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2016. március 15. 

A kora hajnali órákban indultunk Erdély felé. 10 óra körül érkeztünk Nagyváradra, ahol találkoztunk 

Vajda Éva idegenvezetővel, aki 5 napon keresztül kísért bennünket, és szórakoztatott vidám 

történeteivel. Először a gyönyörű püspöki palotát látogattuk meg. Ez Erdély legszebb és legnagyobb 

barokk temploma.  A templom legféltettebben őrzött kincse Szent László hermája és a benne tartott, 

a királynak tulajdonított koponyacsont darab, melyet a híres győri Szt. László-hermában lévő 

koponyacsontból pattintottak le. Szent László szobra előtt felolvastuk a róla szóló legendát. A Petőfi 

szobornál egy verssel és egy közös énekkel emlékeztünk meg 1848-49. hőseiről. 

Utunkat folytattuk tovább a Partium területén Erdély kapuja, a Királyhágó felé. Sajnos, a hágón csak 

egy rövid fotózás erejéig tudtunk megállni, mert jeges szél fújt, és havas eső esett. A buszon Éva 

nénivel beszélgettünk Erdély és Magyarország különválásáról, a Partiumról. 

Hosszú buszozás után megfáradtan érkeztünk Erdőszentgyörgyre, ahol az első vacsoránkat 

fogyasztottuk. Ezután érdekes kvízjátékot játszottunk, és bár fáradtak voltunk, mindenki nagyon 

élvezte a játékot. 

Első szállásunk Farkaslakán volt, nagyon szép magánházakban laktunk, ahol nagyon kedvesen, 

vendégszeretően fogadtak bennünket. 

2016. március 16. 

Ezen a napon is korán keltünk, hisz tartalmas, hosszú nap állt előttünk. Reggeli után a 

Templomkertbe a legnagyobb székely író, Tamási Áron síremlékéhez látogattunk. Sírkövét Szervátiusz 

Jenő, és fia Tibor, erdélyi szobrászok alkották. A kövön ez a felirat olvasható:  „Törzsében székely volt, 

fia Hunniának. Hűséges szolgája bomlott századának.” Tamási Áron kimagasló megörökítője volt a 

székely életmódnak. Egy rövid részletet olvastunk fel az Ábel –trilógiából. Tisztelegtünk az Aradi 

Vértanúk és a Trianoni emlékmű előtt. 

Ezután egy igen hosszú utazás várt ránk, Gyimesközéplokig mentünk. Itt a hegyoldalban egy kis 

gazdaságot látogattunk meg, ahol a gazda és családja nagyon nagy szeretettel vártak bennünket. 

Kenyeret sütöttünk a kemencében, kesicével tojást írtunk. Mivel nagyon hideg volt, sokan 

felfutottunk a domboldalba, jót tett a mozgás, jól kimelegedtünk. A sok mozgás után jól esett az 

ebéd: szalonna, kolbász, zakuszka, tepertőkrém, orda, túró, lila hagyma, na és a frissen sült kenyér. 

Vendéglátóink a saját maguk által gyűjtött gyógynövényekből főztek nekünk teát, ami bizony nagyon 

jól esett mindenkinek, hisz nulla fok alatt volt a hőmérséklet. 

A megérdemelt ebéd után lovas szekerekre szálltunk, és kikocsikáztunk egy vízeséshez. Nagyon szép 

tájakon haladtunk, és élveztük a kellemes napsütést, bár átmelegedni tőle nem tudtunk. 

A kocsizás után betértünk a hidegségpatakai magyar iskolába, ahol átadtuk ajándékainkat az ottani 

gyerekeknek. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, finom fánkkal kínáltak bennünket a 

népviseletbe öltözött lányok. Élvezhettük táncukat, énekeiket, megismerkedhettünk a gyimesi 

csángók viseletével, szokásaikkal. Fergeteges hangulat kerekedett, és közülünk is sokan beálltak a 

körtáncba. De a legemlékezetesebb bizonyára mindenki számára a spontán kialakult foci. Fiúk, lányok 

vegyesen, ők népviseletben, vidáman rúgtuk a bőrt. Hosszan tartó búcsúzkodás után fájó szívvel 

köszöntünk el tőlük, és mentünk a szálláshelyre. 



