
1 

 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium sikeresen pályázott a HAT-

18-01-1265 Határtalanul programban. Így 39 hetedikes tanuló és 3 pedagógus utazhatott 

Erdélybe. A pályázat neve “A só útján”. 

 

A gyerekek tanulmányi útját előkészítő foglalkozásra a tanulók előzetes felkészülése után került 

sor.  A feladatokat Kovácsné Györgyi néni osztotta ki, majd egy történelem óra keretén belül 

dolgozták fel. Végig nézték a tervezett útvonalat, és játékosan, kooperatív módon adták át egymást 

a megszerzett tudást. 

 

    

 

 

 

2019. április. 15. (hétfő):  

2019. április 15-én, hajnali 4 órakor útnak indultunk egy lelkes és izgatott csapattal Erdély felé. Az 

úticélunk Székelyszentlélek volt, Székelyföld szívében. Hosszú út várt ránk, az egész délelőttös 

buszozást csak egy-egy rövid megálló szakította meg.  A kora délelőtti órákban, 8h-kor érkeztünk 

meg a határra. Nagyváradra érve csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk, Magyari Vass István is, 

aki nagy szakértelemmel, türelemmel, szeretettel és odafigyeléssel kalauzolt végig bennünket a 

látnivalók során 4 napon át. 

Néhány órai utazás után elértük az első erdélyi állomásunkat, Királyhágót. 
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A Királyhágót más néven Erdély kapujaként emlegetik. Az 582 méter magasságban található hágó 

gazdasági és kulturális szerepe is nagy, hiszen kapcsolatot teremt a Partium és a történelmi Erdély 

között. Sokáig itt volt Partium és Erdély határa, a kiegyezés után pedig az Erdély megnevezés 

helyett gyakran a Királyhágón túl-t használták.  

Egy hosszabb út következett Bánffyhunyadra, ahol megtekinthettük belülről a református 

templomot. 
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Rövid pihenő után tovább indultunk Kolozsvár felé. 

Kora délután érkeztünk Kolozsvárra, ahol megnéztük a Szent Mihály templomot, Mátyás király 

szobrát és szülőházát. 

 

 

 

2019. április 16. (kedd): 

Frissen és újult erővel vágtunk neki az új napnak, amiben segített az igen ízletes reggeli. Kész kis 

terülj-terülj asztalkám fogadott minket. 

Az indulás előtt a helyi iskolába látogattunk el, ahol a kedves igazgató néni fogadott bennünket. 

Rövid ismerkedés után útnak indultunk. 

Először Szovátára utaztunk, ahol felülnézetből megcsodáltuk a Medve tavat. A Medve-tó nevét 

kiterített medvéhez hasonló alakjáról kapta és 1870 és 1880 körül alakult ki. Benne 66 000 tonnára 

becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és 

a lejjebb koncentrálódó só okoz.  

Körbejártuk a tavat, és közben néha meg is álltunk egy fitnesz játszótéren, vagy egy érdekes 

sziklánál, ahol látszott egy kis só rajta. Itt is készült pár fotó. Gyönyörű hely. 
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Rövid pihenő után indultunk következő megállónk, a parajdi sóbánya felé. A parajdi sótelep 

Európa egyik legnagyobb sótartaléka, a sótörzs maga 1,2 km × 1,4 km átmérőjű, enyhén ellipszis 

alakú és 2700 m mélységbe gyökerezik. Még ma is aktív művelés alatt áll. Parajdon busszal lehet 

eljutni a bányáig, óránként kétszer jár a busz és egészen a bányaszintig visz egy alagúton keresztül. 

Innen még több száz lépcső visz a mélybe és monumentális méretű föld alatti termekbe jutunk, ahol 

bányatörténeti kiállítás, kápolna, étterem, játszótér és kalandpark is található. 

 

 

 

    

 

 

Egy- másfél órás csavargás után Korondra indultunk, ahol kedvünkre nézelődhettünk a 

kirakodóvásárban. Korondon a fazekasságnak ősi hagyományai vannak, sokan Európa egyik 

legjelentősebb fazekas központjának tartják. A fazekasság a középkortól nőtt iparággá. A korondi 

fazekasság történetének legnagyobb, máig is ható vízválasztója a múlt század vége, a XX. század 

eleje volt. Ekkor terjedt el és honosodott meg a mázas kerámia. Ettől kezdve készítették azokat az 

edénytípusokat, amelyek ma is a döntő többségét alkotják a korondi termelésnek. Az első világégés 

idején sem szünetelt a korondi fazekasok tevékenysége. Ernyős szekereikkel eljutottak egészen 

Ausztria határáig is. A két világháború közötti időszakban a korondi kerámia addig soha nem 

tapasztalt mértékben fellendült. Hamarosan felfedezték az új piacokat, s ettől kezdődően 

valamennyi fontosabb vásáron részt vettek. Találóan írta HAÁZ Ferenc: „A kész edényeket kóberes 

szekérre rakják s messze elviszik: Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, Bukarest, Galac, Jaşi városokra. 

