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HATÁRTALANUL pályázat keretében szervezett kirándulásunk  

Mottónk:"Édes Erdély" irodalmi, történelmi, földrajzi időutazás 

 

Kirándulásunk programja: 

1.nap-2019. március 11. hétfő -A kirándulás első napján gyülekező Hóvirág UTCA FELÖLI 

PARKOLÓBAN -3/4 5-kor reggel. Az autóbusz a parkolóba fog beállni. Kérem az autóbuszba a 

csomagokat az osztályfőnökök irányítása alapján elhelyezni! A autóbusz sofőrje segíteni, irányítani 

fogja a bepakolást! Indulás időpontja reggel 5 óra. Az autóbusz kiváló minőségű, biztonsági övekkel felszerelt luxus 

busz: MB. Silver Star Kft.autóbusza. (címe: 6900 Makó, Móricz Zs. u 9. adószáma: 11887975-2-06, képviseli: Boros Zoltán a szolgáltató./ 5 
éve a vállalkozóval utazunk a Határtalanul útjainkon./ A busz megfelel a 27/2017.(X.18) rendeletében előírt biztonságos utazási feltételeknek. 

2007. januári,/tehát nem éri el a kora a 13 évet/ és digitális tachográffal van felszerelve, ami megfelel az elvárásoknak. Mi éjszaka nem utazunk, 

tehát, a 23-04 óra közötti közlekedési szabályozás ránk nem vonatkozik. A sofőr nem szenved kórós alvási apnoés betegségben, amelyről 

orvosi szakvéleménnyel is rendelkezik. 

    

Útvonal : 



1.Sarkad fele indulunk 

2. Torda Sóbánya  

3 Torockó -Ahol kétszer kel fel a Nap-Az erdélyi falvak archetípusa, Erdély egyik legszebb falva, a Székelykő monumentális 

sziklatömbjének árnyékában fekvő Torockó. A zömmel magyarok lakta festői fekvésű falu egyedi stílusú, hófehérre festett házaival, 

különleges népviseletével és népművészetével . 

Szállás: Dr. Demeter Béla vendégház Torockó , Ilona vendégház 

Torockó/https://www.welcometoromania.eu/DN75/DN75_Rimetea_Pensiunea_Dr.Demeter_m.htm 

 

 
Étkezés: 

Első nap menüvacsora- Dr. Demeter Béla ház /leves-főétel, desszert/ 

reggeli svédasztalos- Dr. Demeter  Béla ház 

2. nap-Március 12. kedd- Indulás a szállásról ½ 9 órakor 

Útvonal  

1. Kolozsvár-városnézés 

2. Csíkfalva- testvériskolai kapcsolatfelvétel 

3. Szováta-Medve tó-sóvidék 

4. Utazás Zetelakára 

Szállás: Zetelaka:Panzió és camping- http://www.zetavarpanzio.ro//3 éjszakát töltünk itt! 

    
Minden szobában központi fűtés van A szobák-2-3-4 ágyasak. Minden szoba fürdőszobás. 

fürdőszobával. Étkezés a szálláshelyen: 

Zetelaki szálláson kiajánlott ellátás: 

Reggeli (svédasztalosan szervírozva): 

- minden nap felvágott, tükörtojás vagy rántotta, vagy virsli, sajt, paprika, uborka, vaj, lekvár, tea 

Ebédcsomag: 2 szendvics/fő, sonkával vagy szalámival, vagy rántott hús, sajt, paprika vagy más 

zöldség-gyümölcs. A hazaindulás napján is kapnak a tanulók hideg ebédcsomagot!  

Vacsora: 

2. nap- paradicsomleves, rántott hús, törtburgonya, savanyúság, desszert 

3.nap-erdélyi csorba (tárkonyos krumplileves), csirkecomb, párolt rizs, savanyúság, desszert 

4. nap-parasztcsorba/ zöldséges, húsos raguleves/, brassói aprópecsenye, savanyúság, desszert 

 

3. nap-Március 13. szerda: 

http://www.zetavarpanzio.ro/3


Útvonal:  

1. Ivó völgye-székelykapuk 

2. Madarasi Hargita-Túra terepjáróval a sí központig/kb 20 perces vidám utazás-MELEG téli ruházat szükséges-

plédeket is kapunk! Hógolyózás-séta a “Madarasi Hargita Platón” 1700m tengerszintfeletti magasságban. 

3. Ebéd Palacsintázás –meleg tea- Öreg szivacs étterem- Ivó völgye 

4. Székelyudvarhely-Szoborpark, Székely emlékmű 

5. Csíksomlyó- Csíksomlyói zarándoklat- Kegytemplom - Hálaadó ima elmondása a 

1848-as áldozatokért a magyarságért.  

szállás: Zeteváralja 

 

4. nap-Március 14. csütörtök 

Útvonal: 

1. Szejkefürdő- /bórvízkóstolás, séta Orbán Balázs síremlékéhez, amihez székelykapuk vezetnek/ , 

Farkaslaka- Tamási Áron síremléke, , Korond- fazekasság, , Zetelaka székelykapuk 

2. Gyilkos tó 

3. Békás szoros 

4. Bucsin tető 

5. Zetelaki víztározó 

6. Zeteváralja szállás 

Este a szálláson: tábortűz- emlékezés március 15. hőseire 

 

5. nap-Március 15. péntek /indulás a szállásról reggel 8 óra/ 

Útvonal: 

1.Fehéregyháza- Segesvártól 4 km-re keletre, azzal szinte összenőtt település .1849 július 31-

én a közelben zajlott az ún. Segesvári csata. A csata az oroszok győzelmét hozta, itt és 

Héjjasfalván mintegy 700-700 magyar honvéd esett el. A honvédeket itt temették közös sírba, 

valószínűleg közöttük volt Petőfi Sándor is, akit a közelben láttak élve utoljára.  
2. Segesvár- A Nagy-Küküllő partján fekvő Segesvár világörökség része 

3.Vajdahunyad--Vajdahunyad vára Erdély legimpozánsabb és leglátványosabb, teljesen 

épen maradt középkori vára.  

4.Arad-emlékezés a 13 aradi vértanúra 

 

Hódmezővásárhely- várható hazaérkezés 20 óra az iskola elé. 

 

A várható időjárás: hideg, télies,változékony- ennek megfelelő téli ruházat javasolt/csizma, 

téli dzseki, sapka, sál, kesztyű kötelező! 

 

Kísérő tanárok: 

Hézső Magdolna igazgatóhelyettes 

Móriczné Kerek Annamária osztályfőnök- 

Csikósné Váradi Andrea osztályfőnök - 

Papp László osztályfőnök. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Varázslatos tájak, történelmi emlékek, a magyar történelem megannyi 

dicső vagy  szomorú  korszaka, ahol megelevenedik a történelem, ahol 

beleléphetsz  a Hunyadiak lábnyomába , ahol megsírogathatod azokat 

a falakat, amelyek között felsírt legnagyobb királyunk Mátyás 

születésekor., ahol  zordon havasok, kísérteties várromok, apró 

házikók,  lovas szekér az utakon, székely népviselet, barátságos 

vendéglátás, puliszka , csorbaleves, töltelékes káposzta, kürtös kalács, 

és még sok más különlegesség. Ez mind Erdély. 

 

Azt mondják, aki már járt itt, újra visszavágyik. 

 

És nemcsak azért, mert valóban gyönyörű, hanem azért is, mert mi, 

magyarok valahogy ösztönösen vágyunk rá, hogy megismerjük egykori 

történelmünk e csodálatos darabját. És ez így is van jól.  

 



 

Szülői értekezlet az úthoz 

 

Projektvezetőnk gondolatai, a sok- sok ismeret lelkesített minket 

Bevezető órák 

 



 

 

 



TÉMAHETÜNK pillanatai 

 

 

 

 



 

S  az utazás élményekben, ismeretekben 

bővelkedő napjai 

Románia: 

Adatok: 

területe 238 ezer km2 

népessége: 20 millió 

magyar lakossága: 1 millió 200000 fő 

A magyarok több mint ezer éve élnek Európa középső részén, a Kárpát-medencében. 

Honfoglaló elődeink itt alakították ki a Magyar Királyságot, melynek határait a természeti-

földrajzi környezethez, a hegyekhez és a folyókhoz igazították. Ezeréves államiságunk során 

az ország határai olykor változtak. 1920-tól, Trianon békediktátumával pedig területének 

kétharmadát a szomszédos országokhoz csatolták. Nemzetünk — a Kárpát-medence 

egészére kiterjedő magyar állam keretében élő más népekkel együtt — egy ezredéven át 

lakta ezt a térséget.  

 

A Magyar Királyság Erdély (korábban Erdőelve,/- latin szó jelentése- erdőn túli /-9. században 

történő letelepedési hullám során kapta a nevét- ekkor népesítették be a honfoglaló elődeink 

Erdély közepén lévő erdővel borított területektől keletre fekvő sík vidéket/ latinul 

Transsylvania) néven ismert tartományát Szent István a Királyhágón túl, az Erdélyi-

középhegység, a Keleti- és a Déli-Kárpátok közötti, mintegy hatvanezer négyzetkilométer 

nagyságú területen alakította ki.  

 Szent István Hét vármegyét hozott itt létre — Belső-Szolnok, Doboka, Fehér, Hunyad, 

Küküllő, Kolozs és Torda vármegyéket — melyek szimbólumai szerepelnek Erdély címerében. 

Székely himnusz!!!! 

Ki tudja merre, merre visz a végzet 

Göröngyös úton, sötét éjjelen. 

Segítsd még egyszer győzelemre néped, 

Csaba királyfi, csillagösvényen. 

 



 

A Tejút - Csillagösvény 

 

„Hadak Útja, Lelkek Útja, Zarándokok útja, Tündérek Járása, Tündérfátyol, Harmatlegelő, 

Szépasszony Vászna, Tél Háta, Éjszakai szivárvány, Madarak Útja, Jézus útja, Szalmásút, Ég 

útja, Ezüst út - ez mind-mind a Tejút magyar megfelelője.  

 

 

CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY 

 

Sok ősmagyar monda szól a Tejút ezüstösen derengő sávjáról.  

A legismertebb és a legszebb az ősi székely monda szerint Csaba vezér egyszer még visszatér 

seregével a Tejúton, hogy visszaszerezze az elveszett hazát, hogy megsegítse az Erdély 

határánál őrködni rendelt székelységet, és a fényes hadak némán vonulnak majd az égen.  

 

Az ősmagyarság hit- és képzeletvilága hatalmas szeretettel és tisztelettel tekintett a milliárd 

csillag egybefolyó fényeként tükröződő ezüstsávra, a Tejútra.  

