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Útvonal: Miskolc - Nagyvárad – Bánffyhunyad – Magyarvalkó - Magyarfenes – 
Torockó – Torockószentgyörgy – Nagyenyed – Segesvár – Tibód – Farkaslaka – 
Korond – Parajd – Szováta – Madarasi Hargita – Székelyudvarhely – Madéfalva – 
Csikszenttamás – Gyergyószentmiklós – Békás-szoros – Gyilkos tó – Csíkszereda – 
Csíksomlyó – Szentágota – Nagyszeben – Gyulafehérvár – Csernakeresztúr – 
Borosjenő – Nagyszalonta - Miskolc 
 
1. nap 08. 01. szombat 
Nagyvárad  
Szent László király városa. És Ady városa. Itt tanított Juhász Gyula. De itt volt 
kanonok Janus Pannonius és püspök Fráter György. Itt halt meg a szászfenesi 
csatában megsebesült II. Rákóczi György fejedelem és itt a közelben gyilkolták meg 
Báthory Gábor fejedelmet. Itt született Pázmány Péter esztergomi érsek, Nagysándor 
József honvéd tábornok, aradi vértanú, Szigligete Ede színműíró, Széchenyi 
Zsigmond Afrika-kutató 

 
Térképen a püspöki palota fent 
látható. 
 
 

A Sebes-Körös szeli ketté a 
várost. 

 

 

Lent a vár látható. 

 

Évek óta István gépkocsivezetővel járjuk be útjainkat. Neki köszönhetjük, hogy nem 
keringünk a látnivalónk körül, hanem mindig a legközelebbi helyen tesz le bennünket. 
Jelen estben a püspöki palota kapujánál. A palotában lévő két kiállítást sietve 
végignéztük. Az idővel legtöbbször bajban vagyunk, mert általában kevés jut egy-egy 
látnivalóra.  

 

http://gmap.ro/#!lang=hu&loc=Oradea&x=21,92789&y=47,05563
http://gmap.ro/#!lang=hu&loc=Oradea&x=21,92789&y=47,05563
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Harta_Obiective_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Sf_Ierarh_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Biserica_Sfantul_Ladislau_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Ref_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Neogot_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Sf_Mih_Gav_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Man_Capucini_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Brigi_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Complexul_Ursulinelor_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Muzeu_Ady_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Tribunalul_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palatul_Rimanoczy_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palatul_Stern_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Moskovits_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Apolo_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Vila_Okanyi_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Ep_Ortodoxa_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Biserica_Miseri_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Policlinica_2_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_Rom_Cat_Olosig_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Fac_Medicina_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Cetate_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Sinagoga_Ortodoxa_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Sinagoga_Neologa_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Poinar_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Ullmann_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Casa_Fuchsl_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Casa_Deutsch_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Vulturul_Negru_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Primaria_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bazar_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Teatrul_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Astoria_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bis_cu_luna_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Premonstratense_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Ep_Gr_Cat_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Palat_Ep_Rom_Cat_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Sirul_Canonicilor_m.htm
http://welcometoromania.ro/Oradea/Oradea_Bazilica_Rom_Cat_m.htm
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Az egyik kiállítás többségében tűzzománc technikával készített különböző 
alkotásokat sorakoztatott fel, pl. fák, melynek levelei ebből az anyagból születtek. 
Volt, akinek nagyon tetszett, néhányan inkább különlegesnek tartották. A másik 
emeleten a hagyományos népművészeti gazdag anyagot jártuk körbe. Annyi minden 
kerül utunkba, amiről úgy érezzük, megmarad emlékezetünkben, de sajnos később 
összemosódnak az emlékek és a látnivalók. 

A palota kívülről díszesebb, főleg a ragyogó napsütésben, a zöldellő park közepén 
pompás látványt nyújtott. 

 

Római katolikus püspöki (barokk) 
palota. Építését 1761-ben kezdték el, 
1777-ben fejezték be. Főbejáratával 
szemben található a Tóth István által 
készített Szent László bronzszobor. A 
szobor az őt körülvevő négy 
oroszlánnal együtt eredetileg a város 
főterén állott, ahonnan a román uralom 
beálltával el kellett menekíteni. 

 
 

Az 1780-ban épült római katolikus Püspöki Székesegyház nemcsak a legnagyobb, 
hanem sokak szerint a legszebb is a romániai barokk templomok közül. 
A monumentális, kéttornyos székesegyház belső díszítése különösen gazdag. A 
főbejárattól jobbra, a falon Szent László domborműbe foglalt csatabárdja lóg, ami 
állítólag egyenesen a király sírjából való. A bazilika orgonája Mária Terézia ajándéka 
1780-ból. A bazilika 70 méter hosszú főhajója mellett mellékhajók helyezkednek el, 
felettük galériákkal.  
Átbuszoztunk a város másik végébe, ahol Nagyvárad várat kerestük fel. Néhányan 
már korábban is jártunk itt. Így kíváncsian vártuk a beharangozott felújítások után 
hogyan néz ki jelenleg az erődítmény. 
 
 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1radi_r%C3%B3mai_katolikus_p%C3%BCsp%C3%B6ki_palota
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1radi_r%C3%B3mai_katolikus_p%C3%BCsp%C3%B6ki_palota
https://hu.wikipedia.org/wiki/1761
https://hu.wikipedia.org/wiki/1777
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_Istv%C3%A1n_(szobr%C3%A1sz,_1861)
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
javascript:elkuld('varad:509.jpg');


3 

Kilenc századon át egyik itt álló 
építménynek sem volt nyugodt 
története. 1241-ben földvár állt 
itt, faépítményekkel. 1247-1569 
között egy kör alakú kővárról tud 
a történelem. Mai formáját – öt-
szögű, a sarkokban bástyákkal, 
vizesárokkal - 1570-1618 között 
építették. 

Olasz építészek keze munkáját 
dicséri, hiszen jelenleg közép 
Európa legjobban megőrzött, az 
olasz újjászületés jegyeit magán 
viselő vára.  
 

 
1092-1557 között a Római katolikus püspökség fennhatósága alá tartozott, ami alatt 
jelentős vallási és kulturális központtá nőtte ki magát. A falakon belül könyvtár, 
csillagvizsgáló, nyomda és iskola is működött. 
A katolikus templomában és a temetőjében nem kevesebb, mint 7 magyar király talált 
örök nyugalomra: László királyt 1095, II Andrást 1235-ben temették el Nagyváradon, 
1131-ben temették el II István királyt, IV László is itt talált örök nyugalomra, miután 
Keserűben 1290-ben meggyilkolták. Nagyváradon temették el 1319-ben Beatrix 
királynét is, I Károly második feleségét, Mária királynét 1396-ban, akit férje Zsigmond 
király 1437-ban követett. 
A vár egy része jelenleg katonai terület, egy másik részében pedig művészeti 
főiskola működik. A nemrég felújított vártemplomában szlovákok szoktak misézni. 
 
Számomra óriási meglepetésként szolgált a felújított vár, annak ellenére, hogy még 
bőven van mit újjáépíteni. Én kétszer jártam ott már korábban, akkor csak a 
pusztulás és omladozás jeleivel találkozhattam. Senki nem védte, gazdátlanul 
árválkodott. Jó lenne ismét visszamenni és több időt ott tölteni, hiszen sehová se 
lehetett még bemenni. A templomot is zárva találtuk. 
 
Utunk az 582 m magas Király-hágon át vezetett, a Bihar- és a Meszes-hegység 
között. A szerpentin innen lefelé lejt a Sebes-Körös vizéhez. Nevezik Erdély 
kapujának is. A Körös szorosát elhagyva a táj szétterül és beérünk a Kalotaszegi-
medencébe. Kalotaszeg hírességét népviseletének is köszönheti. Festett 
mennyezetű, faragott szószékű fiatornyos templomaival, kopjafás temetőivel, régi 
faragott kapuival Erdély egyik legvonzóbb s legérdekesebb vidéke. 
Kalotaszeg egyike azon kevés nyugat romániai területnek, ahol jelentős magyar 
lakosság él, és ez a fellegvára a régi erdélyi magyar népi hagyományoknak. 
 
Az építész, a költő, a rajzoló Kós Károly írja Régi Kalotaszeg című művében: 
”De harcolni nem akarok, csak üzenetet írok……Az üzenet nem az enyém, hanem 
régen elporladt apáinké, akik az én számmal beszélnek hozzátok”. 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians_in_Romania
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Bánffyhunyad 
 
Bánffyhunyad egyike annak a tizennégy településnek, amelyek a megyében GMO-
mentes régiót alakítottak. Vasútállomással rendelkező közúti csomópont. Kalotaszeg 
történelmi központja. 

 

Pünkösdi pompa 
Körösfőn 

 
 
 
 
 

 
        Körösfői lányok    

pártában 
 

 

 

 

A bánffyhunyadi női népviselet legjellemzőbb darabjai a gyakran gyapjúfonallal 
hímzett vagy gyönggyel díszített bőrmelles, valamint a kétoldalt a korcba dugott, 
derékban darázsolt lepelszoknya, a muszuj vagy bagazia.  

A csupán a leányok által viselhető Párta - úgynevezett tornyainak a számától 
függően - átlagosan négy-öt kilogramm súlyúak, de elérhetnek ennél tekintélyesebb 
súlyt is. 

A város főutcáján haladtunk a központ 
felé. Az utca mindkét oldalán „cifra 
paloták” mutogatták magukat. Amikor 
először láttam, ezen csillogó-villogó 
építményeket, azt hittem kínai gazdag 
emberek telepedtek itt le. A valóság 
azonban teljesen meglepett, mert 
tehetős cigányok építették ezeket a 
hivalkodó monstrumokat. A két utam 
között eltelt idő alatt sokat hanyatlott a 
kinézetük és a környezetük. 

Talán csak nem lettek szegényebbek? 
Az udvarokat is felverte a gaz és gyom. 
Némelyik porta gazdátlannak látszott.  
A régi történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkező város kirívó ellentéte ez a 
hivalkodó utcarészlet. 

Mi azonban a régmúlt építészeti remekhez igyekeztünk, a gótikus templomhoz. 
Közben megemlékeztünk Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkáról, Kalotaszeg 
Nagyasszonyáról, aki munkásságával háziipart teremtett, megélhetést biztosítva 
Kalotaszeg sok-sok asszonyának, és tevékenysége által ismét divatba jött a 

varrottas. Bánffyhunyadon, 1910. április 10-én halt meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Genetikailag_m%C3%B3dos%C3%ADtott_%C3%A9l%C5%91l%C3%A9nyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalotaszeg
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9pviselet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Melles
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Korc&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Muszuj
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rta_(ruh%C3%A1zat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nffyhunyad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:P%C3%BCnk%C3%B6sdi_pompa_K%C3%B6r%C3%B6sf%C5%91n.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:K%C3%B6r%C3%B6sf%C5%91i_l%C3%A1nyok_p%C3%A1rt%C3%A1ban.jpg
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A Főtéren emelkedik a 13. századból származó, impozáns méretű, gótikus 
református templom. Tornya a 15. században épült. Festett fakazettás mennyezete 
részben a 16. században, részben a 18. században készült. A templom belsejét 
kalotaszegi varrottassal díszítették az ügyes kezű hívők. Református többségű a 
város. 

Magyarvalkó 

1249-ben említik először. A falu és környéke a Valkai család (kőbe faragott címerük a 
templomban látható) birtoka volt. Egész vagyonukat az egyházra hagyták, így az a 
ritka eset alakult ki, hogy itt az egyház tartotta el a híveit és nem fordítva. 

