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LÉTAVÉRTES 
 
 
Terület: 116,62 km2 
Lakosság: 7.119 f�  
Polgármester: Menyhárt Károly  
 
Elérhet� ség: 
Létavértes Város Önkormányzata 
4281 Létavértes Kossuth u. 4. 
Telefon/Fax: 52/376-345  
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Elhelyezkedés 
 
Létavértes Hajdú-Bihar megye keleti szélén, közvetlenül a magyar-román határ mellett 
fekszik. A város a szomszédos településekhez viszonyítva mind földrajzi elhelyezkedését, 
mind fejlettségét tekintve térségközponti szerepet tölt be.  
 

Az úthálózatot tekintve is csomópontot képez Létavértes, hiszen a Sáránd - Létavértes, a 
Vámospércs - Pocsaj és a Vámospércs - Bagamér- Létavértes összeköt�  utak itt futnak össze. 
Megközelítése Debrecenb� l közúton három irányból történhet: a 47. sz. f� útról Sárándon 
keresztül a 4809. számú útra mintegy 35 km-t, Hosszúpályin keresztül a 4808. számú úton kb. 
30 km-t, míg a legrövidebb 4814. számú bánki úton haladva csak 23 km-t kell megtenni 
Létavértesig.  
 

Létavértes vasúti megállóhellyel rendelkezik, mely egyben a Debrecen - Létavértes 
vasútvonal végállomása. A határ túloldalán 10 km-re lév�  testvértelepülésig, Székelyhídig 
kiépített úton lehet eljutni. A város határmenti elhelyezkedése teszi indokolttá a határátkel�  
megnyitását. 
 

A település infrastruktúrájának, elhelyezkedésének és fejlett szolgáltató ágazatának 
köszönhet� en térségközponti szerepet tölt be az Erd� spusztai település együttesben. 
 
Földrajz, természeti adottságok 
 
A település területének dönt�  része a Dél-Nyírség kistájhoz, kisebb része az Érmelléki Löszös 
Háthoz tartozik. A harmadik kistáj amit érint Létavértes az a Berettyó-Kálló köze kistáj. A 
három kistáj határán való elhelyezkedés változatos formát kölcsönöz. 
 

Létavértes területének felszínén domináns a nyírségi homok, illetve az érmelléki lösz. Talaja 
változatos: északon futó homok, délen mez� ségi vályog, illetve lösszel keveredett homokos 
talaj. A tájra a mérsékelten meleg, száraz éghajlat jellemz� . 
 

A napsütéses órák száma évi 2000 óra, középh� mérséklete évi 10 °C körül alakul. Annak 
ellenére, hogy Létavértes és környéke már a Berettyó vízgy� jt�  területéhez tartozik, a 
vízkészlete nem mondható gazdagnak. A Keleti-f� csatorna közelében a Berettyóba 
csatlakozik a Nagy-ér és a Létai-ér, melyek Létavértes területén folynak.  
 

Létavértes az Erd� spuszták településegyüttes egyetlen városa. Az Erd� spuszták elnevezés 
tükrözi a táj megjelenését, amelyet a sík területek és ligetek, erd� k tarkítják. Területének 
nagyobb része a kedvez� tlenebb talajú Dél-Nyírséghez tartozik, déli területei jó min� ség�  
érmelléki mez� ségi talajúak.  
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Létavértes faunája és flórája is változatos, felszíne a Tiszántúl flórajárásához tartozik. A 
tájegység neve is tükrözi, hogy az erd� sültség aránya alföldi viszonylatban elég magas. Több 
száz hektárnyi területe botanikai értékei miatt a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részeként 
természetvédelmi oltalom alatt áll.  
 

Az erd� k körül legjellemz� bb az akác, feny�  és nyár, a növényvilágából nevezetesebb fajok a 
kardvirág, a nyári t� zike, a fehér májvirág, az orvosi nadályt�  és a kés� i aranyvirág.  
 

Az északi határban található Kék-Kálló völgyében szinte valamennyi nyírségi él� hely 
megtalálható a szomszédos Kokadig elnyúló Daru-láp nyírvízlapostól az ezüsthársas 
tölgyesig.  
 

Az ócsai kaszáló meredek homokbuckáinak egyikén álló „Kiserd� ben” él Magyarország 
egyik legnagyobb Egyhajúvirág állománya.  
 
