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Osztálykirándulás – ERDÉLY - 11. B osztály 

 

Évek óta dédelgetett álmom, hogy ha osztályfőnök leszek, elviszem Szülőföldemre az én osztályo-

mat. Nagy feladat állt előttem, amikor elérkezett az idő, hogy ezt meg is valósítsam. Szerettem vol-

na valami olyan különlegeset átadni, amit én érzek hazám, Erdély iránt. Fontosnak tartottam ízelítőt 

adni egy kicsit történelemből, természetismeretből, természetvédelemből, népművészetből és iroda-

lomból. A magyar nyelv iránti tisztelet és elkötelezettség fontosságának felismeréséről, hogy „meg-

őrizzük beszélt, írott és olvasott anyanyelvünket, mert ez tarthat meg minket”, ahogy Haszmann 

Pali bácsi intett bennünket Csernátonban.  

„Két dolgot nem tudnak elrabolni tőlünk, egyik a hitünk s a másik a tudásunk. 

Vigyáznunk kell arra, hogy a drága örökségünkkel jól sáfárkodjunk!” 

 

„Itt vagyunk ismét, most már sokadjára 

Leültünk kicsit együtt, de még nem dőlhetünk hátra 

Hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk 

Hogy megmaradjon köztünk, ’miben mindig muszáj hinnünk 

Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hang’tok 

És remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok 

Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek 

És testvérnek hívják az embert, adjunk hálát az égnek” 

 

A kirándulásunk terve: 

1. nap 2017. május 6. szombat  

Útvonal: Gyöngyös – Ártánd – Nagyvárad – Király-hágó – Balavásár – Szováta – Farkaslaka 

Látnivalók: Király-hágó (Erdély és Magyarország határa 1867-ig); Nagyvárad – a vár 

2. nap május 7 vasárnap 

Útvonal: Farkaslaka – Zetelaka – Ivómezeje – Madarasi Hargita - Szentegyháza – 

Homoródalmás – Oklánd – Vargyas szoros – Oklánd – Recsenyéd – Székelyudvarhely – 

Farkaslaka 

Látnivalók: Madarasi Hargita, Vargyas szoros 

3. nap május 8 hétfő 

Útvonal: Farkaslaka, Szejkefürdő, Székelyudvarhely, Bálványosfürdő, Szent Anna tó, Kézdi-

vásárhely, Csernáton 

Látnivalók: Farkaslaka- Tamási Áron szobor és sírja, Szejkefürdő – Orbán Balász sírja, 

székelykapuk, Székelyudvarhely városközpont, Bálványos fürdő-Bálványos vár, Szent Anna tó, 

Mohos láp, Kézdivásárhely szabad program a városban, Csernáton – Haszmann Pál falumúze-

um.  
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4. nap május 9. kedd 

Útvonal: Csernáton, Sepsiszentgyörgy, Segesvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Gyöngyös 

Látnivalók: Segesvár - a vár 

 

Harsányiné Czékmány Katalin szülő:  

2017 május… Erdély… mit is jelentett nekem látni, érezni, befogadni… Nagyon-nagyon régen, 

még gimnazista korom óta, vágyálmom, hogy Erdélybe utazhassak. Hosszú ideig vártam, hogy be-

fogadhassam a csodát, amit az erdélyi utazásomtól kaptam. 

Gyermeki izgalommal vegyes büszkeség töltött el, amikor átléptük a határt. Bár, ha őszinte akarok 

lenni és - semmiképpen nem politizálni szeretnék, mert az gyűlölöm – olyan heves fájdalom fogta 

össze satuként a lelkemet, hogy szinte szorította a mellkasom, hogy miért is… mert nem értettem 

hirtelen, hogy miért is kell nekünk határt lépni, amikor Erdélybe utazunk, hisz MAGYAR EZ A 

FÖLD, AZ VOLT, ÉS AZ IS MARAD… 

 

Kirándulásunk első állomása Nagyvárad 

volt, felsétálhattunk a várba és a már rész-

ben nagyon szépen restaurált várrészekben 

különböző kiállított tárgyakban gyönyör-

ködhettünk. Milyen érzés volt, amikor az 

udvaron keresztül lépdeltem és tudtam, 

hogy a lábam alatt valahol mélyen, még 

nem feltárt részek alatt, ott nyugszanak 

nagy királyaink sírjai… Mindenhonnan 

áradt a múlt lehelete, visszaszállt a lelkem 

sok-sok száz esztendőt, elképzeltem, aho-

gyan én is egy hercegkisasszonyként lépdelek az ősi vár lépcsőfokain, vagy akár szolgálólányka-

ként hozom a kútról a vizet… jó volt elmerülni a múltba… 

 

A váradi vár vitathatatlanul az egyik legje-

lentősebb késő középkori építészeti műem-

lék Erdélyben és az egész országban. A XI. 

században I. László király (1077-1095) egy 

Szűz Máriának szentelt kolostort (prépost-

ságot) építtetett a várban. Utóbb megalapí-

totta a Váradi római katolikus püspökséget. 

