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2006. októberében egy csodálatos utazásban volt részem, amikor végre 

megismerhettem a varázslatos Erdély egy kicsiny szeletét, amire már oly régóta 

vágytam. Egy kedves kollégámmal, Nagy Attilával kaptuk azt a megtisztelő 

feladatot, hogy iskolánkat képviseljük azon a testvérvárosi találkozón, amely ez 

alkalommal Székelykeresztúron zajlott, a francia testvériskolánk képviselőinek 

részvételével is. Jelen dolgozatomban, az utazásunk közben megismert 

nevezetességek sorával, a számunkra készített programokon és kirándulásokon 

való részvétel újraélésével, a munkaértekezletek eredményeinek ismertetésével 

szeretném bemutatni minden kedves érdeklődő olvasónak az ottani vidéket, az 

erdélyi iskolával való kapcsolatunk történetét és jelenlegi helyzetét. 

 

2006. október 8. 

 

A kora reggeli órákban indulunk, hiszen hosszú utazás áll előttünk. 

Sofőrünk, Györfi Gyula, iskolánk mikrobuszának gyakorlott vezetője és kollégám 

Nagy Attila jól ismerik az utat, már nem először teszik meg ezt az útvonalat. 

Közben felidézik a régi eseményeket, ismerősöket, mesélik nekem az emlékeket, 

beszámolnak az útközben található nevezetességekről. Sok új információt tudok 

meg tőlük. Vidáman, érdekes dolgokról beszélgetve telik az idő.  

Erdélyről már sok útleírás, élménybeszámoló jelent meg és mindenki 

elragadtatással, a hagyományok és az itt élő emberek tiszteletének hangján beszél a 

táj szépségeiről, múltról és jelenről egyaránt.  
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Persze a hagyományok megőrzése, azok tisztelete és az ember két egymástól 

elválaszthatatlan dolog, amelyek csak együtt léteznek, egyik ad értelmet a 

másiknak. 

Ha Erdélyre gondolok, a szomorú történelmi események mellett eszembe jut 

a gyönyörű táj, a kedves emberek, a honfitársaink, akik lakják, a sok-sok anekdota 

és legenda, amely az ottani élet vidám oldalát mutatják be. De az életnek, mint 

mindenhol, van szomorúbb, hétköznapibb oldala is. Ezt is tapasztaljuk, amint 

látjuk a házakat, az udvarokat, a földeken keményen dolgozó, nehéz paraszti 

munkát végző embereket. Mégis, mintha egy olyan érzésem lenne, hogy az 

emberek itt nem birtokolják az anyagi javakat, hanem a munkához való 

hozzáállásukkal, pozitív életszemléletükkel óvják-védik azt, amilyük van. Rend és 

tisztaság van mindenfelé, ahová nézek. Dolgos, szorgalmas emberek lakhatnak itt, 

akik nem csak a szorgos kezükkel, de a vidék- és munkaszeretetükkel is érlelik a 

termést. Mint a jó gazda a szemeivel. Ez az első benyomásom Erdélyről. 

  

 
 

Székelykeresztúrig több nagyvároson át halad az út. Nagyvárad, Kolozsvár, 

Torda, Segesvár… Nagyváradnál tovább még nem jutottam, pedig Erdély nem is 

igazán számít külföldnek. Ezt esetleg a határon átkelve veszi észre az ember, ahol 

még működik az útlevél ellenőrzés, és a vám, Romániának az Európai Unióba való 

belépéséig, ami már nem sokáig várat magára, és amelynek vannak előnyei és 

hátrányai – mint ahogy ezt később megtudtuk a lakosság véleménye alapján.   
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Kolozsváron megállunk egy nagyon kevés időre, lábainknak hiányzik már a 

menés, séta közben megnézünk két nevezetességet a város ezernyi látnivalója 

közül.                                                                                           
 

Cluj-Napoca (Kolozsvár) 

 

Mátyás király lovas 

szobra a Szent Mihály-

templom déli 

homlokzata előtt áll. 

Fadrusz János mesteri 

alkotása, 1902-ben 

állították fel. A bronz 

szoborcsoport közepén 

bástyaszerű alapzatról 

magasodik fel a király 

lovon ülő figurája. 

Alatta és körülötte 

hadvezérei, Magyar 

Balázs, Kinizsi Pál 

temesi bán, Zápolya 

István nádor, Báthori 

István erdélyi vajda állnak. 

 

Mátyás király szülőháza (Str. Matei Corvin 6.) a XV. század első felében épült, 

egyszerű külsejű épület, szépen tagolt gótikus kapuval. A király születésekor az 

épület Méhffi Jakab 

szőlősgazdáé volt. 

Itt szállt meg 

Mátyás anyja, 

Szilágyi Erzsébet, s 

itt szülte meg fiát. 

Mátyás király 1467-

ben Méhffi 

örököseit, lányait és 

vejét, Kolb Istvánt 

adómentességgel 

tüntette ki. A ház 

szobái boltozatosak, 

sok átépítés után is 

jellemzőek a 

középkori polgári 

építkezésre. Az 
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épület falán bronz emléktábla van. Az 1940-es években Kós Károly restaurálta. Ez 

volt sokáig az Erdélyi Kárpát Egyesület székháza és híres múzeuma. Jelenleg az 

Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola székhelye. 

 

Segesváron, Erdély egyik legszebb fekvésű városán nem tudunk úgy áthaladni, 

hogy ne állnánk meg, és legalább a várat ne néznénk meg. 

 

Sighişoara (Segesvár) 

 

Segesvár Maros megye (judeţul Mureş) területén fekszik. A város környéke ősidők 

óta lakott. A római időkben ezen a tájon feküdt a Castrum Stenarum őrhely, amely 

a Gyulafehérvár (Apulum) felé vezető fontos út biztonságára vigyázott. A szláv 

eredetű földrajzi nevek azt bizonyítják, hogy a terület a honfoglalás előtt az 

óbolgárok fennhatósága alá tartozott. II. Géza király, majd II. András szász 

telepeseket hívott e vidékre, akik a vár építését 1191-ben kezdték el. Az 

oklevelekben a vár „castrum sax”, majd „Civitas de Segusvar” neveken szerepel. A 

város igazi megerősítése Róbert 

 

Károly trónra lépésétől a mohácsi vészig 

tartott. Mátyás király idején a város részt vett 

a Veres Benedek által vezetett királyellenes 

felkelésben. 1506-ban az erdélyi rendek az 

itteni vártemplomban erősítették meg a három 

nemzet (magyarok, székelyek, szászok) 

unióját. A XVI. században a város 

evangélikus hitre tért át.  

867 után a szászok elvesztették  

   

       A megyeháza épülete 

 

autonómiájukat, s 1876-ban 

Segesvár Nagy-Küküllő vármegye 

székhelye lett.  