Történelem 
 
Írott forrásokban el� ször 1291-ben jelent meg Léta a váradi püspöki tizedjegyzékben, kés� bb 
az 1332-1335. évek pápai tizedjegyzékeiben is említik. 1363-ben nevezték a települést 
történelmében el� ször Nagylétának. Létavértes több mint 80 telkével Báthori András birtoka 
volt 1552-ben, melyet az akkori adóösszeírás is bizonyít. A török hódoltság idején (1571-ben) 
a szolnoki szendzsákhoz tartozott. Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1613-ban ismerte el a 
közeli Tépén él�  hajdúk kiváltságait. 1614-ben Nagyléta a sólyomköz váruradalom részének 
számított.  
 

Az1692. évi török hódoltság utáni összeírás tanulsága szerint Nagyléta elpusztult. Neve az 
1712-1720 közötti nyilvántartásokban ismételten szerepelt, mint „Biharország” 17 
mez� városa közül az egyik. Mez� városi rangját 1712. és 1871. közötti id� szakig tartotta meg. 
 

Nagyléta közvetlen közelében fekv�  Vértes település nevének írásos el� fordulása 1332-1337. 
körüli id� szakra tehet� , ekkor a pápai tizedjegyzék már eghyázas helyként említi. Ebben a 
korai id� szakban az Ákos nemhez tartozó Csire és Pocsaji családok birtokolták Vértest, a 
XVI. században már a Szakolyi család birtoka. A települést 1552-ben 26 telekkel írták össze. 
A török hódoltság idején – XVII. század második felében – elpusztult, egy 1692-es összeírás 
is puszta helyként tartja nyilván.  
 

A XVII. századi török és tatár rombolások következtében a lakosság jelent� sen 
megfogyatkozott, majd teljesen elnéptelenedett. A pusztítások alkalmával Szabolcs és 
Szatmár vármegyékbe menekült lakosság a XVII. század végén költözött vissza. Az 
újratelepült Nagyléta több közbirtokos család tulajdona volt, melyek közül legkiterjedtebb a 
Csongrádi család volt. A salétromf� zés volt a község nevezetessége, mely a l� porgyártás 
alapanyagául szolgált.  
 

A Rákóczi szabadságharc idején és az azt követ�  id� szakban Nagyléta magyar református 
mez� várossá fejl� dött. Ebben az id� szakban települtek be a ruszinok, mintegy 8 családdal, 
akik a munkácsi görög katolikus püspökség területér� l érkeztek. 
 

Súlyos csapást jelentett Bihar vármegye lakosságára az 1738 és 1740 között pusztító pestis, 
amely Nagylétán 574, Vértesen pedig 399 lakos halálát követelte. A lakosság számának 
növelése Partium területér� l román jobbágyokat telepítettek be.  
 

Az 1757-es Conseriptióban „Possessio Leta SUb Judice Ungaro” cím alatt külön szerepel 157 
magyar, és „Possessio Leta Valachorum” cím alatt 98 román adófizet�  és adófizetés alól 
mentesített nemes, bíró, telepes és pásztor. A lakosság vallások szerinti megoszlását 
Nagylétán egy 1839-es összeírás a következ� ként tartotta nyilván: a lakosság 55%-a volt 
református, román görög katolikus 37%, orosz görög katolikus 7%, a fennmaradó 1% pedig 
római katolikus és zsidó.  
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A XIX. században mind Nagyléta, mind Vértes lakosságszáma jelent� sen megn� tt, és 
különösen Nagyléta fontos ipari és mez� gazdasági központtá vált. Nem csupán jelent� s 
iparának, mez� gazdaságának és kereskedelmének, hanem közlekedés-földrajzi fekvésének is 
köszönheti Nagyléta, hogy már a XIX. század végére körzetközponti szerepet töltött be a 
térségben.  
 

Az els�  világháborút követ�  Trianoni békeszerz� dés az addig dinamikusan fejl� d�  település 
társadalmi-gazdasági el� rehaladását megtorpantotta, elzárt határmenti területté tette. Ezt a 
visszaesést az sem tudta ellensúlyozni, hogy a járásszékhelyi igazgatási szerepkör Nagylétára 
került.  
 

A település 1920 és 1955 között a nagylétai járás székhelye volt. A román határ és a Debrecen 
között elhelyezked�  települések – els� sorban Kokad, Álmosd, Bagamér, Monostorpályi – 
társadalmilag és gazdaságilag is er� sen köt� dnek a mai Létavérteshez. A térségközponti 
szerepet er� sítette az 1970-ben történt Nagyléta és Vértes egyesülése, majd 1996. július 1-jén 
történt várossá nyilvánítása.  
 