A 16. és a 17. században a Habsburg Biro-

dalom és az Erdélyi Fejedelemség által az 

Oszmán Birodalommal szemben kidolgozott 

és kiépített védelmi rendszer egyik kulcs-

elemévé vált, ily módon pedig a keresztény 

Európa egyik félelmetes bástyájává lett a 

muzulmán terjeszkedéssel szemben. Ezen minőségét két évszázadon keresztül megőrizte, és a kor-

társak is egyöntetűen elismerték. Bővebben: http://oradea.travel/hu/?p=5071 

http://oradea.travel/hu/?p=5071
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Harsányiné Czékmány Katalin:  

Folytattuk utunkat, és a következő látványosság a Királyhágó megpillantása volt… micsoda pilla-

nat, amikor a csodálatos kép a szemünk elé tárul, csak állsz ott és próbálod befogadni a szépséget. 

Azt éreztem, hogy a fű zöldje zöldebb, mint bárhol eddig, ahol jártam és az égbolt kékje is máskép-

pen ragyogja be a földet! 

 

Pap Gábor:  

A hosszú úttól tartottam, de úgy gondol-

tam, kihagyhatatlan élmény lesz. Ez be is 

jött, amikor átléptük a határt. A Királyhá-

gónál ritkán érzett érzés fogott el. Ettől a 

pillanattól kezdve mintha másik világban 

lettünk volna.  

 

Királyhágó: Erdély és Magyarország hatá-

ra 1867-ig. A trianoni békeszerződé-

sig Bihar vármegye élesdi járásá-

hoz tartozott, ekkor Magyarország és Er-

dély kapujaként emlegették. Nemcsak gaz-

dasági, hanem kulturális szerepe is nagy, hiszen kapcsolatot teremt a Partium és a történel-

mi Erdély között. 

 

Harsányiné Czékmány Katalin: 

Tovább haladtunk és jött a másik csoda, a 

Tordai-hasadék, büszke ormok, ahogy az 

ég felé törnek… Szent László királyunk 

legendáját meghallgatva mentünk tovább, 

hogy egyre pompásabb, zöldebb, szebb táj 

bontakozzon ki a szemünk előtt. 

Első napunk végállomása Farkaslaka volt, 

egy kedves magyar család vendégszeretetét 

élvezhettük. Hogy mit kaptunk? Finom, 

tájjelegű étkeket, kedves szót és annyi, de 

annyi kedvességet. A bőséges vacsora után 

a panzió tulajdonosával, Sztojka úrral egy szép és tanulságos estét töltöttünk el. Sokat kérdeztem és 

ő türelemmel, kedvességgel mesélt… múltról, jelenről, jövőről… ahogy ő, egy erdélyi magyar, egy 

büszke székely látja. Második napunk igazán izgalmasan kezdődött, a finom reggeli után, készül-

tünk megmászni a székelyek szent hegyét, a Madarasi- Hargitát. 1801 méterre vezetett utunk. 

Nem biztos, hogy vissza tudom adni szavakkal azt az érzést, amit átélhettem. Már a hegy lábánál 

úgy éreztem, hogy meg fogom hódítani a világot azzal, ha most elindulok felfelé. A csúcsra vezető 

út minden perce izgalmas volt, a májusi langyos szél lengedezte körbe a testünk, miközben lábunk 

még a havat taposta… A színpompás virágok nyiladoztak már és a körbe ölelő hegyek olyan de 
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olyan nyugalmat árasztottak, melyek bizo-

nyára minden halandó lelkét úgy simogat-

ták, ahogyan az enyémet is… A csúcson a 

kopjafák és keresztek között sétálva, én is 

közelebb éreztem Magam a Jóistenhez! 

 

Madarasi-Hargita: a székelyek Szent 

Hegye (1801 m), a Hargita-hegység és a 

Székelyföld legmagasabb hegye, egy egy-

kori sztratovulkáni kráter peremének észa-

ki maradványa. „Sokat mondják, hogy 

nem is járt Székelyföldön az, aki a Szent 

Hegyen nem járt.  

