Határtalanul!
Pályázati azonosító: HAT-18-01-1102
Erdély
Tanulmányi kirándulás
Iskolánk 7. évfolyamos diákjaival négy napos utazáson vettünk részt Erdély területén.
A Határtalanul! pályázati program tanulmányi kirándulására május 15-18. között került sor. A
hetedikeseket Dukonyné Kaszás Gabriella, Kürtössy Emese, Némethné Láng Noémi és
Matusné Szaniszló Katalin kísérte el. A programsort, nevezetességeket idegenvezető
segítségével jártuk végig.
A tanulmányi kiránduláson tanulóink megismerkedhettek a határainkon túli magyarság
kultúrájával, hagyományaival, művészetével, történelmével és földrajzával, és átélhették a
nemzeti összetartozás jelentőségét.
A pályázat az alábbi címet viselte „Nagy magyarjaink nyomában Erdélyben,
uralkodóink és fejedelmeink tetteit, életútját követve, történelmi eseményekre emlékezve
dicső várak felfedezésével, és a magyar irodalmat meghatározó alkotások bölcsőinek
helyszíneit felkutatva”
Reggel korán Budapestről indulva, hosszú utazás után, az első helyszínünk Arad volt,
mely őskor óta fontos átkelő- és vásárváros. A város kereskedelmi utak találkozásánál
található, közel a határhoz. Ezen tényezőknek köszönheti gazdasági fejlődését. Gazdag
hagyományokkal rendelkező ipari és kereskedelmi központ.
Elsőként megtekintettük Zala György Szabadság szobrát a Tűztorony mellett. A
szobor együttes az aradi vértanúk és a szabadságharc emlékére készült a város megbízásából.
Az eredeti szobor korábban a Főtéren állt, amit lebontottak, a vár pincéjében tároltak, később
került helyreállított formájában jelenlegi helyére. A szoborral szemben modern román
diadalív magasodik.

1

Az aradi vértanúk emlékoszlopánál felidéztük a kivégzés eseményeit Juhász Gyula:
Arad és Ady Endre: Október 6. című versével, majd elhelyeztük koszorúnkat. Az
emlékoszlopot 1881. október 6-án állították a kivégzés helyszínén, a vesztőhely kis dombján,
a vár mellett. Az oszlopon a vértanú tábornokok nevei olvashatók, az emlékmű alatt található
sírjuk.

A Maros partján található vár és Minorita templom nem látogatható.
Következő megállónk Marosillye, ahol Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1580-ban
látta meg a napvilágot. A kastélyból egy sarokbástya maradt fenn, aminek falán a nagyenyedi
Bethlen Kollégium diáksága 1909-ben állíttatott emléket.
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Az első esténket és éjszakát Csernakeresztúron töltöttük, ahol szívélyes
vendégfogadásban és finom vacsorában volt részünk.