Erdély egyik legfestőibb román kori ma már református temploma. A magyarvalkói 
templom 1261-ben épült. A szentély 1452-ben készült, amit egy kőtábla is jelez. A 
templomot a reformáció győzelme után a 15. században újjáépítették és kibővítették, 
majd a 17. században kőfallal látták el, melyet kis tornyokkal erősítettek meg.  

 

A templomot övező kettős védőfal közül a belső 
teljesen, a külső részben ma is fennáll. Kazettás 
mennyezete 1778-ban készült, amit egy kőtábla is 
jelez. A templom 1974-75-ös általános felújí-
tásakor találták meg azt a csontkamrát, mely a 
tatárdúlás áldozatainak maradványait rejtette. 
Kopjafás közös sírjuk a cinteremben áll, Vasvári 
Pál kopjafájával együtt.  

 

Vasvári Pál történész, 
filozófus, politikus, forradal-
már, a „márciusi ifjak” egyik 
vezéralakja, honvéd őrnagy. 

 

         Barabás Miklós litográfiája 

 

 

Érdekessége az épületnek a cinterem falában található dombormű, mely egy 
turbános, kecskeszakállas férfit ábrázol. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1249
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarvalk%C3%B3i_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarvalk%C3%B3i_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1778
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vasv%C3%A1ri_P%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vasv%C3%A1ri_P%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rciusi_ifjak
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Magyarvalk%C3%B3_reform%C3%A1tus_temploma.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Vasv%C3%A1ri_Barab%C3%A1s_1848.jpg
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Bagolyvár a falu egyik legöregebb gerendás 
háza, 2011-ben felújították. Ilyen típusú 
épületeket, már csak kis településeken 
nézhetünk meg. A legtöbb roskadozik, 
enyészik, gazdátlanná válik. 

A templom dombtetőre épült, átsétáltunk a 
falun. Útközben elolvastuk a Bagolyvár 
történetét. A temető bejáratánál várt a 
helybéli vezetőnk, aki felkaptatott velünk a 
sírok közötti domb tetejére. A kőből épült 
védőfalon kapun keresztül jutottunk a temp-
lomhoz. Fáradtan hallgattuk a történeteket, de legalább ülhettünk a hűs öreg 
épületben. A kőfalak oldalában is több padot helyeztek el. Sokunk számára a 
csendes elmélkedés és megnyugvás pillanatait jelentették ezek a felejthetetlen 
percek. 

Magyarfenes 

1992-ben 909 magyar és 4 román 
lakosából 772 fő református és 129 fő 
katolikus (5 fő ortodox). 

 

Első éjszakai pihenőhelyünk és 
vacsoránk színhelye. 

Mint mindenütt Erdélyben, itt is finom 
ételeket és bőséges ellátást kaptunk. 

 

2. nap 08.02. vasárnap  

Erre a napra, mint legtöbbször sok látnivalót terveztünk. 9 óra felé értünk a híres 
iskolavárosba, Nagyenyedre.  

A város a Maros és a Torockói-hegységből eredő Enyedpataka összefolyásánál jött 
létre, 270 méter tenger szint feletti magasságban.  
A település sokat szenvedett az elmúlt századok 
alatt. A nagy tatárjárás után költöztek ide a szászok, 
akik idővel teljesen beleolvadtak a magyarságba. 
1849. január 8-án a román mócok mintegy 4000 
magyar és szász lakost mészároltak le. A vár melletti 
tömegsírjukat az egykori várárokban találták meg, 
ahol az erőd falán egy szűkszavú tábla jelzi a 
borzalmat, de csak a dátum szerepel a 
márványlapon. A tájékozatlan erre járónak fogalma 
se legyen a népirtásról. 
Enyednek azonban voltak szép napjai is: 1658. 
február 10-én II. Rákóczi György minden lakost 
nemessé tett, így lett a három erdélyi nemesi város 
egyike. Gyulafehérvár pusztulása után (1658) I. Apafi Mihály ide helyezte a 
Kollégiumot, melytől a város élete fellendült. Az iskola tudományos pezsgést hozott a 
városba, sok nemesi család is ideköltözött, hogy csemetéik itt tanulhassanak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio&id=3468&pageIdx=1
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A város fő látnivalója a vár, a kerített város, tíz méter magas falaival, a falakon belül 
pedig a 14. századi, ma református 
és 19. század második felében épült 
német evangélikus templommal, 
ami középkori kis templom helyére 
épült. 

A templomokat fallal és bástyákkal 
vették körül, falait 8 torony őrizte. A 
tornyokat egy-egy céh tartotta karban 
és védelmezte ostrom esetén. 
Nevüket is a céhektől kapták: 
Mészáros, Szabó, Csizmadia, Szűcs, 
Timár, Fazekas, Kalantos (Erdélyben 
sírásók), Lakatos. 

 

Az egyik torony kapuján jutottunk be a kerített belső udvarra. Egy épület kivételével 
elég elhanyagolt a terület. Néhány helyen megkezdték az újjáépítést, főleg a 
várfalakon folynak a munkálatok. A református templomban éppen istentiszteletet 
tartottak, alig fértünk be néhányan. A szentély megőrizte régi gótikus stílusát. 
Felemelő volt az orgona hangját hallgatni, és visszarévedezni itt élő eleink minden 
napjaira.  

Átsétáltunk a Nagyenyedi Kollégiumhoz. Felújítás miatt mindent zárva találtunk, de 
szerencsénkre a magyarul beszélő őr megengedte, hogy az udvaron szétnézzünk. 
Mesélt a hajdani szép és dicsőséges évekről, ami úgy tűnik, kezd feledésbe merülni.  

A nagyenyedi református Bethlen-kollégium, amelyet 1622-ben a fejedelem alapított, 
az egyetemes magyarság egyik leghíresebb és legrégebbi oktatási intézménye. 

A Kollégium híres tanárainak és diákjainak nevét az épület udvari szárnyán 
elhelyezett emléktáblán megörökítettek, közülük a leghíresebbek: Bethlen Gábor 
Erdély fejedelme, hozzá kötik Erdély aranykorát, a kollégium megalapítója. Apafi 
Mihály Erdély fejedelme lett. Alvinczi Péter a protestáns egyház legkiválóbb írója. 
Apáczai Csere János kálvinista teológus, a magyar művelődés, tudományosság és 
nevelésügy úttörője, az első magyar enciklopédista, a kollégium híres tanára. Áprily 
Lajos költő, műfordító. Barabás Miklós festő. Bolyai Farkas magyar matematikus. 
Geleji Katona István Erdély püspöke, a Borsod megyei Gelejen született. Kemény 
Zsigmond regényíró. Kőrösi Csoma Sándor a magyar őshaza kutatója. Mikó Imre 
politikus, Erdély Széchenyije. Pápai Páriz Ferenc orvos, szótárkészítő, a Nagyenyedi 
Kollégium híres tanára. Pávai-Vajna Ferenc geológus, a hévízkutatás úttörője fúratott 
Lillafüreden és Tapolcán is. Szenczi M. Albert zsoltárköltő, egyházi író. 

A kollégiumban felelevenítettük Jókai Mór regényét, „A nagyenyedi két fűzfa” 
történetét, mely a diákságról szól a kuruc-labanc háborúk idejéből. A cselekményről: 
a diákok látják, amint a leányt odaadják a labancoknak túszként. Ezt már egyik diák 
se tudja végignézni, ezért felkapják fűzfadorongjaikat, csatlakoznak az enyediekhez. 
Azért csak botokkal hadakoznak, mert a diákoknak szigorúan tilos a fegyverviselés. 

javascript: ablakUrl('http://www.erdelyiturizmus.hu/galeria.php?kepId=1621&idTipus=0&id=3572&fejId=1&galId=0&kepCsop=2', 1000, 950);
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_G%C3%A1bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lvinizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Enciklop%C3%A9dia
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prily_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prily_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barab%C3%A1s_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyai_Farkas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kem%C3%A9ny_Zsigmond
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kem%C3%A9ny_Zsigmond
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91r%C3%B6si_Csoma_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mik%C3%B3_Imre_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_P%C3%A1riz_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1vai-Vajna_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert
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Két ifjú ered a két labancfőnök nyomába, akiket sikerül elkapniuk, s visszaszerezni a 
rektorprofesszor lányát. Így miután leterítik a két labanc főnököt, fűzfabotjaikat a 
patak mentén leszúrják. A két leszúrt dorongból két „roppant fűzfa emelkedett”. 

A Kollégium mai épülettömegét az állami 
támogatásból épített keleti szárny 1883 –
1885 közötti megépülésével nyerte el. 

A keleti szárny megépítésével a Kollégium 
Nagyenyed második legnagyobb épülete lett 
a Vártemplom után. A szárny építésének 
idején a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium még Erdély egyik legfontosabb 
(és leggazdagabb) felsőoktatási intézménye 
volt, és vezetősége az új épülettel reprezen- 
tálni is próbálta ezt. 

 
A kívülről támpillérek által tagolt 
tornacsarnok a Bagolyvártól nyugatra 
helyezkedik el, és 1896-ban épült, 
neogótikus stílusban. Az együttes északi 
végében, már a parkban épült 1906-ban a 
szecessziós díszítést is alkalmazó 
kollégiumi kórház, majd a tornacsarnok 
mellett Kós Károly tervei alapján 1936-ban 
a viszonylag egyszerű tömegformálású, 
hangulatos megjelenésű régi elemi iskola 
(a mai laboratóriumok szárnya). 

 

Etelka és Juli leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy a Kollégium harangját 
megkongassák, természetesen mindenki örömére. 

Kíváncsian vártuk Torockót, azt a települést, ahol még nem jártunk, csak sok 
mindent olvastunk, hallottunk róla.  
A korabeli krónikák 1257-ben Toroczko néven említik először a helyet. Fölötte, a 
Székelykő nevű, magányos hegyen egykor római castrum állt. A későbbi várat a 
tatárjárás előtt a Toroczkai család építette, hogy aztán a betörő tatárok gyorsan el is 
pusztítsák. A székelyek mentették fel, ezért a király nekik adományozta. Innen a 
Székelykő elnevezés.  
A mongolok elvonulása után az erősen megcsappant lakosság „pótlására” németeket 
telepítettek Felső-Ausztriából, akik meghonosították a vasfeldolgozást és a települést 
a vasfeldolgozás központjává tették. A német lakosság a 18. század folyamán 
elmagyarosodott és a falu lakói mai is döntő többségükben magyarok. 
A környék népei nem sokat unatkoztak sem a középkorban, sem később. Torockó, 
mint tudjuk, Trianonnal került Romániához, de még az 1992-es népszámlálási adatok 
szerint is 1240 magyar mellett, 128 román és 24 cigány lakosa volt. 
 
1999-ben Torockó „Europa Nostra” - díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1999
https://hu.wikipedia.org/wiki/Europa_Nostra-d%C3%ADj
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Torockó népművészeti központ, régen bányászvárosként működött. Vas, arany és 
ezüstbányászata segítette a fejlődését. A letelepített német lakosság és magyarság 
foglalkozott érctermeléssel.  
 

Torockó a kialakuló hagyományokat 
századokon át megőrizte, ápolta, 
továbbadta viszonylagos elzártsága 
miatt. Az 1900-as évek elején 
használatos viseletük, bútorzatuk és 
népművészeti tárgyaik sok középkori 
elkészítési módot őriztek meg. A régi 
hímzés alapanyaga a kender, 
melyen vastag piros vagy kék 
pamutvászon fonalat használnak.  
 
