Határtalanul utazás Erdélyben

Épített örökségek és természeti kincsek nyomán Erdélyben
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
Utazás időpontja: 2022. 04.26. - 05. 01.

Célunk az utazással az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek
magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését. Az utazás során a
meglátogatott helyszínekhez kötődő legendákkal ismerkedtünk meg, valamint megismertük
Erdély gyönyörű természeti látnivalóit. Gyalogtúrára indultunk Torockón, történelmi
városokkal és azok múltjával ismerkedtünk. Betekintést nyertünk az erdélyi magyarok és
szászok világába. Kirándulásunk minden napjával igyekeztünk egy kicsit jobban megismerni az
Erdélyben élő népcsoportokat, azok történelmét, néprajzát és feltöltődtünk a híres érintetlen
erdélyi természetben.

A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ PROGRAM megvalósulása
1. nap:
Első állomásunk Arad volt. Megnéztük a méltatlan környezetben álló 13 aradi vértanú
emlékművélt, majd az egyik legnagyszerűbb magyar szoborcsoportot, Zala György
monumentális alkotását, a hányattatott sorsú, 1848/49-es szabadságharc mártírjainak
emléket állító Szabadság-szobrot, melyet 1890-ben állítottak fel több 10 ezres tömeg
jelenlétében. Döbbenten hallgattuk, hogy amikor 2004-ben újra felállították a Megbékélés
parkban ezt azzal a feltétellel tették, hogy szemben a szabadságharc idején magyar civileket
mészárló Avram Iancu és társainak emlékművét állították ki. A szoborcsoport után tettünk egy
sétát a belvárosban.
Másofik megállónk a történelmi Magyarország egyik legfontosabb Mária-kegyhelye, a Maros
völgyében fekvő Lippával szemben lévő, impozáns, barokk, kéttornyú máriaradnai
kegytemplom volt. Mindenkit lenyűgözött lépcsősorával, méreteivel. Sokan megsimogattuk a
patkónyomot is, hátha visszatérünk.

Harmadik megállónk után Solymos várát hódítottuk meg egy kellemes séta keretén belül,.
Felérve szép kilátás nyílt a Maros-völgye felé.

Este elfoglaltuk szállásainkat és megvacsoráztunk.

2. nap: 2022.04.27., szerda
Elsőként a Déva várához sétáltunk fel. Felkapaszkodva az erődítményhez felidéztük a Kőműves
Kelemenné balladáját, és meghallgattunk egy részt a Kőműves Kelemen rockballadából.

Majd Vajdahunyadra utaztunk, ahol a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt
látogattuk meg idegenvezetéssel. Az 1896-os millenniumi ünnepségek, a honfoglalás

emlékére készítették el mását, a Vajdahunyad várát Budapesten, amire ezentúl már más
szemmel néz mindenki, aki pl. elmegy egyet korcsolyázni a városligeti műjégre.

Utána Algyógyra utaztunk, ahol megnéztük a gyönyörű feredőgyógyi vízesést.

Következő állomásunk Gyulafehérvár volt: székesegyház, séta a várnegyedben. Reméljük,
hogy elnyeri méltó helyét ez a gyönyörű várnegyed az Unesco Világörökségi listáján. Az 1200as években épült érseki székesegyház magyar nemzeti emlékhely, Erdély egyik legfontosabb
szakrális központja. a Hunyadiak, Izabella királyné és János Zsigmond keleti magyar király,
később Erdély első fejedelme gazdagon díszített szarkofágjait, Márton Áron püspök, Fráter
György barát és más erdélyi nagyságok végső nyughelyeit is megtekintettük.

A nap utolsó pontjaként Magyarigenbe látogattunk, ahol Bod Péter szolgált évtizedeken át. A
tiszteletes úr mesélt nekünk: mesélt a szórványról, elmondta azt is, hogyan pusztították
1848/’49-ben a felheccelt román szabadcsapatok Alsó-Fehér vármegye magyar civil lakosságát