Ezen az égi úton szálltak le a magyarokhoz az istenek, hősök és tündérek is." 

 

 

 

 

Csaba királyfi legendája 

 

Telt-múlt az idő, sírba szállottak a hun vitézek, és már az unokáik hordták a fegyvert, amikor 

a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a székelyekre. 

Késő éjszakáig folyt a harc, és már-már elveszett a székelység, amikor csoda történt. Az 

égboltozat Tejútján, amelyet azóta a Hadak Útjának neveznek, egy lovascsapat jelent meg. 

A csapat élén Csaba királyfi vágtatott, aki a holtak szellemét új csatára vezette. 

Az égből leszállt csapat az ellenséget elsöpörte, aztán a Hadak Útján némán visszatért a 

magas égbe. 



 

Mindezek után a székelyek híven őrizték az erdélyi határt. 

Amikor meghallották, hogy a magyarok Szkítiából elindultak, és Pannóniába akarnak 

letelepedni, nagy örömmel elébük siettek. 

A találkozásnak a magyarok is megörültek, és Erdély őrzését a székelyekre bízták. 

 

Csaba királyfi egyes szakirodalmak alapján Atilla legkisebb fiaként élt az 5. században.  

 

Ezek cáfolata szerint viszont Csaba alakja csak kitalált, egy a székely mondák világában 

létező, nem valóságos személy. 

 

Ha fej meghal, utána vész a test is.  

Atilla után széthullott roppant birodalma.  

A meghódított népek föllázadtak, a hun utódok egymás ellen fordították a fegyvert.  

Véres csatákban elhullottak Atilla fiai.  

 

Csak egy maradt közülük életben, a legkisebb, legkedvesebb: Csaba vezér.  

Mikor a felszabadult rab népek megosztoztak Atilla országán, Csaba vezér összegyűjtötte a 

megmaradt hunokat, és azt mondta nekik: 

 

- Messze, messze, ahol a nap támad, Szittyaország földjén élnek a mi jó rokonaink, magyar 

testvéreink.  

Együtt jövünk vissza elfoglalni Atilla apánk országát. 

Föl is kerekedett erre a hun sereg asszonyostul, gyerekestül, de Erdély havas hegyeinél nem 

jutottak tovább. Ott a Réka-patak partján megállottak, és Csaba megfelezte a hun csapatokat. 

- Egyik fele velem jön Szittyaországba, hírt vinni a testvéreknek, másik fele itt marad a magas 

bércek közt, és visszavár bennünket. 

Akik ott maradtak, megtanította kőből, fából házat építeni a sátor helyett, s azt mondta: 

 

Meddig a tűz hideg nem lesz, 

meddig a folyó le nem foly, 

meddig télre tavasz derül, 

meddig égből jön az áldás, 



addig, jó népem, itt székelj! 

 

És lett a népe neve székely.  

 

S hogy nagyobb kedvük legyen a sok ellenség közt itt maradni, megígérte nekik Csaba vezér, 

hogy hadával tüstént visszafordul segítségükre, ha azt üzenik, hogy bajban vannak. 

 

- Üzenhettek tűzzel-vízzel, hírmondótok lehet a levegő vagy akár maga a föld anyánk is. 

Alig lovagoltak el Csabáék egynapi járóföldre, rettentő szél zúgatta körülöttük az erdőt, hozta 

az üzenetet a levegő: 

- Vissza, Csaba, vissza, bajban van a székely! 

Rögtön visszafordultak a hunok, és mind levágták az ellenséget, amely megtámadta a 

székelyeket. 

 

Aztán újra megindultak Szittyaország felé. 

El is mentek jó darabon: megáradt folyó állta útjukat.  

Víz hozta az üzenetet: 

 

- Vissza, Csaba, vissza, bajban van a székely! 

Harmadszor már hetedhét országon túl jártak, mikor jeges förgeteg zúdult rájuk rettenetes 

égzengéssel, villámlással.  

Égi tűz hozott üzenetet. Visszafordultak, megint megmentették székely véreiket az 

ellenségtől.  

Aztán már akadály nélkül elérkeztek Szittyaországba. 

A magyarok nagy szeretettel fogadták a hun testvéreket.  

Megosztották velük sátraikat, kenyerüket, meghallgatták hírmondásukat Atilla örökéről, és 

végre azt mondták nekik: 

 

- Most még gyengék vagyunk arra, hogy átvegyünk akkora örökséget.  

Sokasodnunk kell még arra.  

Maradjatok nálunk addig, azután majd együtt induljunk! 

Le is telepedtek Csabáék a magyarok közt.  

Szépen meg is öregedtek, szemüket is lehunyták örök álomra, s a magyarok eltemették őket a 

zöld hantok alá, lovastul, kardostul. 



 

Ott aludtak azután száz meg száz esztendeig háborítatlanul.  

Akkor megint ellenség fogta körül a székelyeket Erdélyben.  

Még nagyobb, még hatalmasabb, mint azelőtt.  

Egy álló hétig harcolt a székely, de hiába!  

Sok volt az ellenség! 

 

Sötét éjszakán utolsó csatájukat vívták.  

Reszketett, dobogott lábuk alatt a föld a nagy viaskodásban, a székelyek öregjei sóhajtoztak: 

 

- Hej, Csaba apánk, most már te sem segítsz meg bennünket! 

Bizony most is megsegítette. 

A székely lábak dobogása végigszaladt hetedhét ország földjén, s megrezzentette a halott 

hunokat a zöld halmok alatt: 

- Ébredj, Csaba, ébredj, bajban van a székely! 

Abban a pillanatban Erdélyország fölött nagy csörgés-csattogás támadt az égboltozaton.  

Zabla csörgött, kard csattogott.  

Csaba vezér ragyogó lovasai tűntek fel az égen a csillagok között. 

- Ne hagyd magad, székely!  

Itt vannak Csabáék!  

Égbeli halottak segítik az élőt! 

Új erőre kaptak a székelyek.  

Az ellenséget pedig megvetette a rémület.  

Elhányta fegyverét, futott esze nélkül, ki merre látott.  

Egek országútján robogó lelkekkel ki tudna csatázni? 

 

A székelyek megszabadultak.  

Csaba vitézei pedig visszatértek a zöld halom alá azon az úton, amelyiken jöttek. Az a fényes, 

fehér út azonban, amit paripáik patkói tapostak, megmaradt az égen, s ma is ott világít.  

 

A Tejút az, amelyet a székely ember ma is a Hadak Útjának hív.  

 

Megláthatjátok az égen minden este, ha fölnéztek rá. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdély földrajzi érdekességei: 

 

Románia rendkívül sokszínű természeti adottságokkal rendelkezik: a hegységektől az 

alföldekig sokféle tájtípus előfordul. Az ország képének meghatározó eleme a Keleti- és Déli-

Kárpátok koszorúja, amelyek a lánchegység keletkezésekor megsüllyedt Erdélyi-medencét 

ölelik körbe. 

Földtörténeti események: ősidő- óidő- kristályos alaphegység-középidő- tengerelöntés-  újidő 

harmadidőszak- kéregmozgások- gyűrt hegységek- Kárpátok ívei- külső ív- általában 

hordalékos- homokkő, déli ív régi kristályos kőzetek- ősi hegységek meggyűrődése/ Déli 

Kárpátok- Fogarasi havasok- belső ív – heves kéregmozgások miatt- vulkános hegységek- 

Északi középhegység is- Hargita is-  

A Kárpátok hegyláncai Románia szinte egészét uralják, legmagasabb csúcsai 2500 métert is 

elérik. A Keleti-Kárpátok több párhuzamos vonulatból áll, amelyek külön hegységekre 

bomlanak. A külső ív homokkőből épül fel, a belső vonulatok vulkáni eredetűek. A vulkáni 

tevékenység helyenként ólom-, cink- és rézércet, illetve néhol vulkáni utóműködést hagyott 

hátra. 

Hargitán néhány százezer éve még működtek a vulkánok – a vulkáni kúpok egy-egy 

helyen még ma is jól megfigyelhetők. A vulkáni utóműködés részei a szénsavas források 

(borvizek) és a kénes kigőzölgések (torjai Büdös-barlang, ahol régebben a puskapor gyártáshoz 

szükséges kenet is bányásztak). A Hargita keleti oldalán fekszenek a zárt, hűvös székelyföldi 

medencék (Háromszéki-, Csíki-, Gyergyói-medence). 

  



Románia legnagyobb folyója a Duna, amelynek itteni szakasza több mint 1000 km hosszú. 

További fontos folyók: a Gyergyói-havasokban eredő Olt, a Déli-Kárpátokból eredő Zsil, 

amelyek a Dunába folynak, illetve a Tiszát tápláló Szamos és Körösök. 

 

 

Torda sóbánya 

 

 

Torockó 



 

 

Medve-tó, Szováta  



A Medve-tó keletkezéstörténetéről számos feljegyzés áll rendelkezésünkre. Szőcs Antal leírása 

szerint a XIX. század "hetvenes éveinek végén a Pálné-gödrének feneke, mely kaszáló volt, 

teljesen eltűnt, s helyében sötét szakadék keletkezett, amelyben a víz tóvá gyűlt össze". Kis 

Sándor imigyen ír ugyanerről: "1875 nyarán égi háború következtében a Cseresznyés hegy felől 

jövő két patak, a Köröstoplica- és az Aranybánya-patak felduzzadt, s a víz a Zoltán hegy alatt 

meggyűlt, és ott egy tó alakult ki". László János pediglen: "1879-ben egy nyár végi napon 

hatalmas dörgés kíséretében a föld megrázkódott, s a Pálné-gödre mellett emelkedő sószikla 

alázuhant, utána hatalmas porfelhő szállt fel, majd a két patak elgátolódott, s tóvá duzzadt".  

Bárhogyan is esett, a helyrajzi okiratok szerint az 

1870-es esztendők elején a mai Medve-tó helyén bizonyos Fórika Sándor tulajdonában lévő 

kaszáló volt, rajta a Köröstoplica- és az Aranybánya-patak haladt át, melyek közül az előbbi a 

Zoltán-fennsík alatt búvópatakként folyt, s a fennsík déli felén bukkant csupán a felszínre. A 

hirtelen keletkezett tavat kezdetben Ilyés-féle tónak, majd 1910-től – kiterített medvebőrre 

emlékeztető formája okán – Medve-tónak nevezik. Különleges természeti értéke, hogy meleg 

vize heliotermikus tulajdonságú, s csodaszép, festői környezetben, erdőkkel övezett dolinában 

fekszik, ötszáz méterrel a tengerszínt felett. Hossza 300, szélessége közel 200 méter, vízfelülete 

bő 40 000 m2, legnagyobb mélysége 18 méter, sókoncentrációja 250 g‰. 

