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HATĆRTALANUL p§ly§zat keret®ben szervezett kir§ndul§sunk  

aƻǘǘƽƴƪΥϦ;ŘŜǎ 9ǊŘŞƭȅϦ ƛǊƻŘŀƭƳƛΣ ǘǀǊǘŞƴŜƭƳƛΣ ŦǀƭŘǊŀƧȊƛ ƛŘǃǳǘŀȊłǎ 

 

Kir§ndul§sunk programja:  

1.nap-2019. m§rcius 11. h®tfŖ -A kir§ndul§s elsŖ napj§n gy¿lekezŖ H·vir§g UTCA FEL¥LI 

PARKOLčBAN -3/4 5-kor reggel. Az aut·busz a parkol·ba fog be§llni. K®rem az aut·buszba a 

csomagokat az oszt§lyfŖnºkºk ir§ny²t§sa alapj§n elhelyezni! A aut·busz sofŖrje seg²teni, ir§ny²tani 

fogja a bepakol§st! Indul§s idŖpontja reggel 5 ·ra. Az aut·busz kiv§l· minŖs®gŤ, biztons§gi ºvekkel felszerelt luxus 
busz: MB. Silver Star Kft.aut·busza. (c²me: 6900 Mak·, M·ricz Zs. u 9. ad·sz§ma: 11887975-2-06, k®pviseli: Boros Zolt§n a szolg§ltat·./ 5 
®ve a v§llalkoz·val utazunk a Hat§rtalanul ¼tjainkon./ A busz megfelel a 27/2017.(X.18) rendelet®ben elŖ²rt biztons§gos utaz§si felt®teleknek. 

2007. janu§ri,/teh§t nem ®ri el a kora a 13 ®vet/ ®s digit§lis tachogr§ffal van felszerelve, ami megfelel az elv§r§soknak. Mi ®jszaka nem utazunk, 

teh§t, a 23-04 ·ra kºzºtti kºzleked®si szab§lyoz§s r§nk nem vonatkozik. A sofŖr nem szenved k·r·s alv§si apno®s betegs®gben, amelyrŖl 

orvosi szakv®lem®nnyel is rendelkezik. 

    

Đtvonal : 



1.Sarkad fele indulunk  

2. Torda S·b§nya  

3 Torock· -Ahol k®tszer kel fel a Nap-Az erd®lyi falvak archet²pusa, Erd®ly egyik legszebb falva, a Sz®kelykŖ monument§lis 

sziklatºmbj®nek §rny®k§ban fekvŖ Torock·. A zºmmel magyarok lakta festŖi fekv®sŤ falu egyedi st²lus¼, h·feh®rre festett h§zaival, 

k¿lºnleges n®pviselet®vel ®s n®pmŤv®szet®vel . 

Sz§ll§s: Dr. Demeter B®la vend®gh§z Torock· , Ilona vend®gh§z 
Torock·/https://www.welcometoromania.eu/DN75/DN75_Rimetea_Pensiunea_Dr.Demeter_m.htm 

 

 
£tkez®s: 

ElsŖ nap men¿vacsora- Dr. Demeter B®la h§z /leves-fŖ®tel, desszert/ 

reggeli sv®dasztalos- Dr. Demeter  B®la h§z 

2. nap-M§rcius 12. kedd- Indul§s a sz§ll§sr·l İ 9 ·rakor 

Đtvonal  

1. Kolozsv§r-v§rosn®z®s 

2. Cs²kfalva- testv®riskolai kapcsolatfelv®tel 

3. Szov§ta-Medve t·-s·vid®k 

4. Utaz§s Zetelak§ra 

Sz§ll§s: Zetelaka:Panzi· ®s camping- http://www.zetavarpanzio.ro//3 ®jszak§t tºlt¿nk itt! 

    
Minden szob§ban kºzponti fŤt®s van A szob§k-2-3-4 §gyasak. Minden szoba f¿rdŖszob§s. 

f¿rdŖszob§val. £tkez®s a sz§ll§shelyen: 

Zetelaki sz§ll§son kiaj§nlott ell§t§s: 

Reggeli (sv®dasztalosan szerv²rozva): 

- minden nap felv§gott, t¿kºrtoj§s vagy r§ntotta, vagy virsli, sajt, paprika, uborka, vaj, lekv§r, tea 

Eb®dcsomag: 2 szendvics/fŖ, sonk§val vagy szal§mival, vagy r§ntott h¼s, sajt, paprika vagy m§s 

zºlds®g-gy¿mºlcs. A hazaindul§s napj§n is kapnak a tanul·k hideg eb®dcsomagot!  

Vacsora: 

2. nap- paradicsomleves, r§ntott h¼s, tºrtburgonya, savany¼s§g, desszert 

3.nap-erd®lyi csorba (t§rkonyos krumplileves), csirkecomb, p§rolt rizs, savany¼s§g, desszert 

4. nap-parasztcsorba/ zºlds®ges, h¼sos raguleves/, brass·i apr·pecsenye, savany¼s§g, desszert 

 

3. nap-M§rcius 13. szerda: 

http://www.zetavarpanzio.ro/3


Đtvonal:  

1. Iv· vºlgye-sz®kelykapuk 

2. Madarasi Hargita-T¼ra terepj§r·val a s² kºzpontig/kb 20 perces vid§m utaz§s-MELEG t®li ruh§zat sz¿ks®ges-

pl®deket is kapunk! H·goly·z§s-s®ta a ñMadarasi Hargita Plat·nò 1700m tengerszintfeletti magass§gban. 

3. Eb®d Palacsint§z§s ïmeleg tea- ¥reg szivacs ®tterem- Iv· vºlgye 

4. Sz®kelyudvarhely-Szoborpark, Sz®kely eml®kmŤ 

5. Cs²ksomly·- Cs²ksomly·i zar§ndoklat- Kegytemplom - H§laad· ima elmond§sa a 

1848-as §ldozatok®rt a magyars§g®rt.  

sz§ll§s: Zetev§ralja 

 

4. nap-M§rcius 14. cs¿tºrtºk 

Đtvonal: 

1. Szejkef¿rdŖ- κōƽǊǾƝȊƪƽǎǘƻƭłǎΣ ǎŞǘŀ hǊōłƴ .ŀƭłȊǎ ǎƝǊŜƳƭŞƪŞƘŜȊΣ ŀƳƛƘŜȊ ǎȊŞƪŜƭȅƪŀǇǳƪ ǾŜȊŜǘƴŜƪκ , 

Farkaslaka- Tam§si Ćron s²reml®ke, , Korond- fazekass§g, , Zetelaka sz®kelykapuk 

2. Gyilkos t· 

3. B®k§s szoros 

4. Bucsin tetŖ 

5. Zetelaki v²zt§roz· 

6. Zetev§ralja sz§ll§s 

Este a sz§ll§son: t§bortŤz- eml®kez®s m§rcius 15. hŖseire 

 

5. nap-M§rcius 15. p®ntek /indul§s a sz§ll§sr·l reggel 8 ·ra/ 

Đtvonal: 

1.Feh®regyh§za- Segesv§rt·l 4 km-re keletre, azzal szinte ºsszenŖtt telep¿l®s .1849 j¼lius 31-

®n a kºzelben zajlott az ¼n. Segesv§ri csata. A csata az oroszok gyŖzelm®t hozta, itt ®s 

H®jjasfalv§n mintegy 700-700 magyar honv®d esett el. A honv®deket itt temett®k kºzºs s²rba, 

val·sz²nŤleg kºzºtt¿k volt PetŖfi S§ndor is, akit a kºzelben l§ttak ®lve utolj§ra.  
2. Segesv§r- A Nagy-K¿k¿llŖ partj§n fekvŖ Segesv§r vil§gºrºks®g r®sze 

3.Vajdahunyad--Vajdahunyad v§ra Erd®ly legimpoz§nsabb ®s legl§tv§nyosabb, teljesen 

®pen maradt kºz®pkori v§ra.  

4.Arad-eml®kez®s a 13 aradi v®rtan¼ra 

 

H·dmezŖv§s§rhely- v§rhat· haza®rkez®s 20 ·ra az iskola el®. 

 

A v§rhat· idŖj§r§s: hideg, t®lies,v§ltoz®kony- ennek megfelelŖ t®li ruh§zat javasolt/csizma, 

t®li dzseki, sapka, s§l, kesztyŤ kºtelezŖ! 

 

K²s®rŖ tan§rok: 

H®zsŖ Magdolna igazgat·helyettes 

M·riczn® Kerek Annam§ria oszt§lyfŖnºk- 

Csik·sn® V§radi Andrea oszt§lyfŖnºk - 

Papp L§szl· oszt§lyfŖnºk. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Var§zslatos t§jak, tºrt®nelmi eml®kek, a magyar tºrt®nelem megannyi 

dicsŖ vagy  szomor¼  korszaka, ahol megelevenedik a tºrt®nelem, ahol 

belel®phetsz  a Hunyadiak l§bnyom§ba , ahol megs²rogathatod azokat 

a falakat, amelyek kºzºtt fels²rt legnagyobb kir§lyunk M§ty§s 

sz¿let®sekor., ahol  zordon havasok, k²s®rteties v§rromok, apr· 

h§zik·k,  lovas szek®r az utakon, sz®kely n®pviselet, bar§ts§gos 

vend®gl§t§s, puliszka , csorbaleves, tºltel®kes k§poszta, k¿rtºs kal§cs, 

®s m®g sok m§s k¿lºnlegess®g. Ez mind Erd®ly. 

 

Azt mondj§k, aki m§r j§rt itt, ¼jra visszav§gyik. 

 

£s nemcsak az®rt, mert val·ban gyºnyºrŤ, hanem az®rt is, mert mi, 

magyarok valahogy ºsztºnºsen v§gyunk r§, hogy megismerj¿k egykori 

tºrt®nelm¿nk e csod§latos darabj§t. £s ez ²gy is van j·l.  

 



 

Sz¿lŖi ®rtekezlet az ¼thoz 

 

ProjektvezetŖnk gondolatai, a sok- sok ismeret lelkes²tett minket 

BevezetŖ ·r§k 

 



 

 

 



T£MAHET¦NK pillanatai 

 

 

 

 



 

S  az utaz§s ®lm®nyekben, ismeretekben 

bŖvelkedŖ napjai 

Rom§nia: 

Adatok: 

ter¿lete 238 ezer km2 

n®pess®ge: 20 milli· 

magyar lakoss§ga: 1 milli· 200000 fŖ 

A magyarok tºbb mint ezer ®ve ®lnek Eur·pa kºz®psŖ r®sz®n, a K§rp§t-medenc®ben. 

Honfoglal· elŖdeink itt alak²tott§k ki a Magyar Kir§lys§got, melynek hat§rait a term®szeti-

fºldrajzi kºrnyezethez, a hegyekhez ®s a foly·khoz igaz²tott§k. Ezer®ves §llamis§gunk sor§n 

az orsz§g hat§rai olykor v§ltoztak. 1920-t·l, Trianon b®kedikt§tum§val pedig ter¿let®nek 

k®tharmad§t a szomsz®dos orsz§gokhoz csatolt§k. Nemzet¿nk ð a K§rp§t-medence 

eg®sz®re kiterjedŖ magyar §llam keret®ben ®lŖ m§s n®pekkel egy¿tt ð egy ezred®ven §t 

lakta ezt a t®rs®get.  

 

A Magyar Kir§lys§g Erd®ly (kor§bban ErdŖelve,/- latin sz· jelent®se- erdŖn t¼li /-9. sz§zadban 

tºrt®nŖ leteleped®si hull§m sor§n kapta a nev®t- ekkor n®pes²tett®k be a honfoglal· elŖdeink 

Erd®ly kºzep®n l®vŖ erdŖvel bor²tott ter¿letektŖl keletre fekvŖ s²k vid®ket/ latinul 

Transsylvania) n®ven ismert tartom§ny§t Szent Istv§n a Kir§lyh§g·n t¼l, az Erd®lyi-

kºz®phegys®g, a Keleti- ®s a D®li-K§rp§tok kºzºtti, mintegy hatvanezer n®gyzetkilom®ter 

nagys§g¼ ter¿leten alak²totta ki.  