 

 
 
A falu legrégebbi háza, 1668-as évszám 
olvasható az egyik ablak fakeretén. 
 
Torockón két jól megkülönböztethető háztípus 
található. A régebbiek a 18. század végén, 
illetve a 19. század elején épültek fából. 
Jellegzetességük, hogy csak az ablakkeretig 
vakolták be ezeket.  

 
 
 
 
A másik háztípus a fehérre meszelt kőház. 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-Al4v9r39HqI/TabqSlf9D8I/AAAAAAAAFfY/vLqirrXc_kc/s1600/1-3-ida-torock%C3%B32005_0713_105950.JPG
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Ignácz Rózsa (Kovászna, 1909. január 25. – Budapest, 1979. szeptember 25.). 
magyar színésznő, író, műfordító. Könyvei a moldvai, bukovinai, erdélyi magyarság 
történelmi viszontagságairól, és színháztörténetünk nagy alakjairól szólnak. Útirajzai 
távoli tájakról tudósítanak. Román nyelvből készített maradandó fordításokat. 

Engedtessék meg a krónikásnak, hogy elragadtatással szóljon e hely megragadó 
szépségéről, természet adta gyönyörű környezetéről, házairól, népművészetéről. 

Vannak városok és falvak, amelyekről beszélgetve nem hívhatók elő a képi emlékek, 
sem egyéb más érdekességek. Torockót, ha kimondjuk, nem kell keresgélni, milyen 
is, hanem egyből beugrik a képe, hangulata, pedig csak néhány órát időzhettünk ott. 

Búcsúzóul: A Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik le, hiszen 
a faluból nézve visszabújik a Székelykő sziklái mögé, hogy aztán kicsivel később újra 
előbukkanjon mögülük. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kilátás Torockószentgyörgy várából Torockóra és Székelykőre 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1szna
https://hu.wikipedia.org/wiki/1909
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1979
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
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A múlt omladozó, de még mindig lenyűgöző látványa a torockószentgyörgyi vár. 
Az a 740 m-es, kristályos mészkőszirt, amelyikre a várat építették, a falu nyugati 
határában emelkedik. A vár a falutól mindössze 2 km-re van, de a Várhegy meredek, 
sziklás lejtői és a 200 m-es szintkülönbség miatt, ami a Havas-patak lapálya és a 
szirt csúcsa között van, megközelíthetetlennek tűnik. 

„E fényes büszke várnak most csak romját leled, 
Lakói merre vannak, hiába kérdezed.” 
Gyulai Pál: Az óriásleányka 

Déltájban a legnagyobb melegben értünk 
a vár aljához. A legbátrabbak neki-
indultak, a jelzett 2 km minimum a 
duplájának hatott. Fent a tetőn viszont 
kárpótolt a gyönyörű körpanoráma.  

A torockószentgyörgyi vár a 18. századra 
elveszítette addigi őrző-védő szerepét, az 
ott élő emberek történelmének sziklára 
emelt tanúja csupán. Mára pedig 
turisztikai látványossággá változott. 

Segesvár  
 
16 óra tájban érkeztünk a várdomb aljába. Nem találtuk azt a parkírozót, amiből az út 
egyből a híres óratoronyhoz vezet. Egy távolabbi helyen tudtunk megállni. Az 
egyórás városnézésből futóverseny keletkezett. A legkiemelkedőbb épületekre egy 
pillantást vetettünk és már mentünk is tovább.  

A több mint 700 éves, szászok alapította ősi városban a magyarok csak a 19. század 
második felében és főképp a Székelyföldről kezdtek letelepedni. Ekkor az ipari 
forradalom, a kereskedelem és a vasútépítés következtében megbomlott az addig 
hagyományosan zárt szász közösség. A várost mindvégig híres kézműipar 
jellemezte. Bronz- és ónművesei, asztalosai, kőfaragói, majd később posztó-, 
kerámia- és üvegipara tette nevezetessé.  

Segesvár történelmi központja 1999 óta a Világörökség része. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Segesv%C3%A1r_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_k%C3%B6zpontja
https://hu.wikipedia.org/wiki/1999
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
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Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, 
melyeket 930 m hosszú várfal köt össze. Mindegyik 
torony a védelmére kijelölt céh nevét viseli. 

Óratornya a 14. században épült, 1556-ig város-
háza is volt. 

Híres zenélő óráján 12 apostol ezüst szobra sétált 
körbe, melyeket 1601-ben elraboltak, majd 1648-
ban pótoltak. Ma múzeum van benne. 

 

Szent Miklósnak szentelt vár-
temploma a hegytetőn áll. A 13. 
században a domonkosok építették, 
de 1350-ben a román stílusú régi 
templom helyére új gótikus szász 
templomot emeltek. Tornyát 1463-
ban csatolták hozzá. 

 

A Várhegyre a 178 fokból álló diáklépcső 
vezet fel, eredetijét 1642-ben építették. 

Közelében az egykor országos hírű szász 
evangélikus gimnázium épülete áll. 

 

 

Segesváron született III. Vlad, más néven Karóbahúzó Vlad, közismertebb neve 
Drakula (1431. november 8. Segesvár – 1476. Bukarest), havasalföldi fejedelem. 

Hírnevet az uralkodása alatti különös kegyetlenkedéseivel szerzett. Uralkodóként az 
Oszmán Birodalomtól független politikát folytatott és harcolt az oszmán terjeszkedés 
ellen. Éppen emiatt Romániában III. Vladot Havasalföld védelmezőjének tekintik. 
Emléktáblája a Fő téren látható. 

A Drakula (Dracula) Bram Stoker ír szerző 1897-ben megjelent regénye. A mű a 
világ leghíresebb vámpírfiguráját teremtette meg. Rövidített fordítása Drakula gróf 
válogatott rémtettei címmel 1985-ben, a teljes szöveg pedig Drakula címmel 2006-
ban jelent meg. A Drakula egy 1931-ben bemutatott fekete-fehér amerikai horrorfilm, 
Tod Browning rendezésében a magyar Lugosi Béla főszereplésével. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1556
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93ra_(eszk%C3%B6z)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ez%C3%BCst
https://hu.wikipedia.org/wiki/1601
https://hu.wikipedia.org/wiki/1648
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domonkosok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1350
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/1463
https://hu.wikipedia.org/wiki/1642
https://hu.wikipedia.org/wiki/1431
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Segesv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1476
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1897
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mp%C3%ADr
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Egyesületünk tagjaival korábban már szerveztünk ide kirándulást, és aki ezen részt 
vett, nem hiányolta annyira a kiszabott városnéző időt. Erre találtuk ki azt a mondást, 
miszerint ez csak ízelítő, következő alkalomkor több időt szánunk rá. Egyébként 
vacsorával vártak bennünket, és nem akartuk azt lekésni. 

A napi meglepetés program következett: Fehéregyháza, Petőfi emlékmű 

1849. július 31-én itt állt fel Bem József főserege. A segesvári csata délelőtt 11-kor 
indult magyar ágyúzással. A Livadia határrészben a magyarok visszaszorították az 
orosz gyalogságot, azonban azok erősítést kaptak, és az Ördög-patak völgyében 
több órás szuronyharc bontakozott ki. Délután öt órakor az oroszok mindkét szárnyon 
rohamozni kezdtek és oldalba támadták a magyar gyalogosokat. A magyarok 
visszavonultak, ráadásul felhőszakadás tört ki, és az oroszok bekerítették őket. Kb. 
400 magyar honvéd esett el és 900 esett fogságba. Egyes beszámolók szerint Petőfi 
Sándort menekülés közben a Héjjasfalva felé vezető úton, az Ispánkút közelében 
szúrták le. 

Tibódon foglaltunk szállást, 5 éjszakánkat itt töltöttük, vacsorával és reggelivel láttak 
el bennünket. 

Szállásaink, az Olimpia Panzió és a Török Fogadó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1849
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bem_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Segesv%C3%A1ri_csata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91szakad%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9jjasfalva
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Székelyudvarhelytől észak-nyugati irányban (4 km), kis dombalji sorfalu a Bosnyák-
patak bal partján. A falu a hagyomány szerint Örs vezér Tibold nevű fiáról kapta a 
nevét. Határában gazdag római pénzlelet, római castrum és út maradványai kerültek 
elő. 1910-ben 140, 1992-ben 192 magyar lakosa volt. 

Az 1989-es fordulat után a település életében fontos helyre került az idegenforgalom. 
1990-óta egyre több turista keresi fel gyönyörű, csodálatos tájának köszönhetően. 
Évről évre kb. 500-600 turista látogat el megnézni Tibód festői, érintetlen környezetét 
és igénybe venni az itt lakók, vendégszeretetét. A faluturizmus jövedelmet jelent a 
település lakóinak, ami tükröződik a falu arculatán. Aki meglátogatja a falut, annak 
része lesz megtapasztalni az ott lakók vendégszeretetét.  

3. nap 08. 03. hétfő 

Tettünk egy kísérletet, hogy az újonnan 
felépített Krisztus kilátót felkeressük. 
Nehezen, de megtaláltuk a hozzá vezető 
gyalogutat. Elindultunk, de be kellett látni, túl 
messze van, és nem fér bele a napi 
programunkba. Így megelégedtünk azzal, 
hogy távolról nézegettük. 

Ilyenkor azzal vigasztaljuk magunkat, majd 
legközelebb, ha erre járunk, nem hagyjuk ki. 

Farkaslakán első utunk Tamási Áron sírjához és emlékművéhez vezetett.  

 
Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kérésére szülőfalujában, 
Farkaslakán temették el. Itt látható a sírja a templomkertben; sírkövén ez a felirat 
olvasható: 

„Törzsében székely volt, fia Hunniának 
Hűséges szolgája bomlott századának.” 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1966
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_26.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkaslaka
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Székely volt, és ez meghatározta látásmódját is, stílusát is. A székely hagyományok, 
a székelyföldi hegyek és erdők, a gyermekkorban lélekbe szívódott mesék, balladák 
és nem utolsósorban tréfák, játékok, szelíd ugratások mindvégig befolyásolták 
képzet- és képzeletvilágát. Amikor még romániai lakos és a romániai magyar 
irodalom ünnepelt írója volt, már a legolvasottabb, a legkedveltebb írók közé tartozott 
Magyarországon is. A művészi novellaíró úgy mellékesen kitűnő regényeket és igen 
egyéni hangú, szívhez szóló, jó drámákat is írt. Fő műve az Ábel trilógia. 

Tamási Áron szülőháza és benne múzeuma, megszámlálhatatlan tárggyal, fotókkal 
és dokumentumokkal. 

 
Kisebb túrával értük el a házat, hiszen turistákról volt szó. 

Korond A Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és 
művelődési központja.  

1613-ból rendelkezünk először írásos 
adattal a korondi fazekasságról. A későbbi 
évtizedekben több fejedelmi rendelkezés 
is készült az udvarhelyi fazekasok 
védelmében, de a korondiak ezeket nem 
tartották be, sőt bővítették a termelésüket, 
így pl. 1667-ból már kályhacsempe is 
fennmaradt. 1750-ben gróf Gyulaffy 
László, erdélyi kancellár, korondi birtokos, 
biztosítja a korondi fazekasoknak, hogy 
évente 4 vásárt tarthassanak Korondon, 
ahol szabadon árusíthatják termékeiket. 