úgy, hogy csak hírmondók maradtak belőle (ebben az egykor színmagyar faluban például ma
már csak néhány magyar él). Megmutatta az áldozatok emlékére emelt kopjafát. Bemutatta a
3 hajós, 300 férőhelyes templomot, melyet a legszebb barokk protestáns templomnak
tartanak Erdélyben, mely alól, ha csoda nem történik, rövidesen kifogy a nép. Beszélt híres
elődjéről, a 20 évig, haláláig, 1749-69 között e faluban, több száz fős gyülekezetet szolgáló Bod
Péterről. A nagy irodalomtörténész, egyháztörténész, történész, író férfiúról, aki előtte
Bethlen Kata udvari lelkésze volt, és „a késő-barokk évtizedek legnagyobb magyar tudósának”
tartják.
Este elfoglaltuk a szállásunkat Nagyenyeden.
3. nap: 2022.04.28., csütörtök
Szakadó esőre ébredtünk, de ez nem gátolt meg minket abban, hogy egy egy mágikus
birodalmat fedezzünk fel Erdély mélyében. A tordai sóbányában 13 emeletnyit lépcsőztünk
lefele, közben minden emeleten láthattuk a kiásás évét jelző évszámot. A sóbányát a BBC
szavazásán pár éve a világ 10 legismeretlenebb és legfantasztikusabb látnivalója közé sorolták.

Utána a fellegek ellenére bemerészkedtünk a Tordai-hasadékba. Visszafelé bőrig áztunk, de
így is örök emlék marad a sok-sok hídon való átkelés a gyönyörű hasadékban.

Késő délután táncos bemutatót néztünk Magyarlapádon, és megismerkedtünk a
szórványkollégiumban zajló élettel. Volt a mieink között is olyan, aki a bemutató után táncra
perdült.

Az estét megint Nagyenyeden töltöttük.

4. nap: 2022.04.29., péntek
Ezen a napon Kolozsvárra, a kincses városba utaztunk. Városnéző sétán vettünk részt helyi
vezetővel. Megtekintettük Mátyás király szülőházát, Bocskai István szülőházát, a Szarvas-házat
- itt működött Heltai Gáspár nyomdája, a Ferences templomot, a Szent Mihály székesegyházat,

Mátyás király szobrát. Sétáltunk a Házsongárdi temetőben is, ahol számos, magyarságunk
számára kiemelkedő fontossággal bíró személyiségek nyugszanak: többek közt találkoztunk
Kós Károly, Reményik Sándor és Dsida Jenő síremlékeivel.

Válaszútra utazva Erdély leggazdagabb néprajzi gyűjteményét, a Kallós Múzeumot látogattuk
meg. Felbecsülhetetlen értékű mezőségi, kalotaszegi és moldvai csángó gyűjteményt őriznek
itt, egyebek mellett. A közelmúltban, idős korában elhunyt Kallós Zoltán, a legendás
néprajzkutató, népdalgyűjtő, tanár, értékmentő életműve ez a gyűjtemény. Itt, a
visszaszerzett családi birtokán van a Kallós Alapítvány által működtetett szórványkollégium is.
Az itt zajló életről és a szórvány létről is hallottunk.
Este visszatérünk a szállásunka és vacsora után egy gitározós, éneklős, nagyon jó hangulatú
estét tartottunk.

5. nap: 2022.04.30., szombat

Reggeli után nagy túrára indultunk, ugyanis Torockóra utazva megmásztuk a Székelykő
csúcsát, ami mögött még a nap is kétszer kel fel. 1129 méterre felérve csodálatos kilátás tárult
a szemünk elé, valamint megemlékeztünk arról, hogy magasabban vagyunk, mint
Magyarország legmagasabb pontja. És elénekeltük a székely himnuszt. Ezt a túrát senki sem
fogja elfelejteni.

A faluba visszatérve sétát tettünk Erdély egyik legszebb, legtöbbet fotózott falujában, a
skanzen jellegű Torockón. A Székelykő lábánál fekvő falu különleges építészeti jelleggel,
néphagyományokkal és népi kultúrával bír.
Majd elfoglaltuk a szállásainkat.

6. nap: 2022.05.01., vasárnap
A visszaúton először a Körösfői templomnál álltunk meg. A tiszteletes mesélt a török idők
érdekes emlékéről, az ún. „Rákóczi szőnyegről”, amely a történészek szerint Erdélyben

készített gördesz csomózású török imaszőnyeg. Miután megnéztük a templomot,
vásárolhattunk a kirakodóvásárban.
Utána rövid megállóval búcsúztunk Erdélytől a Király-hágón, a történelmi Erdély kapujában.
Vetettünk még egy pillantást a Nyugati-Kárpátok mesés vonulatára mielőtt hazautaztunk.

Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy megismerhettük Erdély egy
részét, hogy találkozhattunk határainkon túl élő magyarokkal.
Örök emlék, életre szóló élmény.