A tó heliotermikus tulajdonságát 1901-ben Kalecsinszky Sándor kolozsvári fővegyész 

állapította meg, aki az előzetes feltételezésekkel szemben arra a következtetésre jutott, hogy a 

vizet a napsugarak melegítik fel. Mégpedig úgy, hogy a beömlő patakok kis fajsúlyú édesvize 

vékony réteget képez a tófelszínen, mely átengedi a napsugarakat, melyek aztán fölhevítik a 

mélyebb, sóban dús vízrétegeket. 
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A XIX. század utolsó harmadában Szovátafürdő egyre ismertebbé 

válik, s hamarosan a tehetősebb marosszéki polgárok kedvenc nyaralóhelye lesz. Akkoriban 

persze a testesebb bukszájúak is még csupán a közeli faluban kaphattak szálláshelyet, míg a 

szegényebb vendégek a tóparti lombsátrakban éjszakáztak. A fürdőélet leglelkesebb szervezője 

a makfalvi Dósa Dániel regényíró, később a Kúria büntetőtanácsának tagja volt, s az ő 

kezdeményezésére épültek a későbbi fürdőváros első magánvillái. Egy korabeli leírás szerint 

"Szovátának hasonlóan több tava vagyon, de egyet használnak különösen, minek melegsége 

igen érezhető, s az az előnye, hogy bogarak benne nincsenek, mint a tordaiba, s főfájást soha 

nem okoz… Első fürdő lakóépületét Simén György báró és Tolnai János úr építették". 

 

Medve tó és a Fekete tó legendája: 

Fenn a fenyvesek koszorúzta zordon hegyek közt lakott egy gyönyörűséges tündérasszony. 

Nagy varázsereje volt, de a szerelem hatalma őt is leigázta. Történt, hogy a havasi legelőn 

meglátott egy sudár pásztorlegényt, amint a nyáját legelteti. Menten belé szerelmesedett, de 

úgy, hogy nem volt se éjjele, se nappala. 

Örökkétig csak a pásztorlegényt leste, s hallgatta a szívet melengető szép furulyája játékát. Hát, 

ahogy leskelődik utána, észreveszi, amit a Juhod partján ölelgeti, csókolgatja szép szeretőjét, 

aki nem más, mint a szomszéd esztena pásztorának a leánya. A tündérasszony rettentő haragra 

gerjedt, s megátkozta súlyos átokkal a legényt is, meg a leányt is. Abban a szempillantásban a 

juhnyáj, az esztena, a leány, s a pásztorfiú kővé változtak. Aki arra jár ma is láthatja 

kőberbécseket a juhod völgyében. De a szép tündérasszony nem tudta feledni szerelemét. 

Csak bolyongott, kóborolt a hegyek között, az erdőben. Se nem ett, se nem itt ez alatt, csoda, 

hogy bele nem halt. Ahogy ott bolyongott, kóborolt a tüskés ágak összeszaggatták a gyönyörű 
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ruháját, letépték fehér fátylát, s ahova a fátyol darabjai leestek, ott mind sóvirágok fakadtak, s 

alattuk sóhegyek. 

Zavarodott elmével került haza hosszú napok múlva. Megállott az üres ház előtt, bent a 

tűzhelyen még parázslott a zsarátnok. Nézte, nézte elborul szemekkel a házát, s azt is 

megátkozta. A ház nagy robajjal mindenestől elsüllyedt a föld alá. Helyén egy tó keletkezett, 

melynek vizét még most is melegíti tűzhelyének melege. Tovább vándorolt a szomorú szívű 

tündérasszony, fel azon egész a hegytetejéig, s az óta is ott sír éjszakákon át. Ha figyelmesen 

hallgatózol, meghalhatod, ahogy sóhajtozik, nyög bánatában. Szemeiből patakzik a könny, s 

összegyűlik lenn az aljban. Úgy nevezik ezt a helyet most: Fekete-tó. 

 

Az Erdély szívében fekvő Szovátára tehát csupán bő 

másfél évszázada járnak a fürdővendégek, miután a Görgényi-havasok alatti völgyet egy heves 

földmozgás következtében elöntötte a közeli sósforrások vize, és létrejött a nevezetes Medve-

tó. Hajdanán neves tudósok siettek e vidékre, és kísérletekkel bizonyították, hogy a különleges 

összetételű víz számos betegség, főként a női meddőség leküzdésére kiválóan alkalmas. Magas 

sótartalma okozza, hogy a fürdőzők valósággal lebegnek a tó felszínén. A tóparton messze 

földről érkező betegek kenegetik magukat a gyógyítónak tartott vöröses-fekete iszappal. Akik 

légúti betegségekben szenvednek, a közeli Parajd sóbányáját látogatják kristálytiszta 

levegőjéért, ugyanis a bánya tágas csarnokait a gyógyítás és az idegenforgalom szolgálatába 

állította.  

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


A Medve-tó vízhőmérséklete az elmúlt évtizedek 

során fokozatosan csökkent. A legmelegebb rétegekben a - heliotermia kialakulása után - 80 

fokos hőmérsékletet is mértek, majd a víz hőmérséklete 1902-ben 61, 1910-ben 51, 1965-ben 

pedig 33 Celsius fokra csökkent. A hőmérséklet csillapodása a beömlő édesvízzel, valamint a 

fürdőzők számának növekedésével hozható összefüggésbe. A tó sótartalma a mélységgel 

fokozatosan emelkedik, míg el nem éri a 220-300 g/l koncentrációt. (Összehasonlításként: a 

tengervizek sókoncentrációja 34 g/l körül mozog.) 

A Medve-tó hasznosítására annak kialakulása után 

hamarosan sor került. 1894-ben Sófalvi Illyés Lajos földbirtokos szerezte meg a tó használati 

jogát, fürdőengedélyt kért és kapott, 1900-ban pedig megalapította a mai Szovátafürdőt. A 

fürdőélet a vasút kiépítése után lendült fel igazán, a tó mellé meleg fürdőt, sétányokat építettek, 

a községet közművesítették, és egyre szaporodott a vendégfogadók száma. Kisebb-nagyobb 

megtorpanásokkal a fürdőtevékenység innentől kezdve folyamatosan bővült: 1932-ben már 110 

villában 1600 szoba várta a gyógyulni vágyó vendégeket. 

 

 

Pillantás a Székelyföldre: 
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A határ menti magyarlakta 50—70 kilométeres sávon kívül jelentős tömbben távol, a 

Székelyföldön élnek magyarok, akik csaknem teljesen zárt magyar nyelvtömböt alkotnak. 

Számuk háromnegyedmilliónyi (750 ezer) körül lehet. Az általuk lakott terület jó része 1952—

1968 között Magyar Autonóm Tartomány ként szerepelt a román közigazgatásban és a 

térképeken. 1968-ban a Székelyföld névleges magyar autonómiáját megszüntették. 

 

A Székelyföld magában foglalja a Keleti-Kárpátokat, a Hargitát, a Gyergyói-havasokat, a Csíki-

havasokat, a Maros, a Küküllő és az Olt folyók forrásvidékét, a Nyárád mentét, a Sóvidéket, 

Gyergyót, Csíkot, Háromszéket, Kászont, Erdővidéket és a Homoród mentét. Ezer éve, 

határőrizeti feladattal telepítették e régióba, s kollektív nemességet adva részeltették 

kiváltságokban a székelyeket. Eredetileg a Királyföldet is ők kapták és vigyázták, de azt a 

12. században átadták a behívott szászoknak, akik nyolc évszázadon át éltek autonóm 

társnemzetként együtt a székelyekkel és magyarokkal. Eredetileg is a határt védték. 

 

Az országnyi nagyságú Székelyföld a határon túli magyarság legőshonosabb tömbje. A 

székelység, a maga sajátos hagyományaival, eredetmondáival, nyelvét és szabadságjogait 

öntudatosan védő, tehetséges fiaival, a táj pedig erdőivel, hegyeivel, vizeivel és medencéivel 

különleges szerepet tölt be a magyar nemzettudatban. 

 

Orbán Balázs, a székely tudós A Székelyföld leírása című nagyívű munkájában 

foglalta össze e jelentős tájegység tudnivalóit a 19. század második felében.A székelyek 

egészen 1876-ig autonóm közigazgatási egységekbe, úgynevezett székekbe szerveződve éltek, 

dolgoztak, s látták el határőrizeti szolgálatukat. Ezek voltak:  

1. Udvarhelyszék (ide tartozott Bardóc és Keresztúr fiúszék is),  

2. Csíkszék (ide tartozott Gyergyó és Kászon fiúszék),  

3. Háromszék (amely Sepsi-, Kézdi-, Orbaiszékből s Miklósvár fiúszékből alakult),  

4. Marosszék (központja Marosvásárhely),  

5. Aranyosszék (Torda és Nagyenyed között Felvinc központtal).  

A székelyföldi tömbmagyarság központja a 160 ezer lélekszámú Marosvásárhely, egykor a 

Magyar Autonóm tartomány központja, számos magyar intézményével, történelmi múltjával, 

színházával, egyetemével, a Teleki tékával. A Hargita és Kovászna megyékké átszervezett 

egykori székely székek és székvárosaik — Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 
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Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós — megőrizték magyar dominanciájukat, intézményeiket, 

híres középiskoláikat, szellemiségüket. 

 

Fejezzük be székelyföldi körutunkat a Nyerges-tetőn, amelynek történetét Erdély híres 

költőjétől olvashatjuk. 

 

Csíkfalva



 

 

 

 

 

 

 



Zetelaka 

ZETA VÁRA 

 

 

 

Zetelakán túl, nem messze, magas szikla tetején állott hajdanában Zeta vára. Nem sokkal 

azután, hogy a magyarok keresztény hitre kezdtek térni, építette ezt a várat egy Zeta nevű 

nagyúr. Pedig lent, a hegy tövében a Csele völgyében, gyönyörű palotája volt, de olyan, hogy 

messze földön nem volt párja. De Zeta, nehogy ráeröltessék az új hitet, fényes palotáját földig 

romboltatta, s a hegy tetejére épített egy várat. Két lánya és egy fia volt. A leányok vele laktak 

a várban, hanem a fiú ritkán ült otthon. Háború volt akkor a magyarnak élete - nem ült otthon, 

aki kardot tudott forgatni. Esztendő esztendő után múlt el, mindenféle hírek jöttek a fiatal 

Zetáról - csak ő nem jött haza. Egyszer az a hír jött, hogy meghalt a csatában, akkor az apja 

elsiratta. Másszor az a hír jött, hogy áttért az új hittre: akkor az apja megátkozta. Inkább halt 

volna meg a hittagadó. Hanem a fiú egyszer mégis hazajött. Mikor nem gondolt senki rá, 

fölvágtatott a várba fehér paripáján. 