1820-ban a fazekasok száma 50 körüli. A 19. század végén elterjed a mázas 
kerámia. 1893-ban 367 fazekas dolgozott a faluban. Az értékesítés kezdetben a 
közelebbi vidékeken történt, később átterjedt a Kárpátokon túlra is. Az 1893-ban 
alapított székelyudvarhelyi Kő- és agyagipari szakiskolába korondi fazekasok is 
beíratták gyerekeiket, de ők maguk is részt vettek rövidebb (általában 8 hónapos) 
tanfolyamokon, így próbálva fejleszteni mesterségbeli tudásukat. Ugyanebben az 
évben alakult az első fazekas üzem Korondon, Gáspár Gyula vezetésével. A mázas 
edények gyártásának elsajátítása nagyobb jövedelmet biztosított. 

A legnagyobb melegben érkeztünk, ez azonban a vásárlók kedvét nem szegte.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3vid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A9kelyudvarhelyi_K%C5%91-_%C3%A9s_agyagipari_szakiskola&action=edit&redlink=1
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Aki először járt itt, boldogan igyekezett minél több dolgot beszerezni a híres fazekas 
termékekből. Azok, akik már korábban utaztak erre és látták a kirakott portékákat, 
elcsodálkozhattak a régi árubőség, és a mai szegényesebb vásáron.  

 

Szovátára úgy érkeztünk, hogy bőven 
akadt időnk a stand nyitásáig, mivel ott dél 
időben kitessékelnek minden fürdőzőt és 
csak három órakor szabad ismét bemenni. 
A parkoló helytől hosszú széles virágokkal, 
boltokkal és villákkal szegélyezett út vezet 
a Medve-tóhoz. A nyitásig néhányan 
kisvonattal városnéző sétára indultak. 
Mások elsétáltak egy olyan tóhoz, ahol 
nem kellett belépőt fizetni.  

A többség azonban kivárta a látványos és 
érdekes fürdőzési lehetőséget a hatalmas 
tóban. Aki először járt itt nem győzött 
csodálkozni azon, hogy nem lehet itt 
elsüllyedni, sőt csak háton kényelmes a 
vízben tartózkodás. A sűrű sós víz teszi ezt. 

A Medve-tó a nevét kiterített medvebőrhöz 
hasonló alakjáról kapta és 1875 körül 
alakult ki. Benne 66 000 tonnára becsült 
oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé 
hőmérséklete növekszik, melyet a nap 

melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. A környéken már a rómaiak is 
bányásztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket 
idővel csapadék és folyóvíz töltötte ki, így keletkeztek az első sóstavak. 

1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. 1850-ben 1123 lakosából, 1036 magyar, 68 
román, 18 roma volt. 1992-ben 8935 lakosából 7943 magyar, 891 román, 39 cigány, 
10 német volt. 
 
Szováta városa a Székely – Sóvidék egyik központja, európai hírű üdülőváros. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1875
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3maiak
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1901
https://hu.wikipedia.org/wiki/1850
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3vid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
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Szállásunk felé tartva megálltunk Parajdon. Ez a település a Sóvidék másik 
központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányászati helye. 1888-tól itt 
töltötte gyermekéveit Áprily Lajos költő, majd később egy időre vissza is költözött a 
településre. 

Megnéztük a református templomot, a székely kapukat, és sétáltunk a Fő tér 
környékén. A nemrég épített Áprily-emlékházban az érdeklődők a költő Parajdhoz 
fűződő életszakaszairól szerezhetnek információkat.  
 
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben 
Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének 
 

A tavasz jött a parttalan időben 
s megállt a házsongárdi temetőben.  

 
Én tört kövön és porladó kereszten 
Aletta van der Maet nevét kerestem. 

 
Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, 
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. 

 
De a vasárnap délutáni csendben 
nagyon dalolt a név zenéje bennem. 

 
A krónikás legkedvesebb verséből került ide az idézet. Apáczai Csere János (1625-
1659) filozófiai és pedagógiai író, kálvinista teológus, a magyar művelődés, 
tudományosság és nevelésügy úttörője, az első magyar enciklopédista. Hollandiában 
tanult és tanított, onnan hozta Aletta van der Maettet. 
 
Az Apáczai Csere Jánosról szóló irodalom válogatott bibliográfiája több mint ötszáz 
feldolgozást tartalmaz. Magyarországon és Romániában is utcákat tudományos-
oktatási intézeteket neveztek el róla. Névadója továbbá az Apáczai Csere János-
díjnak és az Apáczai-díjnak. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3vid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1888
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prily_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prily_Lajos
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eml%C3%A9kh%C3%A1z&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lvinizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Enciklop%C3%A9dia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos_utca
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos_utca
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai-d%C3%ADj
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Mint minden vendéglátó magyar vagy székely családnál annyit kaptunk enni, hogy 
ezt vacsora utáni sétával tudtuk ellensúlyozni. A hosszú, egy utcás településen 
végigmentünk és utána haza. Ezek után már könnyebben ment az elalvás. 

              A falu legrégebbi háza                      Érdekes színűre festett székely kapu 

4 nap 08.04. kedd 

1012-ben Miskolcról többen részt vettünk az 
EKE által szervezett XXI. szentegyházai 
vándortáborozáson és eseményeken. Akkor a 
legemlékezetesebb és legnehezebb túránk a 
Madarasi – Hargitára vezetett. Azóta 
elkészült egy beton autóút a turistaházig. Így 
18 km-t oda és vissza autóbuszon, 
kényelmesen tehettük meg. Azért jelentett 
némi izgalmat a beharangozott szép 
kényelmes út, mivel az egyharmad részét nem 
újították fel. Néha úgy nézett ki, meg is szűnik 
ez a hepe-hupás keskeny utacska. Aztán 
váratlanul az erdő közepén elénk került az új 
aszfaltozott út. Ez felvezetett a Madarasi Menedékházhoz. Innen indulva szép 
fenyőerdőn keresztül vezető ösvényen felmentünk az északi vízválasztó nyeregbe. A 
Rákosi - sétának nevezett széles tisztásra értünk, ahonnét szép kilátás tárult elénk. 
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Pihenésként a szokásos „csíz képet” elkészítettük. A nagy tisztás szélén kettéágazik 
az út, bal kéz felé indultunk a Madarasi Hargita csúcsra. Innen már látszik is az úti 
cél: barátságos hegycsúcs, ami innen már csupán egy közeli dombnak tűnik. A 
következő szakaszon apró fenyőkkel és borókacserjével tarkított lankás emelkedőn 
vezet az ösvény fel a “Nagy Csúcsra”. Ahogy az ösvényt követve egyre emelkedtünk, 
egyre szélesebbre tárult elénk a panoráma. A kis fenyvesek között kitekintve, egy-
egy kiálló kisebb sziklatömbre kiállva a szélrózsa minden irányába több tíz 
kilométerre, sőt egyes irányokba akár 100-200 kilométerre is elláttunk. 

A Madarasi Hargita csúcs alatti utolsó 
szakasza az ösvénynek meredekebbé 
válik, már csak azért is, hogy 
érezhessük: a Hargita hegylánc 
legmagasabb csúcsát másszuk meg 
éppen. A Csúcsra érve a kopjafák és 
keresztek erdeje, fából faragott 
szobrok és sámánoszlopok, valamint 
kisebb és nagyobb kőrakások 
tanúskodnak arról, hogy a székely és 
magyar közösségek számára nagyon 
fontos zarándokhelyre érkeztünk. 

A minden irányban szélesen feltáruló látóhatár szinte az egész Erdélyi Medencét 
felöleli. A nemrégiben felállított tájékoztató panorámatábla segítségével könnyedén 
azonosíthatjuk a minden irányban szemünk elé táruló hegyvonulatokat és nevezetes 
csúcsaikat. A horizontot nyugaton a 230 kilométerre fekvő Bihari Hegység és 
délebbre haladva a Retyezát hegytömbje, a déli oldalon a 130 kilométerre fekvő 
Fogarasi Havasok, Királykő és Bucsecs határolja, keleten, 30-50 kilométernyi 
távolságban a Csíki havasok, a Gyimesek, a Nagyhagymás tömbje, északon pedig 
50-70 kilométerre a Görgényi és a Kelemen havasok láthatók.  

A már-már valószerűtlen panorámát nem lehet elfeledni. A hegytetőn körbesétálva, 
egy másik érzés is hatalmába keríti az embert. A hely misztikus hangulatát a tetőn 
szétszórtan felállított apróbb-nagyobb kőhalmok és kőfeliratok, valamint a keresztek 
és kopjafák fokozzák. 
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A székelyek Szent Hegye (1801m), egyben a hegyvonulat legmagasabb része 

 
Székelyudvarhely délutáni városnéző sétánk 
színhelye 

Szent Miklós-hegyi római katolikus templom  

A 18. századvégi erdélyi templomépítészek egyik 
műremeke, 40 m magas tornyával 
Székelyudvarhely egyik legimpozánsabb, a 
városképben és tájban szervesen illeszkedő 
műemléke. 

A templom mellett áll a római katolikus plébánia 
épülete. A papi lak feltehetően a 17. század 
elején készült. Építése a jezsuiták nevéhez 
fűződik, s a gimnázium első épületének 
tekinthető. 

Tamási Áron Gimnázium a város 
fölött magasodó Szt. Miklós hegyen a 
századforduló első évtizedében épült a 
16. századi jezsuita alapítású r.k. 
főgimnázium, mai - a Tamási Áron ne-
vét viselő líceum - épülete. A gim-
názium mellett Tamási Áron szobra áll. 

 

Benedek Elek Tanítóképző 

Az egykori református kollégium 1912-ben épült magyaros-szecessziós stílusban, ma 
a Benedek Elek Tanítóképző működik benne. Az iskola szépen parkosított udvarán 
áll a névadó, Elek apó szobra. Az épület mellett találjuk gróf Bethlen János által 
1670-ben alapított református kollégiumot. 
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Ebben a kollégiumban tanult többek 
között Benedek Elek, a híres Mese-
mondó, Barabás Miklós Festőművész és 
Orbán Balázs a „legnagyobb” székely is. 
Ez az épület ad helyet a félszáz ezer 
könyvet számláló akadémiai tudományos 
könyvtárnak is, amelynek alapjait 28 
könyvvel Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
tette le. 

 

Városháza 

A Városháza egykori Alsó-Piactér 
legimpozánsabb épülete,1895-96-ban 
épült eklektikus stílusban Stehlo Ottó 
építész tervei szerint. 

Belső építészeti szempontból külön 
értéket képvisel a zárt udvar végében 
kialakított díszterem. 

 

Az Emlékezés Parkja 

Székelyudvarhely központjában, 13 
történelmi és közéleti személyiség bronz 
másának szobrát 2004-ben leplezték le. 
A szobrok a következő történelmi 
személyiségeket ábrázolják: Báthory 
István, Bem apó, Bethlen Gábor, Bethlen 
István, Csaba királyfi, Fráter György, 
Hunyadi János, Kós Károly, Nyírő József, 
Rákóczi Ferenc, Szent László, 
Wesselényi Miklós, Vándor Székely. 

A Székely Támadt vár 

A középkori vár Udvarhely egyik jelentős építészeti emléke. Négy bástyáját a 
különböző időszakokban itt parancsnokló várkapitányokról nevezték el. Az ó- és új 
olasz rendszerű bástyákkal ellátott reneszánsz vár több szakaszban (1490-92, 1561-
65) épült. A várnak ma már csak a maradványai látszanak, a vár egykori udvarán egy 
1891-ben emelt iskolaépület áll.  

