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Partium 

A Partium a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi, földrajzi terület. Az 

elnevezés a középkori latin dominus 

partium regni Hungariae, azaz 

„Magyarország részeinek ura” 

kifejezésből származik, és arra a néhány 

kelet-magyarországi vármegyére utal, 

amelyek Magyarország három részre 

szakadása után az erdélyi fejedelem 

uralma alá kerültek.  

A Partiumot olykor magyar nevén 

„Részek”-ként is említik.  

A Partium nem a történelmi Erdély 

része, attól különálló terület, amely 

közigazgatásilag hol Erdélyhez, hol 

Magyarországhoz, hol a Habsburg Birodalomhoz tartozott.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Partium 

 

Erdély alatt ma Románia nyugati részét értjük. Földrajzilag Közép-Európában, a Kárpát-

medence keleti részén található.  

A mai Romániában Erdély néven 

ismert terület több mint a 

történelmi Erdély, hisz magába 

foglalja a Partiumot és 

a Bánságot is. A történelmi 

Erdély ezzel szemben csak a mai 

értelemben vett Erdély Király-

hágón túli részét jelenti. A 

történelmi Erdély egy magas 

fennsík: délen Havasalföldtől a 

Déli-Kárpátok, keleten 

Moldvától és Bukovinától a 

Keleti-Kárpátok választják el. 

Az északi és a nyugati részeit a 

Partium, Máramaros, Szatmár és 

az Alföld határolják, míg a 

délnyugati részei a Bánsággal határosak. Az erdélyi fennsíkot (300-480 m magas) többek között 

a Maros és Szamos szeli át. Délkeleti részét Székelyföldnek nevezik. 

Erdély legfontosabb városai: Gyulafehérvár, a történelmi főváros; Kolozsvár, a modern kori 

főváros, Brassó, Nagyszeben, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda és 

Sepsiszentgyörgy. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Partium


1. nap  

Nagyszalonta: 

Nagyváradtól 38 kilométerre délnyugatra fekszik. Ma 

kb.20 ezer főnyi lakosságának kétharmad része magyar. A 

település az 1332-es pápai tizedjegyzékben már fellelhető 

Zalantha néven. A 16. századig a Toldi család birtoka 

volt, 1584-ben Bocskai István fejedelem szabad hajdúi 

költöztek be a településre, ezért 1000 tallér zálogösszeget 

fizetve a falu birtokosának. Ők alapítják meg Szalonta 

városát. Szalonta várát a hajdúk kezdték el építeni. 

Őrtornya, amelyben puskaport és fegyvereket tároltak, 

még ma is áll, és Csonka-torony néven vált ismertté. A 

Csonka-toronyban ma Arany János-emlékmúzeum 

működik. A torony bejárata fölött a karosszékben ülő 

Arany János szobra tekint le a látogatókra.  A torony négy 

emeletén látható kiállítás egyik legérdekesebb része 

Arany egykori dolgozószobájának eredeti berendezése, 

melyet többi személyes tárgyával és könyveivel egyetemben Arany fia, Arany László 

ajándékozott a múzeumnak.  

https://www.utazzerdelybe.hu/varos/nagyszalonta 

 

Nagyvárad: 

A mai határtól alig 13 km-re lévő Nagyvárad nevét az I. Szent László király által 1093-1095 

között építtetett földváráról kapta. Ekkor került ide Bihar megye központja és kevéssel később 

a püspökség is. 1095-ben ide temették Szent László királyunkat, sírja zarándokhellyé vált. A 

tatárjárás után emelt és többször bővített, megerősített vára a középkori Magyar Királyság egyik 

legnagyobb erőssége volt, a török több sikertelen kísérlet után 1660-ban foglalta el.  Számtalan 

látnivalója van a városnak: a püspöki székesegyházban látható Szent László hermája, a 

székesegyház előtt bronz- és kőszobra, a bécsi Belvedere palota mintájára épült püspöki 

palota, a Fekete Sas palota, Ady Endre Múzeum stb. A XX. század elején Körös-parti 

Párizsnak is nevezték. Nagyvárad volt Ady városa.  