 Szent Istv§n H®t v§rmegy®t hozott itt l®tre ð BelsŖ-Szolnok, Doboka, Feh®r, Hunyad, 

K¿k¿llŖ, Kolozs ®s Torda v§rmegy®ket ð melyek szimb·lumai szerepelnek Erd®ly c²mer®ben. 

Sz®kely himnusz!!!! 

Ki tudja merre, merre visz a v®gzet 

Gºrºngyºs ¼ton, sºt®t ®jjelen. 

Seg²tsd m®g egyszer gyŖzelemre n®ped, 

Csaba kir§lyfi, csillagºsv®nyen. 

 



 

A Tej¼t - Csillagºsv®ny 

 

ĂHadak Đtja, Lelkek Đtja, Zar§ndokok ¼tja, T¿nd®rek J§r§sa, T¿nd®rf§tyol, HarmatlegelŖ, 

Sz®passzony V§szna, T®l H§ta, £jszakai sziv§rv§ny, Madarak Đtja, J®zus ¼tja, Szalm§s¼t, £g 

¼tja, Ez¿st ¼t - ez mind-mind a Tej¼t magyar megfelelŖje.  

 

 

CSABA KIRĆLYFI - CSILLAG¥SV£NY 

 

Sok Ŗsmagyar monda sz·l a Tej¼t ez¿stºsen derengŖ s§vj§r·l.  

A legismertebb ®s a legszebb az Ŗsi sz®kely monda szerint Csaba vez®r egyszer m®g visszat®r 

sereg®vel a Tej¼ton, hogy visszaszerezze az elveszett haz§t, hogy megseg²tse az Erd®ly 

hat§r§n§l Ŗrkºdni rendelt sz®kelys®get, ®s a f®nyes hadak n®m§n vonulnak majd az ®gen.  

 

Az Ŗsmagyars§g hit- ®s k®pzeletvil§ga hatalmas szeretettel ®s tisztelettel tekintett a milli§rd 

csillag egybefoly· f®nyek®nt t¿krºzŖdŖ ez¿sts§vra, a Tej¼tra.  

Ezen az ®gi ¼ton sz§lltak le a magyarokhoz az istenek, hŖsºk ®s t¿nd®rek is." 

 

 

 

 

Csaba kir§lyfi legend§ja 

 

Telt-m¼lt az idŖ, s²rba sz§llottak a hun vit®zek, ®s m§r az unok§ik hordt§k a fegyvert, amikor 

a szomsz®dos n®pek nagy sereggel t§madtak a sz®kelyekre. 

K®sŖ ®jszak§ig folyt a harc, ®s m§r-m§r elveszett a sz®kelys®g, amikor csoda tºrt®nt. Az 

®gboltozat Tej¼tj§n, amelyet az·ta a Hadak Đtj§nak neveznek, egy lovascsapat jelent meg. 

A csapat ®l®n Csaba kir§lyfi v§gtatott, aki a holtak szellem®t ¼j csat§ra vezette. 

Az ®gbŖl lesz§llt csapat az ellens®get elsºpºrte, azt§n a Hadak Đtj§n n®m§n visszat®rt a 

magas ®gbe. 



 

Mindezek ut§n a sz®kelyek h²ven Ŗrizt®k az erd®lyi hat§rt. 

Amikor meghallott§k, hogy a magyarok Szk²ti§b·l elindultak, ®s Pann·ni§ba akarnak 

letelepedni, nagy ºrºmmel el®b¿k siettek. 

A tal§lkoz§snak a magyarok is megºr¿ltek, ®s Erd®ly Ŗrz®s®t a sz®kelyekre b²zt§k. 

 

Csaba kir§lyfi egyes szakirodalmak alapj§n Atilla legkisebb fiak®nt ®lt az 5. sz§zadban.  

 

Ezek c§folata szerint viszont Csaba alakja csak kital§lt, egy a sz®kely mond§k vil§g§ban 

l®tezŖ, nem val·s§gos szem®ly. 

 

Ha fej meghal, ut§na v®sz a test is.  

Atilla ut§n sz®thullott roppant birodalma.  

A megh·d²tott n®pek fºll§zadtak, a hun ut·dok egym§s ellen ford²tott§k a fegyvert.  

V®res csat§kban elhullottak Atilla fiai.  

 

Csak egy maradt kºz¿l¿k ®letben, a legkisebb, legkedvesebb: Csaba vez®r.  

Mikor a felszabadult rab n®pek megosztoztak Atilla orsz§g§n, Csaba vez®r ºsszegyŤjtºtte a 

megmaradt hunokat, ®s azt mondta nekik: 

 

- Messze, messze, ahol a nap t§mad, Szittyaorsz§g fºldj®n ®lnek a mi j· rokonaink, magyar 

testv®reink.  

Egy¿tt jºv¿nk vissza elfoglalni Atilla ap§nk orsz§g§t. 

Fºl is kerekedett erre a hun sereg asszonyostul, gyerekest¿l, de Erd®ly havas hegyein®l nem 

jutottak tov§bb. Ott a R®ka-patak partj§n meg§llottak, ®s Csaba megfelezte a hun csapatokat. 

- Egyik fele velem jºn Szittyaorsz§gba, h²rt vinni a testv®reknek, m§sik fele itt marad a magas 

b®rcek kºzt, ®s visszav§r benn¿nket. 

Akik ott maradtak, megtan²totta kŖbŖl, f§b·l h§zat ®p²teni a s§tor helyett, s azt mondta: 

 

Meddig a tŤz hideg nem lesz, 

meddig a foly· le nem foly, 

meddig t®lre tavasz der¿l, 

meddig ®gbŖl jºn az §ld§s, 



addig, j· n®pem, itt sz®kelj! 

 

£s lett a n®pe neve sz®kely.  

 

S hogy nagyobb kedv¿k legyen a sok ellens®g kºzt itt maradni, meg²g®rte nekik Csaba vez®r, 

hogy had§val t¿st®nt visszafordul seg²ts®g¿kre, ha azt ¿zenik, hogy bajban vannak. 

 

- ¦zenhettek tŤzzel-v²zzel, h²rmond·tok lehet a levegŖ vagy ak§r maga a fºld any§nk is. 

Alig lovagoltak el Csab§®k egynapi j§r·fºldre, rettentŖ sz®l z¼gatta kºr¿lºtt¿k az erdŖt, hozta 

az ¿zenetet a levegŖ: 

- Vissza, Csaba, vissza, bajban van a sz®kely! 

Rºgtºn visszafordultak a hunok, ®s mind lev§gt§k az ellens®get, amely megt§madta a 

sz®kelyeket. 

 

Azt§n ¼jra megindultak Szittyaorsz§g fel®. 

El is mentek j· darabon: meg§radt foly· §llta ¼tjukat.  

V²z hozta az ¿zenetet: 

 

- Vissza, Csaba, vissza, bajban van a sz®kely! 

Harmadszor m§r hetedh®t orsz§gon t¼l j§rtak, mikor jeges fºrgeteg z¼dult r§juk rettenetes 

®gzeng®ssel, vill§ml§ssal.  

£gi tŤz hozott ¿zenetet. Visszafordultak, megint megmentett®k sz®kely v®reiket az 

ellens®gtŖl.  

Azt§n m§r akad§ly n®lk¿l el®rkeztek Szittyaorsz§gba. 

A magyarok nagy szeretettel fogadt§k a hun testv®reket.  

Megosztott§k vel¿k s§traikat, kenyer¿ket, meghallgatt§k h²rmond§sukat Atilla ºrºk®rŖl, ®s 

v®gre azt mondt§k nekik: 

 

- Most m®g gyeng®k vagyunk arra, hogy §tvegy¿nk akkora ºrºks®get.  

Sokasodnunk kell m®g arra.  

Maradjatok n§lunk addig, azut§n majd egy¿tt induljunk! 

Le is telepedtek Csab§®k a magyarok kºzt.  

Sz®pen meg is ºregedtek, szem¿ket is lehunyt§k ºrºk §lomra, s a magyarok eltemett®k Ŗket a 

zºld hantok al§, lovastul, kardostul. 



 

Ott aludtak azut§n sz§z meg sz§z esztendeig h§bor²tatlanul.  

Akkor megint ellens®g fogta kºr¿l a sz®kelyeket Erd®lyben.  

M®g nagyobb, m®g hatalmasabb, mint azelŖtt.  

Egy §ll· h®tig harcolt a sz®kely, de hi§ba!  

Sok volt az ellens®g! 

 

Sºt®t ®jszak§n utols· csat§jukat v²vt§k.  

Reszketett, dobogott l§buk alatt a fºld a nagy viaskod§sban, a sz®kelyek ºregjei s·hajtoztak: 

 

- Hej, Csaba ap§nk, most m§r te sem seg²tsz meg benn¿nket! 

Bizony most is megseg²tette. 

A sz®kely l§bak dobog§sa v®gigszaladt hetedh®t orsz§g fºldj®n, s megrezzentette a halott 

hunokat a zºld halmok alatt: 

- £bredj, Csaba, ®bredj, bajban van a sz®kely! 

Abban a pillanatban Erd®lyorsz§g fºlºtt nagy csºrg®s-csattog§s t§madt az ®gboltozaton.  

Zabla csºrgºtt, kard csattogott.  

Csaba vez®r ragyog· lovasai tŤntek fel az ®gen a csillagok kºzºtt. 

- Ne hagyd magad, sz®kely!  

Itt vannak Csab§®k!  

£gbeli halottak seg²tik az ®lŖt! 

Đj erŖre kaptak a sz®kelyek.  

Az ellens®get pedig megvetette a r®m¿let.  

Elh§nyta fegyver®t, futott esze n®lk¿l, ki merre l§tott.  

Egek orsz§g¼tj§n robog· lelkekkel ki tudna csat§zni? 

 

A sz®kelyek megszabadultak.  

Csaba vit®zei pedig visszat®rtek a zºld halom al§ azon az ¼ton, amelyiken jºttek. Az a f®nyes, 

feh®r ¼t azonban, amit parip§ik patk·i tapostak, megmaradt az ®gen, s ma is ott vil§g²t.  

 

A Tej¼t az, amelyet a sz®kely ember ma is a Hadak Đtj§nak h²v.  

 

Megl§thatj§tok az ®gen minden este, ha fºln®ztek r§. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erd®ly fºldrajzi ®rdekess®gei: 

 

Rom§nia rendk²v¿l soksz²nŤ term®szeti adotts§gokkal rendelkezik: a hegys®gektŖl az 

alfºldekig sokf®le t§jt²pus elŖfordul. Az orsz§g k®p®nek meghat§roz· eleme a Keleti- ®s D®li-

K§rp§tok koszor¼ja, amelyek a l§nchegys®g keletkez®sekor megs¿llyedt Erd®lyi-medenc®t 

ºlelik kºrbe. 