A Főtér (Szabadság tér) északnyugati sarkától a Vár utcán haladva északkeleti 
irányban, mintegy 200 méterre a székelyudvarhelyi vár előterébe érkezünk. 
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5. nap 08.05. szerda 

Napunkat két ajánlattal kezdtük. Egyik: séta a Gyilkos-tó környékén, másik: a tó fölé 
magasodó Kis–Cohárd megmászása. Én a hegyi túrát vezettem, így arról tudok 
beszámolni. 2004-ben jártam itt utoljára. Az akkori túra belevésődött az 
emlékezetembe. Arra gondoltam ezeket az emlékképeket könnyű lesz előhívni. 
Óriásit tévedtem, úgy megváltozott a tó környéke, hogy rá se ismertem. A busz 
parkolót áthelyezték és hatalmas építkezések zajlottak körülötte. S ráadásul egy sor 
új kiszolgáló épület hívogatott. Nagy nehezen találtam egy a környéket jól ismerő 
embert, aki magyarul elmondta merre menjünk. Hát nekiindultunk, de csak nem akart 
előkerülni a felvezető jelzett út. Sok bolyongás után egy román fiatal leány 
mutogatta, merre induljunk. Ettől kezdve már akadályok nélkül kapaszkodtunk egyre 
feljebb a meredek hegyoldalon. A csúcsra érve mindent elfeledve élveztük a 
napfényt, a páratlan panorámát. Lefelé igyekezni kellett, mert az ott maradtak társak 
már vártak bennünket. Kutyafuttában egy sört még felhajtottunk és irány tovább. 

A Gyilkos-tó, egy természetes torlasz a 
Hagymás-hegységben, a Keleti-Kárpátokban. 
1837-ben keletkezett egy közeli hegyről 
lecsúszó törmelék következtében. 

A tó visszahúzódóban van, a visszamaradó 

kisebb tavak elláposodnak. 

 

 
A Gyilkos-tó fölé emelkedik északon  
a Kis-Cohárd (1344 m) sziklája. 
 
 
 

 
           Indulás után még frissen és üdén 

 
 
 
 
 
 
A Gyilkos-tavat elhagyva értünk be a Békás-patak völgyébe, a Békás-szorosba, ami 
a Keleti-Kárpátok legszebb és leghosszabb szurdokvölgye (5 km). A tényleges 
szorosnak három fő része van: a Pokol kapuja, a Pokol tornáca és a Pokol torka. A 
szoros a 200-300 méter magas sziklafalaival Európa egyik természeti ritkasága, és a 
hegymászók paradicsoma. Csaknem valamennyi szikla függőleges oldalával fordul a 
Békás-patak medre felé, ezáltal alkotva magas falakat. A szoros legzordabb része a 
"Pokol tornáca".  

http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio&id=3461
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Az Oltárkő (1154 m) a Békás-szoros 
legszembetűnőbb sziklatornya. Jól elkülönül 
környezetétől és az egész szurdokvölgy fölött 
uralkodik. Csúcsára a Békás-szoros legszebb 
sziklamászó útjai vezetnek. Először a brassói 
alpinisták jutottak fel rá 1934-ben, ma három 
alpinista-útvonal vezet a csúcsra.  

Ide a szorosba már betört az ajándékok 
kínálata és azok vásárlása. Ezzel zajossá, 
zsúfolttá téve a völgy hosszú részét. Persze, 
aki szeret vásárolni, annak paradicsomi ez a 
hely. Van itt minden a giccsestől az értékes 
kézműipari alkotásokból egyaránt. Aki először 
van itt, azt bizonyára elszédíti az árubőség, no 
meg azoknak borsos árai. 

 

A Gyergyószentmiklósi örmény római katolikus templom  

Idegenvezető várt bennünket. Ő is a 
korábban ide került örmények leszár-
mázottja. Lelkesen ismertette az 
örmények itteni életét, akik1688-ban 
települtek ide. Kis közösségüknek 
kezdetben nem volt temploma, mert a 
korabeli törvények nem 
engedélyezték kőtemplom építését. 
Később kérelmezéseik 
eredményeként kijelölték azt a 
területet, amelyet Ferentzi György 
esperes az idegenek temetkezési 
helyén, 1637-ben alapított. Az 
időpontot jelző szöveg a 

templomkerítés bejárata felett olvasható. 1717. az örmények tulajdonába került az 
1450-ben épült kis gótikus kápolna. A megvásárolt kápolnát több alkalommal is 
nagyobbították, szentélyét növelték. A gyülekezet lélekszámának emelkedése 
nagyobb templom építését tette szükségessé. A szépen kivitelezett, díszesen 
párkányozott templomot 1733. augusztus 24-én Bajtay Antal erdélyi püspök szentelte 
fel. Tornyát 1734-ben Lukács János építtette. 

1899-es bejegyzés nagyarányú templomrenoválást rögzített. A felújítások során a 
templom belsejét művészi barokk stílusban átfestették, freskók formájában. Az 
oltárokat márvánnyal díszítették, a szobrokat élethű színűre festették.  

Csendesen hallgattuk a hírözönt, azzal nyugtatva magunkat, hogy itt legalább hűvös 
van, mert kinn tombolt a nyári hőség. Sajnos ezeket a történeteket rendre elfelejtjük. 
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Csíkszenttamás 1910-ben 2791, kizárólag magyar lakosa volt. 1992-ben 2770 
lakosából 4 kivételével mind magyarok. A kis falu három érdekes látnivalót kínált, 
ezekből lehetett választani, de csak egy felkeresésére jutott idő.  

1. Csonka torony: Az Árpád-kori faluból csak egykori gótikus temploma tornyának 
romja a Csonka torony maradt meg a mai falutól 2–3 km-re feljebb. A templomot 
1725-ben bontották le, egykor várfal övezte. 

2.  A templom dombjának alján található a Feneketlen-tó, melyet meleg vizű forrás 
táplál. Az ott járok elmondták, hogy vize elapadóban van, sűrű növényzet és fűzfák 
keretezik a tavat.  

3. A Sándor család 1592-ben építtetett Szent Anna kápolnája a falutól nyugatra 
emelkedő dombon áll, 1861-ben 
építették újjá. Bemenni nem 
lehetett, a fal tetején próbáltunk 
bekukucskálni, átnézni, nem sok 
eredménnyel. 

Legtöbben ide sétáltunk el. A késő 
délutáni idő már hűvösebben ölelt 
körül, a szellő lengedezett, a 
mezőn vadvirágok virítottak. Ezek 
azok a ritka percek, amikor a 
természet kincseivel ajándékoz 
meg, csak be kell fogadni őket. 

Madéfalva emlékműve előtt 
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Szállásunk felé tartva, megálltunk az emlékműnél. Estére megtelünk élményekkel, 
látnivalókkal. Most is ez történt, pedig egy nagyon megrázó esemény helyszínén 
nézelődtünk és erőnkből még annyira futotta, hogy készítettünk egy közös fotót. 

Az esemény története. A bécsi udvar 1763-ban megbízta Adolf Buccow tábornokot, 
hogy szervezzen Erdélyben három székely és két román határezredet. A székelyek 
azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományukat, 
kiváltságaikat és ellenálltak a székely ezredek erőszakos felállításának, amely 
megszüntette a különállásukat. A vérengzés története. A Buccow helyébe lépő báró 
Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, 
ahol a székelyek vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán (1764. január 7-én, a 
Vízkereszt utáni hajnalon, akárcsak később Nagyenyeden), vad ágyútűzzel indított 
támadásban mintegy 200 embert (köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat) 
mészároltak le.  

Nyírő József (1889-1953) regénybe foglalta a történteket, Madéfalvi veszedelem 
címmel.  

6. nap 08.06. csütörtök, Csíkszereda 

Első utunk a Mikó-várhoz vezetett. A várnak nevezett kastély késő reneszánsz kori, 
szabályos alaprajzú ó-olaszbástyás várkastély, Csíkszereda egyik legfontosabb 
nevezetessége. Építője neve után Mikó-várnak nevezték. A várárok maradványaival 
együtt műemlékként van nyilvántartva. 

Állandó kiállítások 

- A Mikó-vár története 
- Csíki idők járása − népi életképek a 
mindennapokból 
- A csíksomlyói ferences nyomda 
- Megmentett szakrális kincseink 

Az utóbbi években a vár udvarán tartják 
a minden évben megrendezett Régi 
zene Fesztivált. 

A vár jelene: Rövid időközöket leszámítva – amikor különböző intézmények és 
hivatalok működtek a várban – egészen a 20. század közepéig a katonaság 
használta a várat. 1970-ben, nagyméretű restaurálás után itt kapott helyet az 1930-

ban alapított Csíki Székely Múzeum. 

Úgy gondoltuk, elég lesz egy óra a nézelődésre. A pénztáros elkeseredetten közölte, 
ez kevés, ennyi idő a fele múzeumra is kevés. Neki lett igaza, végig sietve, 
elmélyülés nélkül haladtunk egyik teremből a másikba, azzal vigasztalgattuk 
magunkat, majd legközelebb több időt szánunk rá. Szerencsére a fotók sok mindent 
megőriznek. 
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A Mikó vár után elindultunk megkeresni az új katolikus templomot. A helyismeret 
hiánya ilyenkor többlet időt vesz el. Sok helybéli nem is hallott róla. Végül egy hölgy 
útbaigazítása után leltük meg az „angyalos templomot”, az itt élők így nevezik. 
Mindenkit lenyűgözött az épület külseje, de leginkább a belső tér ejtett ámulatba. 
 
Millenniumi templom néven vált ismertté 
Csíkszereda 2003-ra felépült új római 
katolikus temploma. A 18. századi barokk 
műemléktemplom (Kossuth u.) közvetlen 
szomszédságában készült el az új 
katolikus templom. 2003. október 18-án, 
Nagyboldogasszony és a magyar szentek 
tiszteletére szenteltek fel. 
 

A Millenniumi-templom megálmodója 
Darvas-Kozma József plébános, aki 2001 
januárjában kérte fel a világhírű magyar 
építészt, Makovecz Imrét a templom 
megtervezésére. Az építész a tervezést 
bérmentve elvállalta, és tanítványára 
Bogos Ernő csíkszeredai építészre bízta 
a részletes terv kidolgozását. Erdélyben 
ez az ötödik templom, amely Makovecz 
Imre tervei alapján épült. 

 
Minden napnak van kiemelkedő eseménye, számomra Csíksomlyó megismerése 
került ebbe a kategóriába. Erre szántuk a legtöbb időt, sorba járva a látnivalókat. 
 
A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődő, katolikus hitük megvédéséért 
hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az 
összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és 
keresztény hívők által minden év pünkösdjén, megtartott búcsú. Ilyenkor több 
százezren gyűlnek össze, érkeznek gyalog, autókkal és különvonatokkal. 
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Mi is követtük a búcsú járok útvonalát, a templom feletti Jézus hegyére zarán-
dokoltunk. Itt éppen misét tartottak a Salvator kápolnánál. 
 

 
Az áhítat és pihenés percei után elindultuk lefelé. A kezdődő déli kánikulában még 
megpihentünk a szabadtéri oltár lépcsőin, leginkább egy közös fotó kedvéért. Ezt is 
Makovecz Imre és tanítványa Boros Ernő tervei szerint készítették el. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A kegytemplomot közösen néztük meg, melynek legértékesebb tárgya a Szűz Mária 
kegyszobra.  

A XVI. század elején (1510-1515) reneszánsz stílusban készült, hársfából. Alkotója 
ismeretlen. Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A 
napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét 
csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb 
kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a világ Megváltóját.  

A kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Régi szokás, hogy a 
zarándokok, miután a Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához könyörögtek, 
megsimogatják a Kegyszobor lábát, hozzáérintik ruhájukat és kegytárgyaikat. Így 
óhajtják kiesdeni a maguk számára az Istenanya áldását. 



