
Tatai gimnazisták Erdélyben 

Szinte m á r hagyomány, hogy a tatai 
Eötvös József Gimnázium diákja i nya-
ranta felkeresnek egy-gy környező or-
szágot. Kiegészítik, gazdagítják törté-
nelmi, néprajzi , irodalmi stb. ismere-
teiket, s gyönyörködnek a természeti 
szépségekben. Egy sikeres szlovákiai 
körút Pozsony—Árva—Magas—Tátra— 
Kassa—Hibbe (Balassi Bálint)—Stósz 
(Fábri Zoltán)—Hanva (Tompa Mihály) 
—Alsósztregova (Madách Imre) és 
Szklabonya (Mikszáth Kálmán) u tán 
ezen a nyáron a nagysikerű 1972-es er-
délyi körutat ismételtük meg kissé ki-
egészítve. 

Egy éven keresztül készültünk az út-
ra. A csoport tagjai több diavetítéses 
élménybeszámolón vettek részit, s igye-
keztek minél több könyvet elolvasni. A 
tartalmas Románia című Panoráma 
útikönyvön kívül Kós Károly, Sütő 
András stb. műveit is, hogy minél job-
ban eligazodjunk. 

Majdnem minden városban akadt se-
gítőnk az ot tani magyarok közül, akik-
kel korábban leveleztünk, s így min-
denüt t vártaik minket; a legalkalma-
sabb személy mutat ta be a látnivaló-
kat, s ha kellett foglaltak szálláshelyet, 
rendeltek vacsorát. Így tud tuk elérni, 
hogy a 12 napos út gazdag volt élmé-
nyekben, s ugyanakkor a 2400 km (pa-
noráma autóbusszal), a vacsorák, a sá-
torhelyek és belépődíjak költsége sze-
mélyenként csak 1350 for in tba került. 

Útvonalunk: Nagyvárad — Kolozsvár 
— Nagyegyed — Torockó — Tordai-ha-
sadék — Marosvásárhely — Segesvár 
— Székelyudvarhely — Szováta — 
Gyilkostó — Békás-szoros — Tusnád-
fürdő — Sepsiszentgyörgy — Brassó — 
Fogarasi-havasok — Nagyszeben — 
Gyulafehérvár — Vajdahuny ad — Déva 
— Arad — Nagyszalonta — Nagyvárad 
volt. Úti tervünket igyekeztünk úgy ösz-
szeállítani, hogy a természeti szépségek, 
a történelmi, az irodalmi, a művészeti, a 
műemléki, a népművészeti stb. neveze-
tességek mindegyikéből k a p j u n k ízelí-
tőt. 

Az első maradandó emléket Nagy-
váradon kaptuk, ahol az Ady Endre 
Emlékmúzeumban Tóth János igazgató 
hozzáértéssel, lelkesedéssel beszélt a 
költő és szeretett városa kapcsolatá-
ról. 

Kevés helye van Európának, ahol 
ilyen élő és sokszínű népművészetet le-
hetne találni. Bánffyhunyadon, Kőrös-
főn és Magyarvistán a kalotaszegi var-
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A bánffyhunyadi református templom 
(Maknics Gyula felvétele) 

rottasokkal, faragásokkal, gyöngyfűzé-
seikkel ismerkedtünk. Az építészetileg 
is gyönyörű (fiatornyos, kazettás meny-
nyezetű) templomok, s a lakások fes-
tet t bútorai, kézimunkái felejthetetle-
nek. 