A csúcsra érve rendkívüli a látvány, szinte „egész Erdély” a lábaink előtt hever. A már-már valósze-

rűtlen panorámát nem lehet elfeledni. A hegytetőn körbe sétálva, egy másik érzés is hatalmába kerí-

ti az embert…  

 

A hely misztikus hangulatát a tetőn szétszórtan felállított apróbb-nagyobb kőhalmok és kőfeliratok, 

valamint a keresztek és kopjafák fokozzák. Talán nem tudjuk megfogalmazni, de aki itt járt egyszer, 

biztosan megérti, miért Szent a székelyeknek ez a hely.” 
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Emléktáblánk elhelyezése a következő 

idézettel: „Tiszteld őseidet, mert rajtok 

keresztül nyertél életet és örököltél Is-

tent és Hazát.” (Wass Albert) 
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Túrázós napunk következő állomása a Vargyas-szoros volt. Csapatunk tagjai már tűkön ültek az 

autóbuszban, a hosszú utazgatás fárasztóbbnak tűnt, mint a hegymászás. Végre célhoz értünk, ahol 

várt minket kedves és humorral megáldott túravezetőnk Szász Árpád Barótról, aki az Országos 

Ásványvíztársaság Rt. erdővidéki alkalmazottja. 
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“A természet e helyen annyi nagyszerűt, annyi megragadóan szépet halmozott egybe, hogy a bá-

mulat valójában kimerül azoknak csudálásában.” – írta Orbán Balázs a Vargyas-szorosról csak-

nem másfél évszázaddal ezelőtt. 

 

 

A Vargyas-szoros kétségkívül Erdély és ezen belül a Székelyföld egyik legszebb és legérdekesebb 

természeti látnivalója, barlangjaival, mészkőszirtjeivel, tanúszikláival, jellegzetes élővilágával 

egyaránt. 

 „Délután átrándulánk a nem messze levő Homoród-Almás bércei közé, hogy másnap korán meg-

kezdhessük utunkat a híres barlangba, melyben egykor az egész csíki székelység el bírt rejtőzni, s 

ott védte magát hetekig a körülszáguldó tatárok csordája ellen – míg végre mind a megszállók, mind 

a megszállottak úgy kifogytak élelmiszerekből, hogy az éhhalálhoz voltak közel.” írja Jókai Mór. 

A Vargyas-szoros növényvilága rendkívül gazdag és változatos. A völgy meredek sziklafalait deres 

csenkeszes vagy bennszülött zabfüves nyílt sziklagyepek borítják, míg a mélyebb talajokon 

vadregényes cserjések, gímpáfrányos szurdokerdõk alakultak ki. 
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A Vargyas – szoros látogatható barlangjai: 

A Vargyas patak csaknem 4 km hosszú sziklaszorosában a múlt század felében megindult barlang-

kutatás napjainkra 125 barlangot tart nyilván, 7410 m összhosszúságban. A szoros turisták által is 

látogatható barlangjai a következők: 

 

1. Az Orbán Balázs barlang (Kőlik, 

Almási barlang vagy Nagybarlang): 

1527 méteres hosszúságával a völgy leghosz-

szabb barlangja. Impozáns bejárata a Csudálókő 

oldalában nyílik, mintegy 20 méterre a patak 

szintje fölött, ahova lépcsők segítik a feljutást.  
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2. A Lócsűr (Lólik):  

A Lócsűr egyike a szoros tekintélyesebb bar-

langjainak, összhossza 300 m. A hagyomány 

szerint azért nevezik Lócsűrnek, mert a környék 

barlangjaiban rejtőzködők itt tartották lovaikat 

a tatárjárás és egyéb veszedelmek idején. Ittjár-

takor, 1867-ben Orbán Balázs még „fantaszti-

kus alakú szobor-csoportokról, szabályszerűen 

lecsüngő és a szövétnek fényétől ragyogó csil-

lárokról” számol be, melyek azóta sajnos mind 

elpusztultak. A barlang belső részein ma is látni 

szép, fehér cseppkőlefolyásokat, egy másik 

érdekessége pedig, hogy télen, a barlang széles bejárati részén csodaszép jégsztalagmitok képződ-

nek. A barlang kataszteri száma 1200/8, egyszerű világítóeszközzel az év bármely szakában bejár-

ható. 

3. A Tatárlik (Ugron-lik):  

Két oldalról a szabadba nyíló kijáratokkal ren-

delkező, alagútszerű rombarlang. Harmincöt 

méter magasan fekszik a Vargyas patak szintje 

fölé meredeken emelkedő Kőhát gerincorrán. A 

tatárjárás idején az Ugron családnak volt véd 

barlangja, innen a másik elnevezése. Mellette 

emelkedik a legendás Csala- tornya. 

 

4. Kőcsűr: 

 A völgy jól ismert eróziós tanúsziklája, mely-

nek északkeleti része szervesen kapcsolódik a 

Nagy-Mál tető hegylábi övezetéhez, teteje pe-

dig egy szép, boltíves sziklakapu. Ez a szikla-

kapu nem más, mint egy hajdani barlang besza-

kadt, bejárati része, mely régebben eső idején 

szolgált menedékhelyül pásztoroknak, kaszá-

soknak, barlangászoknak. Nem messze tőle 

található a Kőcsűri ősvíznyelő, falain a víz ol-

dó, pusztító hatásának jól megfigyelhető nyo-

maival. 