A második nap első állomásunk a Maros bal partján elterülő Déva városa volt. A város
nevezetes szép épületei mellett megcsodáltuk Bethlen Gábor udvarházát, a Magna Curiát. Az
udvarházat a XVI. századi írott adatok szerint a dévai várkapitány építette reneszánsz
stílusban a várhegy alatt. 1608-ban kapta adományként Bethlen Gábor, aki átépítette és
bővítette azt. Az épület a XIX. század végén városi kézbe került, vármegyeházként
funkcionált, majd múzeumnak adott és ad otthont. 2008-ban felújították és régi pompájában
látható.
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A város jelképe a város fölé magasodó vulkanikus sziklán elterülő várrom. Az ókori
erődítmények helyén épült a vár, mely Erdély egyik első királyi vára. A tatárjáráskor
megrongálódott és IV. Béla építtette újjá. A vár számos birtokosa közül kiemelkedik Hunyadi
János, Szapolyai János, Bocskai István és Bethlen Gábor.
Az 1848-as szabadságharc idején a magyar honvédek kezébe került a vár. Egy 1849-es
ostrom alatt a lőporraktár felrobbanása következtében elpusztult, maga alá temette a 150 fős
magyar honvéd helyőrséget. Ma a vár központi része romos állapotban van, a véderő külső
falait felújították. A hegyormon magasodó erőd romja jelenleg a vármagot képező palotából, a
déli szakaszt védő hengeres toronyból (Bethlen-bástya), valamint a robbanás utáni
törmelékektől megtakarított falmaradványokból áll.
A várba a szekérúton haladva gyalogosan tettük meg a felfelé vezető utat a Magna
Curiától egy parkon keresztül haladva. A falakról csodás panoráma tárult a szemünk elé a
Maros völgyére és szemügyre vehettük madártávlatból az egész várost. Idegenvezetőnk
segítségével felelevenítettük a népszerű népballada sorait, mely szerint Kőműves Kelemen, az
elégetett felesége hamvaival erősítette meg a várfalat kötő meszet, hogy a várat a 12 kőműves
mester felépíthesse. A vár egyik oldalán hatalmas DÉVA felirat díszeleg. A lefelé utat a hegy
túloldalán található modern felvonóval tettük meg.
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Innen utunk Gyulafehérvárra vezetett, ahol már szemerkélő esőben vetettük be
magunkat a város igen impozáns történelmi központjába.
Meglátogattuk a római katolikus érseki székesegyházat, mely Erdély legjelentősebb
román kori épülete, a román kori magyar művészet egyik legnagyszerűbb példája.
Az erdélyi püspökséget Szent István király alapította 1009 körül, s központja a
gyulafehérvári várban volt. A háromhajós katedrálist a XIII. század elején építették román
stílusban egy XI. századi templom helyén. A tatárjárás során a templom megrongálódott és
később gótikus stílusban fejezték be. Az évszázadok során a templomot többször
elpusztították, de mindig újjáépítették az erdélyi építészeti stílusokat ötvözve. Építői, bővítői
között volt Hunyadi János, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.
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A székesegyház legfontosabb látnivalói a templom jobb oldali falánál látható sírhelyek,
melyek közül a középső Hunyadi János szarkofágja, kétoldalt fia, a kivégzett Hunyadi László
és testvére, János nyugszik. A templom kriptájában nyugszik a XX. századi Erdély egyik
legnagyobb személyisége, Márton Áron püspök.

A falban egy emléktábla őrzi Martinuzzi (Fráter) György emlékét. Valószínű, hogy
Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmeket is ide temették, ma emléktábla őrzi
emléküket.
A katolikus székesegyház mögötti téren Vitéz Mihály havasalföldi vajda
monumentális lovas szobra áll. A székesegyház mellett a püspöki palota épülete látható.
Az Alsó és Felső-Károly –kapu között megtett úton szebbnél szebb épületeket
láthattunk. A két kapun kilépve látjuk igazán a vár falait.
A vár már 997-ben létezett, egyik kapujára szegeztette ki I. István Koppány testének
egy darabját. Első okleveles írásos említése csak 1232-ből, II. András egy adománylevelében
maradt fenn. A tatárjárás után a vár elég gyenge állapotban volt 1469-ig. Mátyás király
rendeletére földig rombolták. 1516-ban II. Ulászló elrendelte a vár régi falainak
megerősítését. Buda török kézre kerülése után Izabella királyné ide költözött, Martinuzzi
György húszezer katonával megostromolta a várat, de nem tudta bevenni. A török háborúk
során a vár súlyosan károsodott, ezért a Habsburgok 1715-1738 között új, csillag alakú
erődítményt építettek.
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A kapott szabad időt arra használtuk, hogy bebarangoljuk a vár központi részét a két
kapu között. A legfeltűnőbb, legimpozánsabb épület az Ortodox katedrális. Itt koronázták
meg 1922-ben I. Ferdinánd román királyt, ezért a katedrálist koronázási katedrálisnak is
nevezik.