Útközben falvakon is cserekereskednek.” 
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Következő úticélunk a közeli Farkaslaka volt. Farkaslaka a nagy székely író, Tamási Áron 

szülőfaluja. Farkaslaka és Tamási Áron - a falu és az író - eggyé nőtt a hely- és a környékbeliek 

tudatában. Farkaslaka a magyar irodalom klasszikus zarándok helye lett. Tamási művészetével 

maradandó emléket állított szülőfalujának. Stílusalkotó mester, a székely beszédet illesztette be a 

magyar irodalomba. Itt található Tamási Áron síremléke és egy emlékmű, amely Szervácius Jenő és 

fia Tibor alkotása. A Tamási emlékmű hivatalos felavatása 1972 szept. 24-én, az író születésének 

75-ik évfordulóján volt. A kőfelületek más és más témákat tárnak elénk, az emlékmű Tamási hőseit 

ábrázolja. 

“Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk; 

s a föld, amelyen élünk és meghalunk” 

Tamási Áron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szállásunkra visszafele menvén megálltunk Szejkefürdőn, ami Székelyudvarhely városrésze. 

Orbán Balázs (1829-1890) a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista és közéleti 

személyiség sírhelye és emlékműve a Borvízoldalban van. Végrendelete szerint az egykori 

birtokon, Szejkefürdőn temették el. Sírja elé székelykapu-sort állítottak, amelyekből az utolsó kapu 

az övé volt. Halála előtt két évvel csináltatta. A kopjafás-féldomborműves síremléket, az Orbán 

Balázs bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész tervei szerint építették, 

1969-ben. Érdekesség, hogy ez Orbán Balázs negyedik sírja, többször újratemették. 

1878-ban Sütő András még 5 kapun haladt át Orbán Balázs sírja felé.  
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Ma már 14 kapu fogad bennünket. Sütő András az élet és halál kapuinak nevezi a kapusort. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazatérésünkkor a már megszokott süteménnyel és finom vacsorával vártak minket.  

 

2019. április.17. (szerda): 

 

A napot ismét reggelivel kezdtük, majd kilőttünk Székelyudvarhely felé. Ezt a helyet tartják 

egyébként a székely központnak. A rövid városnézés után a szoborparkba indultunk ahol 

megtekintettük olyan híres emberek mellszobrát, mint pl.: Rákóczi Ferenc, Báthory István, Bethlen 

Gábor stb. Fagyizás és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium megtekintése után 

indultunk tovább Gyergyószentmiklósra, ahol megnéztünk egy örmény templomot. 
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A szitáló eső ellenére végig sétáltunk a Békás-szoroson. Megérte. A mészkőbe vájt hasadékvölgyet 

nehéz lesz elfelejteni bárkinek is. Nyomasztóan magas és szinte függőleges sziklaszirtek, zúgó 

hegyi patakok, kisebb-nagyobb vízesések, barlangok alkotják a szoros látnivalóit, amit csak a 

helyszínen sétálva élhetünk át igazán. „A két oldalon szinte függőleges sziklák között folyton az az 

érzésünk, hogy ránk dőlnek. A sziklákról száz számra tör elő – mintha a hegy préselné ki a saját 

levét – a sok kis patak, melyek gyakran meseszép vízeséses formájában adják át magukat a Békás-

pataknak. Mivel a megduzzadt patak lassan folyóméretű vizet szállít, a sziklák között azonban nincs 

hely, így a Békás-patak úgy viselkedik, mint egy elszabadul vadállat. Elementáris erővel préseli 

magát a sziklák közti szűk medrében, óriási robajt okozva, hogy egymás szavát is alig lehet érteni.” 

 

 

       

 

 

 

A rossz idő miatt busszal mentünk a Gyilkos-tóhoz. A Gyilkos-tó egy természetes torlasztó. 1837 

nyarán a keletre fekvő Gyilkos-kő oldalán felhalmozódott agyagos lejtőtörmelék nagy esőzések 

hatására lezúdult a völgybe, nekicsúszott a Cohárd délkeleti lábának és elzárta több patak folyását. 