 

Rákiáltott az apja - őseid hitét elhagytad, nem vagy az én fiam! A fiú szelíden kérlelte, de 

hiába, az apja hajthatatlan maradt. Akkor a leánytestvéreihez fordult, de azok sem követték őt 

az új hitben. 

- Nem kell a te jövevény istened! - kiáltott az öreg Zeta. Abban a pillanatban megdördült az 

ég, megingott a szikla, hogy összeomlott a büszke vár, maga alá temette Zetát s a két leányát - 

csak a fiúval volt az Isten. Fehér táltosával leugratott a vár faláról.  

Összeomlott Zeta vára, tehát, s eltemetődött vele tenger sok kincs is. Az omladékok között, 

nehéz vasajtók alatt van ma is Zeta kincse s ezek a vasajtók minden évben egyszer, Szent 

György-nap éjjelén megnyílnak. Azóta Szent György napján sok ember próbál szerencsét, de 

aki egyszer bement a megnyílt vasajtón, többé nem került vissza, mert mind azt szerette 

volna, ha a kincset egészen elhozhatja. Mire aztán kifelé indultak, a vasajtók újra bezárultak, s 

többé nem látták Isten áldott napját. Hanem egyszer csak élt Zetelakán egy Botházi nevu 

ember, aki ezt mondta: 

- Ami másokkal megtörtént, nem történik meg velem. Elég lesz nekem egy tarisznya arany is, 

s mire a vasajtó újra bezáródnék, kijövök én onnan.  



Elkövetkezik Szent György napja. Éjfélkor nagy lángot vet a vasajtó, szörnyű dördüléssel 

kinyílik, s Botházi bemegy. Szeme-szája elállott a csodálkozástól. Egy nagy pince tele volt 

arannyal, ezüsttel, gyémánttal, szinte megvakult a szertelen ragyogástól. Ott a nagy 

kincshalomnak a tövében ült a két leány, aranyhímet varrt mind a kettő.  

- Hát ti kik vagytok? - kérdezte 

- Mi a Zeta lányai vagyunk! - felelték a lányok. Hatszáz éve ülünk itt és varrunk hímet.  

- S meddig akartok még itt ülni?  

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

- No, akkor itt is maradhattok, míg a világ s még két nap - mondta Botházi, azzal nekiesett a 

kincsnek. Színig töltötte a tarisznyáját, aztán lekapta a kucsmáját, s teletöltötte azt is. 

Mondották a leányok: 

- Siess már, mert itt pusztulsz!  

- De már a zsebeimet még megtöltöm!  

Hírtelen megtöltötte a zsebeit, s azzal szaladt ki a pincéből. Éppen mikor kitette a fél lábát, 

akkor csapódott be az ajtó.  

A kincset kihozta, de a fél lába odalett. Meggazdagodott, de gazdagságán nem volt Isten 

áldása. Ahogy jött, úgy el is ment a pénz, nem maradt egyebe, csak a csúfneve: Sánta Botházi.  

Azóta békésen varrhatnak hímet a Zeta leányok, nem háborgatja őket senki. 

 

 

Zetelaki víztározó 

A Nagy-Küküllő Udvarhelyszék legjelentősebb folyóvize a Hargita hegységből, a Nagy-

Somlyó hegy tövéből ered, majd Székelyudvarhely várost elérve, hegyvidéki jellegből 

dombvidéki jellegbe vált változatos horgászlehetőségeket biztosítva ezzel az itt élők számára. 

A Nagy-Küküllő Balázsfalvánál egyesül a Sóvidékről érkező Kis-Küküllővel, majd együtt 

folytatják útjukat a Maros folyóig. 

 

A Küküllő halfaunája roppant változatos: a hegyvidéki Varság falu és Székelyudvarhely között 

nagy számban találunk benne pénzes pért, fejes domolykót, paducot, de ma még sebes 

pisztráng, pataki szajbling és petényi márna is van benne. 



A Zetelaki Víztározó tározó 1978 és 1989 között árvízvédelmi célokból létesült a Nagy-

küküllő és a Síkaszó patak összefolyása alatt, Zeteváralja felett. Napjainkban a gát alatt egy kis 

vízierőmű szorgalmasan termeli a "tiszta" áramot. 

Az 50 m magas és 520 m hosszú völgyzáró gát, 15 millió köbméter vizet tárol, amely mintegy 

140 hektár területen fekszik. 

A Zetelaki víztározó a havasokról lefelé igyekvő fürge vadvizek folyását egy csodálatos 

mesterséges tóvá szelídíti, amely kiváló horgászati, fürdőzési, túrázási, vagy csónakozási 

lehetőségeket biztosít. 

A tó vize június végétől, augusztus közepéig kellemesen felmelegszik, így fürdőzésre is 

kiválóan alkalmas. Nincsenek kialakított stranfelületek, ezért a tavat úszásra csak azon 

vendégeinknek ajánljuk, akik nem ijednek meg, ha lábuk alatt hirtelen elfogy a talaj! A tópart 

többnyire meredek, ezért a partközelben is mélyvíz van. A tóban nincsenek örvények, vagy 

akadályok. A tó vize  

 

Hargita- 





 

Itt valójában istenhez hiszi magát közel a természet 

nagyszerűsége által meghatott, a világ semmiségei fölé 

emelkedett ember, itt minden érzés isteni, minden gondolat 

ima... 

Ahogy a mondás tartja, aki járt már a Hargita meseszép, medvék lakta vidékén, sétált a száz 

éves fenyvesekben, mászott a sziklás hegyoldalakon, hallgatta a gyors hegyi patakok zúgását, 

az már nem ugyanaz az ember többé. 

 

Földrengés, vagy villámcsapás alatt 

A Hargitán egy szikla meghasadt. 

Tenyérnyi rés volt. Az esők, a szelek 

Mind vittek abba néhány porszemet. 



És évek múlva oda hulatott 

Madár, vagy szél egy kis fenyőmagot. 

Az a mag megszerette ott a földet, 

S más tavasszal már mint kis fenyő zöldelt. 

Gyökereit sziklába kellett vágja, 

- S mégis egyre szebb lett a koronája. 

Száz szél vihar támadta, hogy kidöntse, 

- De csak annál erősebb lett törzse. 

őseink az ily fenyőktől tanulták meg talán, 

Hogyan lehet megélni a Hargita oldalán. 

És mi, mai székelyek is ha élni akarunk, 

A kőből is kenyeret kell szoritson a karunk. 

 

A Madarasi-Hargita Románia középső részén, Belső-Erdély keleti részén emelkedik ki 1801 

méter tengerszint feletti magasságával. Az Erdélyi-medencét választja el a Csíki-medencétől. 

A Keleti-Kárpátok legfiatalabb, egyben leghosszabb vulkáni hegysége. Mai napig is 

megfigyelhetőek az egykori vulkanikus aktivitás árulkodó jelei: kráterek, vulkáni lejtők, 

törmelékek. 

A hegység hossza a gerincvonalon 70 km, szélessége 20–25 km. Három részre tagolódik: 

Északi-Hargita, Központi-Hargita és Déli-Hargita. 

A Központi-Hargita fontosabb hegyei északról délre: Nagy-Madaras (1503 m), Madarasi-

Hargita (1801 m), Rákosi-Hargita (1756 m), Mihály havasa (1685 m), Hegyes-kő (1571 m), 

Madéfalvi-Hargita (1709 m), Csicsói-Hargita (1755 m), Széles vésze (1483 m), Bor hegyese 

(1379 m). 

Szejkefürdő- Székelyudvarhely szabadidő-központja és 

üdülőtelepe. Neve szorosan összefonódik Orbán Balázs nevével, akit ide temettek el. Ivókúrára 

alkalmas petróleumos borvize, kénes melegfürdoje, mofettája (gozöloje), gyógyiszapja van - s 

mindez egy helyen, az enyhe, kellemes mikroklímájú Sós-patak kies völgyében. Orbán Balázs 
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sírja és emlékműveOrbán Balázs (1829-1890) a legnagyobb székely, író, történész, etnográfus, 

publicista és közéleti személyiség sírhelye és emlékmuve a Borvízoldalban van. A legnagyobb 

székelyt végakarata szerint az egykori birtokon, a szejkefürdoi domboldalban helyezték örök 

nyugalomra. A kopjafás-féldombormuves síremléket, az Orbán Balázs bronz arcképével Orbán 

Áron székelyudvarhelyi szobrászmuvész-tanár tervei szerint építették (1969). 

 

Székelykapu-múzeum (szabadtéri 

múzeum)A székelykapu-kiállítás az 

udvarhelyszéki kapuk díszítomuvészetének 

bemutatását, a népi értékek megmentését 

célozza. A székelyudvarhelyi Haáz Rezso 

Múzeum gondozásában, több hagyomány-

pártoló személy közremuködésével (többek 

között Kovács Mihály tanár, tanfelügyelo 

1973-tól 3 kaput állítatott fel, majd munkáját Vofkori György tanár folytatta) tíz kapu sorakozik 

az Orbán-emlékmu eloterében, a Borvízoldalban. Az emlékmu közvetlen közelében áll az elso 

székely kapu, Orbán Balázs kapuja, amely eredetileg 1888-ban a szejkefürdoi nyári Kossuth-

lak bejárata elotti állott. Az 1973-1998 között felállított székely kapuk alatt sétálva juthatunk 

fel a síremlékhez. 



 

 

Farkaslaka- történelme 

A hagyomány szerint, amit korabeli leletek is bizonyítanak, a falu eredetileg a 

2 km-re keletre levő magaslati dombokon feküdt, és Péterfalva volt a neve. Talán 

rossz megközelíthetősége és a völgyben futó Nyikó patak gazdasági előnyei miatt 

hagyták el lakói, amikor a mai Farkaslaka területére telepedtek. 

Első írásos adata az 1566-os adóösszeírás jóvoltából maradt fenn. A település 

neve eredhet a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, viszont a 



hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is 

bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így a farkas lakta 

névből eredhet a Farkaslaka név. A falu arról nevezetes, hogy itt született Tamási 

Áron (1897-1966) székely író, a XX. századi magyar irodalom meghatározó 

alakja. 