7

A következő helyszínünk a szász alapítású Nagyenyed. A nagyenyedi vártemplomot a
nagyenyedi vár részeként tartják számon. Tornya eredetileg a vár őrtornya volt, amihez a
templomhajót építették hozzá. A templom épületében keveredik a román, késő gótikus és
késő barokk stílus. A templomot a várossal együtt ötször pusztították a történelmi események,
melyek között volt tatárbetörés, törökök büntetőhadjárata II. Rákóczi György fejedelem ellen.
A templomot jelenleg restaurálják.

Megemlékeztünk az 1849-es magyarellenes vérengzés áldozatairól, elhelyeztük az
emlékezésünk koszorúját.
1849. január 1-jén vonult ki a császári katonaság Nagyenyedről, és a tordai helyőrség az
enyediek kérésére sem küldött helyőrséget. Január 8. éjjelén nyolc-kilencezer román felkelő
támadt az alvó városra, brutális kegyetlenséggel lemészároltak 800 magyart és körülbelül
ugyanennyien haltak meg, fagytak halálra. A házakat, templomokat kirabolták felgyújtották.
Az öldöklés, rablás napokig, hetekig tartott és csak a magyar csapatok benyomulásával ért
véget.
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A város híres épülete az 1622-ben alapított Bethlen Gábor református kollégium. Sok
híresség tanult, tanított a kollégium falai között, amit az iskola falán emléktábla is őriz. A
kollégiumot meglátogattuk, és a pedellus kinyitotta számunkra az iskola múzeumot, aminek
eszközeit nagy élvezettel vették birtokba tanulóink.

Elbúcsúztunk Nagyenyedtől és a Tordai-hasadék felé vettük az útirányt. A hasadék
víz által kivájt mészkőbarlang tetejének beomlása során jött létre. A hasadékhoz számos Szent
László legenda kapcsolódik, a király lova patkójának a helyét ma is őrzi az egyik kőszikla, a
Patkós-kő. A hasadék 1939 óta természetvédelmi terület. A sziklák mentén, keskeny utakon
és hidakon túráztunk a 200 méter magasságot meghaladó sziklafalak között. Mellettünk
zuhogott a Hesdát-patak, ami az Aranyosba siet. A csúszós kövek és a sár nehezítették
túránkat, de a panoráma felejthetetlen volt.
A szurdokvölgyben a hanyag turisták után néhány diákunk szemetet is szedett az
ökoszemlélet jegyében.
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A második szálláshelyre, Kalotaszentkirályra későn érkeztünk meg. A házaknál,
családoknál elfoglaltuk a szállást és ízletes vacsora várt minket.
A harmadik nap első állomása Kolozsvár volt, Erdély legfontosabb magyar lakta
városa. Itt a János Zsigmond Unitárius Kollégiumot látogattuk meg. Átadtuk az iskolának
szánt könyveket, CD-t. Nagyon vendégszeretően fogadtak minket. Az ottani hetedikesek már
várták gyermekeinket és csoportokba rendeződve városismereti sétára vitték őket. Az alatt az
idő alatt mi is ismerkedtünk a várossal az idegenvezetőnk segítségével és közben sikerült
lencsevégre kapni néhány csoportot a városban.

Elsétáltunk Mátyás király szülőházához Kolozsvár legrégebbi lakóházához, melyet ma
a Képzőművészeti Egyetemisták használnak. Falán magyar nyelvű emléktábla hirdeti
Hunyadi Mátyás emlékét.

10

A Fő téren magasodik hatalmas méreteivel az erdélyi gótika egyik legfontosabb
temploma, a Szent Mihály templom. Építése több száz éven keresztül tartott, melyet
átépítések, tűzvészek sora kísért. Mai neogótikus formáját 1860-ban nyerte el, amikor is
elkészült a 80 méter magas templomtorony. A templom restaurálása jelenleg folyik.
A templom előtt díszeleg a Mátyás király szoborcsoport, mely Fadrusz János alkotása.
A lovon ülő uralkodó mellett kora fontos figurái kapnak helyet, így Szapolyai János, Kinizsi
Pál, Báthory István és Magyar Balázs.