Kolozsvárra most is illik a „kincses" 
jelző. Felkerestük nevezetességeit: a 
Szent Mihály és a Farkas utcai temp-
lomot, Mátyás király szülőházát és lo-
vas szobrát, Bolyai János szülőházát, a 
Bánffy palotában levő Szépművészeti 
Múzeumot, a Botanikus kertet stb. Ma-
radandó élményt jelentettek találkozá-
saink is. Gy. Szabó Béla fametszőrnű-
vészt lakásán kerestük fel. Igen ked-
vesen fogadta a fiatalokat. Nemcsak a 
gyönyörű metszetekből mutatott be né-
hányat, hanem a készítésük mód já t is. 
Bajor Andor, Bálint Tibor és Fodor 
Sándor írókkal való beszélgetés közben 
vázlatos képet kaptunk az egész romá-
niai magyar irodalomról. Mikó Imre 
író-szerkesztő ezt a képet egészítette ki, 
miközben bemutat ta a Házsongárdi te-
metőt. Ott nyugszik Szenei Molnár Al-
bert, Misztótfalusi Kis Miklós, Kriza 
János, Brassai Sámuel, Szabédi László, 
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Dzsida Jenő és mások. Amikor este a 
Fellegvártiól letekintettünk, m á r egy 
nagyon megszeretett, kedves várostól 
búcsúztunk. 

Nagyenyeden Vita Zsigmond író-ku-
tató beszélt a 350 éves Bethlen Kollé-
giumról, sok érdekes történetet hallot-
tunk nagyhírű tanárairól, diákjairól 
(Körösi Csorna Sándor, Bolyai Farkas, 
Barabás Miklós stb.) 

Az iskola könyvtára és természettu-
dományi gyűjteménye olyan jelentős-
sé fejlődött, hogy most önálló múzeum-
ként tekinthető meg. 

A torockói népviselettel és a bányásza-
ti emlékekkel a múzeumban ismerked-
tünk. Komoly erőpróba volt az 1130 m 
magas Székely kő gyors megmászása, de 
a szép kilátás kárpótolt a fáradtságért . 

A Tordai-hasadékban folyó kis patak 
júliusban 6 méteresre duzzadt. Elvitte 
a függőhidakat. így kissé nehezebb, de 
emlékezetesebb is volt a haladás a ha-
talmas, meredek sziklafalak tövében a 
sziklákon, rönkökön, néhol a vízben gá-
zolva. 

Marosvásárhelyen a legnagyobb ha-
tást a Kultúrpalotában levő tükörte-
rem székely népballadákat idéző szí-
nes üvegablakai, valamint a Teleki— 
Bolyai könyvtár és múzeum tet te ránk. 
Felkerestük a temetőben Bolyai Farkas 
és Bolyai János sírját. Megemlékeztünk 
a nagy matematikusokról és koszorút 
helyeztünk el. 

Segesváron az óratoronyból felejthe-
tetlen kilátás tárul t elénk: több évszá-
zados épületek, keskeny utcák, tornyok, 
hegyek sokasága. A város szélén az 
1849-es tömegsír mellett levő kis Pető-
fi Múzeum megtekintése után felkeres-
tük a Szászfehéregyháza és Héjjasfalva 
közötti Ispán-kútnál levő emlékkövet, 
mely azt a helyet jelöli, ahol Petőfi 
Sándor elesett. 

Székelykeresztúron a Gyárfás-kúria is 
Petőfire emlékeztetett: ott töltötte a 
költő utolsó estéjét. A város néprajzi 
múzeumának anyaga rendkívül gazdag. 

Agyagfalván Szőke Károlyné (a re-
formátus lelkipásztor felesége) vezeté-
sével reneszánszát éli a házi szövés. 
Szinte minden házban gyönyörű pár-
nák, terítők, falvédők, szőnyegek ké-
szülnek. 

Székelyudvarhelyen Mátéjfy Béla ny. 
tanár beszélt városa történetéről, s 
megmagyarázta a ma is híres udvar-
helyi fafaragók ál tal készített székely-
kapuk díszítésének jelentését. Szejke-
fürdőn Orbán Balázs kopjafás sír jánál 
emlékeztünk meg Székelyföld bejárójá-
ról, leírójáról. 

Fankasla'kán felkerestük Tamási Áron 
szülőházát, az emlékmúzeum megte-
kintése után pedig elbeszélgettünk az 
író testvérével, Gáspár bácsival, a nagy-
sikerű „Vadon nőtt gyöngyvirág" című 
könyv szerzőjével. A sírnál koszorút he-
lyeztünk el, s megnéztük Szervátiusz 
Jenő és Szervátiusz Tibor nagyméretű 
Tamási-emlékművét. 