                                                                          Segesvár tipikus házaival 
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A város két részből áll, az 

Alsóvárosból és a 

Felsővárosból, vagy Várból. Ez 

utóbbi egy 72 m. magas 

hegyfokra épült. Az Alsóváros 

központjával, a Piac térrel az 

üzleti élet központja. A vár 

felőli oldalon 19 épületet 

nyilvánítottak műemlékké. A 

régi házak között állnak a 

közintézmények jórészt 

eklektikus palotái.  A 

Felsőváros az 

 

Az itt látható kép jól szemlélteti a város mai látképét. 

Alsóváros fölé magasodik falaival, tornyaival.  A XVI. századig ez volt a város 

központja. Az Alsóváros csak később vette át a vezető szerepet. Ekkor a 

Felsővárosból kulturális központ, iskolaváros lett. A Felsővárosnak a XV. 

században három erődítési övezete volt, 14 toronnyal. A török nem tudta 

elfoglalni. A kuruc korban, mivel a polgárok II. Rákóczi Ferencet nem ismerték el 

Erdély fejedelmének, Pekry Lőrinc ostromolta, és több bástyát felrobbantott. A vár 

már akkor elvesztette hadászati jelentőségét. A 64 méter magas Óra-torony 

(Stundenturm) a Vár főkapuja és a város szimbóluma is egyben. A 

kolostortemplom háromhajós, gótikus építmény a XIII. század második feléből. 

Egykor domonkos kolostortemplom volt, majd az evangélikusoké lett. Az 1676. 

évi tűzvész után újjá kellett építeni, de sajnos a kolostort 1886-ban lebontották. 

Sorra lehet nézni a különböző mesterségek tornyait, például a Kovács-tornyot, a 

Csizmadia-tornyot, a Szabó-tornyot, a Szűcs-tornyot, a Mészáros-tornyot, a Tímár-

tornyot. A Schülertreppe, magyarul Diáklépcső (Str. Cuza Vodă) felvezet a 

tulajdonképpeni Vár-hegyre vagy Iskola-hegyre. A XVII. század elején épített 

Szász iskola mellett kanyarog az út a 

Várhegy legmagasabb pontjára, ahol 

Erdély gótikus építészetének egyik 

legszebb evangélikus temploma áll. A 

szászok Bergkirché-nek, hegyi 

templomnak nevezik. A vártemplom 

alatt, a falakon kívül van a segesvári 

evangélikus temető. A bejárathoz 

közel található Baumgarten János 

híres botanikusnak és családjának 

sírja. Rajta kívül még több neves 

szász személyiség alussza itt örök 

álmát. 
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A régi, fedett falépcsőt eredetileg 1642-ben 

készítették. Tetején kívül oldala is fedett, 

valószínűleg azért, hogy ostrom esetén 

biztonságosabb legyen. 172 lépcsőfoka van, 

közben néhány pihenővel. Természetesen itt 

megyünk fel, ami sokkal romantikusabb, és   

 

a pihenőket betartva, a múltra gondolok, felidézek pár történelmi eseményt, 

dátumot. A „Vajon hogy is volt?” kérdés engem is nyomaszt, de aztán arra 

gondolok, hogy nem kételkedhet az ember mindig, mindenben, egyszerűen 

csodálom a gyönyörű kilátást. Egy biztos: Segesvárról mindenkinek eszébe jut 

Petőfi Sándor. A környéken sok emlékmű és múzeum őrzi Petőfi emlékét. Petőfi 

mellszobra a volt Megyeháza mellett, kis parkban áll. 1916-ig egy bronz Petőfi-

szobor állt itt, Köllő Mihály székely szobrász alkotása 1897-ből, az 1916. évi 

hadműveletek idején azonban azt Kiskunfélegyházára menekítették, s ma is ott 

díszíti a főteret. A fehéregyházi Petőfi-emlékmúzeumot a Haller grófok alapították. 

Különféle Petőfi-relikviákat tartalmaz. Itt áll a régi, turulos emlékmű is, melynek 

tövében az elesett honvédek egy részének sírja van. Az Albeşt melletti mezőn 

vesztette életét 1849. július 31-én Petőfi Sándor. Az új Petőfi-emlékművet a műút 

mellett, egy forrásnál emelték. A költőt, akit valószínűleg a dzsidások öltek meg, 

minden bizonnyal Lengyel József, 

sebesülteket kötöző orvos látta utoljára. 

Halálának pontos helye ismeretlen, 

tetemét közös sírba temették. 

 

Délután 4 óra körül érkezünk meg 

Székelykeresztúrra. Kedvesen, baráti 

puszikkal várnak bennünket. A 

szálláshelyen, az iskolához tartozó 

internátusban letesszük csomagjainkat, 

kissé felfrissítjük magunkat, majd 
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megyünk ebédelni. Kissé később érkeznek a francia vendégek, a már jól ismert 

Dominique Graef és Bruno Bocquet. Megismerkedem végre a keresztúri francia 

szakos kolléganővel, Antal Erzsébettel és az aligazgatónővel, Pávai Gyöngyvérrel. 

A korábbi ismerősök viszontlátásának és új barátságok alakulásának az öröme tölti 

el a szívemet. Teszünk egy nagy sétát közösen a városban, közben beszélgetünk 

szabadon, mindenről és mindenkiről, hol magyarul, hol franciául. A vacsora után 

Zsóka meghív bennünket egy kis beszélgetésre a parókiára, ahol megismerem 

Zoltánt, a férjét, aki a város református lelkésze. A beszélgetés vezérfonala 

Romániának az Európai Unióba való belépése körül gombolyodik, és minden 

kitérő után visszatérünk ide. Pro és contra mondja el mindenki nyíltan a 

véleményét. 

 

Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc)  

 

 
 

1332-ben Szentkereszt néven említik az oklevelek. 1559-ben város lett, és lakóit 

János Zsigmondtól kezdve az erdélyi fejedelmek pártolták. Báthori István 1589-

ben, I. Rákóczi György 1632-ben meg is erősítette kiváltságait.  

A város központjában áll Petőfi Sándor szobra.  

A katolikus templom 1458-ban épült, gótikus stílusban. A jelenlegi templomot 

három másik előzte meg. A XIII. századi diadalívet korai gótikus stílusban fejezték 

be. Ugyanezen korból kolostor romjait is feltárták. Később az unitáriusoké lett, 
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1767-ben erőszakkal visszavették tőlük. Hajóját átalakították, de szentélye eredeti 

maradt. A torony a XVIII. században készült el. A diadalív peremén levő 

freskótöredék olasz iskola stílusában készült. A templom északi falát XV. 

századbeli falfestmény díszíti: sárkányon lovagló parázna asszony. 

A református templomot 1767-82 között közösen használták reformátusok és 

unitáriusok. 1644-ből származó harangját Orbán Balázs is említette. 

A székelykeresztúri múzeum régészeti, kézműipari, népművészeti, 

természettudományi részlegének 120000 kiállítási tárgyával a nagy múzeumok 

közé tartozik. 