Fºldtºrt®neti esem®nyek: ŖsidŖ- ·idŖ- krist§lyos alaphegys®g-kºz®pidŖ- tengerelºnt®s-  ¼jidŖ 

harmadidŖszak- k®regmozg§sok- gyŤrt hegys®gek- K§rp§tok ²vei- k¿lsŖ ²v- §ltal§ban 

hordal®kos- homokkŖ, d®li ²v r®gi krist§lyos kŖzetek- Ŗsi hegys®gek meggyŤrŖd®se/ D®li 

K§rp§tok- Fogarasi havasok- belsŖ ²v ï heves k®regmozg§sok miatt- vulk§nos hegys®gek- 

£szaki kºz®phegys®g is- Hargita is-  

A K§rp§tok hegyl§ncai Rom§nia szinte eg®sz®t uralj§k, legmagasabb cs¼csai 2500 m®tert is 

el®rik. A Keleti-K§rp§tok tºbb p§rhuzamos vonulatb·l §ll, amelyek k¿lºn hegys®gekre 

bomlanak. A k¿lsŖ ²v homokkŖbŖl ®p¿l fel, a belsŖ vonulatok vulk§ni eredetŤek. A vulk§ni 

tev®kenys®g helyenk®nt ·lom-, cink- ®s r®z®rcet, illetve n®hol vulk§ni ut·mŤkºd®st hagyott 

h§tra. 

Hargit§n n®h§ny sz§zezer ®ve m®g mŤkºdtek a vulk§nok ï a vulk§ni k¼pok egy-egy 

helyen m®g ma is j·l megfigyelhetŖk. A vulk§ni ut·mŤkºd®s r®szei a sz®nsavas forr§sok 

(borvizek) ®s a k®nes kigŖzºlg®sek (torjai B¿dºs-barlang, ahol r®gebben a puskapor gy§rt§shoz 

sz¿ks®ges kenet is b§ny§sztak). A Hargita keleti oldal§n fekszenek a z§rt, hŤvºs sz®kelyfºldi 

medenc®k (H§romsz®ki-, Cs²ki-, Gyergy·i-medence). 

  



Rom§nia legnagyobb foly·ja a Duna, amelynek itteni szakasza tºbb mint 1000 km hossz¼. 

Tov§bbi fontos foly·k: a Gyergy·i-havasokban eredŖ Olt, a D®li-K§rp§tokb·l eredŖ Zsil, 

amelyek a Dun§ba folynak, illetve a Tisz§t t§pl§l· Szamos ®s Kºrºsºk. 

 

 

Torda s·b§nya 

 

 

Torock· 



 

 

Medve-t·, Szov§ta  



A Medve-t· keletkez®stºrt®net®rŖl sz§mos feljegyz®s §ll rendelkez®s¿nkre. SzŖcs Antal le²r§sa 

szerint a XIX. sz§zad "hetvenes ®veinek v®g®n a P§ln®-gºdr®nek feneke, mely kasz§l· volt, 

teljesen eltŤnt, s hely®ben sºt®t szakad®k keletkezett, amelyben a v²z t·v§ gyŤlt ºssze". Kis 

S§ndor imigyen ²r ugyanerrŖl: "1875 nyar§n ®gi h§bor¼ kºvetkezt®ben a Csereszny®s hegy felŖl 

jºvŖ k®t patak, a Kºrºstoplica- ®s az Aranyb§nya-patak felduzzadt, s a v²z a Zolt§n hegy alatt 

meggyŤlt, ®s ott egy t· alakult ki". L§szl· J§nos pediglen: "1879-ben egy ny§r v®gi napon 

hatalmas dºrg®s k²s®ret®ben a fºld megr§zk·dott, s a P§ln®-gºdre mellett emelkedŖ s·szikla 

al§zuhant, ut§na hatalmas porfelhŖ sz§llt fel, majd a k®t patak elg§tol·dott, s t·v§ duzzadt".  

B§rhogyan is esett, a helyrajzi okiratok szerint az 

1870-es esztendŖk elej®n a mai Medve-t· hely®n bizonyos F·rika S§ndor tulajdon§ban l®vŖ 

kasz§l· volt, rajta a Kºrºstoplica- ®s az Aranyb§nya-patak haladt §t, melyek kºz¿l az elŖbbi a 

Zolt§n-fenns²k alatt b¼v·patakk®nt folyt, s a fenns²k d®li fel®n bukkant csup§n a felsz²nre. A 

hirtelen keletkezett tavat kezdetben Ily®s-f®le t·nak, majd 1910-tŖl ï kiter²tett medvebŖrre 

eml®keztetŖ form§ja ok§n ï Medve-t·nak nevezik. K¿lºnleges term®szeti ®rt®ke, hogy meleg 

vize heliotermikus tulajdons§g¼, s csodasz®p, festŖi kºrnyezetben, erdŖkkel ºvezett dolin§ban 

fekszik, ºtsz§z m®terrel a tengersz²nt felett. Hossza 300, sz®less®ge kºzel 200 m®ter, v²zfel¿lete 

bŖ 40 000 m2, legnagyobb m®lys®ge 18 m®ter, s·koncentr§ci·ja 250 gă. 

A t· heliotermikus tulajdons§g§t 1901-ben Kalecsinszky S§ndor kolozsv§ri fŖvegy®sz 

§llap²totta meg, aki az elŖzetes felt®telez®sekkel szemben arra a kºvetkeztet®sre jutott, hogy a 

vizet a napsugarak meleg²tik fel. M®gpedig ¼gy, hogy a beºmlŖ patakok kis fajs¼ly¼ ®desvize 

v®kony r®teget k®pez a t·felsz²nen, mely §tengedi a napsugarakat, melyek azt§n fºlhev²tik a 

m®lyebb, s·ban d¼s v²zr®tegeket. 
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A XIX. sz§zad utols· harmad§ban Szov§taf¿rdŖ egyre ismertebb® 

v§lik, s hamarosan a tehetŖsebb marossz®ki polg§rok kedvenc nyaral·helye lesz. Akkoriban 

persze a testesebb buksz§j¼ak is m®g csup§n a kºzeli faluban kaphattak sz§ll§shelyet, m²g a 

szeg®nyebb vend®gek a t·parti lombs§trakban ®jszak§ztak. A f¿rdŖ®let leglelkesebb szervezŖje 

a makfalvi D·sa D§niel reg®ny²r·, k®sŖbb a K¼ria b¿ntetŖtan§cs§nak tagja volt, s az Ŗ 

kezdem®nyez®s®re ®p¿ltek a k®sŖbbi f¿rdŖv§ros elsŖ mag§nvill§i. Egy korabeli le²r§s szerint 

"Szov§t§nak hasonl·an tºbb tava vagyon, de egyet haszn§lnak k¿lºnºsen, minek melegs®ge 

igen ®rezhetŖ, s az az elŖnye, hogy bogarak benne nincsenek, mint a tordaiba, s fŖf§j§st soha 

nem okozé ElsŖ f¿rdŖ lak·®p¿let®t Sim®n Gyºrgy b§r· ®s Tolnai J§nos ¼r ®p²tett®k". 

 

Medve t· ®s a Fekete t· legend§ja: 

Fenn a fenyvesek koszor¼zta zordon hegyek kºzt lakott egy gyºnyºrŤs®ges t¿nd®rasszony. 

Nagy var§zsereje volt, de a szerelem hatalma Ŗt is leig§zta. Tºrt®nt, hogy a havasi legelŖn 

megl§tott egy sud§r p§sztorleg®nyt, amint a ny§j§t legelteti. Menten bel® szerelmesedett, de 

¼gy, hogy nem volt se ®jjele, se nappala. 

¥rºkk®tig csak a p§sztorleg®nyt leste, s hallgatta a sz²vet melengetŖ sz®p furuly§ja j§t®k§t. H§t, 

ahogy leskelŖdik ut§na, ®szreveszi, amit a Juhod partj§n ºlelgeti, cs·kolgatja sz®p szeretŖj®t, 

aki nem m§s, mint a szomsz®d esztena p§sztor§nak a le§nya. A t¿nd®rasszony rettentŖ haragra 

gerjedt, s meg§tkozta s¼lyos §tokkal a leg®nyt is, meg a le§nyt is. Abban a szempillant§sban a 

juhny§j, az esztena, a le§ny, s a p§sztorfi¼ kŖv® v§ltoztak. Aki arra j§r ma is l§thatja 

kŖberb®cseket a juhod vºlgy®ben. De a sz®p t¿nd®rasszony nem tudta feledni szerelem®t. 

Csak bolyongott, k·borolt a hegyek kºzºtt, az erdŖben. Se nem ett, se nem itt ez alatt, csoda, 

hogy bele nem halt. Ahogy ott bolyongott, k·borolt a t¿sk®s §gak ºsszeszaggatt§k a gyºnyºrŤ 
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ruh§j§t, let®pt®k feh®r f§tyl§t, s ahova a f§tyol darabjai leestek, ott mind s·vir§gok fakadtak, s 

alattuk s·hegyek. 

Zavarodott elm®vel ker¿lt haza hossz¼ napok m¼lva. Meg§llott az ¿res h§z elŖtt, bent a 

tŤzhelyen m®g par§zslott a zsar§tnok. N®zte, n®zte elborul szemekkel a h§z§t, s azt is 

meg§tkozta. A h§z nagy robajjal mindenestŖl els¿llyedt a fºld al§. Hely®n egy t· keletkezett, 

melynek viz®t m®g most is meleg²ti tŤzhely®nek melege. Tov§bb v§ndorolt a szomor¼ sz²vŤ 

t¿nd®rasszony, fel azon eg®sz a hegytetej®ig, s az ·ta is ott s²r ®jszak§kon §t. Ha figyelmesen 

hallgat·zol, meghalhatod, ahogy s·hajtozik, nyºg b§nat§ban. SzemeibŖl patakzik a kºnny, s 

ºsszegyŤlik lenn az aljban. Đgy nevezik ezt a helyet most: Fekete-t·. 

 

Az Erd®ly sz²v®ben fekvŖ Szov§t§ra teh§t csup§n bŖ 

m§sf®l ®vsz§zada j§rnak a f¿rdŖvend®gek, miut§n a Gºrg®nyi-havasok alatti vºlgyet egy heves 

fºldmozg§s kºvetkezt®ben elºntºtte a kºzeli s·sforr§sok vize, ®s l®trejºtt a nevezetes Medve-

t·. Hajdan§n neves tud·sok siettek e vid®kre, ®s k²s®rletekkel bizony²tott§k, hogy a k¿lºnleges 

ºsszet®telŤ v²z sz§mos betegs®g, fŖk®nt a nŖi meddŖs®g lek¿zd®s®re kiv§l·an alkalmas. Magas 

s·tartalma okozza, hogy a f¿rdŖzŖk val·s§ggal lebegnek a t· felsz²n®n. A t·parton messze 

fºldrŖl ®rkezŖ betegek kenegetik magukat a gy·gy²t·nak tartott vºrºses-fekete iszappal. Akik 

l®g¼ti betegs®gekben szenvednek, a kºzeli Parajd s·b§ny§j§t l§togatj§k krist§lytiszta 

levegŖj®®rt, ugyanis a b§nya t§gas csarnokait a gy·gy²t§s ®s az idegenforgalom szolg§lat§ba 

§ll²totta.  

http://www.kihagy6atlan.hu/admin/pictures/aszovataimedveto_4_w800_h500.jpg


A Medve-t· v²zhŖm®rs®klete az elm¼lt ®vtizedek 

sor§n fokozatosan csºkkent. A legmelegebb r®tegekben a - heliotermia kialakul§sa ut§n - 80 

fokos hŖm®rs®kletet is m®rtek, majd a v²z hŖm®rs®klete 1902-ben 61, 1910-ben 51, 1965-ben 

pedig 33 Celsius fokra csºkkent. A hŖm®rs®klet csillapod§sa a beºmlŖ ®desv²zzel, valamint a 

f¿rdŖzŖk sz§m§nak nºveked®s®vel hozhat· ºsszef¿gg®sbe. A t· s·tartalma a m®lys®ggel 

fokozatosan emelkedik, m²g el nem ®ri a 220-300 g/l koncentr§ci·t. (¥sszehasonl²t§sk®nt: a 

tengervizek s·koncentr§ci·ja 34 g/l kºr¿l mozog.) 

