
Határtalanul Erdélyben 

     Fontosnak tartom, hogy annak az országnak ahol élek, megismerjem a 

múltját, ezért nagy lehetőségnek tartottam, hogy a pályázat által eljuthatok 

Erdélybe. Ízelítőt kaphattunk a történelméből, természetismeretéből, 

természetvédelméből, népművészetéből, az irodalmából és a magyar nyelv 

iránti elkötelezettségből és tiszteletből.  

     2022.05.15-én indult velünk a busz, és egy izgalommal teli utazás vette 

kezdetét. Dél körül értünk a határhoz, a határellenőrzés után a kirándulásunk 

első állomása Nagyvárad volt. Elsőnek a nagyváradi római katolikus 

székesegyházat tekintettük meg, mely a legnagyobb barokk stílusban épült 

templom Romániában. A székesegyház előtt Szent László szobra áll. A részben 

restaurált várrészekben gyönyörködtünk. Furcsa érzés volt, hogy valahol a 

lábunk alatt a mélyben, még a fel nem tárt részekben ott nyugszanak nagy 

királyaink sírjai. Mindenhonnan a múlt lehelete áradt. Ezután a főtéren 

megtekintettük a Fekete Sas palotát, mely szecessziós stílusban épült. A 

palota már a kezdetek óta több funkciót tölt be (éttermek, cukrászdák, irodák, 

szállodák stb.). A Fekete Sas palota és az üvegablakon látható fekete sas a 

város szimbólumává vált és Erdély legkiemelkedőbb alkotásai közé tartozik. A 

délután folyamán a körösfői református templomot látogattuk meg, ahol egy 

helyi lakos ismertette velünk az ottani népi hagyományokat és szokásokat. A 

késő esti órákban megérkeztünk a szálláshelyünkre, Mezőmadarasra.  

Másnap a reggeli után elindultunk a tordai sóbányához. A sóbánya a világ 

leglátványosabb ember alakította mágikus birodalom Erdély mélyében. Úgy 

alakították ki a föld alatt, hogy bele ástak a sóba, mely az évszázadokon 

keresztül a térséget beborító tenger elpárolgása után rakódott le. A tordai 

sóbányából származó só 60 évre elegendő sómennyiséget tudna biztosítani az 

egész bolygó számára. A lépcsők 13 emeletnyi mélyégbe visznek le és 

mindegyik emeleten megjelölték a kiásás évét. Rengeteg szabadidős 

tevékenység közül lehet válogatni, lehetőség nyílik ugyanakkor az óriáskerék 

és a csónakázás kipróbálására. Mi a csónakázást próbáltuk ki, amely 

mindenki számára felejthetetlen élmény marad, de maga a sóbánya is szemet 

gyönyörködtető.  A nap további részében a tordai hasadékhoz utaztunk. A 

hasadék mészkő hasadék a torockói hegységben. Egy nagyobb, beszakadt 

barlangrendszerből jött létre és ezt a beszakadt völgyet mosta ki a benne folyó 

Hesdát-patak sok-sok éven keresztül. A hasadék létrejöttét illetően több népi 

hiedelem is fenn áll.  

A kirándulás harmadik napján az első megállón a marosvásárhelyi 

Elektromaros Szakközépiskola, vagy, ahogy ők nevezik líceum volt. Az 

iskolában a román és magyar származású diákok különböző kulturális műsort 



adtak elő. Megtekintettük Marosvásárhely egyik legjelentősebb kulturális 

örökségét a Teleki-Bolyai könyvtárat, melynek közismert neve a Teleki Téka. 

1802-ben gróf Teleki Sámuel Erdély kancellárja létesített, aki nemcsak 

gazdag, hanem rendkívül művelt ember is volt.  A napkövetkező látnivalója a 

Kultúrpalota volt, mely a város főterének meghatározó épülete. Az épületnek 

gazdag szobor és mozaik díszítése van, az ablakokon magyar mondák jelenetei 

elevenednek meg. Ezután ellátgattunk a Mikó-várhoz, melyről megtudhattuk, 

hogy az egykori Martonfalva területén fekszik és reneszánsz stílusban épült. 