 

A Gyárfás-udvarház (a 

múzeum közelében) ma 

tbc-kórház. Ide érkezett 

Bem tábornok 

kíséretében és a 

Héjjasfalva közelében 

hősi halált halt Zeyk 

Domokos társaságában 

Petőfi Sándor, és az 

1849. július 30-ról 31-re 

virradó éjszakán a ház 

akkori gazdájának, Varga 

Zsigmondnak a vendége 

volt. A kúria udvarán 

körtefa maradványai láthatók. A fa alatt szavalta el Petőfi 31-én reggel az „Egy 

gondolat bánt engemet” című versét – s még aznap a fehéregyházi csatában elesett. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A székelykeresztúri Petőfi-szobor 
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 2006. október 9. 

 

 Délelőtt munkaértekezletet tartunk a Zeyk Domokos Szakközépiskola egyik 

termében, amelyen az iskola vezetése, Bartos László igazgató úr, Pávai 

Gyöngyvér, aligazgató, Keszeg Mihály biológia szakos kolléga, Antal Erzsébet, 

tolmács, a francia vendégek és mi ketten veszünk részt. Két projekt lehetőségeit 

beszéljük meg. 

 

 
 

1. Iskoláink diákjai közötti csere lehetséges megvalósítását a gyakorlati képzés 

terén. 

2. Részvétel a Leonardo da Vinci Közalapítvány egyik alprogramjában a 

szakképzést illetően. Konkrét elképzelések, célok a projekt benyújtásához. 

 

A három iskola együttműködésének már története van.  

 

 Először Karcagon, a mi iskolánkban találkoztunk Bartos László igazgató 

úrral és Keszeg Mihály kollégával, amikor a francia testvériskolánkból és a 

székelykeresztúri szakközépiskolából vendégek érkeztek hozzánk, 2005. 

januárjában. Egy nemzetközi projekten dolgoztunk a Tempus Közalapítvány 

Comenius 1 programjának keretében. Iskolai projektet készítettünk elő négy ország 

(Franciaország, Románia, Svédország és Magyarország) részvételével. Ez 

alkalommal csak az iskolák vezetői és egy-két kolléga – kivéve a svédeket – voltak 
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jelen. Igyekeztünk számukra változatos programot kialakítani, amelyet a 

következőkben részletezek. 
 

 

Francia és székelykeresztúri vendégeink programja 

 

 

2005. január 14. (péntek) 

- Érkezés Ferihegyre, utazás Karcagra, a szobák elfoglalása, hideg vacsora. 

 

2005. január 15. (szombat) 

- Délelőtt és délután is munkaértekezlet, természetesen ebédszünettel. 

 

2005. január 16 (vasárnap) 

- Reggeli után kirándulás a Hortobágyra, a Hortobágyi Nemzeti Park KHT vendégeként. 

       * a szürke marha állomány megtekintése és ismerkedés a komondor juhászkutyával 

       * ebéd egy hangulatos hortobágyi csárdában. 

- Este vacsora a karcagi vadászházban, (tyúkhúsleves és birkapörkölt). 

2005. január 17. (hétfő) 

- Ismerkedés Karcag város nevezetességeivel, a Kunlovarda híres ötös fogatán ülve 

(dermesztő hideg, lópokróc takaró, vásárlás a postán, szép emlékek…) 

- Este közös vacsora, baráti beszélgetés a francia és magyar kollégák részvételével.  

 

2005. január 18. (kedd) 

- Reggeli után indulás Kunszentmártonba és Cserkeszőlőre. 

- Délelőtt látogatás a TRAED-PLAST Kft műanyag feldolgozó- és fólia üzemében.   

- Délután fürdés és masszázs a híres cserkeszőlői termálfürdőben. 

 

2005. január 19. (szerda) 

- Reggeli után indulás a repülőtérre, utazás haza Franciaországba.   

 

 

 

Ezekben a cikkekben – amint azt 

olvashatják – az iskoláinkat érintő – nemzetközi 

kapcsolatokról van szó. A francia 

testvériskolánkkal közös projektet 

kezdeményeztünk, amihez még nagy örömünkre 

egy székelykeresztúri középiskola is 

csatlakozott, a Zeyk Domokos Szakközépiskola. 

Reméljük, hogy a projektet véghez tudjuk vinni, 

mert jó barátság alakult ki a három iskola 

vezetői és tanárai között és ez nagyon fontos a 

kapcsolattartásban. A munkaértekezletek 

jelenleg is folyamatban vannak, és arra 

törekszünk, hogy a konkrét projekten túl is 

keressük és megtaláljuk az együttműködés 

minél tágabb lehetőségeit.  
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Az iskolánk 

nevelésfilozófiájában 

megfogalmazott elvek 

szerint fontosnak tartjuk 

a már meglévő külföldi 

kapcsolatok ápolását, és 

az újabbak keresését. 

Diákjainkat olyan 

személyes élményhez 

szeretnénk juttatni, 

amelyben jelentős 

szerep jut más országok 

kultúrája 

megismerésének, 

barátságok 

kialakulásának és az 

idegen nyelv 

gyakorlásának. 

  
Több éven át szoros kapcsolatot tartottunk fenn a székelykeresztúri Orbán Balázs 

Gimnáziummal. Ennek köszönhetően, iskolánk tanulói megismerhették, milyen egy reggeli a 

Hargittán, és állhattak Mátyás király háza előtt. Az erdélyi diákok viszont városunk és Budapest 

nevezetességeit csodálhatták meg.  

Jelenleg iskolánk főként két külföldi intézménnyel áll baráti 

együttműködésben, egy franciaországi és egy erdélyi szakközépiskolával.   
Franciaországban is találkoztunk az erdélyi szakközépiskola delegációjával, amikor 

meghívást kaptunk francia testvériskolánk részéről a 2005. szeptember 3-án és 4-én tartott 

Országos BORDER COLLIE, egy híres terelőkutya nevéről kapott kutya verseny- és kiállításra, 

ahol egy Comenius sátrat is berendeztünk, bemutatva a híres szürke marha tehénfajtát és a 

Komondor juhászkutyánkat. 

 

  Kitartásunk határtalan: 

ismét benyújtottuk 

pályázatunkat a Tempus 

Közalapítványhoz, 

amelynek részleteit a 2005. 

decemberében lezajlott 

előkészítő látogatás 

alkalmával beszélték meg. 