A Medve-t· hasznos²t§s§ra annak kialakul§sa ut§n 

hamarosan sor ker¿lt. 1894-ben S·falvi Illy®s Lajos fºldbirtokos szerezte meg a t· haszn§lati 

jog§t, f¿rdŖenged®lyt k®rt ®s kapott, 1900-ban pedig megalap²totta a mai Szov§taf¿rdŖt. A 

f¿rdŖ®let a vas¼t ki®p²t®se ut§n lend¿lt fel igaz§n, a t· mell® meleg f¿rdŖt, s®t§nyokat ®p²tettek, 

a kºzs®get kºzmŤves²tett®k, ®s egyre szaporodott a vend®gfogad·k sz§ma. Kisebb-nagyobb 

megtorpan§sokkal a f¿rdŖtev®kenys®g innentŖl kezdve folyamatosan bŖv¿lt: 1932-ben m§r 110 

vill§ban 1600 szoba v§rta a gy·gyulni v§gy· vend®geket. 

 

 

Pillant§s a Sz®kelyfºldre: 
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A hat§r menti magyarlakta 50ð70 kilom®teres s§von k²v¿l jelentŖs tºmbben t§vol, a 

Sz®kelyfºldºn ®lnek magyarok, akik csaknem teljesen z§rt magyar nyelvtºmbºt alkotnak. 

Sz§muk h§romnegyedmilli·nyi (750 ezer) kºr¿l lehet. Az §ltaluk lakott ter¿let j· r®sze 1952ð

1968 kºzºtt Magyar Auton·m Tartom§ny k®nt szerepelt a rom§n kºzigazgat§sban ®s a 

t®rk®peken. 1968-ban a Sz®kelyfºld n®vleges magyar auton·mi§j§t megsz¿ntett®k. 

 

A Sz®kelyfºld mag§ban foglalja a Keleti-K§rp§tokat, a Hargit§t, a Gyergy·i-havasokat, a Cs²ki-

havasokat, a Maros, a K¿k¿llŖ ®s az Olt foly·k forr§svid®k®t, a Ny§r§d ment®t, a S·vid®ket, 

Gyergy·t, Cs²kot, H§romsz®ket, K§szont, ErdŖvid®ket ®s a Homor·d ment®t. Ezer ®ve, 

hat§rŖrizeti feladattal telep²tett®k e r®gi·ba, s kollekt²v nemess®get adva r®szeltett®k 

kiv§lts§gokban a sz®kelyeket. Eredetileg a Kir§lyfºldet is Ŗk kapt§k ®s vigy§zt§k, de azt a 

12. sz§zadban §tadt§k a beh²vott sz§szoknak, akik nyolc ®vsz§zadon §t ®ltek auton·m 

t§rsnemzetk®nt egy¿tt a sz®kelyekkel ®s magyarokkal. Eredetileg is a hat§rt v®dt®k. 

 

Az orsz§gnyi nagys§g¼ Sz®kelyfºld a hat§ron t¼li magyars§g legŖshonosabb tºmbje. A 

sz®kelys®g, a maga saj§tos hagyom§nyaival, eredetmond§ival, nyelv®t ®s szabads§gjogait 

ºntudatosan v®dŖ, tehets®ges fiaival, a t§j pedig erdŖivel, hegyeivel, vizeivel ®s medenc®ivel 

k¿lºnleges szerepet tºlt be a magyar nemzettudatban. 

 

Orb§n Bal§zs, a sz®kely tud·s A Sz®kelyfºld le²r§sa c²mŤ nagy²vŤ munk§j§ban 

foglalta ºssze e jelentŖs t§jegys®g tudnival·it a 19. sz§zad m§sodik fel®ben.A sz®kelyek 

eg®szen 1876-ig auton·m kºzigazgat§si egys®gekbe, ¼gynevezett sz®kekbe szervezŖdve ®ltek, 

dolgoztak, s l§tt§k el hat§rŖrizeti szolg§latukat. Ezek voltak:  

1. Udvarhelysz®k (ide tartozott Bard·c ®s Kereszt¼r fi¼sz®k is),  

2. Cs²ksz®k (ide tartozott Gyergy· ®s K§szon fi¼sz®k),  

3. H§romsz®k (amely Sepsi-, K®zdi-, Orbaisz®kbŖl s Mikl·sv§r fi¼sz®kbŖl alakult),  

4. Marossz®k (kºzpontja Marosv§s§rhely),  

5. Aranyossz®k (Torda ®s Nagyenyed kºzºtt Felvinc kºzponttal).  

A sz®kelyfºldi tºmbmagyars§g kºzpontja a 160 ezer l®leksz§m¼ Marosv§s§rhely, egykor a 

Magyar Auton·m tartom§ny kºzpontja, sz§mos magyar int®zm®ny®vel, tºrt®nelmi m¼ltj§val, 

sz²nh§z§val, egyetem®vel, a Teleki t®k§val. A Hargita ®s Kov§szna megy®kk® §tszervezett 

egykori sz®kely sz®kek ®s sz®kv§rosaik ð Sz®kelyudvarhely, Cs²kszereda, Sepsiszentgyºrgy, 
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K®zdiv§s§rhely, Gyergy·szentmikl·s ð megŖrizt®k magyar dominanci§jukat, int®zm®nyeiket, 

h²res kºz®piskol§ikat, szellemis®g¿ket. 

 

Fejezz¿k be sz®kelyfºldi kºrutunkat a Nyerges-tetŖn, amelynek tºrt®net®t Erd®ly h²res 

kºltŖj®tŖl olvashatjuk. 

 

Cs²kfalva



 

 

 

 

 

 

 



Zetelaka 

ZETA VćRA 

 

 

 

Zetelak§n t¼l, nem messze, magas szikla tetej®n §llott hajdan§ban Zeta v§ra. Nem sokkal 

azut§n, hogy a magyarok kereszt®ny hitre kezdtek t®rni, ®p²tette ezt a v§rat egy Zeta nevŤ 

nagy¼r. Pedig lent, a hegy tºv®ben a Csele vºlgy®ben, gyºnyºrŤ palot§ja volt, de olyan, hogy 

messze fºldºn nem volt p§rja. De Zeta, nehogy r§erºltess®k az ¼j hitet, f®nyes palot§j§t fºldig 

romboltatta, s a hegy tetej®re ®p²tett egy v§rat. K®t l§nya ®s egy fia volt. A le§nyok vele laktak 

a v§rban, hanem a fi¼ ritk§n ¿lt otthon. H§bor¼ volt akkor a magyarnak ®lete - nem ¿lt otthon, 

aki kardot tudott forgatni. EsztendŖ esztendŖ ut§n m¼lt el, mindenf®le h²rek jºttek a fiatal 

Zet§r·l - csak Ŗ nem jºtt haza. Egyszer az a h²r jºtt, hogy meghalt a csat§ban, akkor az apja 

elsiratta. M§sszor az a h²r jºtt, hogy §tt®rt az ¼j hittre: akkor az apja meg§tkozta. Ink§bb halt 

volna meg a hittagad·. Hanem a fi¼ egyszer m®gis hazajºtt. Mikor nem gondolt senki r§, 

fºlv§gtatott a v§rba feh®r parip§j§n. 

 

R§ki§ltott az apja - Ŗseid hit®t elhagytad, nem vagy az ®n fiam! A fi¼ szel²den k®rlelte, de 

hi§ba, az apja hajthatatlan maradt. Akkor a le§nytestv®reihez fordult, de azok sem kºvett®k Ŗt 

az ¼j hitben. 

- Nem kell a te jºvev®ny istened! - ki§ltott az ºreg Zeta. Abban a pillanatban megdºrd¿lt az 

®g, megingott a szikla, hogy ºsszeomlott a b¿szke v§r, maga al§ temette Zet§t s a k®t le§ny§t - 

csak a fi¼val volt az Isten. Feh®r t§ltos§val leugratott a v§r fal§r·l.  

¥sszeomlott Zeta v§ra, teh§t, s eltemetŖdºtt vele tenger sok kincs is. Az omlad®kok kºzºtt, 

neh®z vasajt·k alatt van ma is Zeta kincse s ezek a vasajt·k minden ®vben egyszer, Szent 

Gyºrgy-nap ®jjel®n megny²lnak. Az·ta Szent Gyºrgy napj§n sok ember pr·b§l szerencs®t, de 

aki egyszer bement a megny²lt vasajt·n, tºbb® nem ker¿lt vissza, mert mind azt szerette 

volna, ha a kincset eg®szen elhozhatja. Mire azt§n kifel® indultak, a vasajt·k ¼jra bez§rultak, s 

tºbb® nem l§tt§k Isten §ldott napj§t. Hanem egyszer csak ®lt Zetelak§n egy Both§zi nevu 

ember, aki ezt mondta: 

- Ami m§sokkal megtºrt®nt, nem tºrt®nik meg velem. El®g lesz nekem egy tarisznya arany is, 

s mire a vasajt· ¼jra bez§r·dn®k, kijºvºk ®n onnan.  



Elkºvetkezik Szent Gyºrgy napja. £jf®lkor nagy l§ngot vet a vasajt·, szºrnyŤ dºrd¿l®ssel 

kiny²lik, s Both§zi bemegy. Szeme-sz§ja el§llott a csod§lkoz§st·l. Egy nagy pince tele volt 

arannyal, ez¿sttel, gy®m§nttal, szinte megvakult a szertelen ragyog§st·l. Ott a nagy 

kincshalomnak a tºv®ben ¿lt a k®t le§ny, aranyh²met varrt mind a kettŖ.  

- H§t ti kik vagytok? - k®rdezte 

- Mi a Zeta l§nyai vagyunk! - felelt®k a l§nyok. Hatsz§z ®ve ¿l¿nk itt ®s varrunk h²met.  

- S meddig akartok m®g itt ¿lni?  

- Ameddig a tehenek meleg tejet adnak, s az asszonyok kendert fonnak.  

- No, akkor itt is maradhattok, m²g a vil§g s m®g k®t nap - mondta Both§zi, azzal nekiesett a 

kincsnek. Sz²nig tºltºtte a tariszny§j§t, azt§n lekapta a kucsm§j§t, s teletºltºtte azt is. 

Mondott§k a le§nyok: 

- Siess m§r, mert itt pusztulsz!  

- De m§r a zsebeimet m®g megtºltºm!  

H²rtelen megtºltºtte a zsebeit, s azzal szaladt ki a pinc®bŖl. £ppen mikor kitette a f®l l§b§t, 

akkor csap·dott be az ajt·.  

A kincset kihozta, de a f®l l§ba odalett. Meggazdagodott, de gazdags§g§n nem volt Isten 

§ld§sa. Ahogy jºtt, ¼gy el is ment a p®nz, nem maradt egyebe, csak a cs¼fneve: S§nta Both§zi.  

Az·ta b®k®sen varrhatnak h²met a Zeta le§nyok, nem h§borgatja Ŗket senki. 

 

 

Zetelaki v²zt§roz· 

A Nagy-K¿k¿llŖ Udvarhelysz®k legjelentŖsebb foly·vize a Hargita hegys®gbŖl, a Nagy-

Somly· hegy tºv®bŖl ered, majd Sz®kelyudvarhely v§rost el®rve, hegyvid®ki jellegbŖl 

dombvid®ki jellegbe v§lt v§ltozatos horg§szlehetŖs®geket biztos²tva ezzel az itt ®lŖk sz§m§ra. 

A Nagy-K¿k¿llŖ Bal§zsfalv§n§l egyes¿l a S·vid®krŖl ®rkezŖ Kis-K¿k¿llŖvel, majd egy¿tt 

folytatj§k ¼tjukat a Maros foly·ig. 