Délutáni programunk a szovátai Medve-tó felkeresése volt. Mely a világ 

legnagyobb heliotermikus tavaként is ismert. A Medve-tó a sós tavak közé 

tartozik. Nevét annak köszönheti, hogy alakja egy kiterített medvebőrre 

hasonlít. A tó hőmérséklete általában 35°C-ra melegszik fel. A nap folyamán 

még Korondra is ellátogattunk.  

Negyedik napon megnéztük a Csíksomlyói templomot, mely mélyen tisztelt 

zarándokhellyé vált. A templombelső gazdagon díszített, a festett üvegablakok 

magyar és más szentek alakjait ábrázolja. Tiszteletünket tettük a mádéfalvi 

emlékmű előtt, mely a székelyek egy csoportja ellen elkövetett 

tömeggyilokosságnak állít emléket. A Gyilkos-tó Erdély egyik legismertebb 

tájképe, természeti ritkaság, páratlan látvány a rozsdás vörös víztükörben 

meredező fatörzsek csonkjai. A Gyilkos-tó onnan kapta a nevét, hogy a legenda 

szerint, mikor a hegy beomlott a völgybe, az ott legeltető pásztorokat is maga 

alá temette és az ő vérük vörösre festette a tó vizét, innen származik a tó 

eredeti neve a Vörös-tó. Miután megcsodáltuk a Gyilkos-tavat, körbe sétáltuk 

a Békás-szorost, mely a Kárpátok egyik legdrámaibb hasadékvölgye. A 

szorosban az országutat kilométereken keresztül 2-3000 méter magas sziklák 

szegélyezik, az út és a patak éppen hogy elfér, több helyen is alagutakat fúrtak 

a sziklákba.     

A kirándulás utolsó napján elmentünk a bonchidai Bánffy-kastélyba, mely 

Erdély egyik leglátványosabb főúri kastélya. A kastélyt a 16. században 

kezdték el építeni és a 19. században nyerte el végleges formáját. Az épület 

jelenleg felújítás alatt áll. Megtekintettük a Kallós Zoltán Néprajzi 

Gyűjteményt, ahol rengeteg fontos és érdekes információt tudhattunk meg az 



életéről és a munkásságáról. Az utolsó megállónk Kolozsvár volt, ahol 

megtekintettük a Mátyás király szoborcsoportot, majd a belváros többi részét. 

Ezután pedig elindultunk hazafelé.  

Szállásaink tiszták és rendezettek voltak, kedves szállásadókkal, akik mindig 

megpróbáltak a kedvünkre tenni. Az esték mindig remek hangulatban teltek, 

éjszakába nyúló beszélgetésekkel, nevetgélésekkel. Az ételek íz világa kicsit 

másabb volt, mint a megszokott, de az ételek így is finomak voltak. 

     Visszagondolva a busz utak hol rövidnek, hol végtelenségig hosszúnak 

tűntek, mégis a busz ablakon kitekintve újabb és újabb természeti csodákat 

fedezhettünk fel. Hazafelé kettős érzésekkel indultunk, mert egyrészt 

szomorúak voltunk, hogy vége ennek az élmények, a közös kirándulásnak, 

másrészt vártuk, hogy jól kipihenhessük magunkat.  Hazaérkezésünk a 

péntek hajnali órákban történt, legtöbbünket az álmukból felébresztett szülők 

várták.  

Számomra a kirándulásból a tanulság az volt, hogy megértettem, hogy a 

szétdarabolt ország határain túl is élnek magyarok, kiknek múltja, kultúrája 

a magyarság része. Ízelítőt kaptam a határon túli erdélyi magyarok 

történelméből, életéből, jelenéből, hagyományaiból, jelenéből.  

 

 

Ui.: Köszönet a tanárnőknek, hogy megszervezték, lebonyolították a 

kirándulást és ezzel mindenkinek egy maradandó élményt alkottak! 

 

Tóber Anna Mónika 
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