Köröndön m a j d n e m minden család 
fazekas. Mi Páll Antaléknál vásárol-
tunk csodaszép színes tányérokat, bo-
kályokat, vázákat. 

Szovátán a Nagy Medve-tóban a zu-
hogó eső ellenére sokan próbálgat tuk: 
igaz-e, hogy nem lehet elmerülni a sós 
vízben? Még a tó melletti hegy csupa-
szon álló sósziikláit is megnyaltuk. 

Részlet a Békás-szorosból 
(Kálmán A. felvétele) 

A Gyilkos-tó és környéke festői a víz 
mellől is, de még sokkal szebb az 1352 
méter magas Kis-Cohárd tetejéről. A 
Békás-szorosról semmilyen fénykép 
vagy leírás nem adhat igazi képet. Sze-
mélyesen kell végigjárni a 3—400 mé-
ter magas, függőleges sziklafalak kö-
zött kanyargó keskeny utat (gyalog, 
mer t autóval végighajtani bűn!). Akik 
pedig be jár ják (néhol vízben gázolva) 
a turisták által alig ismert Kis-Békás 
völgyét, azok még csodálatosabb él-
ményben részesülnek. 
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A Gyilkos-tótól gyalog (kb. 25 km) 
mentünk á t Balánbányára havasi lege-
lőkön, a Nagyihagymás (1793 m) és az 
Egyeskő (1607 m) csodálatos sziklakép-
ződményein keresztül. Innen leeresz-
kedtünk Felcsíkba és Gsíkdánfalván a 
fazekas szövetkezetben a fekete csere-
pek készítésével ismerkedtünk meg. 

A Nagy Imre képtár 
Csikszereda-Zsögödfüraón 
(Teiszler Ferenc felvétele) 

Csíkszereda „külvárosában", Zsögöd-
fürdőn megnéztük az ú j Nagy Imre 
képtárat. Sikerült találkoznunk a 82 
éves festőiművésszel is, akivel elbeszél-
gettünk, miközben dedikálta a műveit 
bemutató könyveket. 

Tusnádfürdőről gyalog mentünk fel 
az 1294 méter magas Nagycsomád egyik 
kráterében levő Szent Anna-tóhoz. Bár 
itt is esett az eső, nagyon kellemesen 
fürödtünk a kristálytiszta, selymes víz-
ben. 

Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly ter-
vezte, gyönyörű stílusú Székely Mú-
zeumban ugyancsak a néprajzi gyűjte-
mény a leggazdagabb. Itt találkoztunk 
Veress Dániel író-dramaturggal, aki tá-
jékoztatott bennünket a romániai hat 
magyar színház életéről, küldetéséről. 

Brassóban megcsodáltuk a gótikus 
Fekete-templomot, berendezését, külö-
nösen a színpomás keleti szőnyegeket. 

Az ú j „Transz-fogarasi" úton autó-
busszal is könnyen fel tudtunk menni 
a 2043 méter magasan levő Bülea-tóig. 
Lenyűgözően szép volt, ahogyan a fel-
hők közül elő-előtűntek a tavat körül-
vevő csupasz sziklacsúcsok. 2,5 óra alatt 
tet tük meg oda-vissza a jól jelzett, nem 
túlságosan nehéz utat a Vinetorea 2507 
méteres csúcsáig. A leírások szerint on-
nan végig lehet látni a Fogarasi hava-
sokat, sajnos mi csak részleteket lát-

ha t tunk a vonuló felhők közül, de ez is 
felejthetetlenül szép volt. Felkerestük 
a 10—15 emelet magaságból lezúduló 
Bülea vízeséseket is. Bár a parkoló-
helytől is látványos, érdemes volt egy 
jó órai sétával közelről is megcsodálni. 

Nagyszebenben a Bruckental Mú-
zeum gazdag kiállításai, az evangélikus 
templom, a régi városháza tornya, a 
Lépcső köz stb. megannyi látnivalót 
kínált . Az ortodox székesegyház érde-
kessége, hogy térkiképzése a híres isz-
tambuli Hágia Sophia másolata. 