Nagyon finom és bőséges vacsorával vártak bennünket, volt, aki a palacsintát meg sem tudta enni. 

Vacsora után összefoglaltuk a napot, beszélgettük élményeinkről, a látottakról, az érzésekről, 

amelyek bennünk ébredtek a nap kapcsán. 

2016. március 17. 

Gyimesbükkre indultunk, az ezeréves határra. Csodálatos táj, nyugalom, kevés autó fogadott 

bennünket az út során. Szerencsére az időjárás is nekünk kedvezett, csodálatos napsütésben 

utazhattunk. A szépen felújított bakterház fölött felmásztunk a Rákóczi vár romjaihoz. Meseszép 

kilátás kárpótolt bennünket a sok lépcsőért. Ha már Rákóczi vár, hát elénekeltük a Csínom Palkót. 

Ezután felsétáltunk a Kontumáci kápolnához. A kápolna tőszomszédságában fekszik az egykori 

vesztegzár és vámház épületének romjai. 

Moldvába, a Keleti- Kárpátok keleti oldalába, Pusztinára látogattunk. A helyi Magyar Házban 

hagyományőrző előadást mutatott be Nyisztor Ilona Magyar Örökség-díjas énekesnő és a híres 

Pusztinai Hagyományőrző Csoport. Találkoztunk a magyar oktatásban részt vevő diákokkal is, akik 

szintén részt vettek az előadásban. Csodálatos dalokkal, szavalatokkal, érdekes történetekkel, melyek 

2000-ig szájról szájra terjedtek, hisz nem volt magyar oktatás Pusztinán, tették felejthetetlenné 

számunkra ezt a napot. A lebilincselő műsorban helyet kaptak népdalok, vallási énekek, archaikus 

imák, mesék és népi tréfák is. Megismerkedtünk a moldvai csángók népi hangszereivel, 

népviseletükkel, táncaikkal, dalaikkal, furulyaművészetükkel. Megtanultuk a Túl a vízen című csángó 

népdalt, melyet folyamatosan énekeltünk a buszon a kirándulás során. De a legnagyobb élmény, 

amely a legmegindítóbb számunkra, a közösen elénekelt Himnusz. Könnyeket csalt a szemünkbe, 

amilyen tisztelettel, átéléssel és büszkeséggel énekelték.  A műsor után nagy gasztronómiai élményt 

nyújtott a hagyományos receptek alapján készített ebéd, a híres moldvai savanyú leves. Ellátogattunk 

egy idős magyar asszonyhoz, Kati nénihez, aki a szövésről mesélt nekünk, és mutatta meg hogyan 

készülnek a szép moldvai szőttesek. Mivel a moldvai csángók az 1700-as évek magyar nyelvét 

beszélik, bizony nagyon kellett figyelnünk, hogy megértsük, mit is mond Kati néni. Felejthetetlen 

emlékekkel indultuk vissza Gyimesfelsőlokra. Aki még nem merült ki a nap során, vacsora után 

felszalad a sípályán a hegyoldalba. 

2016.március 18. 

A borosapatakai skanzenbe látogattunk, ahol a Gyimesek minden szegletéből származó régi házak 

láthatóak, hagyományos eszközökkel, népi bútorokkal berendezve. Innen látogatást tettünk 

Csíksomlyóra a kegytemplomba, a magyarság legfőbb zarándokhelyére. Itt található a hársfából 

faragott Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor, mely a templom legnagyobb értéke. 

Megnéztük a Barátok feredőjét, az ott eredő forrás vizét is megkóstoltuk. 