 

A K¿k¿llŖ halfaun§ja roppant v§ltozatos: a hegyvid®ki Vars§g falu ®s Sz®kelyudvarhely kºzºtt 

nagy sz§mban tal§lunk benne p®nzes p®rt, fejes domolyk·t, paducot, de ma m®g sebes 

pisztr§ng, pataki szajbling ®s pet®nyi m§rna is van benne. 



A Zetelaki V²zt§roz· t§roz· 1978 ®s 1989 kºzºtt §rv²zv®delmi c®lokb·l l®tes¿lt a Nagy-

k¿k¿llŖ ®s a S²kasz· patak ºsszefoly§sa alatt, Zetev§ralja felett. Napjainkban a g§t alatt egy kis 

v²zierŖmŤ szorgalmasan termeli a "tiszta" §ramot. 

Az 50 m magas ®s 520 m hossz¼ vºlgyz§r· g§t, 15 milli· kºbm®ter vizet t§rol, amely mintegy 

140 hekt§r ter¿leten fekszik. 

A Zetelaki v²zt§roz· a havasokr·l lefel® igyekvŖ f¿rge vadvizek foly§s§t egy csod§latos 

mesters®ges t·v§ szel²d²ti, amely kiv§l· horg§szati, f¿rdŖz®si, t¼r§z§si, vagy cs·nakoz§si 

lehetŖs®geket biztos²t. 

A t· vize j¼nius v®g®tŖl, augusztus kºzep®ig kellemesen felmelegszik, ²gy f¿rdŖz®sre is 

kiv§l·an alkalmas. Nincsenek kialak²tott stranfel¿letek, ez®rt a tavat ¼sz§sra csak azon 

vend®geinknek aj§nljuk, akik nem ijednek meg, ha l§buk alatt hirtelen elfogy a talaj! A t·part 

tºbbnyire meredek, ez®rt a partkºzelben is m®lyv²z van. A t·ban nincsenek ºrv®nyek, vagy 

akad§lyok. A t· vize  

 

Hargita- 





 

Itt val·j§ban istenhez hiszi mag§t kºzel a term®szet 

nagyszerŤs®ge §ltal meghatott, a vil§g semmis®gei fºl® 

emelkedett ember, itt minden ®rz®s isteni, minden gondolat 

ima... 

Ahogy a mond§s tartja, aki j§rt m§r a Hargita mesesz®p, medv®k lakta vid®k®n, s®t§lt a sz§z 

®ves fenyvesekben, m§szott a szikl§s hegyoldalakon, hallgatta a gyors hegyi patakok z¼g§s§t, 

az m§r nem ugyanaz az ember tºbb®. 

 

Fºldreng®s, vagy vill§mcsap§s alatt 

A Hargit§n egy szikla meghasadt. 

Teny®rnyi r®s volt. Az esŖk, a szelek 

Mind vittek abba n®h§ny porszemet. 



£s ®vek m¼lva oda hulatott 

Mad§r, vagy sz®l egy kis fenyŖmagot. 

Az a mag megszerette ott a fºldet, 

S m§s tavasszal m§r mint kis fenyŖ zºldelt. 

Gyºkereit szikl§ba kellett v§gja, 

- S m®gis egyre szebb lett a koron§ja. 

Sz§z sz®l vihar t§madta, hogy kidºntse, 

- De csak ann§l erŖsebb lett tºrzse. 

Ŗseink az ily fenyŖktŖl tanult§k meg tal§n, 

Hogyan lehet meg®lni a Hargita oldal§n. 

£s mi, mai sz®kelyek is ha ®lni akarunk, 

A kŖbŖl is kenyeret kell szoritson a karunk. 

 

A Madarasi-Hargita Rom§nia kºz®psŖ r®sz®n, BelsŖ-Erd®ly keleti r®sz®n emelkedik ki 1801 

m®ter tengerszint feletti magass§g§val. Az Erd®lyi-medenc®t v§lasztja el a Cs²ki-medenc®tŖl. 

A Keleti-K§rp§tok legfiatalabb, egyben leghosszabb vulk§ni hegys®ge. Mai napig is 

megfigyelhetŖek az egykori vulkanikus aktivit§s §rulkod· jelei: kr§terek, vulk§ni lejtŖk, 

tºrmel®kek. 

A hegys®g hossza a gerincvonalon 70 km, sz®less®ge 20ï25 km. H§rom r®szre tagol·dik: 

£szaki-Hargita, Kºzponti-Hargita ®s D®li-Hargita. 

A Kºzponti-Hargita fontosabb hegyei ®szakr·l d®lre: Nagy-Madaras (1503 m), Madarasi-

Hargita (1801 m), R§kosi-Hargita (1756 m), Mih§ly havasa (1685 m), Hegyes-kŖ (1571 m), 

Mad®falvi-Hargita (1709 m), Csics·i-Hargita (1755 m), Sz®les v®sze (1483 m), Bor hegyese 

(1379 m). 

Szejkef¿rdŖ- Sz®kelyudvarhely szabadidŖ-kºzpontja ®s 

¿d¿lŖtelepe. Neve szorosan ºsszefon·dik Orb§n Bal§zs nev®vel, akit ide temettek el. Iv·k¼r§ra 

alkalmas petr·leumos borvize, k®nes melegf¿rdoje, mofett§ja (gozºloje), gy·gyiszapja van - s 

mindez egy helyen, az enyhe, kellemes mikrokl²m§j¼ S·s-patak kies vºlgy®ben. Orb§n Bal§zs 
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s²rja ®s eml®kmŤveOrb§n Bal§zs (1829-1890) a legnagyobb sz®kely, ²r·, tºrt®n®sz, etnogr§fus, 

publicista ®s kºz®leti szem®lyis®g s²rhelye ®s eml®kmuve a Borv²zoldalban van. A legnagyobb 

sz®kelyt v®gakarata szerint az egykori birtokon, a szejkef¿rdoi domboldalban helyezt®k ºrºk 

nyugalomra. A kopjaf§s-f®ldombormuves s²reml®ket, az Orb§n Bal§zs bronz arck®p®vel Orb§n 

Ćron sz®kelyudvarhelyi szobr§szmuv®sz-tan§r tervei szerint ®p²tett®k (1969). 

 

Sz®kelykapu-m¼zeum (szabadt®ri 

m¼zeum)A sz®kelykapu-ki§ll²t§s az 

udvarhelysz®ki kapuk d²sz²tomuv®szet®nek 

bemutat§s§t, a n®pi ®rt®kek megment®s®t 

c®lozza. A sz®kelyudvarhelyi Ha§z Rezso 

M¼zeum gondoz§s§ban, tºbb hagyom§ny-

p§rtol· szem®ly kºzremukºd®s®vel (tºbbek 

kºzºtt Kov§cs Mih§ly tan§r, tanfel¿gyelo 

1973-t·l 3 kaput §ll²tatott fel, majd munk§j§t Vofkori Gyºrgy tan§r folytatta) t²z kapu sorakozik 

az Orb§n-eml®kmu eloter®ben, a Borv²zoldalban. Az eml®kmu kºzvetlen kºzel®ben §ll az elso 

sz®kely kapu, Orb§n Bal§zs kapuja, amely eredetileg 1888-ban a szejkef¿rdoi ny§ri Kossuth-

lak bej§rata elotti §llott. Az 1973-1998 kºzºtt fel§ll²tott sz®kely kapuk alatt s®t§lva juthatunk 

fel a s²reml®khez. 



 

 

Farkaslaka- tºrt®nelme 

A hagyom§ny szerint, amit korabeli leletek is bizony²tanak, a falu eredetileg a 

2 km-re keletre levŖ magaslati dombokon fek¿dt, ®s P®terfalva volt a neve. Tal§n 

rossz megkºzel²thetŖs®ge ®s a vºlgyben fut· Nyik· patak gazdas§gi elŖnyei miatt 

hagyt§k el lak·i, amikor a mai Farkaslaka ter¿let®re telepedtek. 

ElsŖ ²r§sos adata az 1566-os ad·ºssze²r§s j·volt§b·l maradt fenn. A telep¿l®s 

neve eredhet a r®gi pog§ny idŖkbŖl a farkas totem§llat nev®bŖl, viszont a 



hagyom§ny szerint a kºzeli erdŖkben sok farkas lakott, amelyek n®ha a faluba is 

bemer®szkedtek, ®s az Ŗrizetlen¿l hagyott lovakat megt§madt§k. ĉgy a farkas lakta 

n®vbŖl eredhet a Farkaslaka n®v. A falu arr·l nevezetes, hogy itt sz¿letett Tam§si 

Ćron (1897-1966) sz®kely ²r·, a XX. sz§zadi magyar irodalom meghat§roz· 

alakja. 

Reg®nyei ®s novell§i kºz¿l kiemelkedik az Ćbel-tril·gia: Ćbel a rengetegben, 

Ćbel az orsz§gban, Ćbel Amerik§ban, tov§bb§ a J®gtºrŖ M§ty§s, a SzŤzm§ri§s 

kir§lyfi stb.  
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Parajd 

Raps·n® ¼tj§nak tºrt®nete tºbb szºvegv§ltozatban ismert, §lljon itt a legnagyobb sz®kely 

mesemond·, Benedek Elek §ltal le²rt v§ltozat. 

"Ennek elŖtte sok sz§z esztendŖvel ®lt Udvarhelyen egy sz®ps®ges sz®p ºzvegyasszony. 

Tem®rdek fºldje, kincse volt, maga sem tudta, hogy mije van. Volt ennek a sz®p asszonynak 

egy v§ra is, Parajd s Szov§ta kºzºtt. M®g ma is megvan az omlad®ka, s ¼gy h²vj§k, hogy 

Raps·n® v§ra. 

Ez a Raps·n® olyan erŖs vall§sos asszony volt, hogy minden vas§rnap hint·n hajtatott 

Kolozsv§rra mis®t hallgatni. Az §m, csakhogy messze van §m Kolozsv§r Udvarhely sz®k®tŖl, 

rossz is volt az ¼t akkoriban, s Raps·n® mindegyre elk®sett a mis®rŖl. 

Egyszer, mikor elakadt a n®gylovas hintaja, azt mondja nagy m®rgesen: 

- ¥rdºgnek val· ¼tja, rajtad sem j§rok tºbbet! 

Abban a minut§ban csak el®ugrik egy ºrdºg, s mondja Raps·n®nak: 

- Sz·l²tott§l, itt vagyok, te sz®p asszony! 

- Sz·l²tott az ºrdºg - mondta Raps·n® -, mit akarsz? 

- Hallottam, hogy m®rgelŖdºl a rossz ¼tra. Mit adsz, ha j· utat csin§lok a v§radt·l 

Kolozsv§rig? 

- K®rj ak§rmennyit, megadom, csak j· utat csin§lj! 

- J·l van - mond§ az ºrdºg -, adj nekem k®t hegy aranyat s egy vºlgy ez¿stºt, annyi®rt 

megcsin§lom az utat. 

Kezet csaptak, s az ºrdºg m®g az ®jjel olyan utat csin§lt a v§rt·l Kolozsv§rig, hogy a szoba 

fºldje sem lehetett sim§bb. 

Ment Raps·n®hoz reggel, s jelentette: 

- No, Raps·n®, k®sz az ¼t, fizess! 

- Mindj§rt, mindj§rt, ºrdºg bar§tom, csak v§rj egy kicsit. 

Azzal beny¼lt a l§d§j§ba, s kivett h§rom aranyat. Egyet tett a jobb emlŖj®re, egyet a bal 

emlŖj®re, egyet pedig a k®t emlŖje kºz®. 

- Itt a k®t hegy arany s az egy vºlgy ez¿st, vigyed - mondta Raps·n®, s akkor§t kacagott, hogy 
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csengett bel® a v§r. 

Megharagudott az ºrdºg, de szºrnyen. Azt mondta: 

- No, ²gy m®g r§ nem szedtek, de meg§llj, Raps·n®, ezt megkeser¿lºd! 