Ezúttal a francia és magyar 

delegáció utazott 

Székelykeresztúrra, ahol 

nagyszerű fogadtatásban 

volt részük, és amely 

hozzájárult a magyarság 

összefogásának 

erősítéséhez, valamint 

betekintést nyújtott a 

határainkon túl élő 

magyarok életébe francia vendégeink számára is. A tolmács akkor kollégám, Sallai István volt. 
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A Zeyk Domokos Iskolaközpont épületében 1870 és 1955 között Tanítóképző, 1955 és 

2003 között Gyermekotthon működött. A Gyermekotthon 1994-től felvette a Zeyk Domokos 

nevet. 1998-ban átalakul Zeyk Domokos Elhelyező Központtá és Zeyk Domokos Általános 

Iskolává. A jelenlegi iskola 2000-ben alakult meg, Zeyk Domokos Mezőgazdasági Iskolaközpont 

néven, az Elhelyező Központ épületének megüresedő termeiben. Új iskola született tehát, amely 

átörökítette az Általános iskolától a Zeyk Domokos nevet, míg az Elhelyező Központ, miután a 

gyerekek kiköltöztek családi házakba, lemondott erről a névről. A Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség szentesítette az iskola megalakulását két szakiskolai osztály – mechanika, 

kertészet – indításával, ahová 46 tanuló jelentkezett. Az iskola első igazgatója Péterffy Miklós, 

az egykori Általános Iskola igazgatója volt, aki sokat tett azért, hogy az akkor már Fiatfalván 

létező, de épülethiánnyal küszködő szakiskolát áttelepítsék Székelykeresztúrra. 2001. július 1-től 

a Megyei Tanfelügyelőség Bartos Lászlót nevezte ki igazgatónak, aki jelenleg is lelkesen tölti be 

ezt a tisztséget. 2001 szeptemberétől elkezdődött a szakközépiskolai oktatás közgazdasági 

(pénzügyi és kereskedelmi technikus profillal), mely korábban az Orbán Balázs Elméleti 

Gimnáziumban működött. Ez az iskola a város egyetlen szakképző intézménye, ezért 2001 

szeptemberétől Zeyk Domokos Iskolaközponttá változott, és egyre több lehetőséget adott a 

diákoknak a szakmák közül választani. A 2001//2002-es tanévben új osztályok szakiskolai 

szinten: egy textil és egy mechanikai osztály két csoporttal: autószerelő és építész. Már ebben az 

iskolai évben kialakultak az új jellegű iskolai rendezvények, mint például a gólyabál, megalakult 

a tánccsoport és a Diáktanács. Működni kezdett a cserkészmozgalom, tanulmányi kirándulások 

zajlanak és a sportmozgalom keretében az iskola csapata nemzetközi labdarúgó tornán vesz 

részt. Ebben a tanévben alakult meg a Pro Scholae Zeyk Domokos Egyesület. Az iskola sikeres 

pályázatot nyújtott be az Apáczai Közalapítványhoz, majd pedig a PHARE – TVET RO 2001 

pályázati kiíráson szerepelt sikerrel. A 2002/2003-as tanévben új osztályok szakközépiskolai 

szinten: közgazdasági és számítógép-kezelői technikus (román tagozat), szakiskolai szinten: 
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autószerelő és bőr-konfekció. Az év elején megtörtént a bentlakás berendezése is. A bentlakó 

tanulók felügyeletét a pedagógusok végezték. Megalakultak a katedrák, megszervezték az iskolai 

és osztályszintű szülői értekezleteket, valamint az oktatómesterek segítségével a gyakorlati 

oktatást. Az oktatási rendszerben újítás történt: a X. osztály után lehetőség nyílt a diákoknak, 

hogy a XI. osztály elvégzése után egy magasabb szakképesítést kapjanak, majd a XII. és XIII. 

évfolyamok után érettségi diplomát, illetve technikusi képesítést szerezzenek. Változatos órán 

kívüli tevékenységekre került sor, amelyek közül egyesek kezdtek hagyományossá válni: 

szavalóverseny, karácsonyi ünnepség, kirándulások, gólyabál, mikulásbál, táncest, 

cserkészmozgalom, labdarúgó bajnokságok stb. A 2003/2004-es tanév szeptember 15-én 

kezdődött. A beírt tanulók létszáma ekkor 383. A hagyományossá vált órán kívüli tevékenységek 

mellett megszervezték a Tolerancia napot és a Tél szépe versenyt. Testvériskolai kapcsolatot 

létesítettek egy Bautzen-i iskolával, valamint sikeres pályázatot nyújtottak be a németországi 

CJD (Keresztény Ifjúsági Falu) szervezethez, amelynek eredményeként az iskola 24 tanulója két 

tanárral részt vett egy európai szintű diákrendezvényen (futball, tánc). Az iskola fennállásának 5. 

tanévében 112 diákkal nőtt a létszám, ettől az évtől működött a leánybentlakás is. Újabb 4 

szakiskolai, két szakközépiskolai és egy esti osztály kezdte meg működését. Az oktató-nevelő 

tevékenység az iskola munkaterve, pedagógiai programja, stratégiai terve alapján történik. A 

gyakorlati oktatás a város gazdasági egységeinél, illetve az iskola műhelyeiben történik az 

oktatómesterek irányításával. Továbbra is ápolják a jó kapcsolatokat a testvériskolákkal. 

Küzdelmes öt év áll az iskola mögött, hiszen kezdetkor az iskola nem rendelkezett sem épülettel, 

sem pedig eszközökkel, felszerelésekkel, gépekkel. Rövid idő alatt kellett felzárkózni egy 

elfogadható szintre. 

  

 

Zeyk Domokos 1817-ben 

született. Iskoláit Hagyenyeden, 

Kolozsváron és Magyaróváron 

végezte. Részt vett az ifjúság minden 

megmozdulásában. Az önkényesség, 

az elnyomás ellen lázadó fiatalember 

belép az erdélyi forradalmi 

hadseregbe, és együtt küzd elejétől 

fogva a honvédekkel. Felesége, 

Kemény Julianna, kemény Pál báró és 

Teleki Rákhel grófnő lánya, aki a 

forradalom kitörése után a két 

fiúgyermekkel Diódon él állandó 

veszélyeztetett helyzetben. 1848. 

október 16-án Zeyk Domokos részt 

vesz az agyagfalvi nagygyűlésen, 

csatlakozik a székely csapatokhoz. 

Később Bem tábornok hadsegédje 

lesz. Bem 1849. március 26-án 

hadnaggyá, majd május 18-án 

századossá léptette elő. Az 

elkövetkező csatákban egyre inkább 

kitűnik hatalmas testalkatával, óriási 

erejével és vitézségével. Az egymást 

követő ütközetekben mindig Bem 

oldalán látják, akinek igazi 
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védelmezője, élő bástyája volt. Bemhez épp úgy ragaszkodott, mint Petőfi. 1849. július 30-án a 

Bem kíséretében levő tisztekkel együtt ő is Székelykeresztúron a Gyárfás kúriában szállt meg. 

Ő hívta meg Petőfit a kúriába vacsorázni, mivel rokonságban volt a Gyárfás családdal. 1849. 

július 31-én Zeyk Domokos a fehéregyházi síkra kíséri tábornokát, és derekasan kiveszi részét 

a csatában. Amikor a csata már elveszett, ő fedezi Bem tábornok menekülését. Lüders tábornok 

látva, hogy milyen hősiesen küzd, kiadta a parancsot, hogy élve fogják el. Ő minden megadási 

felszólításra vágással felelt. Amikor már nem volt kiút, végerejét megfeszítve, elővette 

pisztolyát, és főbe lőtte magát. Zeyk Domokosnak és társainak emléket állítottak 1901. október 

20-án Héjjasfalván. Az ünnepséget a székelykeresztúri Tanítóképző énekkara nyitotta meg, 

míg az ünnepi beszédet Kozma Ferenc, volt tanítóképezdei tanár mondta. Az emlékművön levő 

versszakasz tömören kifejezi Zeyk Domokos hősies küzdelmét és halálát. 