 

 Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 

 Vitéz János 

 Holnap antológia (Holnap Irodalmi Társaság) 

 Juhász Gyula 

 

https://www.utazzerdelybe.hu/varos/nagyszalonta


Egy a legendák közül: 

Szent László király utolsó győzelme 

Holtában is győzelmes volt Szent László király: halála után 

kétszáz esztendővel vívta meg utolsó, győzedelmes harcát. 

Kétszáz esztendővel a szent király halála után történt, hogy a 

székelyek hadba szállottak a tatárok ellen. 

Amikor a székelység felvonult, és a rettenetes tatár hordát 

meglátta, szívében elkeseredett, és így fohászkodott: 

– Szűz Máriám, segíts meg! Szent László király, harcolj velünk! 

És halljatok csodát: az ég meghallgatta a székelyek könyörgését. 

A pogány tatárok csodát láttak: a székelyek sorai előtt egy 

hatalmas vitéz jelent meg lóháton, fején aranykorona csillogott, 

kezében csákányt tartott. A vitéz megsarkantyúzta lovát, 

szembevágtatott a tatárokkal, és csákányával törni-zúzni kezdte őket. Úgy csapott le rájuk, mint 

a villám, a legjobb vitézek viasz módjára olvadtak el előtte. 

A lovas vitéz feje fölött, a magas levegőégben egy gyönyörűséges asszony lebegett, fején 

aranykorona, ruhája olyan fényes, hogy az emberi szem elkáprázott tőle. A Jézus hitéért küzdő 

székelyeket a boldogságos Szűz Mária és mellette Szent László király segítette, így győzték le 

a pogány sereget. 

Mondotta is egy vén tatár, akit fogságba ejtettek: 

– Nem a székely, nem a magyar vert meg minket, hanem az a László, akit segítségül hívtak. 

A csata idején a nagyváradi templomban is csoda történt: a templom őre sehol sem találta a 

szent király koponyáját. Hiába kereste, hiába kutatta, csak a csata után került elő, mintha onnan 

tért volna vissza. 

Így győzte le Szent László király holtában is a tatárokat.            (Lengyel Dénes feldolgozása) 

 

Vasaskőfalva 

 

Határa természeti szépségekben gazdag, itt található az 

úgynevezett "Beszélő szikla", a "Grejtor" szép hegycsúcsai között van a 

"Cornu Muntyilor", melyből a Drágán-patak, majd további folyásában 

a Sebes-Körös ered. Vasaskőfalva (Petrósz) határában fakad még a Hév-

Szamos, a Bulsza- és a Galbina-patak is. Itt van a híres havasi "Csetátye-

barlang" is, amely az ország legszebb, legérdekesebb és legnagyobb 

barlangjainak egyike. Rendkívüli nagyságával és vadregényességével 

meglepő hatással van az utazóra. Ugyancsak határában van a petrószi 

jégbarlang is, mely egy cseppkőbarlanggal áll összeköttetésben.  

 

https://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/vasaskofalva 

 

A petrószi jégbarlanghoz tartozó 
cseppkőbarlang 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9v-Szamos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9v-Szamos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3szi_j%C3%A9gbarlang&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3szi_j%C3%A9gbarlang&action=edit&redlink=1
https://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/vasaskofalva


2. nap 

Pádis-fennsík: 

Az Erdélyi-szigethegység Románia nyugati részének meghatározó hegytömbje, amelynek a 

közepén helyezkedik el a Pádisi 

karsztfennsík. A 1225 m magasságban 

fekvő Pádis egy mindössze 36 

négyzetkilométer területű fennsík. 