28 

Az idők folyamán a hívőknek a kegyszobor előtt 
elmondott imája, a Boldogságos Szűz Mária 
közbenjárására, igen sokszor meghallgatásra talált. 
Ennek emlékét őrzik a kegyszobor két oldalán 
kifüggesztett fémtárgyak (fogadalmi tárgyak). Ezek a 
16-17-18. századokban készültek. Imameghallgatás 
esetén ilyen fogadalmi tárgyakat készíttettek és 
adományoztak hálából a Szűzanyának. Az 1940-es 
évektől napjainkig, márványból készült hála-táblák 
tanúskodnak arról, hogy a Szűzanya most is 
meghallgatja tisztelőinek imáját. 

 

 

 

Mi is valamennyien sorba 
álltunk, hogy megsimogat-
hassuk Szűz Mária lábát és 
talán egy rövid imát is 
elmondtunk magunkban. Én 
ilyen esetben mindig azt 
kérem, utunk sikeres legyen, senkinek ne legyen semmi baja. Eddig még fohászom, 
kérésem, imám meghallgatásra talált. Tudom nem mindenki vallásos, nem mindenki 
katolikus, de azért nem hagyta ki senki ezt a szertartást. Hétköznap déli órájában 
sorba kellett állni, olyan sokadalom támadt. Valószínűleg ez is a kegyhely hírességét 
igazolja. 

Az augusztusi hőségtől elcsigázva, alig 
vártuk, hogy eljussunk a Szent Anna-
tóhoz. Ez még majdnem két órát 
igényelt. Legnagyobb gondot ismét a 
parkírozó hely megtalálása jelentett. 
Szerencsénkre egyetlen busz hely 
maradt szabadon, amit elfoglalhattunk. 
Két óra felhőtlen úszás, pancsolás és 
napozás lett a jutalmunk. Szét-
széledtünk, ki hol talált magának 
érdekes helyet ott pakolt le. Itt is 
tölthettünk volna több időt. A kiszabott 
órák elrepültek, alig tudtuk otthagyni a 
pompásan hűsítő vizet. 
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A Szent Anna-tó Székelyföld egyik 
legvonzóbb, és leglátogatottabb, 
természeti látványossága. A tó 
Közép-Kelet-Európa egyetlen épen 
maradt vulkáni kráterének alján 
képződött, a Hargita-hegység 
vulkanikus vonulata utolsó, leg- 
délibb tömbjének, a Csomád-
hegység két ikerkráterének 
egyikében. A másik krátert a Mohos 
tőzegláp tölti ki. Vízfelszíne 949-
950 méter tengerszint feletti 
magasságban található.  

A Szent Anna-tó és krátere  
 
A vulkáni tavak szabályos, szép tölcséralakjával ellentétben a Szent Anna-tó mai 
medre a felgyorsult feltöltődés következtében hatalmas területeken nagyon lankás. 
Ugyancsak a feltöltődés következtében a tó átlagmélysége, legnagyobb mélysége, 

területe és kerülete is csökkent. Legnagyobb 
mélysége 6-6,3-m körül ingadozik. Terü-
lete19,3 ha. 

Néhány kilométer megtétele után, áthajtottunk 
Csíkkozmáson. Olyan pompás templom 
épületet láttunk meg, hogy megálltunk. Rövid 
időn belül előkerült a kulcsot hozó idősebb 
hölgy és örömmel beengedett. 

Árpád kori templomát 1661-ben felégette a 
török, de 1653 és 1670 között újjáépítették. 
1662-ben tornyot is építették hozzá. A 
templom egy régebbi kápolna helyén épült 
gótikus stílusban Szent Kozma és Damján 
tiszteletére, később barokk stílusban 

átépítették. 1761-ben kápolnát építettek hozzá, 1831-ben és 1883-ban felújították. A 
templomot kőfallal kerítették, udvarán sírok és kőkeresztek sorakoznak. 

Homoród fürdő Erdély szívében, festői környezetben, 740-760 m tengerszint feletti 

magasságban fekszik. A település mellett vezet el az országút, így megint egy 

meglepetés programként megálltunk. Vizes flakonjainkat feltöltöttük a friss hűsítő 

borvízzel. Persze sorba kellett állni, mint minden borvizes forrásnál. 

A borvíz a szénsavat tartalmazó, többnyire savanykás forrás- vagy ásványvíz erdélyi 

neve. A borvíz rendszerint nátrium-karbonátot tartalmaz. A forrás neve borkút. Nevét 

onnan kapta, hogy savanykás íze a borra emlékeztet. Székelyföld gazdag bor 

kutakban, aki tehette, borkútról hordta az ivóvizet. Különösen nyáron borhoz keverve 

itták. Régebben a borvíz fuvarozása jövedelmező vállalkozás volt. A borvíz neve a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1661
https://hu.wikipedia.org/wiki/1653
https://hu.wikipedia.org/wiki/1670
https://hu.wikipedia.org/wiki/1662
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk_st%C3%ADlus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1761
https://hu.wikipedia.org/wiki/1831
https://hu.wikipedia.org/wiki/1883
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1nyv%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-karbon%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld


30 

Felvidéken csevice, a Dunántúlon savanyúvíz. Székelyföldön található Románia 

ásványvízkészletének jelentős hányada, a források száma kétezer fölött van. 

 

A településen tizenkét borvízforrás található, amelyek vize ivókúraként szív- és 
érrendszeri panaszok, magas vérnyomás és emésztőszervi megbetegedések 
kezelésére alkalmas. A település borvízforrási: Homoród, Lobogó, Mária, Ilona és 
Csorgó.  

A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, 
gyapjúfonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojásírást, 
valamint a kovács és ácsmunkákról sem szabad megfeledkeznünk. 

7. nap 08.08. péntek, búcsú Tibódtól 
 
 

 

 

 

 

 

 

Az autóút mellett nagy kiterjedésű erődtemplom csalogatott, amiről kiderült, hogy a 
14. és 15. században épült. Ez Szászivánfalva Medgyeshez tartozó településén 
található. Hatalmas erős toronnyal rendelkező csarnok-templom. A torony 
szélessége megegyezik a hajóéval. Körbesétáltuk, de bemenni nem tudtunk, hiába 
találtunk telefonszámot, utca címet, senkit nem találtunk otthon. Sokunkat elbűvölt, 
megragadott a templom hatalmas mérete, ódonsága. A hely árasztotta a középkor 
hangulatát, építészeti módját. Nagyon sajnáltuk, hogy csak kívülről láthattuk. 
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A 16. században kezdték el védelmi rendszerének kialakítását. A délkeleti falon 
látható kerek bástya a 16-17. században épült, lőrései ferdén beépített téglák 
takarásában vannak. 

 

 
Szászivánfalva evangélikus temploma hatalmas erős toronnyal rendelkezik. 

Szentágota egykor virágzó szász városka volt a Hortobágy folyó partján. Legkorábbi 
fennmaradt írásos említése: 1280: Sancta Agatha. Az első szász telepesek még a 
tatárjárás előtt érkeztek Királyföldére, első itteni településüket és első templomukat a 
tatárok, mongolok, elpusztították. 1242 után újabb telepesek érkeztek, az új település 
és templom már a mai helyén épült fel. A Hortobágy folyó nevét valószínűleg a 
szászok előtt itt élő, Biharból ide, majd a mai Székelyföldre tovább költöző székelyek 
hozhatták magukkal. Szentágota 1376-ban Nagy Lajos királytól kapta mezővárosi, 
vásártartási jogait. A török veszély miatt Mátyás király segítségével építették ki a 
templom körül a bástyákkal védett erődfalakat. Az első vlachok, oláh pásztorok a 18. 
században érkeztek.  

 
Trianon  előtt,  1910-ben  3858  lakosából  még  2476 volt német,  64 %,  949 román, 
25 %, 160 magyar és 272 cigány. A németek egy részét fejpénzért kiváltották 
Ceausescutól, más részük a "rendszerváltás" után vándorolt Németországba, mára 
alig több mint 100 német maradt. A helyükre beköltöző "dákórománok" és cigányok 
lelakták, lepusztították a települést.  
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Szomorú gondolatok keringnek ilyenkor néhányunk fejében, látva a múlt értékeinek 
szinte tudatos rombolását. Mindenütt a pusztulás nyomai fedezhetők fel. S hát a 
környezet a hajdani gazdagságnak, szorgalomnak a nyomait se mutatja. Igyekeztünk 
minél hamarabb tovább állni, hiszen várt bennünket az erdélyi fejedelmek egykori 
gazdag szászföldje és annak egyik városa Nagyszeben. 

Egy órás buszozás után megérkeztünk Nagyszebenbe. Számomra ez a város is 
azok közé tartozik, amelynek ha kiejtem a nevét, megjelennek a legfőbb látnivalói. 
2007-ben jártunk itt az egyesülettel. Ugyanoda parkoltunk, mint hajdanában, 
ugyanazon a városkapun át mentünk a főtérre, hát induljunk el ismét a városnézésre. 
Egykor Erdély legnagyobb szász városa volt, de a szászok többsége mára 
elmenekült, csak műemlékeik maradtak hátra. 2007-ben Luxembourg mellett 
Nagyszeben lett Európa kulturális fővárosa, mivel a helyi szászok a mai Luxemburg 
területéről származnak. Erre készülve helyreállították a Nagypiacot, a Kispiacot és a 
Huet teret, felújították a város múzeumait. A 18. századi színházból új kulturális 
intézmény lett, ahol a helyi filharmónia is helyet kapott. 

A honfoglaláskor ide letelepedett székelyeket II. Géza király uralkodása idején (1141-
1162) elköltöztetették, helyükre, a Vöröstorony-szoros védelmére szászok érkeztek. 
Ők kezdték a 13. században a város körül tornyokkal erősített védőfalak kiépítését. A 
14. század közepére elkészült a második, a 15. században pedig a harmadik védőfal 
is. A 16. században már a 19 céhhel rendelkező település várának erősségét jelzi a 
törökök 15. századi három sikertelen ostroma. Bár a 16. század két tűzvészében 
felrobbant több puskaporos torony, de helyükre mindig újak épültek, a beomlott 
falakat pedig mindig kijavították. A megmaradt, és több helyen is látható a védőfal, 
torony és bástya ma is őrzi a város középkori hangulatát. 

A Nagytér és Kistér között kapcsolatot biztosító Tanácstoronynak két boltíves 
átjárója van. A régészek állítják, hogy a torony a második védőfallal egy időben épült, 
1224 és 1241 között. A torony belsejébe egy kis ajtón át lehet bejutni ahonnan egy 
spirális lépcső, vezet a felsőbb emeletekre. A torony tetejéről szép kilátás nyílik a 
vidékre. 

Az óváros tulajdonképpen három egymás melletti tér körül helyezkedik el. A Nagytér 
a középkorban vásártér volt, és a mai napig itt tartják Nagyszeben legnagyobb 
vásárát, az őszi kerámia vásárt. Látogatásunk idején a középkori fesztivál eseményei 
zajlottak, evéssel, ivással, tánccal, mulatozással, amelynek legérdekesebb programja 
a város lakóinak felvonulása középkori ruhákban.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%C3%A1rosa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
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Ezen a téren áll a Brukenthal Palota. Brukenthal Sámuel 1777-1787 között Erdély 
kancellárjaként hatalmas műkincsgyűjteményre tett szert és ezekből hozták létre 
Erdély leggazdagabb és leghíresebb múzeumát. 