Regényei és novellái közül kiemelkedik az Ábel-trilógia: Ábel a rengetegben, 

Ábel az országban, Ábel Amerikában, továbbá a Jégtörő Mátyás, a Szűzmáriás 

királyfi stb.  

Tamási végakarata volt (olvasható az 1966. május 19-én kelt végrendeletében), hogy szülõfalujában, 

Farkaslakán helyezzék örök nyugalomra. 

 Kányádi Sándor (1966) versébõl idézzük: "Kívánhat-é ember többet 

/ Derékaljnak szülõföldet / S két cserefa tömött árnyát / 

szemfedõnek." 

 

 



Parajd 

Rapsóné útjának története több szövegváltozatban ismert, álljon itt a legnagyobb székely 

mesemondó, Benedek Elek által leírt változat. 

"Ennek előtte sok száz esztendővel élt Udvarhelyen egy szépséges szép özvegyasszony. 

Temérdek földje, kincse volt, maga sem tudta, hogy mije van. Volt ennek a szép asszonynak 

egy vára is, Parajd s Szováta között. Még ma is megvan az omladéka, s úgy hívják, hogy 

Rapsóné vára. 

Ez a Rapsóné olyan erős vallásos asszony volt, hogy minden vasárnap hintón hajtatott 

Kolozsvárra misét hallgatni. Az ám, csakhogy messze van ám Kolozsvár Udvarhely székétől, 

rossz is volt az út akkoriban, s Rapsóné mindegyre elkésett a miséről. 

Egyszer, mikor elakadt a négylovas hintaja, azt mondja nagy mérgesen: 

- Ördögnek való útja, rajtad sem járok többet! 

Abban a minutában csak eléugrik egy ördög, s mondja Rapsónénak: 

- Szólítottál, itt vagyok, te szép asszony! 

- Szólított az ördög - mondta Rapsóné -, mit akarsz? 

- Hallottam, hogy mérgelődöl a rossz útra. Mit adsz, ha jó utat csinálok a váradtól 

Kolozsvárig? 

- Kérj akármennyit, megadom, csak jó utat csinálj! 

- Jól van - mondá az ördög -, adj nekem két hegy aranyat s egy völgy ezüstöt, annyiért 

megcsinálom az utat. 

Kezet csaptak, s az ördög még az éjjel olyan utat csinált a vártól Kolozsvárig, hogy a szoba 

földje sem lehetett simább. 

Ment Rapsónéhoz reggel, s jelentette: 

- No, Rapsóné, kész az út, fizess! 

- Mindjárt, mindjárt, ördög barátom, csak várj egy kicsit. 

Azzal benyúlt a ládájába, s kivett három aranyat. Egyet tett a jobb emlőjére, egyet a bal 

emlőjére, egyet pedig a két emlője közé. 

- Itt a két hegy arany s az egy völgy ezüst, vigyed - mondta Rapsóné, s akkorát kacagott, hogy 
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csengett belé a vár. 

Megharagudott az ördög, de szörnyen. Azt mondta: 

- No, így még rá nem szedtek, de megállj, Rapsóné, ezt megkeserülöd! 

Elszaladt nagy haraggal, füttyentett egyet, s hát, ami ördög volt a pokolban, mind felszaladt a 

föld színére, s egy szempillantásra elrontották a szép utat." 

 

A Kárpát-medence legfontosabb sóbányája gazdasági funkciója mellett nem csupán kitűnő 

csemege a kíváncsi turisták számára, de egyben egészségi központként is működik, ugyanis 

sós, fertőtlenítőhatású levegője kitűnően alkalmas asztma és egyéb légúti betegségek 

gyógyítására. A hangulatos kisközség központjából alagút vezet a sóhegy belsejébe. A 

látogatók és a betegek innen autóbusszal juthatnak le a 80 méter mélyen fekvő bányába, amely 

hatalmas méreteivel, fenséges termeivel önmagában is lenyűgöző látvány. Emellett lent egy 

bányamúzeum, egy kedves kis kápolna, szobrászati és festészeti kiállítás, valamint számos 

játszótér várja a felnőtteket, csemetéket egyaránt. 

Só keletkezése Erdélyben 

22 millió évvel ezelőtt- az újidő harmadidőszakában-  

 Erdélyország keleti részén, a Székelyföldön, létezik egy tájegység -az egyetlen- mely nevét 

ásványkincséről kapta: a Székely Sóvidék 

Európa egyik legnagyobb sólelőhelye. Az óriási sótömzs 1,2 x 1,4 km átmérőjű, enyhén 

ellipszis alakú, és a megdöbbentő 2,7 km mélységben gyökerezik. 

A sóbányászokat a régi magyar nyelvhasználat sóvágó néven ismeri. A történeti források 

egyértelmûen arról tanúskodnak, hogy a sóvágók - szemben más bányászati ág mûvelõivel - 

Erdélyben és Máramarosban mindig magyarok voltak. A sóbányászat munkaeljárásai és 

eszközei mind magyar elnevezésûek. A sóvágók bizonyos önkormányzattal rendelkeztek, 

legtöbb helyen maguk által választott bírójuk, aknabírájuk és dékánjuk volt. E jogaikat általában 

a 15. században kapott királyi kiváltságlevelek alapján gyakorolhatták.  

 

 

 

  



 

Korond 

Korond egy erdélyi falu a mai Romániában, Hargita megyében. 

A Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési 

központja. 

Atyha, Kalonda, Pálpataka és Fenyőkút települések tartoznak hozzá. 

Korond nagyközség, a Küküllő dombvidék, és a Hargita hegyvonulatnak a nyugati lábánál 

elterülő fennsík határán, a Firtos hegy aljában, a Korond vize mellett fekszik. 

Ahogyan közeledünk Korond felé, egy tisztáson, négy síremlék mellett egy sziklatömböt 

találunk. Aki teheti, időzzön el egy kicsit itt, mert egy különleges kővel lehet dolga, amelyhez 

nem egy legenda is fűződik. Tudniillik, senki sem tud válaszolni arra a talányra, hogy ki, mikor, 

hogyan és miért fúrta a sziklába a lyukat. 

A rejtély megfejtéséhez fogjuk vallatóra a mitológiát! Bizony, szép számmal találunk olyan 

legendákat, amelyek a Likas-kőhöz fűződnek. Ezekben közös, hogy főszereplőjük két tündér, 

Firtos és Tartod. 

 „Volt egyszer egy tündérkirálynő.. Gyűlölt mindenkit, még a saját rokonát is, ha jó volt, s 

tündéri várában csak annak lehetett megállni, kit a gonosz érzelmek és átkos tulajdonok a föld 

ördögévé tettek. Férfiruhában járt s a férfiaknak való mulatságokban lelte kedvét. Ifjúkora véres 

csatákban folyt le. Mindig azt a helyet kereste, hol a legvadabbul üvöltött a vész, s kardjáról a 

vérnek nem volt ideje leszáradni. Ez a tündér messze lakott innen, a Tartod várában, közel a 

gyergyói szélhez. Gonoszságban nem lehetett párját kapni. 

 Vele egy időben egy másik várban lakott a jó tündér: Firtos. Tökéletes ellentéte Tartodnak. 

Firtos szépségét, jószívűségét a hír szárnyára vette és elvitte messze, még a havasokon is túl. A 

szegény vándor, kit a förgeteg kergetett, tudhatta, hogy Firtos várában pihenőhelyet, ételt-italt, 

szíves vendéglátást talál. Nem is volt akkor ezen a környéken szerencsétlen ember. Firtos, mint 

a jó angyalok szoktak éjjelenként, amikor senki sem gyanította, leszállt várából, fölkereste a 



betegek házait, s észrevétlenül gyógyító füveket tett a beteg ágya mellé; a szegényeknek üres 

kamráit megtöltötte szép aranysárga borral, az aggokat megerősítette, a könnyűvérű fiatalságot 

jó útra térítette. 

 Áldotta is mindenki őt. Egyszer egy zivataros napon az a hír szivárgott ki Tartod várából, hogy 

Firtosnak várát szét akarja rombolni az irigy, rossz lelkű Tartod. Tartod a hetedik éjjelre tűzte 

ki Firtos várának széthányását. Irigy lelke bosszúra gerjedt, mert várában gyakran dühöngött 

pestis, mindenféle járvány, földjeit sokszor elverte a jég, termését elmosta a vízár, Firtost pedig 

nem érte efféle soha. Ezért volt bosszús, ezért tette föl magában, hogy Firtos várában kő kövön 

ne maradjon. 

 Firtos nem tudott a dologról semmit. Gyakorolta jótékonyságát, mint eddig, szerette, csodálta 

őt mindenki, mint azelőtt. 

 Eljött a kitűzött nap estéje. Firtos tündérei remegtek asszonyukért, de nem volt mit tenniük, 

hiszen hírét is alig hallották a fegyvernek, nem értettek volna a hadakozás mesterségéhez. 

Koromsötét volt az éjszaka; a csillagok szégyenkezve bújtak el a komor felhők mögé, hogy ne 

is lássák Tartod gonosz merényletét. 

  Tartod jó előre kikémleltetvén Firtos várát, megtudta, hogy abba a várba csak úgy lehet 

bejutni, ha azt a nagy követ onnan a kapu jobbik félfája alól kimozdítják. Egyebütt a vár úgy 

meg volt erősítve, hogy azon ember be nem hatolhatott, de még a tündér sem. Tartod nem bízott 

a saját tündéreiben. Leszállt a pokol fenekére, s nagy jutalom ígérete mellett cimborákul 

megnyerte a hetvenhét ördögöt. 

 Megkezdték a rohamot; próbálják itt is, ott is, újrakezdik, de mindig sikertelenül. A vár úgy 

állott, mint a sziklabérc. 

 Végre a kapu sarkkövét kezdik feszegetni. A kő engedni látszik. A káröröm iszonyú sikoltása 

tölti be a levegőt. Az ördögök újult erővel látnak munkához, vasrudat szúrnak át az óriási 

szegletkövön s vállaikra emelik. 

 De alig viszik egy lépést, egyszerre nagyot dördül az ég, villám cikázik át az éjben, a 

háromszoros kiáltásba három halálordítás vegyül: Tartodot s a két ördögöt, kik a követ vitték, 

porrá hamvasztja az égi tűz; még nyomuk is elveszett örökre. 



 A vasrudat szétolvasztotta a villám, a kő leesett. Ez az úgynevezett Likas-kő, mely még ma is 

látható Korond falujához közel. A többi ördög éppen akkor ért a vár fokára, mikor a 

várkápolnából felszállott a tömjénfüst; a füsttől valamennyien hanyatt-homlok hullottak alá a 

szédítő mélységbe, hogy soha többé gonosz terven ne munkálhassanak. 