Székelyföld fővárosának főterén, Székelyudvarhelyen, megtekintettük a legnagyobb székely, Orbán 

Balázs szobrát, a millenniumi emlékművet. Az Emlékezés Parkjában láthattunk nagyjainkat, többek 

között Wesselényi, Hunyadi János, Csaba királyfi, Bethlen, II. Rákoczi Ferenc, a Vándor Székely 

szobrát. Útban Korond felé megálltunk Szejke-fürdőn, Orbán Balázs sírjánál elénekeltük a székely 

Himnuszt. Korondon egy fazekas műhelyben megcsodálhattuk, hogyan készülnek a híres korondi 

kerámiák. Apró ajándékokat, emléktárgyakat vásároltunk az otthoniaknak. Késő este fáradtan, de 

rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztünk Válaszútra a Kallós Kollégiumba. A kollégiumban hét 

közben olyan gyermekek laknak, akik a szórványfalvakban élnek, ahol a magyar lakosság alacsony 

száma miatt nincs magyar oktatás. Vasárnap délutánonként busz járja körbe a falvakat, szedi össze a 

kicsiket óvodás kortól és hozza a kollégiumba azért, hogy továbbra is tudjanak magyarul tanulni, 

őrizni, ápolni hagyományaikat. 



2016. március 19. 

Reggeli után átsétáltunk a Kallós Múzeumba. 

Megismerkedtünk a 90 éves legendás gyűjtővel, néprajztudóssal, csángókutatóval, a táncház 

mozgalom egyik elindítójával, az 50-es években Moldvában, Lészpeden tanító Kallós Zoltánnal is. A 

válaszúti szórványkollégium és a Kallós-Alapítvány nemzetmentő munkájából kaptunk ízelítőt, majd a 

Kallós-múzeumot tekintettük meg, amely Erdély egyik legértékesebb, 10 000 darabból álló néprajzi 

gyűjteménye, értékes válaszúti, széki, kalotaszegi, gyimesi és moldvai csángó, valamint román és 

szász népművészeti, népviseleti darabokkal, tájjelegű szobákkal. Az idős tudóssal közös fotót is 

készítettünk. 

Kolozsváron első utunk a Házsongárdi temetőbe vezetett. A sok évszázados magyar írásbeliség 

nagyjainak nyugvóhelye és egyben az emlékezések kegyhelye. Itt található többek között Apáczai 

Csere János, Dsida Jenő, Báró Jósika Miklós, Kós Károly, Reményik Sándor, Xantus János, Zilahi 

Erzsébet sírja. Erdély fővárosában, a Kincses Városban, Kolozsváron vezetett városnézésben volt 

részünk: megtekintettük Mátyás szülőházát; a Szent Mihály templomot, ahol igazságos Mátyást 

megkeresztelték, körülötte a magyar múltról (és jelenről) mesélő nagy polgárházakkal; Fadrusz János 

alkotását, a híres Mátyás-szobrot; a Sárkányölő Szent György szobra által vigyázott Farkas utcai 

református templomot, ahol más nagyságok mellett I. Apafi Mihály és felesége, Bornemissza Anna, 

illetve II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata kriptája is található. Elhangzott Sárkányölő Szent 

György legendája. 

Utolsó állomásként meglátogattuk Körösfőn Kalotaszeg egyik legszebb, múzeumnak is beillő festett 

fakazettás mennyezetű református templomát. Beszélgetést folytattunk a református vallás 

kialakulásáról. A Királyhágón megálltunk egy rövid ebédre, megkóstoltuk a híres micset, ami nagyon 

ízlett mindenkinek. Még egy utolsó pillantás a Kárpátokra, és elindultunk haza felé. A buszon 

beszélgettünk, kinek mi volt a legszebb emléke, és mi volt a rossz? Az egyöntetű válasz mindenki 

részéről: „ rövid volt”. 

 