 

Csak úgy repültek az órák, napok, élményekben gazdagodtunk, mindenki nagy lelkesedéssel készü-

lődött a harmadik napra. Búcsút vettünk a vendégszerető házigazdánktól, a kellemes szállástól. 
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Még elindultunk egy utolsó körre Farkaslakán, hogy tiszteletünk tegyük Tamási Áron sírjánál.  

 

 

Egy csoportképpel búcsúztunk a parkban Farkaslakától Tamási Áron szavait idézve:  
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„- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - ismételtem el magamban. És 

éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyu-

galmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával.” 

 

Utunk az autóbusszal nagyon rövid volt és máris le kellett szállni. Megérkeztünk Szejkefürdőre, 

ahol egy kis sétával újra egy csodálatos kép tárult szemeink elé. Libasorban sorakoztak a szebbnél 

szebb, minden kis porcikájukkal mesélő székelykapuk. 

 

Vezettek bennünket Orbán Balázs, a méltán a legnagyobb székelynek nevezett író, tudós, polihisz-

tor sírjához, aki nagy műve megalkotásában (A Székelyföld leírása) így ír: 

 

„Ezen – bevallom – nagy és nehéz feladat létesítéséhez fogtam én gyenge erővel ugyan, de a leg-

szentebb szándék- és a legernyedetlenebb szorgalommal, járatlan ösvényen indulván el, mit 6 év 

kitartó szorgalmával és szent törekvésével gyűjthettem, azt hazán oltárára helyezem. Zsenge talán 

az áldozat, mit a jó indulat, s a honfikötelmek átértése nyújt; de hát visszarettenjek-e a feladat 

nehézségétől, s ha tökélyest, ha teljesen kielégítőt nem nyújthatok, hallgassak-e, mint eddig tevők, 

s e szép országrész ismeretlen maradjon továbbra is? 

Nem, azt tennünk nem szabad, s azért a kor intő szavát követem, midőn ezen munkát közre bo-

csájtom.” 

 

Újabb rövid utazás és az egyik „legmagyarabb” városban vagyunk: Székelyudvarhelyen. Széke-

lyudvarhely a hajdani Udvarhelyszék anyavárosa, a későbbi Udvarhely vármegye székhelye volt. 

Székelyudvarhely Hargita megye második legnépesebb városa.  Ma Székelyudvarhely Hargita me-

gye nyugati harmadát magában foglaló udvarhelyi körzet központja, az erdélyi magyarság egyik 

szellemi fellegvára. Rövid az idő, csak egy kis séta erejéig állunk meg, és csodáljuk a város fölött 

magasodó híres Szt. Miklós hegyen a századforduló első évtizedében épült a 16. századi jezsuita 

alapítású r.k. főgimnázium, mai - a Tamási Áron nevét viselő líceum – épületét. 
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Végigszaladtunk a központban található „Emlé-

kezés parkon”. Székelyudvarhely központjában, 

az egykori Nyugdíjasok parkjában 13 történelmi 

és közéleti személyiség bronz másának szobrát 

2004-ben leplezték le. 

A szobrok a következő történelmi személyisége-

ket ábrázolják: Báthory István, Bem apó, Bethlen 

Gábor, Bethlen István, Csaba királyfi, Fráter 

György, Hunyadi János, Kós Károly, Nyírő Jó-

zsef, Rákóczi Ferenc, Szent László, Wesselényi 

Miklós, Vándor Székely. 

Újra úton. Bálványosfürdő felé járunk, a vár 

mondáját olvasom az autóbuszon. Tervünk a vár-

romhoz vezető útvonal bejárása. Esik az eső, le 

kell mondani a túráról. Csak madártávlatból vet-

hetünk egy pillantást a várra. Közben üres üvege-

inket megtöltjük a finom borvízzel a vár alatti 

forrásból. 

 

Jókai Mór így ír:  

A legrégibb székely várépítészet emléke. Rég 

túlélte az egyezer esztendőt. Még most is állnak 

falai. Úgy volt az építve, hogy örökké tartson. A 

„Magyar isten” számára építették. Itt gyűltek 

össze hívei még a harmadik századjában is a ke-

resztyén vallás uralmának. S a királyok és a vaj-

dák nem mertek arra gondolni, hogy Bálványos 

várát ostrom alá vegyék, elfoglalják, a régi istent 

belőle kizavarják. Amit a királyok és vajdák nem 

mertek megtenni, megtette egy asszony. Meglát-

juk, hogy történhetett az.” 

http://mek.oszk.hu/00700/00772/html/jokai6.htm 

 

Ebéd után a nem messze lévő, Erdély egyik gyöngyszemének is nevezett Szent Anna-tó úti célunk. 