A Kisteret a hazugok hídja zárja le, amiről az a legenda járja, hogy hazug emberek 
alatt leszakad. Amióta azonban Ceausescu itt elmondott beszéde alkalmával nem 
dőlt össze a híd, mintha vesztett volna korábbi rangjából. Mi is átsétáltunk rajta, hát 
nálunk mindenki igazmondó, mert valamennyien épségben átértünk. 

 

 

 

 

 

 

 

A harmadik a Huet tér, itt emelkedik az ég felé a gótikus evangélikus püspöki 
székesegyház, ami a 15. században készült. Azt pontosan lehet tudni, hogy a 
templom 73 méteres tornyát 1371-ben kezdték el építeni. 1424-ben a főhajó falainak 
magasságát megemelték 2,60 m-rel. Az átalakítási munkálatokkal 1520-ben 
végeztek. A katolikus gótikus székesegyház a reformáció után evangélikus templom 
lett, amelyet 1855-ben restauráltak. 
Előtte áll Georg Daniel Teutsch szász 
evangélikus püspök szobra. 

A templom több oltára közül az egyik 
1480 és 1545 között készült és 
valószínűleg a régi evangélikus temp-
lomból származik. A szószék a 16. 
századból való. A templom temetkező-
hely is volt.  

 

Több neves, főként szebeni személy alussza itt 
örök álmát. 1796-ben betiltották a temet-
kezéseket. Egyetlen kivételt tettek csupán 1803-
ban, ide temették, a szószék melletti kriptába 
Samuel von Brukenthal bárót, Erdély 
kancellárját. 1853-ban a sírköveket levették a 
sírokról és beépítették a falakba. 
 
 

http://gmap.ro/#%21lang=hu&loc=Sibiu_Catedrala_Evanghelica&x=24.14992&y=45.79778
http://gmap.ro/#%21lang=hu&loc=Sibiu_Catedrala_Evanghelica&x=24.14992&y=45.79778
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszebeni_evang%C3%A9likus_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1855
https://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_Daniel_Teutsch
https://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_Daniel_Teutsch-szobor
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Ismét egy olyan város várt ránk, amihez talán egy nap ottlét elég lett volna. A két 
órás felfedező út csak kóstoló, régi vigasztaló mondásunkat idézve. Személy szerint 
régóta vágyódtam ide, hiszen a nyolcvanas évek elején átutaztunk a városon. 
Emlékemben a pusztulás, rendetlenség és szemétes romos területként élt a vár. 
Örömmel tapasztaltam a hatalmas fejlődést, újjáépítést, korszerű tájékoztatást, még 
magyar nyelven is. Nem kívántam senkihez se csatlakozni, se enni, se inni, csak 
szívni a dicsőséges múltunk tanúit, épületekben, szobrokban. Érdekes módon 
meghagyták a vár fő útjának jobb oldalán a magyar emlékeket, de a baloldalon a mai 
Románia büszkeségeit sorakoztatták fel. Nekem tökéletesen megfelelt a mi múltunk 
és emlékei. 

Hát, akinek kedve és ideje van hozzá, kísérjen el egy virtuális sétára.  

Gyulafehérvár Erdély ősi történelmi fővárosa, az erdélyi érsekség székhelye, 
egyúttal a román ortodox egyház erdélyi székvárosa. 1542 és 1690 között az Erdélyi 
Fejedelemség fővárosa. Ennek a rangnak előzményei is voltak, ugyanis már a Római 
Birodalom által Erdély területén létrehozott Dacia provincia első központja is ennek a 
városnak a helyén jött létre, Apulum néven. 

A város fejlődése újabb lendületet Hunyadi János idején kapott, amely aztán az 
Erdélyi fejedelemség idején teljesedett ki. 

A város virágkorát Bethlen Gábor fejedelemsége idején élte, a kiépült fejedelmi udvar 
pompája az itáliai reneszánsz világát hozta el Erdélybe. A fejedelem Gyulafehérváron 
alapította meg 1622-ben azt a tekintélyes református kollégiumot, amelyet később a 
török betörések elöl Apafi Mihály Nagyenyedre költöztetett. 

Az 1602 és 1603-ból fennmaradt gyulafehérvári magyar nyelvű jegyzőkönyvekből 
megállapítható, hogy a város lakóinak többsége, a város összes tanácsosa, élén a 
bíróval mindegyik magyar nemzetiségű volt. A Habsburg uralom alatt 1711-et 
követően a lakosság nemzetiségi összetétele megváltozott, a románok javára. 

 

  A vár  

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%A9lyi_%C3%A9rseks%C3%A9g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_ortodox_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1542
https://hu.wikipedia.org/wiki/1690
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Fejedelems%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_Fejedelems%C3%A9g
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A 18. században Savoyai Jenő tervei 
alapján készült, csillag alakú várfal nagy 
része ma is épen áll. A vár napjainkban 
látogatható, a bejárat a templom mögött 
200 méterre található. 

A bejárati kapunál jól látható, hogy a 
székesegyház a jobb oldalon áll, az 
ortodox templom pedig a baloldalon. 

A két épületet széles út választja el egymástól és mögöttük sorakoznak fel, a 
magyar, illetve a román emlékek, épületek, múzeumok és szobrok. 

Erdély egyik legnagyszerűbb látnivalója a 
Szent Mihály-székesegyház. 

A háromhajós katedrálist egy 11. 
században épült templom helyén emelték 
a 13. században, román stílusban. 

Hunyadi a mai napig Gyulafehérvár egyik 
jelképének számító római katolikus 
székesegyház építéséhez is jelentős 
mértékben hozzájárult, szarkofágja 
jelenleg is itt látható.  

A székesegyház legfontosabb látnivalói a síremlékek, Hunyadi János gazdagon 
faragott szarkofágja a templom jobb oldali falánál látható sírhelyek közül a középső, 
kétoldalt fia, a kivégzett Hunyadi László és testvére, János nyugszik. 
 
A zűrzavaros évszázadok során a sírokat többször is feldúlták és kirabolták, sokuk 
ma már üres. Sokak szerint Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmeket is 
ide temették, ma emléktábla őrzi emléküket. 
A reneszánsz kort a székesegyház északi oldalához 1512-ben épített gyönyörű 
Lászai - kápolna képviseli.  
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A székesegyház szomszédságában áll az 
erdélyi fejedelmek egykori 15. századi palotá-
ja, ma Érseki Palota.  

 

 

 

 

A templom kriptájában, nyugszik a 20. századi 
Erdély egyik legnagyobb hatású személyisége, 
Márton Áron püspök (1896-1980). Ülő bronzszobrát pedig a püspöki kertben 
helyezték el. 

 

Tovább sétálva a széles úton, régi ókori 
római leleteket láthatunk, hiszen már a 
vaskorban földvár állt itt, ahová a 
rómaiak később castrumot építettek. Itt 
állt Apulum, az ókori Dácia tartomány 
egyik jelentős városa. 

 

Az út végén a díszes Károly kapun lehet 
elhagyni a vár területét. 

A felső Károly kapu a vár hat kapujának 
egyike, igen zömök, szép díszkapu, melyen 
az utolsó osztrák császár és magyar király 
lovas szobra mellett címerek és harci 
jelenetek láthatók. A kaput 2009-ben 
felújították. Az alsó díszes Károly kapu 
diadalívszerű, háromrészes, barokk stílusú. 

Ennyi látnivaló után jólesett a fagylaltozás, vagy másoknak a sörözés. A 
szálláshelyünk közel két órai autózásra volt, így lehetőségünk adódott, fáradt tagjain 
pihentetésére, emlékeink felidézésére. Közben egyre többet gondoltunk a kiadós 
erdélyi vacsorákra. Néhányan már aludtunk ott és tudtuk, hogy a lelkes gazdáink 
meg akarják majd mutatni a helyi népi gyűjteményüket. Gondolatban kerestük a 
kifogásokat, mert a vacsorát és a pihenést jobban óhajtottuk. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3maiak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apulum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dacia_%28r%C3%B3mai_provincia%29
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Csernakeresztúr Hunyad megye 
legnépesebb magyarlakta helysége, 
több mint felét bukovinai székelyek 
leszármazottai lakják. Őseik az 1764-
es madéfalvi veszedelemkor mene-
kültek Bukovinába és öt faluban 
telepedtek le (Istensegíts, Fogadjisten, 
Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva) 
majd innen telepíti 1911-ben a magyar 
állam vissza Erdélybe, a mai faluba. 

A várva-várt bőséges vacsora 

 

8. nap 08. 09. szombat 

Elbúcsúztunk Csernakaresztúrtól, ahol a 
tájházat csak kívülről néztük meg, mert a nap 
kínálata is bőségesnek ígérkezett, hiszen 
ismét kiemelkedő látnivaló várt bennünket. 
Magánházaknál aludtunk és reggel a 
buszunk házról-házra járt, míg összegyűjtötte 
az utasait. 
 
 

 
Vajdahunyad vára 
 
1409. október 18-án kelt oklevelében 
Luxemburgi Zsigmond Vajk (Woyk) 
kenéznek, Hunyadi János apjának 
adományozta a hunyadi birtokot, 
amelyről később a család a nevét is 
vette. A család ezután építette a mai 
vár elődjét, birtokközpontul. Az apjától 
örökölt kicsiny erősséget Hunyadi 
János ekkor építette ki rangjához 
méltó lovagvárrá. 
 

 

Négy hatalmas pillérre támaszkodó fahíd vezet át a Zalasd által kivájt mély és széles 
árkon. A Kaputorony az 1440-es években épült. 
Nyugati oldalán húzódik a vár palotaszárnya, amely Hunyadi János alatt épült. Ennek 
alsó szintjét a lovagterem foglalja el, falán 17. századi freskóval, akkor étkező 
helységként használták. A felső szinten található az ún. Országház, ahol a hivatalos 
ceremóniák zajlottak. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1409
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ken%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zalasd_%28patak%29&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1440-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovagterem
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fresk%C3%B3
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A vár bejárása fényképek segítségével 

   Az Országház nyugati homlokzata               Mátyás Loggia és a régi kaputorony        

A 17. századi Bethlen szárny                             Az 1452-ből származó Lovagterem 

  A vár gótikus kápolnája a 15. századból          A vár kútja szintén a 15. századból 
 
A várkápolna délnyugati oldalánál egy kisebb udvaron áll a vár kútja, melynek 
kávájára egy török rab a 16. század közepén, arab betűkkel a következő török nyelvű 
feliratot véste: „ezt Hasszán írta, a gyaurok foglya a templom melletti várban”. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_nyelv
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Borosjenőn megpihentünk, itt tartottunk ebédszünetet, sétáltunk a főtéren, másra 
már nem jutott idő. Se a templomot, se a várkastélyát nem találtam meg ezen, rövid 
idő alatt. Pedig nevezetes eseményt élt át a város. Itt tette le a fegyvert 1849. 
augusztus 21-én Vécsey Károly tábornok Rüdiger orosz tábornok serege előtt. 
Leiningen-Westerburg Károly tábornok, a tizenhárom aradi vértanú egyike, a 
katolikus templomban van eltemetve. Emléktáblája a református templomban látható. 

Nagyszalonta kirándulásunk utolsó városa, ahol tiszteletünket tettük országunk 
egyik legnagyobb költőjének múzeumában. 

Szalonta várát a hajdúk kezdték el építeni 
1620-ban és Rákóczi György segítségével 
fejezték be 1636-ban.  

Őrtornya, amelyben puskaport és fegyvereket 
tároltak, még ma is áll, és a Csonka-torony 
néven vált ismertté. A vár 1658-ig állt. 
Akkortájt a török portyázott a környéken és 
egyesek szerint az egyik támadásakor a vár 
nagy része is romba dőlt. 

