţioneazâ ca şi muzeul pâstorilor. Aceasta a fost o clâdire importantâ pentru câlâtorii în trecere şi pentru cei care veneau aici pentru Târgul Podului, fiind loc de adâpost pentru câruţele, animalele şi produsele
lor. Expoziţia actualâ prezintâ câte un element din viaţa pâstorilor, ciobanilor, hainele purtate de ei, precum şi câteva obiecte create şi împodobite
de ei insuşi.

Expozitia artizanalâ si magazinul
de cadouri „Körszín”
Particularitatea expoziţiei organizate in clâdirea cu suprafaţa circulara este datâ
de prezentarea sub formâ vivantâ a meseriilor artizanale caracteristice regiunii
Hortobágy. Aici sunt prezentate sub formâ in care erau in vremurile trecute (sfârşitul secolului al XIX-lea, inceputul secolului al XX-lea) atelierele meşterilor locali
ca de exemplu: şelar, olar, cizmar, fierar, sculptor, ţesâtor, croitor de hainâ de pâslâ
şi de şuba, precum şi creator de cosuri şi alte obiecte din stuf.

Fântâni cu cumpânâ la Hortobágy
Fântânile sunt sursele vitale de apâ, fântânile cu cumpânâ din regiunea
Alföld au asigurat şi asigurâ şi in zilele noastre posibilitatea sigurâ şi rapidâ de alimentare cu apâ. Datoritâ formei lor caracteristice au devenit
simbolurile pustei. Muncitorii constructori de fântâni au lucrat in echipâ şi
au considerat câ perioada între august şi octombrie este cea mai adecvatâ
pentru sâpatul puţurilor. In regiunea Alföld acete fântâni au fost câptuşite cu caramidâ, deasupra lor au aşezat ramura, cumpana, franghia şi cava.
Dupa care s-a instalat gâleata şi contragreutatea la capâtul pârghiei. In
funcţie de numârul de animale care veneau la bâut, fântânile puteau funcţiona cu una sau douâ, trei sau chiar patru pârghii.
In legaturâ cu fântânile cu cumpânâ s-au creat convingeri, superstiţii: Unii
au considerat câ fântâna este sursa vieţii, simbolul productivitâţii. Alţii au
crezut câ prin orificiul fântânii se poate merge spre iad. Observaţiile populare spun câ dacâ apâ in fântâna devine tulbure, atunci vine ploaia. Pârghia
fântânii servea şi pentru transmitere de ştiri: prânzul este gata sau s-a întâmplat o nenorocire, politiştii sunt prin imprejmuiri şi multe alte ştiri se mai
transmiteuau prin limbajul comun cunoscut de locuitorii pustei.

Calea feratâ micâ Hortobágy-Lacuri
Lacurile Hortobágy au fost create in anul 1915 în bazinul mlâştinos numit
Pâmânt urât. Lacurile bâtrâne pe o suprafaţa de doua mii de hectare reprezintâ zona cea mai populatâ de pâsâri în parcul naţional, unde pânâ in prezent au fost depistate în jur de 300 specii de pâsâri. Ecoturiştilor le place sâ
foloseascâ mica cale ferata din regiune, deaorece în aşa fel ei pot sâ ajungâ
cu uşurinta la lacurile interioare bogate in populaţie de pâsâri. Aceasta este
singura cale feratâ micâ din Ungaria care parcurge imprejmuiri de lacuri. In
jurul lacurilor se gâsesc drumuri turistice ghidate de panouri de informaţie,
în zonele cele mai sâlbatice se gâsesc drumuri suspendate deasupra apei
şi poziţii de observaţie de unde turiştii pod viziona lumea pâsârilor de pe
lacuri şi din adâpostul stufurilor. Ca şi atracţie turistica sunt şi bivolii, care se
pot vedea de aproape de pe Lacul cu Bivoli, precum şi adâpostul artificial
al rândunicilor. La Hortobágy se gâseşte locul de odihnâ cel mai mare din
Europa al cocorilor. In timpul câlâtoriei lor de toamnâ 70-80 de mii de cocori
organizaţi în grupuri mari se odihesc la Hortobágy, şi chiar aici se gâseşte
unul din locurile cele mai populate de ei pentru petrecerea noptii.

Sâ câlâtorim impreunâ pe „drumul istoriei”!
Când ajungem la Hortobágy, pe Pustâ Maghiarâ, şi noi ca şi câlâtorii din istorie, devenim câlâtorii sau mai bine zis oaspeţii mârii infinite de iarbâ
şi stuf. Pe parcursul câlâtoriei de mai multe zile ni se face sete, foame. Pustâ face poftâ pentru mâncâruri gustoase, bâuturi râcoritoare, precum şi
pentru multe alte lucruri de vâzut. Printre pereţii de mai multe secole ale hanurilor Kadarcsi si cu Hortobágy şi turistii zilelor noastre se pot râcori
şi-şi pot atenua foamea cu mâncâruri din specialitatea regionalâ.
Pe traseul tematic care parcurge Parcul Naţional Hortobágy de la est spre vest putem gâsi multe locuri de vizitat, ca de exemplu traseul turistic
de la Szálkahalom, Centrul de Vizitare din comuna Hortobágy, respectiv pe lângâ Hanul Mare este Podul cu noua gâuri, muzeul pâstorilor,
punctul de vizitare circular, precum şi curtea artizanalâ. Trecând podul, de-alungul râului Hortobágy putem ajunge in parcul safari din pustâ. Aici
ajungem la sfârşitul unei zile interesante, şi putem sâ ocupâm o camerâ confortabilâ de exemplu la Máta in şcoala forestierâ „Casa de rândunicâ”.
A doua zi putem porni la aventuri noi cu trenul care parcurge Lacurile Hortobágy unul dintre locurile cele mai importante din Europa pentru
adâpostirea pâsârilor acuatice, dupa care in direcţia Budapest putem vizita hanul cu Vişine şi staţia de repatriere a pâsârilor de la Górés care se
gâseşte lângâ mlaştinile de la Egyek-Pusztakócs.
Porniţi şi Dumneavoastra pe „drumul istoriei”, ca sâ reveniţi acasâ inprospâtaţi, cu experienţe minunate!
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