A két település 1970-ben történt egyesülését követ� en a település neve Létavértes. 
Közigazgatási jogállását tekintve Nagyléta 1873-ig Bihar vármegye községe, 1873-tól 
mez� város. 1882-t� l 1888-ig kisközség, majd ezt követ� en nagyközség. 1850-t� l egészen 
1970-ig Hajdú-Bihar megyéhez tartozó nagyközség. 1920 és 1955 között Nagyléta járási 
székhely. 1970-ben az eddigi önálló tanácsú Nagyléta és Vértes községek egyesülnek 
Létavértes néven. 1990-ig Monostorpályi és Kokad társtelepülésekkel nagyközségi közös 
tanácsú székhelyközség. 1990 után nagyközség, majd 1996. július 1-jén várossá 
nyilvánították.  
 
Létavértes névtörténetének fontosabb évszámai:  
1291 – Leta, 1397 – Nagletha, 1452 – Naghletha, 1785 – Nagy Léta, 1808 – Léta, 1913 – 
Nagyléta;1332 – Vertes, 1435 – Werthes, 1882 – Vértes.  
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M� emlékek, látnivalók 
 
 
 
 
 

Létavértes építészeti látnivalói közül 
legjelent� sebbek a templomai.  
A településen két református templom is 
található, az egyik „Vértesen” a másik 
„Nagylétán”. /A településrészek közötti 
megkülönböztetés még ma is érzékelhet�  a 
helyi lakosság körében./ Az 1807 és 1813 
között épült kés� barokk stílusú református 
templom az Árpád téren áll. A templomot 
1858 és 1862 között átépítették, mai 
formáját az 1886-os átalakítás során nyerte 
el. A templom az azt körülvev�  parkkal és 
szobrokkal alkotja a kisváros központját, 
amely meghatározó jelent� séggel bír a 
településkép kialakításában.         

� � ����������������
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A nagylétai református templom el� tt, az Árpád téren alakították ki a város Milleneumi 
parkját. A parkban és környezetében több köztéri szobor is található. A Kossuth Lajost 
ábrázoló egész alakos bronzszobrot 1996-ban közadakozásból állították. 2000. augusztus 19-
én avatták fel a Szent István díszkutat, 2002-ben pedig a Mátyás díszkutat.  
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A Mátyás díszkút mellet egy különleges játszótér került kialakításra. A játszótéren csak fából, 
természetes anyagok felhasználásával készült játékok találhatók, mely üde színfoltot jelent a 
település megjelenésében. 
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Létavértes központjában a Károlyi utca 2. 
szám alatt áll a nagylétai görög katolikus 
templom. A templom 1803-ban épült 
klasszicista stílusban, amely szakít a 
hagyományos barokk és bizánci stílussal. 
A keleti hagyományú egyháznál szokatlan 
klasszicista stílusú copf jelleg�  
toronysisakkal ellátott templom.  
A vallástól „idegen” a templombels� , mely 
– küls�  megjelenésével ellentétben – a 
keleti egyház követelményeinek megfelel. 
A város kiemelt jelent� séget tulajdonít a 
templom ikonosztázjának (ajtókkal ellátott 
szentképfal). A képfal nyolc féloszlopon 
nyugszik. Három emelet magasságban 
látható a Krisztus képe, mely valószín� leg 
a híres fest�  Munkácsy alkotása, melyre az 
ószláv feliratok és a hagymakupolás 
templomok utalnak. 
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A templom szentélyében Veres Géza 1942-ben festett oltárképe látható. Az ikonosztázokon 
túl a templombels�  szép, impozáns megjelenéséhez az üvegmozaik ablakok is hozzájárulnak 
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A Kossuth utca 29. szám alatt áll a nagylétai 
ruszin (rutein) – görög katolikus templom, 
melyet 1859-ben építettek. A templom falait 
Veres Géza freskói díszítik. 
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A vértesi református templom a Kassai és a 
Katona J. utcák sarkán áll. 1863-ban 
romantikus jegyekkel kiegészítve építették át 
az 1806 és 1813 között épült templomot.  
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Szintén az egykori Vértes területén, a Bács utcában áll egy görög katolikus templom, melyet 
1802-ben építettek, majd 1870-ben felújítottak. Legjelent� sebb értéke a Tiziano Assuntja 
alapján Dozsnyai Károly által 1840-ben festett oltárkép. Akárcsak a nagylétai görög katolikus 
templomban, itt is megtalálhatók Veres Géza freskói. A római katolikus fiókegyház (filiálé) a 
Hosszúpályi egyházközséghez tartozik. A kápolnát 1899-ben építették.  
 
Létavértes a templomok mellett egyéb m� emlék jelleg�  épülettel is büszkélkedhet.  
 