 

A kozákok ezre közrefogta, 

Hogy élve ejtse foglyul őt. 

Ő küzd, magát meg nem adva, 

Aztán saját szívébe lőtt.  

 

E kis kitérő után 

folytatom a nap 

eseményeinek 

leírását. Ebéd után 

látogatást teszünk a 

város híres 

virágkertészetében, 

ahol vezetőnk 

lelkesen, román 

nyelven beszél az 

ott termesztett 

virágokról, és ott 

folyó munkáról. 

Természetesen 

Zsóka fordítja 

magyarra, de én a 

francia és latin 

nyelvek után szinte mindent értek. A román nyelv is neo-latin nyelv, külön öröm 

számomra, hogy ezt a nyelvet is hallhatom. Talán még a franciánál is gyorsabban 

beszélik a román nyelvet.  A városban kevés román lakik, főleg magyarok élnek 

itt. Az is előfordul nagyon gyakran, hogy románok tanulnak meg magyarul. Végül 

is a közös nyelv mindegy melyik, gondolom, csak megértsék egymást az emberek 

és békében éljenek egymással.  

 

Szebbnél-szebb virágokat látunk itt, a kemény és következetes munkának megvan 

az értelme és gyönyörűsége. Alig tudunk betelni a csodálatos virágok látványával. 
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Délután a Kelementelki Borház (Casa vinului) vendégei vagyunk, ahol 

végigkóstoljuk a vidék jellegzetes borait. 

 

 Felfigyelek a 

borház mottójára: Értéket 

teremteni, és értéket 

megóvni. A kelementelki 

Borház a 

kisküküllőmenti 

borvidék minőségi 

borainak bemutató 

pincészete. 

Marosvásárhely-Szováta 

útvonalon, 

Marosvásárhelytől 22 

km-re található, a Simén 

kúria pincéjében, 

szemben a református 

templommal. Valóban őrzik és újrateremtik a borászati kultúra hagyományait. 
 

Ahogy mondják, a borászattal való 

foglalkozáshoz igen nagy kitartás, 

szorgalom, szeretet, szenvedély kell. 

A munka akkor is csak sok év után, 

nemzedékekről nemzedékre 

öröklődve hozza meg a befektetett 

energia értékét. Azt gondolom, így 

van ez az élet minden területén, de 

ehhez tovább kell adnunk munkánk 

minden gyümölcsét a következő 

nemzedéknek. 
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2006. október 10. 

 

 Ez a nap a kirándulások napja. Mivel imádok kirándulni, nagyon várom a 

nap eseményeit, és szinte előre örülök a kedves társaságnak és a látnivalók 

sokaságának. Azt tudom, hogy gyönyörű nap vár ránk. Reggeli után útra kelünk 

azonnal, két autóval, hideg ebéddel felszerelkezve. Az első nagyváros 

Székelyudvarhely. 

 

Székelyudvarhely (Odorheiu-Secuiesc)  

 

Az egykori Udvarhelyszék, a hajdani „székek” anyaszéke és fővárosa, a 

székelyispánok, főkapitányok lakhelye, majd Udvarhely vármegye székhelye, ma a 

Hargitán inneni székelység központja, megyei jogú város. A hagyomány szerint 

azért nevezték el Udvarhelynek, mert itt állt Attila udvara. Történelme nagyon 

gazdag, híres várfalainak egy része, nyugati és északi rondellája, az északnyugati, 

északkeleti és délkeleti bástyájának maradványai ma még láthatók. A vár szülötte 

Orbán Balázs, a „Székelyföld leírása” című, 1868-ban Pesten kiadott hatkötetes mű 

szerzője. Kettős kopjafával és székelykapukkal díszített sírja a várostól északra, a 

Szejkfürdő felé vezető út mentén látható. A városon csak átutazunk, és tovább 

haladunk Csíkszeredára a Hargitán, a székelyek „szent hegyén” keresztül. A 
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Hargita (Harghita) északnyugat-délkeleti irányban, a Székelyföld közepén, 

Udvarhely és Csík között húzódik, kb. 60 km hosszan. Vulkáni kúpok láncolata, 

1300-1800 m magas csúcsokkal és 900-1000 m magas nyergekkel. Vulkáni eredetű 

tufákkal, breccsiával tagolt andezit építi fel. A vulkáni utóműködés 

következményei a borvízforrások és mofetták. Hatalmas bükk- és fenyőerdők 

borítják, csúcsain havasi legelők húzódnak. Gazdag az állatvilág is. 

 

Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 

 

  Az Olt bal partján települt Szereda városa, a székely székek megalapításakor 

Csíkszék. Jelenleg Hargita megye (judeţul Harghita) székhelye, 665 m 

magasságbanfekszik. Nevének eredetét többféleképpen magyarázzák. Egyesek a 

szerdai napokon szokásos hetivásárairól, mások a szláv Szrodek szóból 

származtatják, amely közepet, központot jelent. A csíkszeredai Mikó-várkastély 

bejárata előtt Petőfi és Bãlcescuszobra áll. MikóFerenc, Csík-, Gyergyó-és 

Kánonszékfőkapitánya volt,  1611–1621 között felépíttette a zárt udvart körülvevő, 

négyszögalakú, emeletes főúri kastélyát. A várnak nem volt különösebb hadi 

jelentősége, ostromairól nem tudunk. A kastély restaurálása ma is folyik. Falai 

között helyezték el az 1952-ben alapított megyei múzeumot, melyben helytörténeti 

dokumentumokat őriznek. Az épület melletti falumúzeumban néhány jellegzetes 

székelykaput állítottak fel. Csíkszereda északkeleti külvárosa Csíksomlyó 

(Şumuleu), a híres búcsújáróhely. 

 

 

Templomának és belsejének 

monumentalitását és szépségét az itt 

látható két kép mutatja. Búcsúkor nagyon 

sokan elzarándokolnak ide és kérik 

vágyaik, álmaik beteljesülését. Hisznek a 

reményben.   
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Nagy élmény Csíkkarcfalva 

(Cârţa), ahol nagy szeretettel 

fogadnak bennünket a Mózes 

Manufaktúrában. Megismerjük a 

gyapjú feldolgozásának 

periódusait, a mosást, szárítást, 

szövést. A legnagyszerűbb az a 

vállalkozásban, hogy a feldolgozás 

mellett a kész termékéket árusítják 

is. Hihetetlen szorgalommal, 

türelemmel, a realitásokkal 

számolva, de a szeretett munkát 

végezve telnek a napok.  

A gyapjú feldolgozása a 

legtermészetesebb úton történik, 

mosószerek, vegyszerek használata 

nélkül, ezért a gyapjúban található 

lanolin, amely gyógyszerek és 

kozmetikumok alapanyaga, jótékony, 

gyógyító hatással van a szervezetünkre, 

ezenkívül meleg, puha, tartós és 

könnyen kezelhető termék. Használati 

céluk ezért sokoldalú, kezelésük, 

tisztántartásuk könnyű.  