A Pádisi karsztfennsík a Bihar-hegység, 

Erdély és Románia egyik 

legkülönlegesebb karsztvidéke, mivel a 

karsztjelenségek valamennyi változata 

megtalálható itt. Cseppkőbarlangok, 

víznyelők követik egymást: Csodavár, 

Aragyásza-barlang, Eszkimó-jég-

barlang, Medve-barlang, Fekete 

zsomboly (aknából, aknarendszerből 

álló barlang)… alkotja a több mint 20 kiépített pádisi túraútvonal egyedülálló látványosságait. 

      http://padis.hu/  

 

Medve-barlang 

A barlangot 1975. szeptember 17-én véletlenül fedezték fel. A 

márványkitermelés egyik robbantása során keletkezett lyuk 

fedte fel a területet. 

Mindössze 1,5 km hosszú, ebből 521m a tudományos kutatást 

szolgálja, és nem látogatható.  

 

 

Ponor-rét 

A Ponor-rét a Pádis-karsztvidék egyik 

legfantasztikusabb területe. A hegyekkel 

körülvett, közel 900 m hosszú és 300 m széles 

füves rétet hosszában nagyjából kettéosztja az 

útja során össze-vissza kacskaringózó Ponor-

patak, mely a rét északi végében születik, és a 

rét dél-nyugati végén egész egyszerűen eltűnik.  

A Ponor-patak vízkitörését, ami egy óriási 

sziklafal alján ömlik kifelé, és tulajdonképpen a 

pádisi havasi rét föld alatti vizeit gyűjti össze, és juttatja a felszínre, nevezik Ponor-kitörésnek, 

vagy Ponor-vízkeletnek (Izbucul Ponor). A folyó eredésétől kövessük innen a kacskaringózó 

http://padis.hu/


patakot a rét déli vége felé, ahol pár száz méter megtétele után, bármilyen hihetetlennek is tűnik, 

szemünk láttára nyeli el a föld az alig megszületett patakot, jellegzetes tölcsér alakú 

víznyelőkben. Hóolvadás és nagy esőzések után a patak az egész mezőt elönti, egy hatalmas 

tóvá szélesedve, miután a szűk nyelők nem képesek elvezetni az egész vízmennyiséget a 

Csodavár felé vezető föld alatti járatokba. 

A rétnek van még egy érdekessége, amit szintén érdemes felkeresni. A három cukorsüveg alakú 

szikla közül a jobb oldalsóban egy nagyon érdekes barlang képződött. Érdekessége a kéményén 

kívül abban áll, hogy benne tartózkodva tökéletesen lehet hallani azt, amit messze lent a réten 

halkan beszélnek.     http://turistautak.hu/poi.php?id=3977 

 

Boga-völgy  

A Boga völgyben található a Boga-patak nehezen járható forrásvidéke, amitől nem is olyan 

messze a kb. 200 méter hosszú Boga-csűr-barlang. A Boga baloldali mellékvize az Oselu, 

amelyen a Schmidl-vízesés található. Szintén a völgyben látható a Három király-vízesés,  

melynek magassága 40 méter. A nevéből következtethetően három szintje van (Gáspár, 

Menyhárt, Boldizsár) amelyek közül a legalsó a legszebb és a leglátogatottabb, mivel be lehet 

menni a vízfüggöny mögé. Ennél a lépcsőnél körülbelül 20 méter magasról zuhan le a víz. 

  

 

Schmidl-vízesés 

 

 

A Schmidl-vízesés az Oselu-patakon 

található, amely a Boga baloldali 

mellékvize.  Az 5 szintes, szinte merőleges 

vízesés legalsó, könnyen megközelíthető 

részén 10 méter magasból zúdul alá a víz. 

Feljebb szemmel követhető, ahogy a víz 

valahol a sziklákból kitörve eléri a vízesés 

feletti párkányt.  

 

 

https://traveltotransylvania.hu/2017/04/18/schmidl-vizeses/ 

 

 

 

 

 

 

http://turistautak.hu/poi.php?id=3977
https://traveltotransylvania.hu/2017/04/18/schmidl-vizeses/


3. nap: 

Algyógy 

Algyógy egy, a Gyógy patak partján 

fekvő város (erről kapta a nevét is) 

Hunyad menyében. Először a 13. 

században tesznek róla említést, akkor 

még Gyog-ként. Az 1600-as években 

török ostrom alá került, és 300 évig 

oszmán kézen is volt. Itt már a 15. 

században is építettek várat, ezt a Kun 

család újította fel az 1800-as években. 