Elszaladt nagy haraggal, f¿ttyentett egyet, s h§t, ami ºrdºg volt a pokolban, mind felszaladt a 

fºld sz²n®re, s egy szempillant§sra elrontott§k a sz®p utat." 

 

A K§rp§t-medence legfontosabb s·b§ny§ja gazdas§gi funkci·ja mellett nem csup§n kitŤnŖ 

csemege a k²v§ncsi turist§k sz§m§ra, de egyben eg®szs®gi kºzpontk®nt is mŤkºdik, ugyanis 

s·s, fertŖtlen²tŖhat§s¼ levegŖje kitŤnŖen alkalmas asztma ®s egy®b l®g¼ti betegs®gek 

gy·gy²t§s§ra. A hangulatos kiskºzs®g kºzpontj§b·l alag¼t vezet a s·hegy belsej®be. A 

l§togat·k ®s a betegek innen aut·busszal juthatnak le a 80 m®ter m®lyen fekvŖ b§ny§ba, amely 

hatalmas m®reteivel, fens®ges termeivel ºnmag§ban is lenyŤgºzŖ l§tv§ny. Emellett lent egy 

b§nyam¼zeum, egy kedves kis k§polna, szobr§szati ®s fest®szeti ki§ll²t§s, valamint sz§mos 

j§tsz·t®r v§rja a felnŖtteket, csemet®ket egyar§nt. 

S· keletkez®se Erd®lyben 

22 milli· ®vvel ezelŖtt- az ¼jidŖ harmadidŖszak§ban-  

 Erd®lyorsz§g keleti r®sz®n, a Sz®kelyfºldºn, l®tezik egy t§jegys®g -az egyetlen- mely nev®t 

§sv§nykincs®rŖl kapta: a Sz®kely S·vid®k 

Eur·pa egyik legnagyobb s·lelŖhelye. Az ·ri§si s·tºmzs 1,2 x 1,4 km §tm®rŖjŤ, enyh®n 

ellipszis alak¼, ®s a megdºbbentŖ 2,7 km m®lys®gben gyºkerezik. 

A s·b§ny§szokat a r®gi magyar nyelvhaszn§lat s·v§g· n®ven ismeri. A tºrt®neti forr§sok 

egy®rtelm¾en arr·l tan¼skodnak, hogy a s·v§g·k - szemben m§s b§ny§szati §g m¾vel»ivel - 

Erd®lyben ®s M§ramarosban mindig magyarok voltak. A s·b§ny§szat munkaelj§r§sai ®s 

eszkºzei mind magyar elnevez®s¾ek. A s·v§g·k bizonyos ºnkorm§nyzattal rendelkeztek, 

legtºbb helyen maguk §ltal v§lasztott b²r·juk, aknab²r§juk ®s d®k§njuk volt. E jogaikat §ltal§ban 

a 15. sz§zadban kapott kir§lyi kiv§lts§glevelek alapj§n gyakorolhatt§k.  

 

 

 

  



 

Korond 

Korond  egy erd®lyi falu a mai Rom§ni§ban, Hargita megy®ben. 

A S·vid®k legnevezetesebb telep¿l®se, iparmŤv®szeti, idegenforgalmi ®s mŤvelŖd®si 

kºzpontja. 

Atyha, Kalonda, P§lpataka ®s FenyŖk¼t telep¿l®sek tartoznak hozz§. 

Korond nagykºzs®g, a K¿k¿llŖ dombvid®k, ®s a Hargita hegyvonulatnak a nyugati l§b§n§l 

elter¿lŖ fenns²k hat§r§n, a Firtos hegy alj§ban, a Korond vize mellett fekszik. 

Ahogyan kºzeled¿nk Korond fel®, egy tiszt§son, n®gy s²reml®k mellett egy sziklatºmbºt 

tal§lunk. Aki teheti, idŖzzºn el egy kicsit itt, mert egy k¿lºnleges kŖvel lehet dolga, amelyhez 

nem egy legenda is fŤzŖdik. Tudniillik, senki sem tud v§laszolni arra a tal§nyra, hogy ki, mikor, 

hogyan ®s mi®rt f¼rta a szikl§ba a lyukat. 

A rejt®ly megfejt®s®hez fogjuk vallat·ra a mitol·gi§t! Bizony, sz®p sz§mmal tal§lunk olyan 

legend§kat, amelyek a Likas-kŖhºz fŤzŖdnek. Ezekben kºzºs, hogy fŖszereplŖj¿k k®t t¿nd®r, 

Firtos ®s Tartod. 

 ĂVolt egyszer egy t¿nd®rkir§lynŖ.. GyŤlºlt mindenkit, m®g a saj§t rokon§t is, ha j· volt, s 

t¿nd®ri v§r§ban csak annak lehetett meg§llni, kit a gonosz ®rzelmek ®s §tkos tulajdonok a fºld 

ºrdºg®v® tettek. F®rfiruh§ban j§rt s a f®rfiaknak val· mulats§gokban lelte kedv®t. Ifj¼kora v®res 

csat§kban folyt le. Mindig azt a helyet kereste, hol a legvadabbul ¿vºltºtt a v®sz, s kardj§r·l a 

v®rnek nem volt ideje lesz§radni. Ez a t¿nd®r messze lakott innen, a Tartod v§r§ban, kºzel a 

gyergy·i sz®lhez. Gonoszs§gban nem lehetett p§rj§t kapni. 

 Vele egy idŖben egy m§sik v§rban lakott a j· t¿nd®r: Firtos. Tºk®letes ellent®te Tartodnak. 

Firtos sz®ps®g®t, j·sz²vŤs®g®t a h²r sz§rny§ra vette ®s elvitte messze, m®g a havasokon is t¼l. A 

szeg®ny v§ndor, kit a fºrgeteg kergetett, tudhatta, hogy Firtos v§r§ban pihenŖhelyet, ®telt-italt, 

sz²ves vend®gl§t§st tal§l. Nem is volt akkor ezen a kºrny®ken szerencs®tlen ember. Firtos, mint 

a j· angyalok szoktak ®jjelenk®nt, amikor senki sem gyan²totta, lesz§llt v§r§b·l, fºlkereste a 



betegek h§zait, s ®szrev®tlen¿l gy·gy²t· f¿veket tett a beteg §gya mell®; a szeg®nyeknek ¿res 

kamr§it megtºltºtte sz®p aranys§rga borral, az aggokat megerŖs²tette, a kºnnyŤv®rŤ fiatals§got 

j· ¼tra t®r²tette. 

 Ćldotta is mindenki Ŗt. Egyszer egy zivataros napon az a h²r sziv§rgott ki Tartod v§r§b·l, hogy 

Firtosnak v§r§t sz®t akarja rombolni az irigy, rossz lelkŤ Tartod. Tartod a hetedik ®jjelre tŤzte 

ki Firtos v§r§nak sz®th§ny§s§t. Irigy lelke bossz¼ra gerjedt, mert v§r§ban gyakran d¿hºngºtt 

pestis, mindenf®le j§rv§ny, fºldjeit sokszor elverte a j®g, term®s®t elmosta a v²z§r, Firtost pedig 

nem ®rte eff®le soha. Ez®rt volt bossz¼s, ez®rt tette fºl mag§ban, hogy Firtos v§r§ban kŖ kºvºn 

ne maradjon. 

 Firtos nem tudott a dologr·l semmit. Gyakorolta j·t®konys§g§t, mint eddig, szerette, csod§lta 

Ŗt mindenki, mint azelŖtt. 

 Eljºtt a kitŤzºtt nap est®je. Firtos t¿nd®rei remegtek asszonyuk®rt, de nem volt mit tenni¿k, 

hiszen h²r®t is alig hallott§k a fegyvernek, nem ®rtettek volna a hadakoz§s mesters®g®hez. 

Koromsºt®t volt az ®jszaka; a csillagok sz®gyenkezve b¼jtak el a komor felhŖk mºg®, hogy ne 

is l§ss§k Tartod gonosz mer®nylet®t. 

  Tartod j· elŖre kik®mleltetv®n Firtos v§r§t, megtudta, hogy abba a v§rba csak ¼gy lehet 

bejutni, ha azt a nagy kºvet onnan a kapu jobbik f®lf§ja al·l kimozd²tj§k. Egyeb¿tt a v§r ¼gy 

meg volt erŖs²tve, hogy azon ember be nem hatolhatott, de m®g a t¿nd®r sem. Tartod nem b²zott 

a saj§t t¿nd®reiben. Lesz§llt a pokol fenek®re, s nagy jutalom ²g®rete mellett cimbor§kul 

megnyerte a hetvenh®t ºrdºgºt. 

 Megkezdt®k a rohamot; pr·b§lj§k itt is, ott is, ¼jrakezdik, de mindig sikertelen¿l. A v§r ¼gy 

§llott, mint a sziklab®rc. 

 V®gre a kapu sarkkºv®t kezdik feszegetni. A kŖ engedni l§tszik. A k§rºrºm iszony¼ sikolt§sa 

tºlti be a levegŖt. Az ºrdºgºk ¼jult erŖvel l§tnak munk§hoz, vasrudat sz¼rnak §t az ·ri§si 

szegletkºvºn s v§llaikra emelik. 

 De alig viszik egy l®p®st, egyszerre nagyot dºrd¿l az ®g, vill§m cik§zik §t az ®jben, a 

h§romszoros ki§lt§sba h§rom hal§lord²t§s vegy¿l: Tartodot s a k®t ºrdºgºt, kik a kºvet vitt®k, 

porr§ hamvasztja az ®gi tŤz; m®g nyomuk is elveszett ºrºkre. 



 A vasrudat sz®tolvasztotta a vill§m, a kŖ leesett. Ez az ¼gynevezett Likas-kŖ, mely m®g ma is 

l§that· Korond faluj§hoz kºzel. A tºbbi ºrdºg ®ppen akkor ®rt a v§r fok§ra, mikor a 

v§rk§poln§b·l felsz§llott a tºmj®nf¿st; a f¿sttŖl valamennyien hanyatt-homlok hullottak al§ a 

sz®d²tŖ m®lys®gbe, hogy soha tºbb® gonosz terven ne munk§lhassanak. 

 Egy pillanat mŤve volt az eg®sz. A kºvetkezŖ percben ï mint valami var§zs¿t®sre ï kitisztult 

az ®g, a telihold ez¿st f®nye l§that·v§ tette a v®rnyomokat, a csillagok, mint ºrºk szºvetn®kek 

vil§g²tottak az Ave Mari§hoz, mely odabenn m®g mindig hangzott §h²tatosan. 

 A v§rnak kilopott kºve helyett m§snap valami l§thatatlan k®z ¼j kºvet helyezett, mely 

egyszerre ºsszeforrott a v§r fal§val; a j· Firtos m®g sok§ig folytatta j·t®konys§g§t 

h§bor²tatlanul.ò 

 A t¿nd®rek persze csak a mes®kben l®teznek ï hiszi az ut·kor, de a v§rak romjait saj§t szem®vel 

is b§rki megtekintheti. Firtos v§ra Firtosv§ralj§r·l kºzel²thetŖ meg a legkºnnyebben. A Firtos-

hegy egy vulkanikus eredetŤ 1060 m®ter magas hegy, melynek egy meredek kiszºgell®s®ben 

®p¿lt a v§r. Tartod v§r§nak romjait Vars§g felŖl ®rdemes megkºzel²teni. Aki ell§togat a Likas-

kŖhºz, tal§n meg®rzi a t¿nd®rek h§tramarad energi§it! 

  

 

A fazekass§g a kºz®pkort·l nŖtt ipar§gg§. 

Az elsŖ ²r§sos adat a fazekass§gr·l 1613-b·l sz§rmazik, amikor az udvarhelyi fazekas c®h 

kont§rkod§ssal v§dolja a korondiakat. 