Készítenek szőnyegeket, 

faliszőnyegeket, takarókat, kabátokat, 

kosztümöket. De van szebbnél szebb 

háziszőtt abrosz, konyharuha, 

törölköző, függöny, amelyeknek díszítő 

csipkéi is mind természetes 

alapanyagúak, lenvászon és gyapot  

 

termékek, amelyek könnyen tisztíthatók, 

főzhetők, vasalhatók. A lenvászonból 

készült ruhák, blúzok, ingek, ágyneműk, 

a lenvászon külsővel ellátott és gyapjúval 

töltött paplanok és párnák nagyon 

kényelmesek és egészségesek. A cél 
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minőségi biotermék előállítása úgy, hogy a 

környezetet megóvják a szennyezéstől, és az 

embereket rávezessék, hogy természetes 

alapanyagú termékeket használjanak, ezzel 

biztosítva az egészségüket.  

 

A természetben ebédelünk, vigyázva, 

hogy szemetet ne hagyjunk magunk mögött. 

Igazi jó hangulatú piknik. Főként franciául 

folyik a társalgás, hiszen ezt a nyelvet erdélyi  

barátaink is igen jók értik és használják. 

Náluk a francia és a román nyelv tanulása a  

 

leginkább elterjedt.  Az időjárás is 

kedvez nekünk. Két éhes kutyát is 

megetetve a maradék csontokkal, 

indulunk tovább. Kellemes 

hangulatban, vidáman pakolászunk, 

amint az itt látható kép ezt mutatja. 

 

 

Ebéd után irány a Gyilkos-tó és a Békás-szoros, amelyekről már sokat 

hallottam és nagyon várom a látványt. 

 

A Gyilkos-tó természetes völgyelzáródás által keletkezett 1837 nyarán. Az 

1837. július havának egyik délutánján 7 óra tájban kelet felől szokatlan tömörségű 

óriási sötét felhők gyülekeztek, és rendkívül erős záporral sötétítették el a láthatárt. 

A bőszült vihar egész reggelig űzte rémes játékát, s a nagy víztömegtől átázott, s 

gyér talajánál fogva lecsúszott a föld a Gyilkos-kő északnyugati oldaláról 

eltorlaszolva a Békás-patakot. A víz valószínűleg csak a következő évben érte el a 

kifolyás magasságát. A képződmény tószerűségét azért is lehetett nehezen 

észrevenni, mert víztükréből, abban az időben, sűrűn állottak ki az elárasztott 

fenyőfák csúcsai, s amelyek lekopasztott csonkjai ma is a tó eredetiségét és 

jellegzetességét adják. 

A XIX. század negyvenes éveiben napvilágot látott útleírások már említést 

tesznek a tóról, a magyar nyelvű leírásokban először Benkő Károly említi Veres-tó 

néven, mai román nevének (lacu roşu) szó szerinti fordítása után. Az Erdélyi 

Múzeum-Egylet 1864. évi III. ülésének jegyzőkönyvi kivonata szerint: „Báró 
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Orbán Balázs mutatványokat olvas fel a Székelyföldön tett utazása alkalmával 

felfedezett régiségek és ritkaságok leírása és ismertetésére szánt nagyobb 

munkájából, név szerint a gyilkos taváról… érdekes előadását rajzok és fényképek 

bemutatásával világosítván.”                                                                                                                                                       

 

 

 

Orbán Balázs az addig általánosan ismert elnevezés helyett a Gyilkos-tó nevet 

valószínűleg a tó eredetével kapcsolatos népmondák alapján használja. A 

néphagyomány szerint a téli időszakban a befagyott tavon szekerekkel utat rövidítő 

erdőmunkások alatt szakadt volna be a tó jege, egy másik monda a hegyomlással 

hozza kapcsolatba a tó nevének eredetét, mely szerint a leomló két hegyfok közötti 

tágas réten éppen tanyázó juhnyáj az omlás folyamán teljes egészében odaveszett. 

Ahhoz, hogy a Gyilkos-tó név megmaradjon a köztudatban, nagymértékben 

hozzájárult az is, hogy a tó déli oldalán található hegytömb, melynek az alsó része 

csúszott le, ősidők óta a Gyilkos-kő nevet viselte. A legmeglepőbb és 

legelragadóbb képek egyike áll előttünk. Orbán Balázs szavait idézve: „És minő 

gyönyörű, minő változatos, nagyszerű e tó környezete! Kelet felől hosszan nyúlik 

el mellette a Gyilkos-havas. Meredeken emelkedő oldalát sűrű nyíressel kevert 

fenyves erdő borítja, míg égre meredő teteje kopár, de e kopárságban van éppen 

gazdagsága, mert ott a legfestőibb mészkő sziklacsúcsok tornyosulnak fel, amelyek 

hófehérek, simák és tündöklők, mint a márvány.”   
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A gyilkos-tó megközelíthető Moldva felől is, a festői szépségű Békás-szoros 

érintésével. Ez a páratlan szépségű vidék közigazgatásilag nem, de természeti 

szempontból egységes, jellegzetes tájat alkot. A tó tengerszint feletti magassága 

983 m, jelenlegi területe kb 11 hektár, vízmennyisége kb 580000 km, legnagyobb 

mélysége 9,6 m. A tó alakja hosszúkás, É-D irányú, az északi vége derékszög alatt 

nyugatra hajlik egy nagy L betűhöz hasonlóan. A hosszabbik rész 900 m, a 

rövidebb 435 m. 

A Gyilkos-tóhoz fűződő egyik legszebb, legmeghatóbb legendát szeretném 

elmesélni. Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. 

Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó, 

büszke jegenye. Egy napsütéses júliusi délelőtt Eszter elment a szentmiklósi 

vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával 

kipréselte a medvéből a szuszt, és aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész 

környéken, de tudott házat ezermesterkedni, és szekeret faragni is. Ahogy szemük 

összevillant – és mert a szerelem hirtelen jön, és szíven üt, mint a villám – 

megszerették egymást. A fiú égszínkék selyemkendőt vásárolt Eszternek a 

tükröspogácsa mellé és megkérte, hogy legyen a mátkája. Az esküvőre nem 

kerülhetett sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány hűségesen várta kedvesét. 

Esténként, mikor a nap a hegyek mögé ereszkedett, agyagkorsójával kiment a 
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fenyvesek alá a csobogóhoz és ott sóvárgott órákon át szíve választottja után. Még 

a közeli hegyeknek is meglágyult a szíve a sóhajtozástól, fájdalmas szép énekétől.  

Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra jártában egy 

zsiványvezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt és elvágtatott vele, mint a szélvész 

a Kis-Cohárdhoz, az ezerarcú sziklák közé, ahol tanyája volt. Aranyát, ezüstjét 

ígérte Eszternek, gyémántos palotát akart építeni, csakhogy megszeresse. A fiatal 

lány nem viszonozta a zsivány szerelmét. Régi mátkáját várta vissza, amikor 

felkelt a nap, és akkor is, amikor lehunyta szemét a világ. Ennek láttán feldühödött 

a zsivány és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a néma 

szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák és 

ezen a júliusi éjszakán eget és földet rázó mennydörgéssel válaszoltak. Zuhogott az 

eső, a cikázó villámok megvilágították a koromsötét éjszakát.  