Ezen vár maradványai ma is 

megtalálhatók a városközpontban, és a 13. századi református templommal együtt alkotják a 

város látványosságait.   

Algyógyfürdő vagy Feredőgyógy termálvizéről 

híres, egykoron magyarok által lakott, de 

napjainkra már szinte teljesen román lakosságú 

település, mely Erdély déli részén fekszik. 

 

Itt találjuk az Algyógy patakot, amely nek a kb. 

15m magas vízesése turisztikai látványosság. A 

vízesést egy termál forrás táplálja, ami télen a 

nagy fagyok ellenére sem fagy be. 

erdelyiutazas.hu 

Gyulafehérvár  

Egykor az Erdélyi Fejedelemség gazdag, virágzó fővárosa volt. A város Hunyadi János 

idején kezdett erőre kapni, ami aztán az 

Erdélyi Fejedelemség idején teljesedett ki. 

Hunyadi a Gyulafehérvár egyik jelképének 

számító római katolikus székesegyház 

építéséhez is jelentős mértékben hozzájárult, 

szarkofágja jelenleg is itt látható.  

Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a kiépült 

fejedelmi udvar pompája az itáliai 

reneszánsz világát hozta el Erdélybe.  

A várost többször is feldúlták török csapatok, így a reneszánsz korából nagyon kevés emlék 

maradt meg. Azon kevés dolgok egyike az egyedülálló műemléknek számító, 1512-ben épült 

Lászai-kápolna. 

A székesegyház közelében lévő úgynevezett Babilon-épületben működik Erdély legnagyobb 

szabású történeti múzeuma.  

https://www.erdelyiutazas.hu/magyar/telepules/algyogy-1731
https://traveltotransylvania.hu/2019/05/21/az-algyogyi-vizeses/13162309_1162115847186214_876147290_n1/


A 18 században Savoyai Jenő tervei alapján épített, klasszikus csillag alakú városvédő fal nagy 

része ma is épen áll.Keleti oldalát két kapu, az Alsó és Felső Károly-kapu díszíti, melyeket III. 

Károly törökök felett aratott győzelmének emlékére állítottak. 

 

Nagyenyed 

Erdély szívében, Fehér megyében áll a dicső múltú, a történelem 

viharaiban sokszor újjáépített Nagyenyed. A szász alapítású városról 

először 1299-ből van írásos említés.  Helyén egykor római castrum 

(római erődített tábor) állott.  1437 -ben a parasztsereg elfoglalta, 1600-

ban kétszer is felégették,1658-ban tatárok rabolták ki, 1662-ben ide 

helyezték át Gyulafehérvárról a leégett főiskolát és kollégiumot. A 18. 

század elején ismét felgyújtották, a város védelmében 30 diák esett el, 

emlékművük a Kápolna-dombon áll.  

A várost 1849. január 8-án román felkelők elpusztították. Miután 

Nagyenyed január elején katonai védelem nélkül maradt, tízezernél is több felkelő rohanta le, és 

rettenetes gyilkolást és pusztítást vittek véghez. A dúlás január 11-éig tartott. A lakosok egy része 

az erdőkön keresztül menekült a közeli településekre. A vérengzés áldozata 600–1000 magyar 

polgár volt. A rombolásban elpusztult a város nagy része, beleértve a református kollégium 

épületeit, könyvtárát és felszerelését. 1904-ben emlékművet avattak a vár falánál, ahol a halottak 

egy részét elföldelték.  