A korondiak a m§z n®lk¿li ed®nyeknek is sokf®le v§ltozat§t k®sz²tett®k, melyek j·l bev§lt 

fŖzŖed®nyek voltak az akkori cserepes tŤzhelyeken. 

Fazekasok mindig nagy sz§mban ®ltek. 

Sz§muk az ®vek folyam§n §ltal§ban 100-400 kºzºtt v§ltozott. 

Ma 600 kºr¿l van az ipari enged®llyel rendelkezŖ fazekasok sz§ma. 



 

 

Cs²ki medence 

K§ny§di S§ndor 

NYERGESTETŕ 

(A n®hai j· ºreg Ga§l M·zesre, gyermekkorom reg®lŖj®re is eml®kezve) 

 

Cs²korsz§gban, hol az erdŖk 

zºldebbek tal§n, mint m§shol, 

ahol ez¿st hang¼ rig·k 

®nekelnek a nagy f§kon, 

s hol a fenyŖk olyan m®lyen 

kapaszkodnak a v®n fºldbe, 

kit®pni vihar sem tudja 

m§sk®ppen, csak kett®tºrve, 

van ott a sok nagy hegy kºzºtt 

egy szel²den, sz®pen hajl·, 

mint egy nyereg, kit viselne 

mesebeli ·ri§s l·. 

Đgy is h²vj§k: NyergestetŖ; 

egyik kengyelvasa: K§szon, 

a m§sik meg, az innensŖ, 

itt csillogna Cs²kkozm§son. 

Nemcsak sz®p, de h²res hely is, 

fºnn a tetŖn a nyeregben 

ott zºldellnek a fenyŖf§k 

eg®sz Cs²kban a legszebben, 

ott eresztik legm®lyebbre 

gyºker¿ket a v®n tºrzsek, 



nem mozdulnak a viharban, 

ink§bb sz§lig kett®tºrnek. 

£vsz§zados az az erdŖ, 

§ll az·ta rend¿letlen, 

szabads§gharcosok v®re 

l¿ktet lenn a gyºkerekben, 

mert temetŖ ez az erdŖ, 

®s kopjafa minden sz§l fa, 

 

itt esett el G§l S§ndornak 

sz§zn§l is tºbb katon§ja 

V®res harc volt, a patak is 

v®rtŖl §radt azon reggel. 

T§madt a c§r ®s a cs§sz§r 

hatalmas nagy hadsereggel. 

De a v®dŖk nem rettentek 

alig voltak, ha k®tsz§zan 

§lltak, mint a fenyŖk, a harc 

rettentŖ vad vihar§ban. 

V®g¿l csellel, §rul§ssal 

d®lre kºr¿lvett®k Ŗket, 

meg nem adta mag§t sz®kely, 

mint a sz§lf§k, kett®tºrtek. 

El§mult az ellens®g is 

ekkora b§tors§g l§tt§n, 

z§szl·t hajtva temette el 

a hŖsºket a hegy h§t§n. 

Đgy haltak meg a sz®kelyek, 

mind egy sz§lig, olyan b§tran, 

mint az a gºrºg h§romsz§z 

Termop¿le szoros§ban. 

Nem tud r·luk a nagyvil§g, 

hŖstett¿krŖl nem besz®lnek, 

h²r¿k nem Ŗrzi legenda, 



dicsŖ²tŖ harci ®nek, 

csak a s²rjukon nŖtt fenyŖk, 

fºnn a tetŖn, a nyeregben, 

s az®rt zºldell az az erdŖ 

eg®sz Cs²kban a legszebben 

 

 

 

 

J·isten Cs²ksomly·n osztotta sz®t vil§gunkat a nemzetek kºzºtt. Az®rt, hogy a nemzetek ne 

civakodjanak a k®k bolyg· ter¿letei fºlºtt. ¥sszeh²vta Ŗket a cs²ksomly·i dombtetŖre. Ott, ahol 

a k§polna most §ll, az Đr meg§ldotta a fºldet. Ez®rt ott a fºld m®ly®bŖl §radni fog ºrºk idŖkig 

j·s§g energi§ja. 

 

T·dultak a nemzetek minden fel¿lrŖl. Jºttek ®szakr·l ®s d®lrŖl, keletrŖl ®s nyugatr·l. 

L·h§ton, elef§nth§ton ®s teveh§ton, ºkrºk vontatta szekereken. Megteltek a kºzeli dombok 

n®pek sokas§g§val. B§rmennyien is voltak, egyre csak jºttek ®s ¼gy l§tszott, nem fogynak el 

soha. A meg®rkezettek felsorakoztak egym§s mell®. Mindenki besz®lte mindenki nyelv®t. 

Fegyver nem volt senkin®l, mert maga az Đr h²vta Ŗket ®s az eg®sz kºrny®ken j·s§g ®s b®kess®g 

uralkodott. 

A S§t§n nem l®pte §t a K§rp§tok gerinc®t, mert megtiltatott neki. Amikor mindenki egybegyŤlt 

az Đristen fel¼j²totta az emberekkel kºtºtt szerzŖd®st. Ennek jel®¿l gyºnyºrŤ sziv§rv§ny jelent 
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meg hegyek fºlºtt. Eml®keztette a vil§g nemzeteit a t²zparancsolatra. Majd igazs§gosan 

sz®tosztotta a fºldet n®pcsoportok kºzºtt. 

 

A kºvetkezŖ intelemmel engedte ¼tjukra: 

ñSzaporodjatok ®s sokasodjatok. N®pes²ts®tek be a fºldet mely n®ktek adatott. Uralkodjatok a 

fºld §llatai ®s nºv®nyei fºlºtt. Uralkodjatok igazs§gosan ®s c®ltudatosan j· gazda m·dj§ra!ò 

Azt§n meg§ldotta az emberek sokas§g§t, ®s ¼tjukra bocs§totta Ŗket! 

Figyelte, ahogy elvonulnak az ®gt§jak ir§ny§ba, mint a v§ndorhangy§k. Amikor az utols· 

n®pcsoportot is elnyelte a messzes®g, az Đrra r§szakadt a sŤrŤ csend ®s a n®ma mag§ny. Akkor 

abban a pillanatban m§svalaki azt hitte volna, hogy azt a helyet, a meg§ldott szent helyet nem 

adta m®g oda senkinek. Mivel az Đr cselekedetei nem v®letlenszerŤek ®s c®ltalanok. Ez®rt az 

Đr ki¿lt a cs²ksomly·i dombra ®s v§rt. V§rt t¿relmesen, tudta, kikre kell v§rnia. ĉme, egy 

elk®sett furcsa n®pcsoport kºzeledett a domb fel®. Mez²tl§bas kisfi¼ tarka tehenet vezetett 

kºt®len. A teh®n h§t§n egy kisl§ny ¿lt feje kºr¿l soksz²nŤ vir§gkoszor¼ ®s ismeretlen nyelven 

dalolt. A dal beleolvadt a t§jba ®s feloldotta a mag§nyt. Mint az arany, ahogy felnemes²ti az 

ºtvºzetet. Az Đrnak felvidult a lelke, mert bebizonyosodott, hogy minden a terv szerint megy 

®s m§r tudta ki® lesz a meg§ldott fºld! 

 

- Kik vagytok ti? ï k®rdezte a gyerekeket. A fi¼cska lehajtotta fej®t ®s hallgatott. Nem b²rt 

sz·hoz jutni a megilletŖd®stŖl. A kisl§ny egy csokor vir§got ny¼jtott az Đrnak. 

- ¦dvºzºlve l®gy mi Urunk Isten¿nk! £n Magyar vagyok a testv®rem Sz®kely. 

Messzi fºldrŖl jºv¿nk ®s elt®vedt¿nk az ¼ton. 

Az Đr elfogadta a vir§got ®s ¼jra ºr¿lt az Ŗ lelk®ben, mert soha nem kapott aj§nd®kot 

embertŖl. 

- Hol vannak sz¿leitek? T¼l gyºng®k vagytok m®g ahhoz, hogy egy nemzet sors§t cipelj®tek! 

- Nincsenek sz¿leink, nem is voltak! ï Csilingelte a kisl§ny. 

- Honnan jºttetek? ï faggatta tov§bb az Đr. 

- Csillagºsv®nyrŖl. ï sz·lalt meg a fi¼cska is f®l®nken. 

- Orsz§got akartok magatoknak? 

- Azt akarunk Uram. De mivel mi m®g gyerekek vagyunk, adj§l nek¿nk ap§t ®s 

any§t is, aki v®delmezzen benn¿nket! 

- Ap§t adjak, meg any§t is? ï k®rdezte az Đr meglepetten. 

- Igen, mert csak Te tudsz adni! Te vagy a mindenhat·, a j· ®s a kºnyºr¿letes! 

- V§rjatok egy keveset, hadd gondolkodjak ï mondta az Đr, ®s k®t tenyer®be hajtotta fej®t. 

Hosszasan gondolkodott. A k®t gyermek kºzben ºnfeledt j§t®kba kezdett. 

Nevetg®l®s¿k ¼gy hatott a dombon, mint ezernyi ez¿st csengettyŤ. 

- Mivel v®dtelenek vagytok, §rtatlanok, ®s kedvemet lelem bennetek, ez®rt meghallgattam ®s 

teljes²tem k®r®seteket! ĉme, itt van ez a fºld, amit nemr®g meg§ldottam. Ezt az §ldott fºldet, 
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Erd®lyt ®s Pann·ni§t nektek adom ºrºk idŖkre! 

De mivel ellens®geitek megszaporodnak majd ®s sanyargatni fognak benneteket, tisztas§gotok 

®s j·s§gotok miatt, ez®rt erŖs hitet ®s rem®nyt adok nektek, amit itt, ezen a szent helyen, 

Cs²ksomly·n minden ®vben megerŖs²tetek. 

Ap§t is adok nektek, ®n leszek az Aty§tok, mert ®n vagyok mindenek Atyja, a vil§g teremtŖje! 

Any§t is adok, a SzŤzany§t, M§ri§t, J®zus Krisztusnak, a vil§g Megv§lt·j§nak ®s szeretett 

fiamnak anyj§t! ŕ legyen a ti any§tok ®s bajaitokban mindig Ŗhozz§, ki§ltsatok! 

 

Csod§latos sz®ps®gŤ asszony jelent meg, feh®r ruh§ban, ragyog· f®nyben. Lehajolt 

megsimogatta a k®t §rv§t, majd felemelte ®s kebl®re ºlelte Ŗket! 

Az·ta hossz¼ idŖ eltelt sok minden megv§ltozott, de egy dolog v§ltozatlan: Minden p¿nkºsdkor 

sz§zezrek vonulnak ki a b¼cs¼ hegy®re megerŖsºdni hitben, ®s rem®nyben kºzºtt¿nk van 

val·ban nemzet¿nk anyja, ®rezz¿k kez®nek simogat§s§t ®s azt a fºldºnt¼li boldogs§got, ahogy 

szeretŖ anyak®nt kebl®re ºlel benn¿nket. 

Cs²korsz§g sz²ve, a h§rmas osztat¼ Cs²ki-medence nagy kiterjed®sŤ k§rp§tkºzi medenceFŖ 

foly·ja az Olt, amelynek teljes hossz§b·l (736 km) Hargita megye ter¿let®re 89 km jut. A 

hasonl· eredetŤ, de magasabb - 800 m kºr¿li - fekv®sŤ Gyergy·i-medence fŖ foly·ja a Maros, 

ennek teljes hossz§b·l (768 km) Hargita megy®re 80 km esik. A k®t testv®rfoly· eredete a 

Gyergy·i-havasok d®li csoportj§ban, Cs²ksz®k hegyrajzi kºzpontj§ban van. Cs²k vid®k®nek 

sz®p kil§t·pontjai: a Pap-hegy (1165 m), a Pog§ny-havas (1350 m), a SzellŖ-tetŖ (1496 m), a 

Fekete Rez (1535 m), az ¥cs®m-tetŖ (1708 m) ®s a Madarasi Hargita (1801 m).  

