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Erdély földrajza

Erdély a mai Románia területén található, a Kárpát-
medence keleti részén. Érdekesség, hogy maga az 

Erdély elnevezés ma már nem egy egységes 
tartományt jelöl, hanem 16 megye összességét. 

Hivatalos nyelve a román, de minél beljebb haladunk 
az országban, annál több magyar beszédet 

hallhatunk. Románián belül, a Belső-Erdély keleti 
részén található Székelyföldön él a legtöbb magyar. 

Erdély földrajzi adottságai lenyűgözőek! Itt húzódik a 
Keleti- és Déli-Kárpátok, az Erdélyi Középhegység, 

valamint a Radnai-havasok. A vulkáni 
utómőködésnek köszönhetően alakultak ki Erdélyben 

az úgynevezett borvízforrások, amelyek különféle 
gyógyhatású, ásványokban gazdag, a földből feltörő 

szénsavas vízforrások. Kristálytiszta és hűvös 
felfrissülést hoznak az ott élőknek, valamint az 

utazóknak egyaránt.



1. nap

• Nagyvárad – Székesegyház. 

Az első állomás a nagyváradi Székesegyház volt, 
Erdély legnagyobb barokk temploma. 
Lenyűgözőek voltak a képek és a szépen felújított 
templombelső. A legenda szerint Szent László 
ebben a templomban van eltemetve.



1. nap
• Nagyvárad – Palota

• A palotát és az egész barokk 
városnegyedet a 18. századi 
Európa egyik leghíresebb 
építésze, a bécsi Franz Anton 
Hillebrandt tervezte, aki számos 
ausztriai és magyarországi palota 
(Budavári Palota, pozsonyi vár) és 
nem utolsósorban a nagyváradi 
Kanonok-sor alkotója is. A. J. 
Neumann mérnök vezette a 
hatalmas építkezést. A néphit úgy 
tartja, hogy az épületnek 365 
külső ablaka az év napjaira 
emlékeztet, de valójában csak 
282. Három szintjén összesen 90 
szoba és három díszterem 
található.





Döntetlent játszottunk az erdélyi hetedikesekkel. 
Megajándékoztuk őket, ismerkedtünk velük. 

Aztán Güdücön felmásztunk egy magas dombra, 
ahonnan gyönyörü kilátás nyílt a 

szomszédságra. A Gyilkos-tó és a Békás szoros 
nagyon szép volt. Hatalmas élmény volt az 

,,égig érő”, szinte függőleges sziklafalak között, 
és a misztikus hangulatú fenyőcsonkokkal teli tó 

körül sétálni.

2. nap

• Güdücön - Güdüctelep 
Gyergyószárhegy 
községhez tartozik, 
1956-ban ideiglenesen 
különvált. Kedvező 
fekvésének 
köszönhetően egyre 
inkább üdülőtelepüléssé 
kezd átalakulni.

• A Gyilkos-tónál -
Erdély legnevezetesebb 
természeti 
látnivalójához, a több 
száz méteres sziklafalak 
között kanyargó Békás-
szorosba vezetett az 
utunk.

• Gyergyószentmiklós az 
egykori Gyergyószék központja. 
Az első napon a szálláshelyünk e 
mellett a város mellett, egy szép 
erdei panzióban volt. A város 
egykori piactere Erdély egyik 
legszebben parkosított kisvárosi 
főtere. Mai képe a 19-20. század 
fordulóján alakult ki, amikor 
emeletes épületeket húztak a 
helyi kézművesek kezdetleges 
házainak helyére.  A 
gyergyószentmiklósi örmény 
katolikus templom 1730 és 1734 
között épült egy 1650 körüli 
kőkápolna felhasználásával. 
1748-ban fallal és kerek 
tornyokkal erősítették meg. A 
barokk épület a Gyilkos-tó felé 
vezető út jobb oldalán áll.

• Gyergyóditrón látogatást 
tettünk egy magyar iskolában a 
második napon.





A Gyilkos-tó legendájaA legenda szerint élt valamikor egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. 
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. Ahogy a szemük 
összevillant, megszerették egymást. Ám esküvőre nem kerülhetett sor, 
mert a legényt elvitték katonának. A lány hűségesen várta kedvesét. 
Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra 
jártában egy zsiványvezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt és 
elvágtatott vele a tanyájához. Aranyát, ezüstjét ígérte Eszternek, 
csakhogy megszeresse. A fiatal lány nem viszonozta a zsivány 
szerelmét, régi mátkáját várta vissza. 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 eget-földet rázó mennydörgéssel válaszoltak. 
Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a 
mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent, a 
lányt, a zsiványt, sőt meg a pásztort is nyájastól, aki a szemben levő 
hegyoldalban legeltetett. Amikor a megáradt patakok 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 fenyőerdő maradványai. Így lett a hegy halálából, az élet 
vize. Ha napsütésben belenézel a tó vizébe, Eszter szürkészöld szemei 
tekintenek szelíden vissza…



3. nap
Madéfalva – Koszorúztunk  Madéfalván - Az 1764. évi 
mészárlás helyén 1905. október 8-án avatták fel az 
emlékművet, Köllő Miklós alkotását. 1764. január 7-én az 
osztrák császári katonaság itt mészárolt le több száz 
székelyt, akik tiltakoztak a határőrezred felállítása ellen, és 
az adóztatás ellen. Ezt a gyalázatos eseményt 
„siculicidiumnak” vagy „madéfalvi veszedelemnek” nevezik. 
Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása. 1910-
ben 1908, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni 
békeszerződésig Csík vármegye Felcsíki járásához tartozott.