Bár sokszor vezetett utam ide, még mindig nagy izgalommal és lelkemet felemelő érzéssel vagyok 

tele, hogy „Gyerekeimnek” is feltárhatom e táj megigéző szépségét.  

„Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok Erdély tájai közt, de oly magasztos alig 

lehet több, mint a Szent Anna tava. A legrégibb időktől a legújabbig szüntelen vallásos eszmék Sion-

köde lebegett e táj fölött, ez volt a rajongók, az ihlettek Libanonja, ami Izráelnek az Olajfák hegye, 

http://mek.oszk.hu/00700/00772/html/jokai6.htm
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a hindunak a gangeszi szent völgy, az északi skandinávnak az Igdrazill árnyéka alatti magány, s a 

hellén költészet arany árnyképeinek a Tempe: az Erdélynek a Szent Anna tava.” Jókai Mór 

Természetesen nem maradhatott el a tó legendája sem, mindenki kíváncsian hallgatta a szép leány-

zó, Anna történetét, amit a legszebben ír le Erdővidék nagy mesemondója, Benedek Elek: 

http://mek.oszk.hu/04700/04776/04776.htm#60 

 

http://mek.oszk.hu/04700/04776/04776.htm#60
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Ha már Szent Anna-tó, akkor nem maradhatott el a Mohos tőzegláp körbejárása sem.  

„Két-háromszáz apróbb-nagyobb gömbölyű tengerszem, mint megannyi csillag ragyog a veszélyes 

bérci ingoványon, miknek hatása leírhatatlan. Az ember a tündéreket véli látni, kik tengerszemeik-

ből feljőnek, hogy a halandót a vészes síkra csalják.” Jókai Mór 

 

A Mohos tőzegláp (népi nevén: Kukojzás, vagy Kukujzás-posvány) a Hargita hegység vulkanikus 

vonulata utolsó, legdélibb tömbjének, a Csomád hegység ikerkráterének északi kráterét tölti ki. (A 

másik kráterben található a Szent Anna-tó). Az 1050 m tengerszint feletti magasságban fekvő tőzeg-

láp Románia egyik legértékesebb botanikai védterülete, a Mohos Természetvédelmi Terület része. 

A tőzegláp több mint tíz méteres, mintegy 3 millió köbmétert kitevő tőzegvastagságával és 80 ha 

területével egyedülálló Európában. Nagyjából ötszög alakú, legnagyobb hossza 1000 m, szélessége 

800 m.  

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/mohos_tozeglap-prezentacio_kepekben-

turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-

mohos_tozeglap.html 

 

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/mohos_tozeglap-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-mohos_tozeglap.html
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/mohos_tozeglap-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-mohos_tozeglap.html
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/mohos_tozeglap-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-mohos_tozeglap.html


15 

Túravezetőnket, Kerezsy Laci bácsit bizton mondom, senki nem fogja elfeledni. Humoros története-

it csak úgy szívtuk magunkba, mindenki csupa fül volt, mikor ő beszélt, legfeljebb egy-egy rovar 

zümmögése,  vagy madár hangja zavarta tőzeglápról szóló érdekes ismertetőket. A sok tengerszem 

hihetetlen mélysége, a sokszínű növényzet ritkasága, a japánokat meghajolni kényszerítő öreg, de 

kisméretű fa ritkaságok (fényképezés előtt minden fa előtt meghajoltak), az ott megfordult híressé-

gekről szóló történetek mindannyiunkat lenyűgöztek. Épphogy befejeztük a keskeny pallókon sé-

tánkat a Mohosban, eleredt az eső. A Jóisten is velünk volt végig, nem áztunk el, akkor volt jó idő, 

amikor éppen szükségünk volt rá. Folytathattuk utunk, meg sem álltunk Kézdivásárhelyig. A város-

ka Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városa, az egykori Kézdiszék központja. Kézdivá-

sárhelyt nevezik a céhek, a vargák és az udvarterek városának is, Orbán Balázs pedig Háromszék 

Párizsának hívta a kisvárost. 

 

Az eső nem szegte kedvünket, sétálgattunk 

egy kicsit, megcsodáltuk az udvartereket, 

Gábor Áron szobrát, a március 15-i ünnep-

ségek fő terét.  