 Egy pillanat műve volt az egész. A következő percben – mint valami varázsütésre – kitisztult 

az ég, a telihold ezüst fénye láthatóvá tette a vérnyomokat, a csillagok, mint örök szövetnékek 

világítottak az Ave Mariához, mely odabenn még mindig hangzott áhítatosan. 

 A várnak kilopott köve helyett másnap valami láthatatlan kéz új követ helyezett, mely 

egyszerre összeforrott a vár falával; a jó Firtos még sokáig folytatta jótékonyságát 

háborítatlanul.” 

 A tündérek persze csak a mesékben léteznek – hiszi az utókor, de a várak romjait saját szemével 

is bárki megtekintheti. Firtos vára Firtosváraljáról közelíthető meg a legkönnyebben. A Firtos-

hegy egy vulkanikus eredetű 1060 méter magas hegy, melynek egy meredek kiszögellésében 

épült a vár. Tartod várának romjait Varság felől érdemes megközelíteni. Aki ellátogat a Likas-

kőhöz, talán megérzi a tündérek hátramarad energiáit! 

  

 

A fazekasság a középkortól nőtt iparággá. 

Az első írásos adat a fazekasságról 1613-ból származik, amikor az udvarhelyi fazekas céh 

kontárkodással vádolja a korondiakat. 

A korondiak a máz nélküli edényeknek is sokféle változatát készítették, melyek jól bevált 

főzőedények voltak az akkori cserepes tűzhelyeken. 

Fazekasok mindig nagy számban éltek. 

Számuk az évek folyamán általában 100-400 között változott. 

Ma 600 körül van az ipari engedéllyel rendelkező fazekasok száma. 



 

 

Csíki medence 

Kányádi Sándor 

NYERGESTETŐ 

(A néhai jó öreg Gaál Mózesre, gyermekkorom regélőjére is emlékezve) 

 

Csíkországban, hol az erdők 

zöldebbek talán, mint máshol, 

ahol ezüst hangú rigók 

énekelnek a nagy fákon, 

s hol a fenyők olyan mélyen 

kapaszkodnak a vén földbe, 

kitépni vihar sem tudja 

másképpen, csak kettétörve, 

van ott a sok nagy hegy között 

egy szelíden, szépen hajló, 

mint egy nyereg, kit viselne 

mesebeli óriás ló. 

Úgy is hívják: Nyergestető; 

egyik kengyelvasa: Kászon, 

a másik meg, az innenső, 

itt csillogna Csíkkozmáson. 

Nemcsak szép, de híres hely is, 

fönn a tetőn a nyeregben 

ott zöldellnek a fenyőfák 

egész Csíkban a legszebben, 

ott eresztik legmélyebbre 

gyökerüket a vén törzsek, 



nem mozdulnak a viharban, 

inkább szálig kettétörnek. 

Évszázados az az erdő, 

áll azóta rendületlen, 

szabadságharcosok vére 

lüktet lenn a gyökerekben, 

mert temető ez az erdő, 

és kopjafa minden szál fa, 

 

itt esett el Gál Sándornak 

száznál is több katonája 

Véres harc volt, a patak is 

vértől áradt azon reggel. 

Támadt a cár és a császár 

hatalmas nagy hadsereggel. 

De a védők nem rettentek 

alig voltak, ha kétszázan 

álltak, mint a fenyők, a harc 

rettentő vad viharában. 

Végül csellel, árulással 

délre körülvették őket, 

meg nem adta magát székely, 

mint a szálfák, kettétörtek. 

Elámult az ellenség is 

ekkora bátorság láttán, 

zászlót hajtva temette el 

a hősöket a hegy hátán. 

Úgy haltak meg a székelyek, 

mind egy szálig, olyan bátran, 

mint az a görög háromszáz 

Termopüle szorosában. 

Nem tud róluk a nagyvilág, 

hőstettükről nem beszélnek, 

hírük nem őrzi legenda, 



dicsőítő harci ének, 

csak a sírjukon nőtt fenyők, 

fönn a tetőn, a nyeregben, 

s azért zöldell az az erdő 

egész Csíkban a legszebben 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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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 elfogadta 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. 

- 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, 
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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. 

Csíkország szíve, a hármas osztatú Csíki-medence nagy kiterjedésű kárpátközi medenceFő 

folyója az Olt, amelynek teljes hosszából (736 km) Hargita megye területére 89 km jut. A 

hasonló eredetű, de magasabb - 800 m körüli - fekvésű Gyergyói-medence fő folyója a Maros, 

ennek teljes hosszából (768 km) Hargita megyére 80 km esik. A két testvérfolyó eredete a 

Gyergyói-havasok déli csoportjában, Csíkszék hegyrajzi központjában van. Csík vidékének 

szép kilátópontjai: a Pap-hegy (1165 m), a Pogány-havas (1350 m), a Szellő-tető (1496 m), a 

Fekete Rez (1535 m), az Öcsém-tető (1708 m) és a Madarasi Hargita (1801 m).  

Csíkszék köztudottan Erdély (és Románia) hidegpólusa: éghajlati kuriózum. Mindez zárt 

medencejellegének tulajdonítható, ahol igen gyakori a hőmérsékleti inverzió, azaz a hideg 

levegő beszorul az Olt völgyébe, míg a környező hegykeret viszonylag melegebb, még télen is. 

A vegetációs időszak sokkal rövidebb, mint Erdély más vidékein.  

Csík vidéke az ásványvizek és a gázömlések hazája, ahol nagy változatosságban fordulnak elő 

szénsavas, vasas, földes, alkalikus és radioaktív gyógyhatású ásványvizek. Az itt élők 
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évszázadok óta hasznosítják az ásványvízforrásokat és gázömléseket ivó-, fürdő- és inhalációs 

kúrák formájában. A szolfatárák kénes, a mofetták szén-dioxidos kigőzölgések. Ha a felszálló 

CO2 felszín alatti vizekkel találkozik, akkor borvíz a neve. A borvíz tehát vizes mofetta, és 

keletkezése a vulkáni utóműködésekkel kapcsolatos.  

Csík-Gyergyó-Kászonszék falvai zömében hegylábi települések, és a tízes településrendszer 

jellemző rájuk. A nagycsaládok egymástól viszonylag távolabb telepedtek le, hogy 

állatállományuk számára biztosítsák a legelőterületetet. A tízes (szeg, szer, néha utca) névvel 

nevezett nagyobb falurész majd minden csíkszéki községben felfedezhető, és összesen közel 

félezer ilyen megnevezés ismeretes. A tízes a csíki székelység legkisebb szervezési egysége. A 

falvak belsősége (lakóterülete) és határa mindmáig különböző nagyságú tízesekre oszlik, bár 

szerepük az idők során módosult. A tízesvagyonok a 19. század végén elrendelt arányosítással 

szűntek meg.  

Csíkszék építészeti öröksége igen gazdag. Különösen egyházművészeti emlékekkel jeleskedik. 

Árpád-kori templomai (Csíkszentdomokos, Csíksomlyó, Csíkpálfalva, Csíkszentkirály, 

Tusnád, Csíkkozmás, Nagykászon, Csíkménaság, Csíkrákos) román stílusban épültek. 30 csíki 

templomnak ma is áll a kerítőfala. Sok kőkereszt látható az országutak mentén. Az egykori 

szőnyegszövés emlékét őrzi a csíki festékes. A csíki székely kultúra jelképe ma is a székely 

kapu.  

A búcsújárás története 

 Eredete: A boldogságos Szűz Mária tisztelete egykorú a ferencesek letelepedésével 

Csíksomlyón, amely az 1440-es években történt. Az első, gótikus templom pátrónájának a 

Sarlós Boldogasszonyt, vagyis Szűz Mária látogatása Erzsébetnél titulust választották. 

Már az első évtizedekben elkezdődött Szűz Mária tisztelete, ami abban állt, hogy a 

templombúcsú napján a környék népe összegyült Csíksomlyón. Rövidesen szokássá vált, hogy 

az évközi Mária ünnepeken is jöttek hívek a szomszéd helységekből Szűzanyát köszönteni. 

1444-ben IV. Jenő pápa a templom építéséhez nyújtandó segítségre biztatja a híveket és arra 

hivatkozik, hogy “igen sok nép jár Somlyóra, Szűz Máriát tisztelni.” Ez a Mária-tisztelet 

gyarapodott az idők folyamán.  



Különösen általánossá vált, amikor a gótikus templom egy szép Mária szoborral 

gazdagodott az 1510-1520-as években. Ezáltal úgy érezték a hívek, hogy a Szűzanya valósággal 

velük van, közöttük lakik.  

Kiteljesedése: 1567-ben éppen ezért gyültek össze a székelyek Csíksomlyóra, 

pünkösdszombatján, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem erőszakkal akarta kényszeríteni 

az unitárius új hit elfogadására. A gyergyói, csíki és kászoni népek itt gyülekeztek, 

Csíksomlyón és kérve a Szűzanya hathatós közbenjárását, innen indultak a Hargitára, megvívni 

a hitük védelmére megszervezett csatát. A győzelem után visszatértek Csíksomlyóra hálát adni 

Istennek és a Szűzanyának a segítségért. Megfogadták, hogy ennek emlékére minden 

pünkösdszombatján egységesen elzarándokolnak Csíksomlyóra a Szűzanya tiszteletére. Így 

indult el a pünkösdszombati nagy zarándoklat, amelyet a mai napig hűségesen gyakorol a hívő 

székely nép. 

A századok folyamán sok nyomorúságot szenvedtek a székelyek, változtak az idők és 

szokások, csak ez nem változott: a zarándoklat Csíksomlyóra és a Szűz Mária tisztelete. Igaz 

az is, hogy a Szűzanya soha nem hagyta el hű gyermekeit, mindig megsegítette azokat, akik 

hozzá folyamodtak. Kimondhatatlan sok csoda és imameghallgatás történt és történik 

napjainkig a Szűzanya közbenjárására. Éppen ez adja Csíksomlyónak a kegyhely jellegét. 

A Kegyszobor 

A templom 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. 1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök 

idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el. 

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. 



A századok folyamán a kegyszoborral sok csoda történt, sok ima meghallgatásra talált. 

Többször olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy 

katasztrófák előtt szomorúnak látták az emberek az arcát. 