 

 
 

Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az 

iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent, a lányt, a zsiványt, sőt még a 

pásztort is, aki a szemben lévő hegyoldalban legeltetett. Július utolsó 

vasárnapjának hajnalán, a nap első aranyló sugarai bevilágították a sziklákkal 

borított vidéket. A völgyet, ahol tegnap még kristálytiszta vizével a Vereskő-patak 

csobogott, teljesen elzárta a leomlott hegyoldal. Amikor a megáradt patak zavaros 

vize elérte a sziklagát tetejét, megfojtotta a füveket, bokrokat és megölte a fákat. A 

keskeny völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is kiállnak a 



25 

 

fenyőerdő maradványai. A környék pásztorai Gyilkos-tónak nevezték el ezt a tavat. 

Ily módon lett a hegy halálából az élet vize. Ha napsütésben belenézünk a tó 

vizébe, Eszter szürkés zöld szemei tekintenek szelíden vissza ránk… 

 

 
 

   A másik csodálatos, híres turistáknak való látvány a Békás-szoros. A 

Gyilkos-tótól továbbvezető 

út a patak partjára szorul 

az Oltár-kő (1200 m) 

hatalmas szirtje alatt, 

függőleges sziklafalak 

között. Legvadabb része az 

ún. „Pokol”, ahol a patak 

hatalmas kövek közt 

zubog, az utat merész 

szerpentinekben 

támfalakkal, alagúttal és 

részben már a sziklafalból 

kellett kirobbantani. A 

Békás-szoroson túl már 

Moldva található.       

                               Visszafelé más 
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útvonalon jövünk, így még lehetőségünk van látni néhány érdekes dolgot.                           

 

                    Parajd (Praid)      

 

Nagy sóbányájáról és sós fürdőiről nevezetes község. Erdély egyik legnagyobb 

sóbányája ez, ami látogatható, és ezen a környéken fakad Erdély legtöbb sós 

forrása. Sóbányáit már a rómaiak is művelték. A parajdi sószikla a sóbánya fölött 

áll. Az üledékes sótömbről lekopott a felső talajréteg, egyedülálló látvány az 

eróziótól barázdált hatalmas sószirt. Érdekes látványosság a már említett sóbánya, 

melyben léggyógyfürdő is van.   

 

Korond (Corund)  

 

Község Árcsó nevű vasas-kénes fürdőjéről és főleg fazekasságáról híres. Fazekas 

szövetkezetében gyönyörű korsókat, tálakat, tányérokat készítenek és alabástrom 

tárgyakat faragnak. A község szélén van a híres korondi fürdőtelep, magas 

hegyektől védett helyen, a vasas-kénes források közelében. Régebben e források 

vizét frissen fejt kecsketejjel itták, és különösen ajánlották vérszegénységben és 

tüdőbajban szenvedő betegeknek. A községben faragott székelykapuk is láthatók. 

 

Farkaslaka (Lupeni) faluban született Tamási Áron (1897-1966) író, rokonsága 

ma is itt él. Az írót kívánsága szerint szülőfalujában temették el. Emlékműve a falu 

szélén levő templom szentélye mögött van felállítva és az országútról egy nagy 

székelykapu vezet hozzá. A síremléket egyetlen kvarcittömbből Szervátiusz Jenő 

és Tibor faragta, és 1972-ben avatták fel. Tamási Áron sírja az emlékmű után van 

öreg tölgyek között. 

Szejkefürdő (Seiche) kedvenc üdülőhely, 

fürdőbejáratánál régi székelykapuk egész 

gyűjteménye látható. A műúttól nem  

 

messze kettős kopjafa jelzi Orbán Balázs 

sírját. A síremléket Orbán Áron 

székelyudvarhelyi szobrászművész 

készítette. Az író szerény lakóháza a szomszédos Lengyelfalván volt. A nép 

„szegény bárónak” becézte önzetlen egyszerűségéért. Orbán Balázs (1820-1890) a 
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székelyföld híres monográfiájának, a Székelyföld leírása című hatkötetes műnek 

írója itt élt és itt írta meg műve nagy részét. Bár Budapesten halt meg, kívánságára 

itt temették el és a „legnagyobb székelynek”-nek nevezik mind a mai napig. 

Életműve a Székelyföld pótolhatatlan adattára. 

 

2006. október 11. 

 

 Elfogyasztva utolsó 

reggelinket az ízlésesen 

megterített asztalon, egy 

külön kis teremben, ahol az 

ottlétünk alatt oly sok finom 

helyi specialitást kóstoltunk 

meg, oly sok anekdotát és 

viccet hallottunk a székely 

emberekről, búcsút veszünk 

erdélyi és francia barátainktól, 

és indulunk haza. Sokáig tart 

a búcsúzkodás, hiszen ki 

tudja, mikor találkozunk 

legközelebb. Ha a projektünk 

sikeres lesz, akkor bizonyára hamarosan. Ebben a reményben köszönünk el 

egymástól. 

 

Még teszünk egy kört autóval 

a városban, annak 

szimbólumaként, hogy a 

helytől is búcsúzunk, és 

természetesen meg szeretnénk 

jegyezni az emlékezetünkben 

az itt tartózkodásunk minden 

apró mozzanatát. Én 

mindenképpen szeretnék még 

majd egyszer visszatérni ide, 

hogy jobban megismerjem ezt 

a többségében székelyek lakta 

vidéket. A székely 

emberekről nagyon sok 

kedves, humoros történetet olvastam már, de most tapasztaltam meg először igazán 

vendégszeretetüket, optimista életfelfogásukat, és a jobbért való tenni vágyásukat. 

A góbé a székely nép legjellegzetesebb embertípusa: a becsület, a bölcsesség és az 

irónia megtestesítője, aki mindig a legtalálékonyabb, aki minden helyzetben 

feltalálja magát, aki a legszomorúbb ügyekbe is humort tud rejteni. Hadd meséljek 
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el itt két rövid, kis anekdotát, az egyik Segesvár, a másik Kolozsvár környékéről 

való. 

 

1.  Megállja a helyét 

 

Éppen gátkötésre rendelték ki a falu népét. Gábor bá egy kicsit elhízott ember vala, 

hát nem igen tetszett neki a munka. Megállt egyhelyben. A munkafelügyelő 

rászólt: 

- Siessen Gábor bá! Dolgozzon kend is! 

- A teremtettjét! Én megállom a helyemet mindig! – vág vissza Gábor bá. 

- Éppen az a baj, hogy megáll kend és nem dolgozik! 

 

2. Mikor az asszony az úr 

  

Egyik székely atyafi híres volt a papucskormány tűrése miatt, vagyis nála az 

asszony volt az úr a háznál. Valami ügyes-bajos dolgát végezte el a városban, aztán 

két jó barátját meghívta örömében vasárnap ebédre. Mikor hazaérkezik s beszámol 

az útjáról, hát megemlíti a hívott vendégeket is. 