 

Tanára volt a kollégiumnak pl. a Magyar 

Encyplopaedia szerzője, a nagy nevelő, Apáczai Csere 

János, a szótáríró orvostudós, Pápai Páriz Ferenc, a 

költő-tudós Szász Károly és Áprily Lajos … Olyan 

alkotókat adott az egyetemes 

magyar művelődésnek, mint az 

emlékíró Bethlen Miklós, a világhírű nyomdász, 

Misztótfalusi Kis Miklós, az irodalomtörténész Bod 

Péter, a bécsi testőríró Báróczi Sándor, Barcsay 

Ábrahám, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságot 

megalapító Aranka György, a festészetben úttörő Barabás Miklós. Itt tanult a világjáró nyelvtudós 

Körösi Csoma Sándor,  a „számok óriása”, Bolyai Farkas, a drámaíró Czakó Zsigmond, a 

regényíró Kemény Zsigmond, a püspök-író Szász Károly és Makkai Sándor, Jékely Zoltán és Sütő 

András is. 

https://maszol.ro/belfold/121362-a-transzilvan-szellem-nyomaban-nagyenyeden-jart-a-

kincsesladank-erdely-csapata 

 

 

 

Az 1849-es pusztítás emlékműve 

 

 

https://maszol.ro/belfold/121362-a-transzilvan-szellem-nyomaban-nagyenyeden-jart-a-kincsesladank-erdely-csapata
https://maszol.ro/belfold/121362-a-transzilvan-szellem-nyomaban-nagyenyeden-jart-a-kincsesladank-erdely-csapata


4. nap: 

 

Torockó: 

Torockó Erdély talán legszebb faluja és legnyugatibb 

végvára is egyben. A Torockói-hegységben, 

Nagyenyedtől 23 km-re található a Székelykő és az 

Ordaskő hegyvonulatainak szűk völgyében. Pontosan 

ezért Torockón a nap kétszer kel fel és nyugszik le. A 

hegyek oldalában sok barlang található, ahol a 

lakosok veszély esetén elbújhattak.  

Egykor bányászvárosként üzemelt, a vasércbányászat 

egyik központja volt. Egykori vára a Székelykő 1117 méter magas, Várkő nevet viselő csúcsán 

épült. 

  Először római castrum, majd a Toroczkai/Thoroczkay család által építtetett középkori 

vár volt, de ezt a tatárok teljesen elpusztították. Az ostrom alól a kézdi székelyek szabadították 

fel, ezért a várat a király nekik ajándékozta.  

 Az újonnan kijavított vár ellenállt az ez utáni tatár támadásoknak. Sajnos ma már csak alapfalai 

láthatók.  

Több mint ezeréves néphagyományokat őriz a 

település. Számos irodalmi kincse van, de a turisták 

nem csak ezek miatt látogatják a falut. Csodás 

környezetétől fogva kiváló hely hegymászásra, több 

napos kirándulások szervezésére, sátorozásra és 

siklóernyőzésre. Megfelelő időjárás esetén akár 40-50 

siklóernyőst is meg 

 

 

Tordai-hasadék 

„A tordai hasadék a vulkáni alkotás egyik 

legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől 

a talapjáig kettérepedve. A két átelleni meredek fal 

kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba 

illenek, a háromezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai, 

megtörései mindenütt egyenközűek maradnak, csak 

imitt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő 

idő görgeteg kőzuhanyokká porlasztotta a bércfalat; 

míg egyes sziklatornyok, mint a gót építészet pillérei 

állnak el a falaktól, amiknek ormozata ma is a 

münsterek cifra, fantasztikus párkányzatát mímeli.” 

   Jókai Mór: Egy az Isten 

Neve eleinte Thorda Hasadéka néven később Torda Hasadéka és Torda-hasadék nevet 

használták. 1804-től a Tordai hasadék név terjedt el. A kb. 2 km hosszú szakadékon 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r


az Aranyosba ömlő Hesdát-patak folyik át. A hasadék két oldalán Peterdi-gerinc és a 

Kövesbérc-Szindi mészkőgerinc húzódik, ezen sziklafalak 250-300 méter magasak. A falakban 

32 feltárt barlang van, ezek közül a legnagyobb a Porlik-barlang (75 méter hosszú, 19 méter 

széles és 11 méter magas).  https://www.erdekesvilag.hu/a-tordai-hasadek/ 

Legendák róla: 

 Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel szemben azonban vissza kellett 

vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. Szent László 

feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt. (Szent 

László lovának patkónyomai a hasadék felett állítólag ma is látszanak.) 