A nap utolsó célja felé vettük az irányt, a 

Csernáton faluban lévő Haszmann Pál fa-

lumúzeumhoz. Mindeni már fáradt, jó pá-

ran csak hosszadalmas unszolás után ká-

szálódtak le az autóbuszról. Pali bácsi 

kedvessége lelkünket is megszólító erővel 

hatott ránk. Felejthetetlen volt mindannyi-

unk számára, ahogy beszélt az ősi hitről, a magyar nyelv szépségéről, örökségünkről és annak meg-

őrzéséről. Figyelemmel hallgattuk végig, hogy a kopjafák mesélni tudnak, mindent elmondanak 

arról, akinek emlékét őrzik. http://www.kopjafa.hu/fuzet.php 

 

„A nagykapun belépve az udvarra, min-

denki megtorpan egy pillanatra, hiszen 

szeme elé tárul egy gyönyörű park szinte 

közepén a nemesi udvarházzal, kúriával, 

tőle jobbra a szabadtéri múzeum, beépített 

székely házakkal, balra a temető…” 

http://www.haszmannpalmuzeum.ro/index.php 

http://www.kopjafa.hu/fuzet.php
http://www.haszmannpalmuzeum.ro/index.php
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A végtelenségig hallgattuk volna a szép szavakat, de mennünk kellett. Szívünk túlcsordult, nem 

bírtunk megszólalni. Kata annyit mondott csak, hogy „itt éreztem meg azt, mit jelent magyarnak 

lenni és megmaradni”.  

"a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem hagyom" Büszkén viselheted s viselhetjük a 

magyar jelzőt! Mi magyarul vagyunk magyarok. S ha ez nem tetszik valakiknek, reménységgel va-

gyunk, hogy egyszer majd megértik, mit jelent magyarnak és embernek maradni minden körül-

ményben, hiszen örökségünk e nyelv. "Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok. S 

azt meg kell védened. Hallgass reám." (Füst Milán) 

 

„Ez a világ olyan világ, hogy nem árt néha felkeresni egy helyet távol mindentől, s felszabadítani 

magunkból lelkünket, szellemünket, hogy felfrissüljön egyet, lerázza magáról az út szürke porát, 

megtisztuljon, erőre kapjon, s örökké színekben pompázzon.” Transylmánia 

És elérkezett a hazaindulás napja. Nekem itthonról otthonra. Korán keltünk, hisz hosszú út várt 

ránk. Volt, aki azt érezte, hogy már honvágya van volt, aki még szívesen maradt volna. Egyetlen 

hátralévő tervünk a Segesvári várban kötetlen séta, kalandozás a múltban, egy kis történelem –  a 

havaselvi uralkodó, Vlad Ţepeş-ről (Dracula grófról), a vár és a város történetéről.  
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A főtérről elindultunk a várba egyenesen az óratorony (Segesvár jelképe) felé. Mindenki saját belá-

tása szerint barangolt a várban, a lehetőséget kihasználva megnézte a Dracula szülőházában sejtel-

mes körülmények között berendezett szobát (a koporsóból hirtelen felülő gróffal), az 1642-be visz-

szarepítő 172 fokból álló fedett fa Diák-lépcsőt. Az iskolába menet minden nap ezen a lépcsőn 

mentek fel a szász diákok a templomba, innen a lépcsősor elnevezése Diák-lépcső (Schülertreppe).  

Segesvárat, Erdély legfestőibb középkori várnegyedét a Világörökség részét képező segesvári vár 

falain belül találjuk. A város ősi magja a vár, mely a festőien szép fekvésű várhegyen épült. A vár 

egykori közel húsz tornyából és bástyájából kilenc a mai napig épen áll, amelyeket 930 m hosszú 

várfal köt össze. A város szimbóluma az óratorony, amely a város minden részéből látható. A Se-

gesvári vár Erdély egyik leglátványosabb és legjobb állapotban megőrzött középkori építmé-

nye.  Egyes történelmi iratok a város megállapításának idejét a XII. század végére teszik.  

És a végére értünk a látnivalóknak. Búcsút intünk a szép tájaknak, az égbe nyúló hegyeknek, a friss 

patakoknak, a múltat idéző helyeknek, az üde zöld szorosnak, a felénk integető szép havasi virá-

goknak, a vendégszerető székely embereknek, akik nagyon sok szeretettel mindig visszavárnak. 