Cs²ksz®k kºztudottan Erd®ly (®s Rom§nia) hidegp·lusa: ®ghajlati kuri·zum. Mindez z§rt 

medencejelleg®nek tulajdon²that·, ahol igen gyakori a hŖm®rs®kleti inverzi·, azaz a hideg 

levegŖ beszorul az Olt vºlgy®be, m²g a kºrnyezŖ hegykeret viszonylag melegebb, m®g t®len is. 

A veget§ci·s idŖszak sokkal rºvidebb, mint Erd®ly m§s vid®kein.  

Cs²k vid®ke az §sv§nyvizek ®s a g§zºml®sek haz§ja, ahol nagy v§ltozatoss§gban fordulnak elŖ 

sz®nsavas, vasas, fºldes, alkalikus ®s radioakt²v gy·gyhat§s¼ §sv§nyvizek. Az itt ®lŖk 
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®vsz§zadok ·ta hasznos²tj§k az §sv§nyv²zforr§sokat ®s g§zºml®seket iv·-, f¿rdŖ- ®s inhal§ci·s 

k¼r§k form§j§ban. A szolfat§r§k k®nes, a mofett§k sz®n-dioxidos kigŖzºlg®sek. Ha a felsz§ll· 

CO2 felsz²n alatti vizekkel tal§lkozik, akkor borv²z a neve. A borv²z teh§t vizes mofetta, ®s 

keletkez®se a vulk§ni ut·mŤkºd®sekkel kapcsolatos.  

Cs²k-Gyergy·-K§szonsz®k falvai zºm®ben hegyl§bi telep¿l®sek, ®s a t²zes telep¿l®srendszer 

jellemzŖ r§juk. A nagycsal§dok egym§st·l viszonylag t§volabb telepedtek le, hogy 

§llat§llom§nyuk sz§m§ra biztos²ts§k a legelŖter¿letetet. A t²zes (szeg, szer, n®ha utca) n®vvel 

nevezett nagyobb falur®sz majd minden cs²ksz®ki kºzs®gben felfedezhetŖ, ®s ºsszesen kºzel 

f®lezer ilyen megnevez®s ismeretes. A t²zes a cs²ki sz®kelys®g legkisebb szervez®si egys®ge. A 

falvak belsŖs®ge (lak·ter¿lete) ®s hat§ra mindm§ig k¿lºnbºzŖ nagys§g¼ t²zesekre oszlik, b§r 

szerep¿k az idŖk sor§n m·dosult. A t²zesvagyonok a 19. sz§zad v®g®n elrendelt ar§nyos²t§ssal 

szŤntek meg.  

Cs²ksz®k ®p²t®szeti ºrºks®ge igen gazdag. K¿lºnºsen egyh§zmŤv®szeti eml®kekkel jeleskedik. 

Ćrp§d-kori templomai (Cs²kszentdomokos, Cs²ksomly·, Cs²kp§lfalva, Cs²kszentkir§ly, 

Tusn§d, Cs²kkozm§s, Nagyk§szon, Cs²km®nas§g, Cs²kr§kos) rom§n st²lusban ®p¿ltek. 30 cs²ki 

templomnak ma is §ll a ker²tŖfala. Sok kŖkereszt l§that· az orsz§gutak ment®n. Az egykori 

szŖnyegszºv®s eml®k®t Ŗrzi a cs²ki fest®kes. A cs²ki sz®kely kult¼ra jelk®pe ma is a sz®kely 

kapu.  

A b¼cs¼j§r§s tºrt®nete 

 Eredete: A boldogs§gos SzŤz M§ria tisztelete egykor¼ a ferencesek leteleped®s®vel 

Cs²ksomly·n, amely az 1440-es ®vekben tºrt®nt. Az elsŖ, g·tikus templom p§tr·n§j§nak a 

Sarl·s Boldogasszonyt, vagyis SzŤz M§ria l§togat§sa Erzs®betn®l titulust v§lasztott§k. 

M§r az elsŖ ®vtizedekben elkezdŖdºtt SzŤz M§ria tisztelete, ami abban §llt, hogy a 

templomb¼cs¼ napj§n a kºrny®k n®pe ºsszegy¿lt Cs²ksomly·n. Rºvidesen szok§ss§ v§lt, hogy 

az ®vkºzi M§ria ¿nnepeken is jºttek h²vek a szomsz®d helys®gekbŖl SzŤzany§t kºszºnteni. 

1444-ben IV. JenŖ p§pa a templom ®p²t®s®hez ny¼jtand· seg²ts®gre biztatja a h²veket ®s arra 

hivatkozik, hogy ñigen sok n®p j§r Somly·ra, SzŤz M§ri§t tisztelni.ò Ez a M§ria-tisztelet 

gyarapodott az idŖk folyam§n.  



K¿lºnºsen §ltal§noss§ v§lt, amikor a g·tikus templom egy sz®p M§ria szoborral 

gazdagodott az 1510-1520-as ®vekben. Ez§ltal ¼gy ®rezt®k a h²vek, hogy a SzŤzanya val·s§ggal 

vel¿k van, kºzºtt¿k lakik.  

Kiteljesed®se: 1567-ben ®ppen ez®rt gy¿ltek ºssze a sz®kelyek Cs²ksomly·ra, 

p¿nkºsdszombatj§n, amikor J§nos Zsigmond erd®lyi fejedelem erŖszakkal akarta k®nyszer²teni 

az unit§rius ¼j hit elfogad§s§ra. A gyergy·i, cs²ki ®s k§szoni n®pek itt gy¿lekeztek, 

Cs²ksomly·n ®s k®rve a SzŤzanya hathat·s kºzbenj§r§s§t, innen indultak a Hargit§ra, megv²vni 

a hit¿k v®delm®re megszervezett csat§t. A gyŖzelem ut§n visszat®rtek Cs²ksomly·ra h§l§t adni 

Istennek ®s a SzŤzany§nak a seg²ts®g®rt. Megfogadt§k, hogy ennek eml®k®re minden 

p¿nkºsdszombatj§n egys®gesen elzar§ndokolnak Cs²ksomly·ra a SzŤzanya tisztelet®re. ĉgy 

indult el a p¿nkºsdszombati nagy zar§ndoklat, amelyet a mai napig hŤs®gesen gyakorol a h²vŖ 

sz®kely n®p. 

A sz§zadok folyam§n sok nyomor¼s§got szenvedtek a sz®kelyek, v§ltoztak az idŖk ®s 

szok§sok, csak ez nem v§ltozott: a zar§ndoklat Cs²ksomly·ra ®s a SzŤz M§ria tisztelete. Igaz 

az is, hogy a SzŤzanya soha nem hagyta el hŤ gyermekeit, mindig megseg²tette azokat, akik 

hozz§ folyamodtak. Kimondhatatlan sok csoda ®s imameghallgat§s tºrt®nt ®s tºrt®nik 

napjainkig a SzŤzanya kºzbenj§r§s§ra. £ppen ez adja Cs²ksomly·nak a kegyhely jelleg®t. 

A Kegyszobor 

A templom leg®rt®kesebb t§rgya a SzŤz M§ria kegyszobra. A 

XVI. sz§zad elej®n (1510-1515) renesz§nsz st²lusban k®sz¿lt, 

h§rsf§b·l. Alkot·ja ismeretlen. Magass§ga 2,27 m. A vil§gon 

ismert kegyszobrok kºzºtt a legnagyobb. A napba ºltºzºtt 

Asszonyt §br§zolja, akinek l§ba alatt van a hold, fej®n a tizenk®t 

csillagb·l §ll· koszor¼. Kir§lynŖk®nt is §br§zolja SzŤz M§ri§t: 

fej®n korona, jobb kez®ben jogar, bal karj§n tarja szent Fi§t, a 

vil§g Megv§lt·j§t. 1798-ban, Batth§nnyi Ign§c erd®lyi p¿spºk 

idej®n az egyh§z "CsodatevŖnek, seg²tŖ szent SzŤznek" nevezi el. 

A kegyszobor a M§ria-zar§ndoklatok kºz®ppontj§ban §ll. R®gi 

szok§s, hogy a zar§ndokok, miut§n a Kegyszobor elŖtt M§ri§hoz, 

Isten Anyj§hoz kºnyºrºgtek, megsimogatj§k a Kegyszobor l§b§t, 

hozz§®rintik ruh§jukat ®s kegyt§rgyaikat. ĉgy ·hajtj§k kiesdeni a 

maguk sz§m§ra az Istenanya §ld§s§t. 



A sz§zadok folyam§n a kegyszoborral sok csoda tºrt®nt, sok ima meghallgat§sra tal§lt. 

Tºbbszºr olyan f®nyben ragyogott a szobor, hogy vil§goss§ga betºltºtte a templomot. Nagy 

katasztr·f§k elŖtt szomor¼nak l§tt§k az emberek az arc§t. 

Az 1661-es tºrºk-tat§r d¼l§s alkalm§val, amikor a templomot felgy¼jtott§k a tat§rok, a 

Kegyszobor s®rtetlen maradt. A hagyom§ny szerint az egyik tat§r vez®r, azt gondolv§n, hogy a 

Kegyszobor nagyon ®rt®kes lehet, el akarta sz§ll²tani, de az olyan s¼lyoss§ v§lt, hogy nyolc p§r 

ºkºr sem tudta elh¼zni a szekeret. A tat§r vez®r ledobta a szobrot a szek®rrŖl, kardj§val 

hozz§v§gott, megsebezve a kegyszobor arc§t ®s nyak§t. Ezek a s®r¿l®sek ma is l§that·k a 

kegyszobron. A tat§r karja b®n§n hanyatlott al§. 

Az idŖk folyam§n a h²vŖknek a kegyszobor elŖtt elmondott im§ja, a Boldogs§gos SzŤz M§ria 

kºzbenj§r§s§ra, igen sokszor meghallgat§sra tal§lt. Ennek eml®k®t Ŗrzik a kegyszobor k®t 

oldal§n kif¿ggesztett f®mt§rgyak (fogadalmi t§rgyak). Ezek a XVII-XVIII -XIX. sz§zadokban 

k®sz¿ltek. Imameghallgat§s eset®n ilyen fogadalmi t§rgyakat k®sz²ttettek ®s adom§nyoztak 

h§l§b·l a SzŤzany§nak. Az 1940-es ®vektŖl napjainkig, m§rv§nyb·l k®sz¿lt h§la-t§bl§k 

tan¼skodnak arr·l, hogy a SzŤzanya most is meghallgatja tisztelŖinek im§j§t.  

SĉKSOMLYčI 

MĆRIA-SIRALOM* 

(ŕsi sz®kely himnusz) 

0 ®n ®des j· Istenem, 

Oltalmazom, segedelmem, 

V§ndorl§sban rem®nys®gem, 

²ns®gemben l§gy kenyerem. 

V§ndor fecske sebes sz§rny§t, 

V§ndorleg®ny v§ndorbotj§t, 

V§ndor sz®kely rem®nys®g®t, 

J®zus, 

§ldd meg Erd®ly fºldj®t. 

V§ndor fecske hazatal§l, 

£desanyja f®szk®re sz§ll, 

Hazajºtt¿nk, meg§ldott a 

Cs²ksomly·i SzŤz M§ria. 

*Ezt az 1350 kºr¿l keletkezett M§ria-®neket Bart·k B®la je 

http://www.csiksomlyo.ro/csodak-0


gyezte le a Cs²ki-medenc®ben. A katolikus sz®k 

 



 

 