 A Tündérvár nevű barlangban tündérek laknak. Szent György-nap éjjelén megnyílik a barlang, 

akkor hordják ki a tündérek a kincseket. 

 

Tordai sóbánya 

A tordai sóbánya már évszázadok óta Torda egyik 

leglátogatottabb helye a Tordai -hasadék mellett. A 

sóbányában a nevéből eredően évszázadokon át 

bányászati munkák folytak, amelyek a 20. század első 

felében lettek végleg leállítva. A 17. század elején az 

akkor még Nagy-Magyarországhoz tartozó területnek 

fontos gazdasági szerepe volt mivel nagy mennyiségű 

sót tudtak a felszínre hozni, aminek segítségével a 

kereskedelem fellendült, és a régió megerősödött.  

A sóbánya a világháború ideje alatt légvédelmi bunkerként is szolgált a lakosság számára. 

Napjainkban a bánya turisztikai központként és gyógyhelyként üzemel. Mivel a bányában nagy 

a páratartalom, emiatt a levegője elősegíti az asztmások és allergiások gyógyulását.  

 

 

Bonchida 

Bonchidát 1263-ban említik először, Bonchhyda néven. A 15. század végén a Bánffyak 

megépítették a várkastélyát. A kuruc 

szabadságharc idején mindkét fél pusztította a 

kastélyt, amit támaszpontként használtak. 

Ezután elhanyagolt volt, de 1750 körül Bánffy 

Dénes barokk stílusúvá építette át, ekkor 

Erdély egyik legszebb kastélya volt. Az 

udvarát görög mitológiai szobrok díszítették. 

1944-ben felgyújtották, és kirabolták a 

németek. A kastély helyreállítása nemzetközi 

programként indult.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranyos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hesd%C3%A1t-patak
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)
https://www.erdekesvilag.hu/a-tordai-hasadek/
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunok


Szék, az örök magyar sziget 

A település évszázadokon keresztül 

sóbányászatból és a halastavaiból élt – 

egyben városi kiváltságokat élvezett. 

1717-ben viszont a nagypolitika 

áldozatává vált a város: miután III. 

Károly magyar király (VI. Károly 

német-római császár) háborút indított 

az Oszmán Birodalom ellen, hogy még 

a Temesközből is kiűzze a törököt, az 

oszmánok elterelő hadműveletbe 

fogtak: krími és dobrudzsai tatárok 

törtek be Máramarosba és Erdélybe. A tatárok Széket is feldúlták, sőt szinte el is pusztították: 

csak száz lélek maradt élve a távozásukkor.  

A falu újratelepítői Székelyföldről és Belső-Magyarországról érkeztek. A betörésre minden 

évben augusztus 24-én, Szent Bertalankor emlékeznek. Akkor a székiek megfogadták, hogy 

örökké viselik a széki gyászt, és ezért piros-fekete a viseletük színe.  

A 19. századra a sóbányászat veszteségessé vált, ráadásul 1812-ben bányaomlás sújtotta Szék 

lakosait, ami után betemették a járatokat, és megszűnt a bányászat. A város hanyatlásnak indult.  

1899-ben viszont az egész falut sújtó tűzvész pusztított, ami betetőzte a századelőn kezdődött 

eljelentéktelenedést. A huszadik század negyvenes éveitől kezdve a széki fiatalok körében 

szokássá vált a városon cselédként, munkásként szolgálni – ez Szamosújvárt, de főleg 

Kolozsvárt jelentette. 

Széknek három utcája van, 

melyek a templomtól 

indulnak: Csipkeszeg, 

Forrószeg és Felszeg. A 

három településrészen 1989-

ig volt rendszeresen táncház, 

és ezek olyannyira 

elkülönültek egymástól, hogy 

egyik szegről csak meghívásra 

lehetett átmenni a másik 

táncházába különben verés lett a vége.  