Csíksomlyó -Meglátogattuk a katolikus vallású székelyek 
híres Mária-kegyhelyét, búcsújáróhelyét és szellemi életének 
több évszázados központját. Minden pünkösdkor itt zajlik a 
híres csíksomlyói búcsú. A csíksomlyói Ferences kolostor 
mögötti réten fakadó forrás, a lakosság kedvelt savanyú 
ásványvize, vulkáni utóműködés eredményeként jött létre. 
Fellobogó vízbősége és gazdag forrása miatt, Benkő Károly 
1853-ban “lobogó víz”-nek nevezte. 

Ezek után a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumba látogattunk, ahol bepillantást nyertünk a 
székelység tradicionális életébe és a székely nép 
történelmébe. Utána sétáltunk a város felújított főterén.

Megkoszorúztuk Gábor Áron sírját Eresztevényen 
(Maksa község). A Brassót Moldvával összekötő főút mellett, 
Eresztevénynél talált nyugalomra Gábor Áron teste, sírja a 
szabadságharc bukása utáni években jeltelen volt, a politikai 
légkör enyhülésével már kopjafával jelölték meg, majd 
1892-ben készült el ez az emlékmű Gyárfás Győző (1855-
1912) építész tervei szerint.



Csíksomlyói zarándok templom

Mádéfalva- koszorúzás



3. nap
Alsócsernátonba utaztunk. 
Látogatást tettünk Székelyföld 
leggazdagabb skanzenjében, a 
Haszmann Pál Múzeumban. A 
nagy kapun belépve az udvarra, 
mindenki megtorpant egy 
pillanatra, hiszen a szeme elé 
tárult egy gyönyörű park, 
közepén a nemesi udvarházzal, 
kúriával, tőle jobbra a szabadtéri 
múzeum, beépített, eredeti 
bútorzatú székely házakkal.





Látogatás az esztenán



4. nap
Kisbaconban jártunk, ahol Benedek Elek 
egykori házát , a Benedek-kúriát és Erdővidék 
leggazdagabb tájházát tekintettük meg, láttunk 
egy 200 éves vízimalmot is. Ezt követően túrát 
tettünk a sűrű erdőben, a borvíz tanösvényen, 
közben kóstolgattuk a finom ásványvizeket. Házi 
finomságokkal is megkínáltak bennünket.

Gyalogtúrát tettünk a romlatlan szépségű 
sziklaszurdokban, a Vargyasi-szorosban. 
Csodaszép táj fogadott minket. Patak mellett, fa 
hidakon, meredek köveken, lépcsőkön túráztunk.

Benedek Elek egykori háza nagyon szép volt, ma 
műemlékként nyilvántartott múzeum. Érdekes 
volt látni, hogy élt a nagy mesemondó.

Vízimalom Kisbaconban



Benedek Elek 
egykori háza



Benedek Elek dédunokája tartott nekünk előadást



Finom ebéd és borvíz kóstolás



Benedek Elek szobránál 
Kisbaconban



Vargyasi-szoros



Vargyasi-szorosi
barlang



Barlang a Vargyasi-
szorosban



Finom vacsora az Ábel 
Bölcsője Panzióban, 
Farkaslakán, ahol az 
utolsó szállásunk volt.



5. nap

Tamási Áronra, a legnagyobb Székely népi 
íróra emlékeztünk Farkaslakán, az író 
Szervátiusz Jenő által faragott, 
gránittömbbel jelzett sírjánál .



Koszorúzás Tamási Áron sírjánál



Korond főutcáján a kirakodóvásárban megnézzük, hogy milyen termékeket árusítanak.
Királyhágón utolsó séta majd indulás haza

Korond főutcáján, a kirakodóvásárban 
megnéztük, hogy milyen termékeket árusítanak, 
és betekinthettünk egy műhelybe is, ahol nagyon 
szép kerámiák készülnek.



Hazautazás a Király-hágón keresztül



Köszönet !

Minden TANÁRNAK: Deli Csilla 
néninek, Deli Zsuzsa néninek, 

Bodor Zsuzsa néninek,

A Honismeretvezetőnknek: Zoli 
bácsinak, a buszvezetőknek: Misi 
és Dénes bácsinak ÉS a Projekt 
főszervezőjének Papp Tamás 

bácsinak a fantasztikus 
élményért !!!