Az 1661-es török-tatár dúlás alkalmával, amikor a templomot felgyújtották a tatárok, a 

Kegyszobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér, azt gondolván, hogy a 

Kegyszobor nagyon értékes lehet, el akarta szállítani, de az olyan súlyossá vált, hogy nyolc pár 

ökör sem tudta elhúzni a szekeret. A tatár vezér ledobta a szobrot a szekérről, kardjával 

hozzávágott, megsebezve a kegyszobor arcát és nyakát. Ezek a sérülések ma is láthatók a 

kegyszobron. A tatár karja bénán hanyatlott alá. 

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 XVII-XVIII-XIX. 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.  

SÍKSOMLYÓI 

MÁRIA-SIRALOM* 

(Ősi székely himnusz) 

0 én édes jó Istenem, 

Oltalmazom, segedelmem, 

Vándorlásban reménységem, 

ínségemben lágy kenyerem. 

Vándor fecske sebes szárnyát, 

Vándorlegény vándorbotját, 

Vándor székely reménységét, 

Jézus, 

áldd meg Erdély földjét. 

Vándor fecske hazatalál, 

Édesanyja fészkére száll, 

Hazajöttünk, megáldott a 

Csíksomlyói Szűz Mária. 

*Ezt az 1350 körül keletkezett Mária-éneket Bartók Béla je 

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


gyezte le a Csíki-medencében. A katolikus szék 

 



 

 



 

 

 

Székelyudvarhely- 

Székelyudvarhely az erdélyi medence keleti-délkeleti peremövében, a Küküllő-dombvidék 

keleti szegélyén, a Nagyküküllő folyó felső szakasza mentén fekszik. 

A Szarkakő, a Nagyoldal, a Csicser és a Budvár határolja. 

Fontos közúti csomópont, vasúton viszont végállomás. Csíkszeredától 52 km, Szovátától 52 

km, Marosvásárhelytől 100 km, Kolozsvártól 200 km, Brassótól 100 km-re fekszik, Segesvárról 

(52 km) vonattal is elérhető. 

Általános tengerszint feletti magassága 477 m. Hargita megye második legjelentősebb megyei 

jogú városa, tájszervező központ, lakosainak száma közel 40.000 (1996. január 1-én 39.484 

lakost számláltak). 

Régészeti ásatások szerint a város területe és közvetlen környéke évezredek óta emberlakta 

terület volt. 

A település neve Uduorhel először az 1333-as pápai jegyzékben tűnik fel. 

Kiváltságait a magyar királyoktól és erdélyi fejedelmektől kapta. A város címere: páncélos kéz 

tőrrel, melyre szív és medvefő van tűzve, felső terében négy csillag közt az 1558-as évszám. A 

pecsét körirata "Sigillum oppidi Siculicalis Udvarhely". 

A "székely" előtag a település nevében először Bethlen Gábor idejében, 1613-ban jelenik meg. 

 

Ivó völgye: 



A keleti Kárpátok tövében, égre törő bércek alján él egy maroknyi, tősgyökeres magyar nép; 

szorgalmas, értelmes, ügyes, utánozhatatlan művésztehetség e mellett erős, mint a szikla-

láncolat, mely festői szép völgyeit, aranykalászos rónáit köríti. A nép: a székelynép földje: a 

Székelyföld. A természet alkotta éles határok között ős eredetiségben megmaradt népszokások, 

sajátosságok, nyelv, viselet egy kis külön ország benyomását teszi az emberre. 

 

A székelyekben a tipikus magyar szellem ősereje szól felénk; a Székelyföldben egy még nem 

is sejtett világ csodás tündérkertje tárul fel előttünk. 

 

Ivó Székelyudvarhelytől 25 km-re található tanyavilág „Amolyan nyári szállások voltak régen 

ezek a tanyák, ahova nyaranta felköltözött a gazdaember, szénát csinált, fát, zsendelyt készített, 

s mert megunta az örökös költözködést, hát itt ragadt.”A Hargita fenséges magasságainak, 

irdatlan rengetegeinek tövében, a völgyek mélyében, a patakok ölén fekvő ivói tanyavilág, 

sajátos, szétszórt falusi házai közé, melyek mint egy-egy csöndkupac állnak önmaguk 

hallgatására ítélve, épültek és egyre szaporodnak és nőnek, mint erdőben a gombák, a 

székelyudvarhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi stb. emberek hétvégi házai, kik menekülve a 

nagyvárosok zajától , próbálják fellendíteni a turizmust, és ez által kiépíteni, megerősíteni a 

vidéket, és talán egy magyar turisztikai és síparadicsomot létrehozni. 

A Madarasi-Hargita 

a Hargita-hegység és Székelyföld legmagasabb hegycsúcsa, egy egykori rétegvulkáni kráter 

peremének északi maradványa. A nehezen felismerhető kráterperem többi hegycsúcsa az 

Oltárkő (1358 m), a Rákosi-Hargita (1755 m), a Madéfalvi-Hargita (1709 m) és a Csicsói-

Hargita (1756 m). Ezek alkotják a Keleti-Kárpátok egyik legnagyobb vulkáni maradványát. 

Az egykori kráter szélessége 5 km. A déli oldalból ered a Hargita leghosszabb folyóvize, a 

Vargyas-patak. A Madarasi-Hargita régi elnevezései: Galusz-tető, Nagy-Hargita, Havas, Nagy-

havas, Nagyerdő. A Madarasi-Hargitát először Tófalvi Péter kezdte 1998 után a „székelyek 

szent hegye”-ként emlegetni. Azóta ez lassan kezd beivódni a köztudatba. 

A Madarasi-Hargita, a székelyek Szent Hegye (1801 m):  

A menedékháztól a csúcs még körülbelül egy óra járásra van. Nincsen meredek szakasz, 

közepes, vagy inkább könnyű sétával, enyhe emelkedés mellett juthatunk fel. Mindenképpen 

vállalkozzunk a túrára, ha az időjárás engedi, mert kihagyhatatlan. Sokat mondják, hogy nem 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hargita_%28hegys%C3%A9g%29
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is járt Székelyföldön az, aki a Szent Hegyen nem járt. A csúcsra vezető úton is állandóan 

megállunk, csodálva a fokozatosan kitáruló panorámát. A csúcsra érve aztán rendkívüli a 

látvány, szinte „egész Erdély” a lábaink előtt hever. 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. Talán nem tudjuk megfogalmazni, de 

aki itt járt egyszer, biztosan megérti, miért Szent a székelyeknek ez a hely.  

A Madarasi-Hargita a Hargita-hegység és a Székelyföld legmagasabb hegye, egy egykori 

sztratovulkáni kráter peremének északi maradványa. A nehezen felismerhető kráterperem többi 

hegycsúcsa az Oltárkő (1358 m), a Rákosi-Hargita (1755 m), a Madéfalvi-Hargita (1709 m) és 

a Csicsói-Hargita (1756 m). Ezek alkotják a Keleti-Kárpátok egyik legnagyobb vulkáni 

maradványát. Az egykori kráter szélessége 5 km. A déli oldalból ered a Hargita leghosszabb 

folyóvize, a Vargyas-patak. A Madarasi-Hargitát sokszor emlegetik, mint a székelyek szent 

hegyét. 

 

 

 

 

Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha!” 

1848. március 15-én hazánkba is beköszöntött a „Népek tavasza,” amely virágba borította 

a szabadság eszméjét. Március 15-e az összefogás jelképe, ekkor váltak a magyarok igazi, 

a szó mai értelmében vett nemzetté. 

 

 



 

 

Segesvár 

 



 

A város Marosvásárhelytől 45 km-re, a Nagy-Küküllő folyó partján található. Történelmi 

központja a 90-es évek végétől a Világörökség részét képezi. 

Segesvár a középkorban egyike volt Erdély legfontosabb városainak, mind gazdasági, mind 

egyházi szempontból. 

Az ősi magyar seg, ség dombot, halmot jelentett. Ebből keletkezett –es képzővel és az erősséget 

jelölő vár utótaggal a település neve. 

A középköri utcákkal, régi házakkal borított várhegy minden oldaláról díszes tornyok és 

csipkézett bástyák néznek le a várhegy alatt elterülő városra.  

Meredek lejtésű hegyek, erdővel borított domboldalak ölelik a környezetéből szigetként 

kiemelkedő várat, mely lenyűgöző látványt nyújt. 

Segesvár fő attrakciója a máig lakott középkori vár.  

A vár egykori közel húsz tornyából és bástyájából kilenc a mai napig épen áll, amelyeket 930 

m hosszú várfal köt össze. 

A vár fala- 200 év alatt a fal magassága néhol elérte a 15 méteres magasságot is. 14 őrtornyot 

is építettek, amelyeket a költségeket álló céhekről nevezték el. 

A 14-ből 9, az óratorony, a tímárok, a szabók, a kovácsok, a szűcsök, a csizmadiák, a 

mészárosok, a kötélverők és az ónművesek tornyai, ma is állnak. Sajnos már nem léteznek a 

borbélyok, a lakatosok, takácsok és a kádárok tornyai. 

 

Segesvár neve hallatán sokaknak eszébe juthat a segesvári csata, ahol Bem apó serege 

szenvedett vereséget a cári csapatoktól, s ahol a krónikák szerint utoljára látták a 

szabadságharcos költőt, Petőfi Sándort. 

A település "sztárja" azonban Drakula gróf, aki a híresztelések szerint az óratorony közelében 

lévő házban látta meg a napvilágot. Vlad Tepes, Havasföld uralkodójának fia, aki állítólag 
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ellenségei véres és kegyetlen kivégzéseinek köszönhetően igazán jó "alapanyagot" szolgáltatott 

az ír származású írónak, Bram Stokernek, aki 1897-es regényében - sokak szerint - róla mintázta 

Drakula alakját. A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti 

néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása 

szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, 

amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.  

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel 

röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok 

okozzák. 

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem 

keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. 

A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.  

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát 

egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a 

legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot. 

egy kegyetlen hazafi 

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld 

fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint 

vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, 

de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. 

E szónak történetesen “ördög" jelentése is van. 

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési 

módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas 

lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen 

ki rajta. 

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra 

ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök 

bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért 

öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. 



Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer 

polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, 

vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, 

ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba. 

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot 

kell keresnünk ? 

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a 

turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a 

függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a 

keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével 

csaknem a Fekete-tengerig hatolt. 

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított 

levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar 

király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek 

undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe 

az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért. 

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott 

őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba 

húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár 

harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, 

mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben 

konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették. 

 

 

 

Fehéregyháza 



 

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 
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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. 

Négy hosszu nap csatáztunk 

Rettentő vad csatát, 

Minőt a messzelátó 

Nap csak nagynéha lát. 

