
KAZINCZY NYOMÁBAN  A kolozsvári EKE lelkes kirándulásszervezője, 
Kovácsné  Diószegi Zsuzsa vezetésével  indul-
tunk Kazinczy erdélyi útját követve Vajdahu-
nyad, Piski és Lugos irányába. Az utat a szervező 
neves írónk Erdélyi levelek című könyve alapján 
tervezte és kalauzolta végig, olykor részleteket 
olvasva  ebből a hajdanán  Dr. Jancsó Elemér 
által szerkesztett Erdélyi ritkaságok sorozatban 
megjelent érdekes könyvből. Hosszú utat tett meg 
az író 1816 nyarán, három hónapig utazott, ezért 
a kezdeményező három részre osztva, három cso-
porttal járta végig. Mi a harmadik útra vállalkoz-
tunk és Alsótatárlaka volt első állomásunk, ahol 
Torma Zsófiára emlékeztünk. Egy útkeresztező-
désnél emlékmű figyelmeztetett a tatárlaki leletek 
rendkívüli fontosságára, láthatóak a táblák, de 
Torma Zsófiáról, aki  már 1878-ban utalt a 
tordosi jelek és az asszír-babiloni írásbeliség  
hasonlóságára, megfeledkeztek az emlékmű ké-
szítői. (A képet, amit ott készítettem rögtön el-
küldtem az ÁLBT elnökének, Madarassy Enikő-
nek, aki terjedelmes dolgozatot közölt az Ághegy-
ben a híres erdélyi tudósnőről. Alkenyéren meg-
néztük a vasútállomás átrendezése következtében 
alig látogatható, 1479 október 13-án vívott ke-
nyérmezei csata emlékművét. Lehangoló volt a 
törökök elleni magyar csaták legjelentősebb győ-
zelmének helyén ilyen jelentéktelen  emlékmű 
előtt állni.  
Algyógyon  a református templom udvarán látha-
tó kerektemplomot (rotundát) csodáltuk, amely 
11-12. században épült ritkaság. Jártunk már ezen 
a régi, sokak által ma is kedvelt fürdőhelyen.  
Piski része ma Dédács, ahol felkerestük  Ka-
zinczy kedvenc helyét az egykori Gyulai birtok 
parkjában. A zuhogó eső ellenére bejártuk a híres 
arborétumot, megbámultuk  a virginiai liliomfát, 
a kínai kenderpálmát, a szecsuáni mamutfenyőt, a 
mocsári ciprust, a bugás csörgőfát, a szivarfát, 
liliomfát, parafát és cserszömörcét. Összesen kb. 
2200 nemesített növényfajta található itt.  
Sűrű bozótos mellett, kaszálatlan burjános helyen  
találtuk  a Kazinczy kedvenc helye 1916 felirattal 
ellátott emlékoszlopot. Megkoszorúztuk. Próbál-
tuk felidézni, mit érezhetett itt a kedvelt szilfák 
árnyékában két évszázaddal ezelőtt a költő. 
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