- Asszony, ha azok jönnek a házhoz, akiket  meghívtam, hát a fejemmel 

igent intek arról aztán tudd meg, hogy fájin vendégek vannak, hát minden 

jó legyen!… 

- Én nem bánom, de tuggya meg kend, hogyha én a fejemmel nemet intek, 

hát akkor abból a minden jóból semmi sem lesz… 

 

Anekdoták és viccek egész sorát lehetne elbeszélni, meséljük is egymásnak az úton 

hazafelé, közben gyönyörködünk a táj szépségében. Az itt bemutatott fénykép 

akkor készült, amikor 

még alig hagytuk el 

Székelykeresztúrt. 

Csodálatos, őszi 

napsütésben telik el az 

egész visszaút, és alig 

hisszük el, mekkora 

távolságot tehet meg az 

ember egy nap alatt – 

az úton róva a 

kilométereket, 

miközben lélekben ott 

marad még egy kicsit 

az élmények 

színhelyén.  
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Tordán állunk meg egy kis ebédre, és kihasználva a gyors haladás adta előnyt, 

kollégámmal megnézzük még a kézi sóbányát, ami már csak egy emléke a 

múltnak. A hideg ellenére lemegyünk a legaljára, egészen 42 méter mélyre. 

 

Torda (Turda) 

 

A város az Aranyos két partján, a Turi-patak torkolatánál, az ún. Keresztes 

mező északi oldalán, szőlőhegyektől övezett völgyben fekszik. Már a dákok és 

később a rómaiak alatt is nagy jelentőségre tett szert a település a környékbeli régi 

sóbányák miatt. 

A Tordai-hasadék az Aranyos-melléki mészkőhegység karsztos 

barlangjainak beomlása folytán jött létre. A régi, beszakadt mennyezetű 

barlangokból keletkezett 3 km hosszú szurdoknak csaknem függőleges, 200 m-ig 

emelkedő, hatalmas sziklafalai vannak. Alján folyik a Hesdát (Haşdate)-patak. Az 

egykori föld alatti mellékpatakok barlangnyílásai a hasadék két oldalán láthatók. 

Ezeket a környékbeli emberek nehéz időkben menedékül vagy búvóhelyül 

használták. A szakadék oldalfalait hatalmas sziklatornyok díszítik, pl. a 764 m 

magas Patkós-kő. A hasadék és környéke geológiai képződményei és flórája miatt 

védett terület. A hasadékhoz fűződő népmonda a kunok elől menekülő Szent 

László király imájának tulajdonítja a hasadék keletkezését. A lópatanyomra 

emlékeztető kövületeket is (a Patkós-kő tetején) az ő lovának tulajdonítja.  

 

 
 

  Torda után szinte megállás nélkül haladunk haza. Este nyolc óra 

tájban érkezünk Karcagra, és fáradtan, de élményekben meggazdagodva várjuk a 

másnapot, hogy a többi kollégával is megoszthassuk kellemes benyomásainkat és 

átadhassuk nekik a székelyföldi testvériskola minden dolgozójának üdvözletét.        
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A felhasznált irodalom jegyzéke 

 

 

 
1. Orbán Balázs: A Székelyföld – válogatás (Európa Könyvkiadó, 

Bp. 1982 

 

 

2. Dr. Mátyás Vilmos: Utazások Erdályben (Panoráma „mini” 

útikönyvek sorozat, Franklin Nyomda, 1986) 

 

 

3. Románia – Belia György: Erdély – (Panoráma, Bp. 1971) 

 

 

4. Székely góbéságok – Anekdoták és kacagtató históriák – 

Összegyűjtötték a budapesti, „Pétery-asztal” vidám székely 

tagjai (Tevan kiadó, Bp. 1990) 

 

 

5. Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok (Panoráma, Bp. 1987) 

 

 

6. Tanulmányok Erdély történetéről – Szakmai konferencia 

Debrecenben (Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988) 

 

 

7. Szamosközy István: Erdély története (Európa könyvkiadó, Bp. 

1981) 

 

 

8. Szentiváni Mihály: Gyaloglat Erdélyben (Európa Könyvkiadó, 

Bp. 1986) 
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Képek jegyzéke 

 

 
A pályaművemben közzétett képeket Nagy Attila kollégám készítette, és 

hozzájárulásával mutatom be azokat. 

 
 

1.  Erdélyi táj a jellemző árukészlet kínálattal                                                                        3. 

2.  Erdélyi táj a jellegzetes szekérrel                                                                                       4. 

3.  Mátyás király szobra                                                                                                          5. 

4.  Mátyás király szülőháza                                                                                                    5. 

5.  Segesvár – Megyeháza épülete                                                                                          6. 

6.  Segesvár tipikus házaival                                                                                                   6. 

7.  Segesvár látképe napjainkban                                                                                            7. 

8.  A Segesvári vár                                                                                                                  7. 

9.  A régi romantikus lépcsőfeljáró                                                                                         8. 

10.  A lépcsőfeljáró melletti macskaköves út                                                                           8. 

11.  A keresztúri iskola előtt fogadóinkkal és a francia vendégekkel                                       8. 

12.  A szent kereszt                                                                                                                   9. 

13.  A Gyárfás udvarház                                                                                                         10. 

14.  A Petőfi-szobor                                                                                                                11.   

15.  Projektmegbeszélés                                                                                                          11. 

16.  Egykori újságcikk (Karcagi Hírmondóból)                                                                      12. 

17.  Egykori újságcikk (Karcagi Hírmondóból)                                                                      13. 

18.  A Comenius sátor kiállítása Franciaországban, Cottenchy-ben (a fotó tőlem való)        13.                                                                                            

19.  A Zeyk Domokos iskola épülete                                                                                      14. 

20.  Zeyk Domokos szobra                                                                                                     15. 

21.  Megérkezés a virágkertészetbe                                                                                        16. 

22.  Virágok a kertészetből                                                                                                     17. 

23.  Virákok a kertészetből                                                                                                     17. 

24.  Fogadás Kelementelkén                                                                                                   17. 

25.  Borkóstolás – pince-belső, előtérben lelkes fogadónkkal                                                18. 

26.  Csíksomlyó – a templom belseje                                                                                     19. 

27.  Csíksomlyó – a templom kívülről                                                                                    19. 

29.-33. Csíkkarcfalva – a gyapjú feldolgozása                                                                 20.-21. 

34. Ebéd a szabadban                                                                                                              21. 

35.-36. A Gyilkos-tó                                                                                                         20.-21. 

37. A Gyilkos-tó és a nagy „Cohárd”                                                                                     24. 

38. A tó az októberi napsütésben                                                                                            25. 

39. A Békás-szoros                                                                                                                 25. 

40.-41. Jellegzetes székelykapuk                                                                                            26. 

42. Az étkezések színhelye                                                                                                     27. 

43. Búcsú a várostól                                                                                                                27. 

44. Búcsú a vidéktől                                                                                                                28. 

45. A Tordai hasadék (Google)                                                                                               29. 

                               