Mindent megtettünk, amit 

Kivánt a becsület... 

Tízannyi volt az ellen, 

Győznünk nem lehetett. 

Szerencse és az isten 

Tölünk elpártola, 

Egy pártfogó maradt csak 

Velünk; ez Bem vala. 

Oh Bem, vitéz vezérem, 

Dicső tábornokom! 

 

Bem tábornok Petőfit fiaként szerette, Petőfi pedig atyjaként szerette 

 

Lelked nagyságát könnyes 

Szemekkel bámulom. 

Nincsen szóm elbeszélni 

Nagy hősiségedet, 

Csak néma áhitattal 

Szemléllek tégedet, 
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S ha volna ember, kit mint 

Istent imádanék, 

Meghajlanék előtted 

Térdem, meghajlanék. 

S nekem jutott a vészes 

Dicsőség, hogy veled 

Járjam be, oh vezérem, 

A csatatéreket. 

Te melletted lovaglék 

A harc veszélyiben, 

Ahol az élet pusztul 

És a halál terem. 

Sokan elhagytanak, te 

Rendíthetetlen agg, 

De úgy-e téged, úgy-e 

Én el nem hagytalak? 

S lépésid mind halálig 

Követni is fogom, 

Oh Bem, vitéz vezérem, 

Dicső tábornokom! 

(Debrecen, 1849. február 10�15.) 

 

Vajdahunyad 

Hunyad vára 



A 14-15. században épült Hunyad kastélyának van egy olyan tornya, amely a Nje Bojsia (Ne 

félj) nevet viseli. Persze egyesek szerint a tornyot szellemek lakják, míg mások szerint nincs 

erre bizonyíték. Bár állítólag Vlad Tepes, a híres Drakula hét évet töltött a vár pincebörtönében, 

de erre megint csak nincs bizonyíték… 

Egy másik sztori szerint pedig a vár egyik néhai ura, Hunyadi János szabadságot ígért három 

török fogolynak, ha leásnak a sziklában és vizet találnak. Ők persze azt felelték, hogy de az 

legalább 28 év lesz. Időközben az egyikük, Iancu meghalt a kedves felesége pedig különben 

sem törődött házastársai ígéreteivel, mivel ő maga rendelte el férje elfogatását. Mielőtt még ez 

megtörtént a három török megfogalmazott egy levelet, amelyben ez áll: „Most már van víz, de 

nincs szíved”. Ez a felirat ma is ott áll a falon, jelezve a család tiszteletének hiányát. 

Dévától 20 km-re délre, a Zalasd Csernába folyásánál, 220–270 méteres tengerszint feletti 

magasságban fekszik. 

Vajdahunyad (románul Hunedoara) megyei nevének alaptagja vsz. egy -d képzős 

személynévből származik, előtagja pedig arra utal, hogy az erdélyi vajda birtoka volt. A román 

név a Hunyadvára alak átvétele. A német név ('vaspiac') vasgyártására utal. Történeti 

névalakjai: Hungnod (1265), Huniad (1278),  

A legenda szerint Zsigmond király egyik győzedelmes hadjáratából hazatérve megismerkedett 

egy gyönyörű lánnyal, Erzsébettel. 

Egy gyűrűt adott neki zálogul arra az esetre, ha gyereke születne tőle. 

A gyerek megszületett, Erzsébet pedig felvitte Budára a királyhoz. 

Útközben a gyűrűt egy holló kikapta a gyerek kezéből, ám nem sikerült elrepülni vele, mert 

lenyilazták. 

A király amikor meglátta a zálogba adott gyűrűt, a gyereknek adományozta Hunyadot, és a 

család jelképévé tette a csőrében gyűrűt tartó hollót. 

Így lett Hunyadi János Vajdahunyad ura. 

 



A "török kút" legendája 

 

A vár udvarán 30 méter mély kút található. A legenda szerint a kutat három török rab ásta, bízva 

a magyarok ígéretében, hogy ha vizet találnak szabadon engedik őket. 

 

Tizenöt év kegyetlen munka és sziklatörés után meg is találták a forrást, ám az ígéret hazugnak 

bizonyult. "Vizetek van, de szívetek nincs" - a helyi monda szerint ez áll törökül a kút kövébe 

vésve. 

 

 

 

 

ARAD. 

 

Arad- Maros folyó két partján terül el, lakosságának ma már alig tizenöt százaléka magyar 

anyanyelvű. 

A területet a honfoglaláskor azonnal birtokba vették a magyar törzsek, a város valószínűleg I. 

István királyunk által ispánként beiktatott Orod vagy Arad nevű személyről kapta a nevét. 

Megbékélés parkja: 

 Arad városa az Országos Magyar Képzőművészeti Társulattól kért tanácsot, hogy kire bízzák 

az emlékmű befejezését. A testület egyöntetűen a fiatal Zala Györgyöt javasolta, így a város 

vele újította meg az eredeti szerződést. 
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Zala 1885. október 6-án, a vértanúk halálának napján kezdte el a munkát. Az eredeti tervektől 

eltérve, saját művészi alkotásává formálta a szobrot. Először az Ébredő szabadság alakja 

készült el 1886 tavaszán, ezt a Harckészség és az Áldozatkészség követte 1887 nyarán. A 

végére maradt a Haldokló harcos, illetve a csoport főalakja, a Hungária. 

Felavatása 

A szobor ünnepélyes felavatására 1890. október 6-án került sor a Szabadság téren. Az 

ünnepélyen részt vettek a vértanúk családtagjai (Damjanich Jánosné, Schweidel tábornok lánya, 

Leiningen tábornok fia), illetve a szabadságharc tisztjei közül Klapka György. 

Az emlékmű utóélete 

Az első világháború után, Arad Romániához csatolásakor szinte azonnal felmerült a szobor 

lebontásának gondolata. 1923-ban a rongálások megakadályozása céljából bedeszkázták az 

emlékművet. 1999. október 6-án a Magyarország és Románia között létrejött megegyezés 

alapján kezdődött meg a restaurálás folyamata is. 

2004-ben Adrian Năstase kormánya, több országgyűlési képviselő tiltakozása ellenére, 

jóváhagyta, hogy a szobrot ismét felállítsák a román–magyar megbékélésnek szentelendő 

emlékparkban. A szobor leleplezése az új helyen 2004. április 25-én történt, román és 

magyar hivatalos személyek jelenlétében. Az új helyszínen, ami a „Megbékélés Park” 

(románul Parcul Reconcilierii) nevet kapta, egy 9 m magas győzelmi kapuval szemben áll, 

amely alatt Avram Iancu és más román felkelők állnak.  

Csiky Gergely Főgimnázium: 

Csíksomlyói  Csiky Gergely (Pankota, 1842. december 8. – Budapest, 1891. november 19.) 

drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia 

levelező tagja. Csíksomlyón élt  gimnáziumot. Aradon végezte-Magyarországom a Kaporsvári 

színházat róla nevezték el. 

 

Március 15-iesemények- és a 1848-as forradalom és szabadságharc eseményei 

1848. március 15.csöpörgő eső- Budapest-  
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A pesti forradalom híre 1848. március 17-én jutott el Aradra. Júniusban megkezdődött az 

aradi  nemzetőrség létrehozása, melynek később nagy szerepe volt a megyei ellenforradalmi 

megmozdulások elfojtásában.  

A világosi fegyverletétel. 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt 

letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezhetik őket a 

vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. 

A magyar szabadságharc bukása után a városba helyezte át főhadiszállását Haynau 

táborszernagy,  akinek utasítására egymás után születtek a halálos ítéletek a szabadságharcban 

részt vett főtisztek és politikusok ellen. Ebben az időszakban, 1849. október 6-án az aradi vár 

melletti vesztőhelyen végezték ki a magyar forradalom tizenhárom tábornokát 

 Augusztus 22-én az oroszok elvették fegyvereiket, majd másnap átadták őket az osztrákoknak. 

Augusztus 25-én érkeztek Aradra, s még aznap megkezdődtek a kihallgatások. Mindegyikük 

két kihallgatáson vett részt, s ezt követően lehetőségük nyílt írásban utólagos beadványt intézni 

a hadbíróságnak. 

1849. OKTÓBER 6, Az aradi tizenhármak 

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel után a császári 

haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy 

ezredesét, akik a bukást követôen kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek:  

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô, Knézich Károly, Lahner 

György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg 

Ernô, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.  

Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap  

1. Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf 

Batthyány Lajost elsô magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc 

Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: "Az ég és 

pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérôl! Ôt magát 

azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás 

legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!"  



E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az idôben 

Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal 

kell bûnhôdnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is 

bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a késôbbiekben az uralkodóra és 

családjára.  

1. Ferenc József elsô gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában 

meghalt.  

2. Sógornôje, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megôrült 

3. Alig két héttel késôbb Habsburg Matild fôhercegnô tûzhalál áldozata lett.  

4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlôtték Ferenc József öccsét, Miksa 

császárt.  

5. 1889. Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös 

lett öngyilkos.  

6. 1891-ben a tengereken eltûnt a fôhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, 

Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.  

7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fôherceg.  

8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fôherceg.  

9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fôhercegnô, Ferenc József sógornôje.  

10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet 

királynét.  

11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fôhercegnô. 

12. -. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek 

Zsófiát.  

Hajtsuk meg fejünket ! 

Lippa-Aradtól 30 km re IV . Béla építtette 1240- ben- Mátyás király bírtoka lett később aki 

fiának adományozta a várat. 

érdekessége a vár történetének hogy amikor a törökök elfoglalták Budát a koronázási jelképeket 

és a koronát is itt őrizték. Sajnos később török kézre került aki azonban nem rombolta le a várat, 

hanem felújította. 

 



Székely ételek. 

 „Székelyföld” Erdély szívében található meg, egyike a szépségekben, ritka 

jelenségekben és ásványkincsekben egyaránt gazdag kis tájaknak. Az egykori Marosszék és 

Udvarhelyszék, a mai Maros és Hargita megye határán helyezkedik el. Itt található 

Székelyudvarhely, Farkaslaka, Korond, Felső-Alsósófalva, Parajd, Szováta és részben Sóvárad, 

Kibéd medencék is. Székelyföld hagyományos foglalkozásai: földművelés, fafaragás, 

fazekasság, állattenyésztés, zöldségtermesztés. Így vált általánossá, pl. a levesek között a 

Havaselvén részben átlényegült balkáni csorba, ami különben egy igen ízes fogás, ha eredeti 

recept szerint készül. Ami jellemzője, hogy gyakorló honában korpaciberével savanyítják. 

 

Bemutató előadás 
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