A Farkas utcában található a református templom, előtte áll a híres Szent György
szobor, melynek eredetije Prágában látható. Alkotói a 14. századi szobrász testvérpár,
Kolozsvári Márton és György. A téren található a Báthory Elméleti Líceum valamint a
mellette épült nemesi kollégium. A Líceummal szemben működik az erdélyi magyar
felsőoktatás bástyája a Babes-Bólyai Tudományegyetem.

A városi sétánk során eljutottunk a Szabó bástyáig, mely a régi kolozsvári vár falai,
bástyái közül megmaradt műemlék, Bethlen- bástya néven is ismert. Annak idején védelmét a
szabók céhe látta el, innen az elnevezése.
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A városi túra után visszatértünk az iskolába, ahol a szíves vendégfogadást
megköszönve átadtuk a gyerekeknek a nekik szánt csokoládékat. Az intézmény aligazgatója
bemutatta az épületet, láthattunk egy érdekes kisfilmet az ott folyó életről, majd megnézhettük
a nagy múltú és gazdagon berendezett biológia szertárat.

Búcsút vettünk vendéglátóinktól és a Házsongárdi temetőtől elindultunk a Tordai
sóbányába.
A 13 millió éves tengeri eredetű só készletet már a rómaiak elkezdték kitermelni.
Évszázadokon keresztül a helyi lakosság használta a sóbányát. A ma is ismert bányát 1690ben nyitották meg. A só kitermeléséhez csak kézi erőt használtak. A sóbányában 1932-ben állt
le a munka, azóta turisztikai látványosság és gyógyhely. A sóbányában kisebb templom, teke
és golfpálya, biliárdasztalok, ping-pong asztalok, óriáskerék, csónakázási lehetőség és egy
kiváló akusztikájú amfiteátrum is található. A bányába gyalogosan mentünk le, panorámalift
segítségével és gyalog jöttünk a felszínre.
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A következő állomásunk a római katolikus templom Tordán, ami a későgótika egyik
legfontosabb műemléképülete. A templom építéstörténetéről nincsenek konkrét bizonyítékok,
a 14.-15. századból számos adat áll rendelkezésre a plébániáról.
1565-ben az erdélyi katolikus püspökség megszűnt, ekkor Torda már legnagyobb részt
unitárius vallásra tért át. A fejedelemségben élénk hitviták dúltak, zsinatokat tartottak, melyek
a templom falai között zajlottak. Idővel kihirdették a vallásszabadságot. Majd a templom
károkat szenvedett, és csak a 18. század végén kezdődtek a helyreállítások. A templom mai
képe a 18. századi és 20. századi kialakítások eredménye. Restaurálása ma is tart, de nagy
szerencsénkre be tudtunk menni.

Tordán felkerestük a Petőfi emléktáblát, ami az ótordai református papilakon látható.
Arról tanúskodik, hogy itt szállt meg Petőfi Sándor 1849. július 21-én. Itt találkozott utoljára
családjával, mielőtt eltűnt volna a segesvári csatában. Az udvaron található Suba László
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szobra Petőfiről és Szendrei Júliáról, ahol Petőfire emlékeztünk a „Magyar vagyok” és „Egy
gondolat bánt engemet” című versével, és elhelyeztük a megemlékezésünk koszorúját.

Utunkat a Varjúvár felé vettük és esőben szálltunk ki a buszból Nádas településen.
Alig tettünk meg 200 métert az eső elállt és szép időben folytathattuk túránkat. Dombokon
fel, völgyeken át haladtunk a vizes fűben, sáros, felázott talajon, de annál nagyobb volt a
lelkesedésünk. Volt, aki futkározott, bakot ugrott, ősmaradványokat gyűjtött, növényeket
fotózott. Szerettük volna felkutatni Kós Károly lakhelyét, helyette a Szentimrei –villáig
jutottunk el. Sztána és Kós Károly egyet jelent a Varjúvárral és kevesen tudják, hogy a XX.
század első felének e nyaralótelepén, még két épület viseli Kós kézjegyét. Ilyen a Szentimreivilla, melyet Szentimrei Jenő erdélyi magyar költő, író számára tervezett Kós Károly. A
villánál emlékeztünk iskolánk névadójára.
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Későn értünk a szállásunkra. A vacsora elköltése után Kalotaszentkirály Művelődési
házában kalotaszegi népi öltözék, majd táncbemutató várt ránk. Éjszakába nyúlva, de
mindenkit táncra lelkesítve tartottak táncházat a népviseletbe öltözött táncosok, ahol
megismerkedhettek tanulóink többek között a csárdás lépéseivel, a csujogatás művészetével.