Aztán az autóbuszon mielőtt mindenki nyugovóra térne, összefoglalom, mit láttunk, mire emlékez-

zünk, majd jön egy kis vetélkedő. Ki mit jegyzett meg, mire emlékszik, a történelmi adatokra, a 

mondákra, a természetvédelmi területek lakóira, növényeire. Sok kéz emelkedik a magasba, min-

denki ügyesen válaszol a feltett kérdésekre és örvend a jutalomnak. 
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Úgy érzem, a tervem megvalósult, gyerekeim szívükbe zárták Erdélyt, hisz tervünk lett az érettségi 

találkozó eme helyen való megszervezése. És nem utolsósorban jobban megismerték, elfogadták 

egymást és az én rigolyáimat, barátságok szövődtek, mélyültek el, az osztályközösség immár a szó 

szoros értelmében összetartozó közösségnek nevezhető.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Ádám Sándornak és Csesznok Nellinek, a 

kedves szülőknek Lizákné Marokházi Beátának és Harsányiné Czékmány Katalinnak, akik segítet-

tek a kirándulás sikeres lebonyolításában, a gyerekek felügyeletében, és nem utolsósorban a vidám 

és hangulatos légkör megteremtésében. Köszönöm a szülőknek és a gyerekeknek a támogatását, 

akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az emlékezetes osztály kirándulás. 

Harkó Erzsébet 

 a 11. B osztály osztályfőnöke 

 

És most még néhány emlékezés a teljesség igénye nélkül: 

Siroki Péter: 

Élményeim a Madarasi-Hargitán: Nagyon csodálatos táj és fantasztikus érzés volt a csúcson azt 

mondani, hogy "végre megérkeztünk". Nem volt a legkönnyebb feljutni a kopjafákhoz, de nem is 

lehetetlen feladat. Felhelyezve az emléktáblánkat különlegesnek éreztem a pillanatot, hogy a mi 

osztályunk neve is felkerült az iskola kopjafájára és láthatja a többi tanuló és az odalátogatók, hogy 

mi is itt jártunk és beleírtuk a nevünket a Madarasi-Hargita történelmébe. 

Érzések a kirándulás előtt: Nagyon vegyes érzésekkel indultunk el az osztályommal Erdélybe, mert 

azt hittem, hogy a sok utazás és a sűrű program nagyon megvisel majd minket, de mégis vártam, 

hogy milyen érdekességek lesznek ebben a 4 napban. Érzések a kirándulás után: Nagyon jól érez-

tem magam. A farkaslakai szállás fantasztikusan tiszta és rendes volt, az ételek és italok, amiket 

kaptunk finomak voltak. Az emberek, akik fogadtak minket kedvesek voltak, nagyon sok szép tájat, 

elgondolkodtató műemléket láttam, sokat mulattunk, nevettünk, néha elkapott az eső, de ez nem 

törte meg jókedvünket és remélem, hogy majd megismételhetjük ezt a kirándulást az osztállyal a 

későbbiekben, de minél hamarabb!  

Gyóni Bence: 

Én az elején egy kicsit féltem a kirándulástól. Szinte a sok buszúttól nem is volt hozzá sok kedvem. 

De amikor átértünk a határon és megálltunk az első helyen, szinte egy teljesen más világ fogadott. 

Innentől kezdve a buszozáson kívül a legnagyobb élmény volt a kirándulás. Szép volt a látvány, és 

kedvesek az emberek. És a legjobb érzés az volt, hogy minden ember magyarul beszélt. 

Hennel Barbara Réka: 

Egy év tervezés, fél év szervezés és négy nap vadregényes tájakon. 

Az idei osztálykirándulásunkkor Erdélyt látogattuk meg. Mintha itthon lennénk, mégis annyira más. 

Az emberek nyugodtabbak, a levegő tisztább és magasabban is voltunk. A buszutak hol túl rövidek 

voltak, hol a végtelenségig húzódtak, és mégis, az ablakból kinézve mindig újabb és újabb szépsé-

gét fedezhettünk fel Székelyföldnek.  
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Számomra a tájak és a kalandos túrák voltak emlékezetesek. Első nap a Királyhágóról nyíló pano-

ráma és az ott kapott hatalmas kürtőskalács. Második napon a sárdagonyázós túra a székelyek szent 

hegyén. Nehezen, piszkosan, mégis lelkesen felértünk, a látvány és az élmény mászás közben nagy-

szerű kezdése volt a napnak. A Vargyas-szorosban ejtett kalandparkos barangoláskor ismét új arcát 

ismerhettük meg az egykor magyar földnek. A harmadik napon a Mohos láp körbejárása és Kerezsi 

Laci bácsi körbevezetése, tapasztalatainak elmesélése kellemes délutáni időtöltés volt. 

Ha választanom kellene, hogy mégis melyik hely lopta be magát a szívembe, akkor a választás a 

Szent Anna-tóra esne. Gyönyörű volt, a vize kellemesen meleg, és körülötte a sok fenyőerdő, olyan 

látványt nyújtott, melyet ezelőtt még álmodni sem bírtam. És ott a tóparton megfogadtam: Vissza-

jövök még, és a napfelkeltét onnan fogom végignézni! 