A négyemeletes toronyban pedig múzeumot rendeztek 
be. Itt működik, a város legnagyobb szülöttének 
szentelt Arany János múzeum. 

Néhány évvel Arany János halála után fia, Arany 
László Szalonta városának adományozta édesapja 
hagyatékának egy jelentős részét. Ebből egy kiállítás, 
emlékszoba nyílott, majd később az Arany János 
Művelődési Egyesület megvásárolta az évtizedek óta 
kihasználatlan Csonkatornyot és Arany László további 
támogatásával fel is újíttatta. A díszes bejárat, 
amelynek ékessége az Arany Jánost ábrázoló szobor 
csak később, 1907-ben készült el. Ebbe, a felújított 
épületbe költözött át ideiglenes kiállítóhelyéről, 1899. 
augusztusában az Arany János Emlékmúzeum. Azóta 
- megszakítás nélkül - ebben az épületben látogatható. 

Nagyszalontán született két gyermekük, Juliska és László.  

Szeretett leányának korai, váratlan halála mélyen megrendítette Arany Jánost, 
olyannyira, hogy a tragédia hatására több mint egy évtizedre a költő is elhallgatott 
benne. 1868-tól Aranyék nevelték Juliska kislányát, Piroskát. 

Arany János fia, László szintén az irodalmi életben érezte otthon magát. Székely 
népmeséket gyűjtött, műveket fordított. Fő műve A délibábok hőse (1873) című 
verses regény, melynek főhőse Hübele Balázs. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1849
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Vasziljevics_R%C3%BCdiger
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%BAk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1868
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_d%C3%A9lib%C3%A1bok_h%C5%91se&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1873
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Arany János (Nagyszalonta, 
1817. március 2. – Budapest, 
1882. október 22.) magyar 
költő, a Kisfaludy Társaság 
igazgatója, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja 
és főtitkára, a magyar 
irodalom egyik legismertebb 
és legjelentősebb alakja. 

Irodalmi pályafutása 1845-
ben Az elveszett alkotmány 
című szatirikus eposszal 
indult, de igazán ismertté az 
1846-ban készült Toldi tette. 

  

 

 

 

Búcsúzik a csapat az élményekben, látnivalókban gazdag hazánk egy volt területétől, 
a csodálatos Erdélytől. Móricz Zsigmond szerint Erdély tündérkertjétől. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszalonta
https://hu.wikipedia.org/wiki/1817
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_2.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1882
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfaludy_T%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
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EPILOGUS 

 Utószó 

Az életet már megjártam. 
Többnyire csak gyalog jártam, 

Gyalog bizon’... 
Legfölebb ha omnibuszon. 

 
…….. 

 
Hiszen az útfélen itt-ott 

Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, 

Megvolt szívem minden kedve. 

Arany János verséből vett idézettel zárom a krónikát. Készítés közben nehéz 
eldöntenem, mi is legyen a tartalom vezérfonala. Mivel nem tudok megegyezni 
magammal, így ebből is abból is veszek valamennyi mondandót. 

A személyes élmények közreadása azért nehéz számomra, mert nem ugyanazt az 
utat jártuk be, no meg, ki tudja ki mit tart fontosnak, mi érdekli. S ezek alapján 
rangsorol, osztályoz, és saját élményeket tárol az emlékezetében. 

Az adathalmaz túl sok, az bármelyik útikönyvben megtalálhatja az érdeklődő. Mégis 
itt egy helyen hozzájuthat, legfeljebb továbblapoz, ha érdektelen számára ez a rész. 

Legkényelmesebb és legjobb emlékeztetők a fényképek. Szürkeállományom kopása 
következtében, kitaláltam azt a mondást, hogy az eszemet helyettesítik a fotók. 

Változatlan szeretettel ajánljuk, Nektek, barátainknak, túratársainknak, a szervezők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Dr. Kocsis Edit,                        Kiskun Magda, Gombár Lászlóné 
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A Szent Anna-tó legendája 

A tó keletkezéséről szóló legenda röviden: 

„ 

Valamikor réges-régen a mai Szent Anna-tó helyén egy magas hegy volt, 
melynek a tetején vár állott. Vele átellenben, egy órányira, a Bálványos-hegyén 
is egy hatalmas vár volt (ennek romjai ma is láthatók). Két testvér lakott a két 
várban, mindkettő kevély, gőgös, irigy volt, egymást sem szerették.  

Egyszer a bálványosi várba egy gyönyörű, arannyal, ezüsttel, gyémánttal 
kidíszített hintóval, melyet hat szilaj paripa húzott, egy nagyúr érkezett. A 
házigazdának erősen megtetszett a hintó és a lovak, s kérte a vendéget, hogy 
adja el neki. Cserébe hét falut ígért, azonban a vendég úr hallani sem akart 
róla, s bármennyire is unszolta, hajthatatlan maradt. Mikor ezt látta a vár ura, 
cselhez folyamodott. Nagy mulatságot rendezett, ahol kockázással elnyerte a 
hintót. Másnap első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. A testvére 
nagyon megirigyelte a hintót, és fogadtak, hogy egy napon belül különb hintót 
fog szerezni, nem is hat, hanem tizenkét lóval. 

Egész nap tűnődött az öcs, hogy honnét szerezzen különb tizenkét lovat. Hiába 
törte a fejét, semmit nem tudott kitalálni. Hanem egyszer csak mi jutott eszébe? 
A várba parancsolta a környék legszebb leányait. Egy fél nap se telt bele, és 
több száz lány gyűlt össze, a legszebb közülük egy Anna nevű volt. Ezt 
választotta először a vár ura, majd még tizenegyet, és a hintója elébe fogatta 
őket. A lányok azonban meg se bírták mozdítani a hintót. Az úr szörnyű haragra 
gerjedt, és ostorával rávágott Annára, aki legelöl állt. Patyolatfehér húsából 
kiserkedt a vér, s jajszava felhangzott a magas egekig. Az úr másodszor is 
rávágott, ekkor Anna megátkozta, hogy süllyedjen a föld alá. S abban a 
pillanatban az ég elfeketedett, és szörnyű mennydörgés között a vár 
összeomlott. A romok egyre lejjebb süllyedtek, mígnem az egész víz alá került, 
és egy tó alakult ki. 

A tó vizén tizenkét hattyú úszott, majd kijöttek a partra, megrázták magukat és 
visszaváltoztak leányokká. Mind hazasiettek a falujukba, Anna kivételével, aki 
kápolnát épített a tó partján, s ebben a kápolnában töltötte életének hátralevő 
részét csendes imádkozással. És jöttek az emberek mindenfelől a kis 
kápolnához együtt imádkozni a szent életű leánnyal, halála után pedig 
elnevezték róla a tavat Szent Anna tavának. 

Ez egy elég hosszú és nagyon szép mese Erdélyről, a magyarokról, a 
székelyekről, és a csodákról. 
 
 
A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között. 
Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött. 
Összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre. 
 
Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet. 
Ezért ott a föld mélyéből áradni fog örök időkig jóság energiája. 
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Tódultak a nemzetek minden felülről. 
Jöttek északról és délről, keletről és nyugatról. 
Lóháton, elefántháton és teveháton, ökrök vontatta szekereken. 
Megteltek a közeli dombok népek sokaságával. 
Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek és úgy látszott, 
nem fogynak el soha. A megérkezettek felsorakoztak egymás mellé. 
Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga 
az Úr hívta őket és az egész környéken jóság és békesség uralkodott. 
 
A Sátán nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki. 
 
Amikor mindenki egybegyűlt az Úristen felújította az emberekkel kötött 
szerződést. 
Ennek jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg hegyek fölött. Emlékeztette a világ 
nemzeteit a tízparancsolatra. Majd igazságosan szétosztotta a földet 
népcsoportok között. 
A következő intelemmel engedte útjukra: "Szaporodjatok és sokasodjatok. 
Népesítsétek be a földet mely néktek adatott. Uralkodjatok a föld állatai és 
növényei fölött. 
Uralkodjatok igazságosan és céltudatosan jó gazda módjára!" 
Aztán megáldotta az emberek sokaságát, és útjukra bocsátotta őket! 
 
Figyelte, ahogy elvonulnak az égtájak irányába, mint a vándorhangyák. 
Amikor az utolsó népcsoportot is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt 
a sűrű csend és a néma magány. Akkor abban a pillanatban másvalaki azt hitte 
volna, hogy azt a helyet, a megáldott szent helyet nem adta még oda senkinek. 
Mivel az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok. 
Ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Várt türelmesen, tudta, kikre kell 
várnia. 
Íme, egy elkésett furcsa népcsoport közeledett a domb felé. 
Mezítlábas kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kislány ült 
feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt. 
A dal beleolvadt a tájba és feloldotta a magányt. Mint az arany, ahogy 
felnemesíti az ötvözetet. Az Úrnak felvidult a lelke, mert bebizonyosodott, hogy 
minden a terv szerint megy és már tudta kié lesz a megáldott föld! 
 
- Kik vagytok ti? - kérdezte a gyerekeket. 
A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem bírt szóhoz jutni a megilletődéstől. 
A kislány egy csokor virágot nyújtott az Úrnak. 
 
- Üdvözölve légy mi Urunk Istenünk! Én Magyar vagyok a testvérem Székely. 
Messzi földről jövünk és eltévedtünk az úton. 
Az Úr elfogatta a virágot és újra örült az ő lelkében, mert soha nem kapott 
ajándékot embertől. 
 
- Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet 
sorsát cipeljétek! 
- Nincsenek szüleink, nem is voltak! - Csilingelte a kislány. 
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- Honnan jöttetek? - faggatta tovább az Úr. 
- Csillagösvényről. - szólalt meg a fiúcska is félénken. 
- Országot akartok magatoknak? 
- Azt akarunk Uram. De mivel mi még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és 
anyát is, aki védelmezzen bennünket! 
- Apát adjak, meg anyát is? - kérdezte az úr meglepetten. 
- Igen, mert csak te tudsz adni! Te vagy a mindenható, a jó és a könyörületes! 
- Várjatok egy keveset, hadd gondolkodjak - mondta az Úr, és két tenyerébe 
hajtotta fejét. 
 
Hosszasan gondolkodott. A két gyermek közben önfeledt játékba kezdett. 
Nevetgélésük úgy hatott a dombon, mint ezernyi ezüst csengettyű. 
 
- Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért 
meghallgattam és teljesítem kéréseteket! Íme, itt van ez a föld, amit nemrég 
megáldottam. 
Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre! De mivel 
ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket, 
tisztaságotok és jóságotok miatt, ezért erős hitet és reményt adok nektek, 
amit itt, ezen a szent helyen, Csíksomlyón minden évben megerősítetek. 
 
Apát is adok nektek, én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja, 
a világ teremtője! Anyát is adok, a Szűzanyát, Máriát, Jézus Krisztusnak, 
a világ megváltójának és szeretett fiamnak anyját! 
Ő legyen a ti anyátok és bajaitokban mindig őhozzá, kiáltsatok! 
 
Csodálatos szépségű asszony jelent meg, fehér ruhában, ragyogó fényben. 
Lehajolt megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére ölelte őket! 
 
Azóta hosszú idő eltelt sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan: 
Minden pünkösdkor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére megerősödni 
hitben, és reményben közöttünk van valóban nemzetünk anyja, érezzük 
kezének simogatását és azt a földöntúli boldogságot, ahogy szerető anyaként 
keblére ölel bennünket.  
  
 

 

 

 

 