Az utolsó nap Kalotaszentkirályról elindulva a Vigyázó-hegy mellett folytattuk
utunkat. Majd a Király-hágó parkolójában kicsit megpihentünk és gyönyörködtünk a csodás
panorámában.
Következő és egyben utolsó helyszínünk Körös-part városa, Nagyvárad.
A nagyváradi vár vitathatatlanul az egyik legjelentősebb késő középkori építészeti műemlék
Erdélyben és az egész országban. Román, gótikus és reneszánsz-barokk stílusban épült meg.
A váradi püspökség alapítója, Szent László 1192-es szentté avatása nyomán fontos vallási
központtá vált. Füles bástyákkal az egyetlen ilyen típusú erődítmény Kelet-Európában. A vár
a védelmi funkciója mellett több vásárnak szolgált helyszínéül. Ma is jelentős turisztikai
események helyszíne.
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Majd elsétáltunk a Szent László térre, ahol szép épületeket csodálhattunk meg. A
Szent László római katolikus templom, amely a barokk székesegyház elkészültéig püspöki
székesegyházként is szolgált. A szentélyben álló főoltár feltehetően Nagyvárad legrégebbi
oltára. Az oltárkép Szent Lászlót ábrázolja.

A téren látható a Városháza, a görög katolikus püspöki palota, a görög-katolikus
templom, a Szent László szobor helye, a Holdas templom és a Sas palota.

A térről az Ady szoborig tartó sétánk során több szemet gyönyörködtető épület
mellett, téren, sétáló utcán haladtunk végig.
A Holnap irodalmi társaság tagjait Ady Endrét, Dutka Ákost, Emőd Tamást, Juhász
Gyulát ábrázoló szoborcsoport és az Ady Endre Líceum mellett folytattuk utunkat.
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Majd az Ady szobornál versekkel emlékeztünk Ady Endrére és elhelyeztük
koszorúnkat.

Ugyancsak impozáns épületek mellett és a Petőfi parkon keresztül jutottunk el a
Székesegyházig. A nagyváradi római katolikus székesegyház a legnagyobb méretű barokk
stílusban épült templom Romániában, elkápráztatott bennünket is. A Székesegyház gazdagon
díszített falfestményei mellett meglátogattuk a kincstár gyűjteményét is, ahol láthattuk Szent
László hermáját, benne őrzik azt a kis ereklyetartót is, amely tartalmazza László király
koponyacsontjának egy darabját.
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A templomot még Szent László, és valószínűleg csak 1113 után temették ide. Váradi
sírja csodatevő zarándokhellyé lett. A XV. század elejéig a váradi székesegyházban őrizték
kürtjét, csatabárdját és fejereklyetartó mellszobrát (hermáját). Az eredeti herma a XV. század
elején megsemmisült, helyette újat készítettek, amelyet ma Győrben őriznek. 1892-ben dr.
Schlauh Lőrinc, az akkori váradi bíboros felkérésére Link Fülöp budapesti ötvösművész
elkészítette Szent László Király mellszobrát.
A mellszobrot a szalkszentmártoni diákcsoporttal álltuk körbe és együtt hallgattuk meg Szent
László legendáit.
Utolsó helyszínünket magunk mögött hagyva elbúcsúztunk idegenvezetőnktől és
elindultunk Budapest irányába. A buszon a kiránduláson szerzett élményeiket mesélték a
gyermekek.
Budapest, 2019. május 29.
Matusné Szaniszló Katalin
pályázat felelőse
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