Bernáth Bertold: 

Furcsa volt, mert itt kellett hagyni az otthonomat majdnem négy teljes napig és elég messzire men-

tünk Gyöngyöstől. A nagyon jó pedig az volt, hogy tudtam, egy elképesztően király osztállyal és 

nagyon jó társasággal indultunk el úgy, hogy négy napig együtt lehetek velük. A hely is érdekelt, 

ahova indultunk, mivel egy hihetetlen gyönyörű környezetbe tartottunk, amely egykor a Nagy Ma-

gyarország része volt. Ami személy szerint a legjobban tetszett az a Mohos tőzegláp, mivel olyat 

még sosem láttam, de még hasonlót sem. Az ott élő különleges élővilág mind a növények, mind az 

állatok részéről mesébe illő volt. A különleges vízi és szárazföldi látványosságok mellett egy humo-

ros túravezetővel is megismerkedhettünk, aki feledhetetlen poénokkal halmozott el bennünket. Ösz-

szességében nagyon jó volt a kirándulás, végig jó volt a hangulat és örök emlék marad mindenki 

számára. Ez egészen biztos. 

Tóvaj Martin: 

Kettős érzéssel indultunk haza, szomorúak voltunk, hogy vége ennek az élménynek, ennek a közös 

kirándulásnak, másrészt vártuk, hogy jól kipihenhessük magunkat. Nekem legjobban a 

Csernátonban lévő Haszmann Pál múzeum tetszett a legjobban. Itt megtudtuk a kopjafák jelentését, 

hogyan éltek régen, a magyarság és a magyar nyelv fontosságát. Összegezve nagyon jó élményeket 

szereztem és örülök, hogy rész vehettem ezeken a programokon és ezen az osztálykiránduláson. 

Csuzdi Bence: 

A nagyváradi vár azonnal elnyerte tetszésemet. A szép tájak és a kedves emberek egyaránt átszer-

kesztették nézetemet Erdélyről. A legjobban a Madarasi Hargita tetszett 1801 m magasságával, szép 

tájaival, kopjafáival. Örök emléket szerzett nekem. A Mohos láp idegenvezetője kifejezetten tájéko-

zott és humoros előadásával boldog pillanatokat szerzett nekünk. Az egész osztály nevében beszé-

lek, hogy mindenki bármikor szívesen visszajönne. 

Lizák Enikő: 

Magyarország és Erdély ég és föld. Az a látvány gyönyörű, az emberek tisztességesek, a hagyo-

mány és a hazaszeretet is nagyon erős az erdélyi emberek szívében és nagyon figyelnek a környeze-

tük védelmére. 
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Bágyi Dóra: 

Izgatottan vártam a kirándulást, hiszen még nem voltam Erdélyben és ezáltal egy új kultúrát ismer-

tem meg, ami egykoron magyar föld volt. 

Majzik Ervin: 

A kedvenc részem Haszmann Pali bácsi skanzene volt Csernátonban, ahol rengeteg érdekes és jel-

legzetes tárgyi emléket láttam. Hasonlóan tetszett a Madarasi-Hargita tetején lévő kopjafák sora. 

Bálint Richárd: 

Még most is sok magyar ember van Erdélyben, aminek nagyon örültem, mivel nem éreztem magam 

távol emiatt Magyarországtól. 

Baranyi Bence: 

Ez a kirándulás volt életem legjobb kirándulása. Úgy érzem mindenkihez közelebb kerültem. Szo-

rosabb kapcsolatok jöttek össze. Szívesen visszatérnék ugyanezzel a társasággal. 

Kiss Martin: 

Kint, Erdélyben nagyon sok és régimódi szokásnak lehettem részese. Láttunk régi mezőgazdasági 

gépeket, szövőszéket, az első telefonokat, rádiókat és lejátszókat. Nekem a legjobban a Vargyas-

szoros tetszett, gyönyörű volt a táj. Mutattak barlangokat, felmentünk magasra. Ott lehettem, ahol 

egykor Jókai Mór járt. 

Források: 

http://www.vargyasszoros.org/ 

http://www.tusnadfurdo.ro/mohos-tozeglap/ 

http://www.kopjafa.hu/fuzet.php 

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/segesvar-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-

helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-segesvar.html 

http://www.karpatinfo.net/latnivalok/segesvari-var 

http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio&id=3605&pageIdx=2 

http://www.vargyasszoros.org/
http://www.tusnadfurdo.ro/mohos-tozeglap/
http://www.kopjafa.hu/fuzet.php
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/segesvar-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-segesvar.html
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/segesvar-prezentacio_kepekben-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek-terkep-a_kornyek_turisztikai_latvanyossagai-szallasai-segesvar.html
http://www.karpatinfo.net/latnivalok/segesvari-var
http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio&id=3605&pageIdx=2