Vannak akik a tó keletkezését az 1838. január 11-i földrengéssel hozzák kapcsolatba. A turista-

kalauzok szerint a Gyilkos-tó Erdély egyik legismertebb tájképe, igazi természeti ritkaság, páratlan 

látvány a rozsdás vörös víztükörből meredező fatörzsek csonkjaival és a tó mögötti Kis-Cohárd 

irdatlan nagy sziklatömbjével. Az eső miatt azonban nem sikerült kiélvezni a látványt, csak a tó 

melletti kissé kaotikus, ricsajos parkolóval és egy a tóhoz képest szokatlanul nagy, nem túl szép 

üdülőteleppel, találkoztunk. Nem tudtunk a tóparttól eltávolodni, pedig egy jó óra alatt 

kényelmesen, kitűnően kiépített és jelzett turistaúton körbe lehetett volna kerülni a tavat, élvezve a 

csodálatos táj egyedülálló látványát. 
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A tó eredeti neve Vörös-tó, román neve is ezt tükrözi, Lacul Roşu, melyet a belefolyó patakok 

vöröses színű hordaléka miatt kapott. A Gyilkos-tó név pedig onnan jön, hogy a legenda szerint, 

mikor a hegy beleomlott a völgybe, az itt legeltető pásztorokat is maga alá temette, és az ő vérük 

festette vörösre a tó vizét. Már nem volt több megállás a Zetalaki víztározóig. Itt ugyan csak pár 

percet töltöttünk el, de mégis megmaradt bennünk, hisz az a kép, amit ott láttunk minden 

képzeletünk felülmúlta.  

Hazafelé még megtekintettük a gyergyószentmiklósi örmény templomot. 

Este megint kedvesen fogattak, sütivel, mint előtte minden nap. Vacsora után azonban szomorúan 

állapítottuk meg, hogy ez az utolsó nap, amelyet Erdélyben töltünk. Így kissé kedvtelenül láttunk 

neki összepakolni a következő indulásra. 

 

 

2019. április 18. (csütörtök): 

Reggeli után, szinte azonnal buszba ültünk és megkezdődött az utazásunk hazafelé. Útközben 

először Fehéregyházát pillantottuk meg, ahol állítólag utoljára látták Petőfi Sándort. Megnéztük, 

megkoszorúztuk, majd elmondtuk együtt a Nemzeti dalt. 
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Segesváron kiszálltunk a buszból és felsétáltunk a várba. Megnéztük Petőfi szobrát, majd tovább 

mentünk a rettegett Drakula szülőhelyére. Kiderült, hogy Drakula nem volt vámpír, az összes 

tévhittel ellentétben, hanem csak szeretett lefejezni embereket, olyan dolgok miatt, ami miatt 

egyáltalán nem járt volna. A szobrán azt is láttuk, hogy nem volt valami szép teremtés. Majd 

megjártuk a diáklépcsőt. 

 

       

 

Utolsó úticélunk Marosvásárhely volt, ahol a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel, busszal jártuk 

körbe a várost. 
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Élményekkel és csodálattal feltöltve indultunk el hazafelé. Megtöltött bennünket egy hihetetlenül jó 

érzés, amelyet nem lehet megmagyarázni, mint ahogy az egész kirándulást sem lehet úgy leírni, 

hogy visszaadja, amit átéltünk. Erdélyt látni kell, személyesen megtapasztalni. Erdély történelmileg 

és földrajzilag kiemelkedő helyszíne a magyarságnak, lakosai és népszokásai képesek visszarepíteni 

az időben és megismertetni egy új, mégis régi, titokzatos magyar földdel, amelyre nem kerülhet a 

felejtés leple. 

 

Megtapasztaltuk mennyire igazak Wass Albert gondolatai: 

 

„Erdély levegőjében van valami láthatatlan, megnevezhetetlen erő, mely 

mintha a földből sugározna elő, s belenőtt a fákba, hegyekbe, meg az emberi 

gondolkodásba. Ez az erő csodákra alkalmas. Költőket, tudósokat terem, kik 

nem hírnevet keresnek, hanem szerényen félrehúzódva a világ zajától élik a 

maguk alkotó életét, és amit alkotnak, az soha sem rontja, de javítja és szépíti 

a világot. Ha idegen kincskeresők békében hagyják Erdélyt, az emberi lélek 

virágoskertjévé válik, melynek békés és szelíd összhangját megérzi az átutazó, 

s örömét leli benne.” 

 

 

Hazaérkezésünk után nem maradt más hátra, mint hogy feldolgozzuk Erdélyben látottakat. 

Egy értékelő óra keretein belül megnéztük az úton és az útról készült képeket, videót, rajzokat. 

Diákjaink kiscsoportokban különböző formákban (pl. powerpoint) számoltak be élményeikről, majd 

egy vetélkedő formájában számot adhattak a megszerzett tudásukról. 

 

 

   

 

 