Az érdeklődő két tájházat is megtekinthet, s néptáncegyüttes gyakorolja és adja tovább 

a híres népdal- és tánchagyományokat, többek között a minden augusztusban megrendezett 

Széki Napok keretében, mely tulajdonképpen egy néptánc- és népzenetábor. 

A népviselet, népzene, népdalok és néptánc mellett Szék a népmesék terén is jelentős 

gyűjtőhely volt. 

 

 

 



5. nap: 

Kolozsvár: 

Kolozsvár Erdély történelmi központja és legjelentősebb városa. Az Európai Unió 96. 

legnépesebb városa. Két színházával, két operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intézményével 

és számos középiskolájával az ország fontos kulturális központja. 

Híres Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosaként, illetve az unitárius 

vallás bölcsőjeként. Számos műemléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, 

előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas 

utcai református templom, illetve a Házsongárdi 

temető.  

A Házsongárdi temetőt 1585. május 11-én alapította 

a kolozsvári közgyűlés a pestisjárvány kezdetén. Erre 

a célra a Torda utcai kiskaputól délre eső városi 

dinnyeföldet jelölték ki. A járvány miatt az eredetileg 

kijelölt terület hamar megtelt, így a temető déli 

irányba, a domboldalra terjeszkedett tovább. 

Kezdettől fogva köztemető szerepét töltötte be a város 

életében, így vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül bárki idetemetkezhetett. A temető 

a  sok évszázados magyar kultúra nagyjainak nyugvóhelye és egyben az emlékezések 

kegyhelye. (Szenczi Molnár Albert, Tótfalusi Kis Miklós, Jósika Miklós, Kriza János, Apáczai 

Csere János, Bánffy Miklós, Dsida Jenő, Hervay Gizella, Reményik Sándor sírja található itt 

többek között.) 

Heltai Gáspár 

 Dózsa-féle parasztháború 

 Erdély első egyeteme (1585) 

 országgyűlések (37!!) 

 

Király-hágó: 

A Bihar- és a Meszes- 

hegységek közötti 582 m 

magasságban lévő Király-

hágót Erdély kapujának is 

nevezik. Itt kezdődik a 

történelmi Erdély. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_legn%C3%A9pesebb_v%C3%A1rosai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_legn%C3%A9pesebb_v%C3%A1rosai
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1rius_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1rius_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mih%C3%A1ly-templom_(Kolozsv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fadrusz_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_eml%C3%A9km%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_utcai_reform%C3%A1tus_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_utcai_reform%C3%A1tus_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1585
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pestis


Csucsa: 

Félúton Kolozsvár és Nagyvárad között, az országút jobboldalán egy kastély uralja a falu fölé 

emelkedő domboldalt. A domb aljában református templom áll – de már régen nincs, aki 

eljárjon az istentiszteletekre. A 2011-ben végzett népszámlálás adatai szerint 1100 lakosából 

kilenc vallotta magyarnak magát. Magyar szót ma már alig lehet hallani ott, ahol az egyik 

legnagyobb magyar költő, Ady Endre léptei koptatták a vasútállomás peronját, az utcák 

macskaköveit, a kastélyhoz felvezető lépcsőket. A 19. század végén Csucsán épült kastély 

Boncza Miklós földbirtokos, képviselő, jogtudós ajándéka volt a nála 28 évvel fiatalabb 

feleségének. Boncza felesége, Török Berta lánya születése után kilenc nappal meghalt, a 

megrendült család a kastélyt lezárta, és elköltözött Budapestre, a kislányt nagymamája nevelte. 