 
 
 
Az Irinyi utcában áll az 1770-ben felújított 
és kib� vített barokk stílusú Lédig-kúria 
épülete. A kúria napjainkban a Vértesi 
Református Egyház Szeretetotthona. Az 
egykori Mandel- kúria (Fisch- kastély) az 
Árpád téren, a Nagy Móricz kastély az 
Irinyi utcában áll, melyek az általános 
iskolának adnak helyet.  
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Az országban egyedülálló ipari m� emlék a 
Kék-Kálló (II. számú f� folyás, helyi 
elnevezés szerint Zimberi folyó) fölé 1904-
ben épített Vízi vágóhíd, a Debreceni 
utcán. A vágócsarnokban – amely 1985. 
decemberét� l kiállítóterem – megtalálhatók 
a Tóth család írásos dokumentumai, a ma 
már kevésbé használt eszközök. A kiállított 
tárgyakból megismerhetjük a korabeli 
hentes-mészáros mesterek munkáját.  
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Létavértes szellemi öröksége, hogy itt élt az Irinyi család. Id� sebb Irinyi János elismert 
gazdatiszt volt, fiai János és József. János nevéhez f� z� dik a zajtalanul gyulladó gyufa 
feltalálása, aki vegyész volt. József a magyar szabadságharc jeles alakja volt. Az Irinyi 
családnak Létavértesen önálló sírkertje van az Irinyi u. 8. sz. alatt, szemben a Lédig kúriával. 
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Nagylétán élt és dolgozott Iosif Popfin Vulcan (1840-1907), román író, görög katolikus 
teológus és esperes. A magyar kultúra román közvetít� je volt, jelent� s román irodalmár, 
szerkeszt� , közeli barátja Ady Endrének. Emlékét a m� vel� dési ház falán tábla � rzi. 1879-
1882. között  
 
Létavértesnek meghatározó arculatot kölcsönöznek a térség népi építészetére jellemz�  górés-
kapus házak. A népi építészet emlékeit � rz�  lakóházak közül több helyi, illetve m� emléki 
védettséget élvez. A Pet� fi utca 78. szám alatti lakóház a Hortobágyi Nemzeti Park 
tulajdonában áll.  
Egyre b� vül és szépül az Irinyi arborétum. A tervek szerint mintegy 1200 féle cserjét és fafajt 
telepítenek, sétányt építenek. A park a pihenés mellett egyben oktató-bemutató parkként is 
fog m� ködni a tájékoztató táblák kihelyezésével.  
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A település északi határában három sz� l� termel�  zártkert húzódik: a Bocskai-kert, a Kossuth-
kert és a Mosonta-kert (vagy Öreg-kert). Ezek a zártkertek híven � rzik a sz� l� kultúra és a 
népi építészet évszázados hagyományait. A dombhátakra felfutó d� l� rendszerek mellett 
állnak a 100-150 éves pajták. A pajtákhoz félig földbe vájt pincék tartoznak, melyeket 
téglafallal és boltozással alakítottak ki.  
 
 
 
 
Az önkormányzat által 1996-ban a 
Kossuth-kertben vásárolt több, mint 100 
éves pajtaépületben alakították ki a város 
tájházát. A tájházban kerülnek bemutatásra 
a sz� l� m� velés és a borászat hagyományos 
eszközei, ritka emlékei. 
  

���-
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A városnak évente több nagyrendezvénye is van, köztük kiemelked�  a rendszerint szeptember 
20-án megtartandó város napja.  

A lovashagyományok jelent� ségét tükrözi a PIREMON Szabadid� közpntban évente 
megrendezésre kerül�  országos és nemzetközi hír�  fogathajtó- és lovasversenyek.
Teljeskör�  szolgáltatással áll a vendégek rendelkezésére a PIREMON Pihen� központ. A 
szolgáltatások közé tartozik a szálláslehet� ségeken (több mint 90 fér� hellyel) túl az 
étkeztetés, lovasoktatás, túralovaglás, szekerezés. A Pihen� központ országos jelent� ség�  
lovas- és fogathajtó versenyeit évente megrendezi.  
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Szintén évente kerülnek megrendezésre az Irinyi és a Iosif Vulcan napok is.  
 

Létavértes kultúrájára, kulturális életére máig is kihat az a kett� sség, hogy a lakosságnak a XVII-
XVIII. századi betelepítésekor két etnikai közösségb� l szervez� dött: a szabolcsi, szatmári 
területekr� l visszatelepül�  református magyarokból, másrészt a Partiumból származó görög 
katolikus románokból. Fontos szerepet tölt be a nemzetiségi hagyományok � rzésében a Létavértesi 
Román Kulturális Egyesület.  
 

Létavértes, mint Erd� spuszták tájegység központja, természeti értékekben és építészeti 
látnivalókban is gazdag, mely az idegenforgalom alapjául szolgál. A táj egyaránt alkalmas 
vadászatra és ökoturizmusra.  
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