Gyulafehérváron a XIII. századbeli 
rk. székesegyház gyönyörű, faragott kö-
vei, s a Hunyadi síremlékek mellett a 
Bat thyány Könyvtárban levő arany kó-
dex tette ránk a legnagyobb hatást. 
Vajdahunyadon sokáig bolyongtunk a 
Hunyadiak gótikus-reneszánsz vá rának 
útvesztőiben. Különösen a szépen hely-
reállított, csúcsíves termek tetszettek. 

A vajdahunyadi vár bejárata 
(Kálmán A. felvétele) 

Miután megmásztuk „magos Déva vá-
rának" romjait, több változatát is fel-
olvastuk a Kőműves Kelemennéről szó-
ló népiballadának. Aradon is verset 
mondtunk a 13 vér tanú emlékművénél 
és koszorút helyeztünk el raj ta. 

Végül pedig Nagyszalontán, a „cson-
ka"-toronyban berendezett Arany János 
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Emlékmúzeum megtekintésével fejeztük 
be körutunkat . 

A sok élmény rögzítésében, rendsze-
rezésében segített^ hogy minden részt-
vevő stencilezett, részletes élménybe-
számolót kapott, s több ízben bemu-
tattuk az úton készített színes diaké-

peket. Javaslom, hogy minél többen is-
merkedjenek meg Erdély sokféle k in-
cseivel. Csoportoknak és egyéneknek 
egyaránt örömmel segítek az előkészü-
letekben diavetítéssel, részletesebb út i -
beszámoló küldésével, címekkel, taná-
csokkal. 

Kálmán Attila 

IFJÚSÁGI HONISMERETI TÁBOR 
NÓGRÁDBAN 

A honismereti aktíváknak, ezen belül 
elsősorban az i f júságnak tervsze-
rű, az erőket megfelelően összpontosí-
tó továbbképzése érdökében a Nógrád 
megyei Tanács Művelődésügyi Osztályá-
nak kezdeményezése a lapján a Hazafias 
Népfront Nógrád megyei elnökségének 
honismereti munkabizottsága és a KISZ 
Nógrád megyei bizottsága szervezésé-
ben, a Nógrád megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának lebonyolításában megren-
dezik 1976. június 21—30 napjaiban az 
első nógrádi honismereti i f júsági tá-
bort. A tábor színihelye a balassagyar-
mati Madách Imre kollégium lesz. A 
tábor vezetője Szűcs László, a Nógrád 
megyei múzeumi szervezet közműve-
lődési előadója, szakmai vezetői pedig 
Leblanc Zsoltné levéltáros (a helytör-
ténet tárgykörében), valamint Kapros 
Márta múzeológus (a népra jz tárgy-
körében) lesz. A táborban való rész-
vételre az illetékes középiskolák igaz-
gatóinak, valamint a KISZ járási és 
városi bizottságainak segítségével II— 

III. osztályos középiskolai tanulók, va-
lamint kezdő pedagógusok és népmű-
velők kapnak meghívást, összesen kb. 
30-an. 

A tábor programjában szerepelnek: 
1. Elméleti ismeretek, előadások ré-

vén. 2. Gyakorlat: egy település tárgyi 
és szellemi kincseinek összegyűjtése. 
Ezen belül Balassagyarmat város hely-
történeti adatainak, valamint a közeli 
Érsekvadkert község néprajzi hagyomá-
nyainak az összegyűjtése. 3. Táj - és 
helyismereti kirándulások. 
Ezen belül kerül sor a Békés megyei 
népfrontszarvek, illetve honismereti 
mozgalom., valamint a Nógrád megyei, 
illetve az illetékes helyi népfront és ta-
nácsi szervek rendezésében Sámson-
házán, az ott született neves Békés me-
gyei helytörténész, Haan Lajos emlék-
táblájának leleplezésére, melyen a 
honismereti tábor résztvevői testületi-
leg vesznek részt. 

A tábor foglalkozásai az elméleti 
részben közös előadások fo rmá jában 
történnek, a gyakorlati foglalkozások 
pedig kisebb csoportokban. 

Sch. M. 
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