Kolozsvárra kerültek, itt élt Berta ötéves koráig. Beteges gyerek volt, így apja jobbnak látta, ha 

visszaköltözteti a kislányt 

Csucsára. Ugyanakkor Boncza 

Miklós a kúria mellett külön házat 

építtetett magának, hogy legyen 

hol megszállnia csucsai 

látogatásaikor. Az egész házat 

egy háló-, illetve könyvtárszoba 

és egy fürdőszoba alkotja. Ebben 

húzódott meg később 

szerelmével, Adyval Csinszka, 

majd a költő halála után a kastélyt 

és a kúriát eladta Octavian Goga költőnek, egykori román miniszterelnöknek.   

 https://szekelyhon.ro/vilag/ady-endre-csucsai-elete 

 

 

Bánffyhunyad: 

A főtér közepén álló templom a 13. században épült román stílusban. A 13. századi templomból 

a hajó egy része maradt fenn. A többi rész 1872-ből származik. 

A templom hálózatos mennyezetét többször 

átépítették, végül festett kazettás 

famennyezetet kapott. Ennek régebbi része a 

16. századból származik, újabb részét id. 

Umling Lőrinc készítette a 18. század végén. 

A templom 15. században épített tornya 

jellegzetes kalotaszegi stílusban készült, a 

középső torony Jézus Krisztust, a négy kisebb 

fiatorony a négy evangélistát jelképezi.  

https://szekelyhon.ro/vilag/ady-endre-csucsai-elete


Körösfő  

Település Kolozs megyében, Kalotaszeg 

középpontjában helyezkedik el.  

Körösfő szerte a világon híres eredeti magyar 

varrottasairól, szebbnél szebb fafaragásairól, gyönyörű 

népdalairól, máig használatos élénk néptáncáról, 

színpompás népviseletéről. 

A település nevét a Sebes-

Körös forrásáról kapta, 

amely itt ered a falu határában. 

A hely látványosságai közé tartozik a 4 fiatornyas körösfői 

templom, melyet 1764-ben építettek, ennek híres eleme a kazettás 

mennyezete. 

 

 

 

http://diakszemmel.eloerdely.ro/files/6756-099_Pentek_Timea_Korosfo.pdf 

 

Hogy érezted magad a kiránduláson? 

                         
 

http://diakszemmel.eloerdely.ro/files/6756-099_Pentek_Timea_Korosfo.pdf


Program: 

Minden időpontot helyi idő szerint kell érteni - Erdélyben egy órával előrébb vannak 

(Magyarországon 8 óra = Romániában 9 óra) 

1. nap:  2022. 06.09. csütörtök 

 

12.30-13.45: Nagyszalonta 

14.30-18.00: Nagyvárad 

 15.15-16.00: Ady Endre Líceum 

 16.00-17.30 Ady Endre Múzeum  - séta a belvárosban – székesegyház,  

püspöki palota, Kanonok-sor  

 19.00: Érkezés Vasaskőfalvára, vacsora majd szálláshelyek elfoglalása.  

2. nap: 2022.06.10., péntek  

 

8.00-9.00: reggeli 

 9.15: indulás  

9.45-11.00: Medve-barlang 

12.00-18.00: Pádis-fennsík - Glavoj-rét - Boga-völgy - Smidl-vízesés 

 18.30: Érkezés a szállásra, vacsora.  

 

3. nap: 2022.06.11., szombat  

7.00-7.45: reggeli  

7.45-7.55: bepakolás a buszba  

8.00: indulás  

11.00-13.00: Algyógy 

14.00-16.00: Gyulafehérvár 

16:45-17:45: Nagyenyed 

18:30-18:45 Torockó 

19.00: szállás elfoglalása Torockón, majd vacsora.  

4. nap: 2022.06.12., vasárnap  

7:00-7:45: reggeli  

7:45-8:00: bepakolás a buszba  

8:00: indulás  

9.00-10.00: Torockó  

10.30-12.00: séta a Tordai-hasadékban 

12:30-15:30: tordai sóbánya 

16.30-18.00: Bonchida 

18.30:  szállás Széken, vacsora,  néptáncbemutató 

5. nap: 2022.06.13., hétfő  

7.00-7.45: reggeli  

7.45-8.00: bepakolás a buszba  

8.00: indulás 

 9.00-11.00: Kolozsvár 

 12:15-13:30: Körösfő 

 Hazaérkezés: 20.30 körül 


