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Kincses Erdély
„Tudjuk és érezzük, hogy a kincses Erdély minket még visszavár!” – írtam 
a Magyar Kodály Társaság Híreiben1 három évvel ezelőtt megjelent úti 
beszámoló utolsó mondatában. És lám, a Magyar Kodály Társaság  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportja – budapesti és debreceni 
tagtársakkal kiegészülve – július közepén ötnapos erdélyi körutazásra 
indult.2 

A határt átlépve Nagy-
károlyban szakavatott vezetés-
sel tekintettük meg a Károlyi-
kastélyt. A várkastélyt 1482-
ben Károlyi Lancz László kezd-
te építeni, majd azt 1794-ben 
Joseph Bitthauser, 1847-ben 
Ybl Miklós építette át. Mai 
neogótikus-romantikus képét 
1893 és 1896 között, a szászor-
szági Meinig Arthur tervei 
alapján nyerte el. A korhű bú-
torokkal berendezett termek és 
szobák után egy érdekes természettudományi gyűjteményt is megnéz-
hettünk. Városnéző sétánk során Jászi Oszkár (1875-1957) és Kaffka 
Margit (1880-1918) szülőházát, azok emléktábláit, valamint azt a fogadót 
kerestük fel, ahol Petőfi Sándor is megszállt, mikor megismerkedett 
Szendrei Júliával. Van szobra itt Ady Endrének és Márkus Ottiliának 
(azaz Itukának, a későbbi Bölöni Györgynének) is… Ady Endre 1892-
1896 közötti diákéveinek városán – a híres gimnáziumra (és a Fadrusz 
János nevével fémjelzett Wesselényi-szoborra) egy-egy pillantást vetve 
– most csak áthajtottunk, de nem feledhetjük, mit írt Ady: „Aki vagyok, 
az négy zilahi esztendő által vagyok. És más nem lehetek. E négy eszten-
dőnek minden perce determináló volt.” 

A kalotaszegi Magyarvistán a dombtetőn emelt református templomot 
látogattuk meg, melyet az oklevelek tanúsága szerint a 13. században 
alapított a Monoszló-nembeli Péter. A templomot 1498-ban jelentősen 
átépítették, 120 kazettás mennyezetét 1765-1787 közt festette Umling 
Lőrinc, a fiával együtt. A templom mellett 1760 óta álló faharangtorony 
legrégebbi harangját még Mátyás király adományozta a falunak, 1487-
ben. A templom különleges értékét adja, hogy az 1950-es években  

1 A Magyar Kodály Társaság Hírei 2016. évi 3. számában, az 59-61. oldalon, négy fotóval.
2 A kulturális körutazás megszervezéséért és zenei vezetéséért külön köszönet illeti Belinszky 

Etelka vezetőségi tagunkat, a koncertekre szóló helybiztosításért és a kedves fogadtatásért 
pedig a csíkszeredai Fazakas Gabriellát.
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középkori freskókat tártak fel benne melyek többek között a Kálvária 
jelenetet ábrázolják. Élményszámba ment, ahogy a lelkészasszony a gyü-
lekezet történetéről és mindennapjairól beszélt. 

Nagyenyed városába érkezvén, a református vártemplom falát és bás-
tyáit jártuk körbe, majd a templom tövében ismerkedtünk meg a város 
és a műemlék történetével. A vártemplom eredetileg gótikus stílusban 
épült a 15. században, de azóta már jócskán átépítették. Vaskos tornya 
65 m magas. Mellette a torony nélküli evangélikus templom áll, melyet 
1866-ban emeltek egy régebbi helyén. Elzarándokoltunk a híres nagy-
enyedi református kollégiumhoz, melyet 1622-ben Bethlen Gábor alapí-
tott. A kollégium udvarában elhelyezett emléktáblán az itt tanuló, ille-
tőleg tanító hírességek neve szerepelt: Apáczai Csere János, Áprily Lajos, 
Barabás Miklós, Barcsay Jenő, Berde Mária, Bethlen János, Bethlen 
Miklós, Bolyai Farkas, Csernátoni Pál, Fenichel Sámuel, Kemény Zsig-
mond, Kőrösi Csoma Sándor, Köteles Sámuel, Mikó Imre, Pápai Páriz 
Ferenc, Pávai-Vajna Ferenc, Szász Károly, Szenczi Molnár Albert, Tót-
falusi Kiss Miklós. Meglátogattuk – és a pincetulajdonos András Emil 
vezetésével megtekintettük – a városközpont alatti Logos-borospincét, 
ámde a borkóstolásra már a vacsora után került sor. 

Másnap a 10. században ala-
pított Gyulafehérvárra utaz-
tunk, mely a 16. századtól már 
a nemzetközi tényezőnek szá-
mító erdélyi fejedelmek szék-
helye volt. A barokk várkapun 
belépve tárult föl a Világörök-
ségnek-jelölt műemlék-együt-
tes. A Szent Mihály-székesegy-
házat 1009-ben Szent István 
alapította, 1991-től pedig már 
a gyulafehérvári érsekség fő-

temploma. A Kárpát-medence egyik legjelentősebb románkori katedrá-
lisa 83 m hosszú, 38 m széles, főhajója pedig 19 m magas. Megkoszorúz-
tuk Hunyadi János szarkofágját, nemzeti színű szalagot helyeztünk el 
Hunyadi Lászlóéra. Külön megemlékeztünk Márton Áronról, a boldog-
gá avatott püspökről. (A templom művészeti értékeiről – ezen belül pe-
dig kiemelten a reneszánsz Lászay-kápolnáról – külön előadás hangzott 
el.) A székesegyház után körbejártuk az óváros történelmi épületeit, a 
fejedelmek palotáját, a püspökség székházát, a Babilon-házat és a római 
kori romokat. 

Medgyesen a falakkal körülvett történelmi városmagot tekintettük 
meg. Bástyái közül a leghíresebb a Kötélgyártó-torony, melyet később 
„Szalonna-toronynak” is neveztek, mert a 19. századig itt tartották a 
szalonnakészletet. Az óváros közepén az evangélikus erődtemplom áll, 
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melyet a 15. században építettek. 1550 táján emelt tornya 74 m magas, 
mai képét 1832-ben nyerte el. A templom fő ékessége a 15. századból 
származó szép szárnyas oltár, mely Jézus keresztútját meséli el, az utol-
só tábla azonban már a feltámadást ábrázolja. A belső falakat freskóma-
radványok és régi szőnyegek borítják. A templom remek orgonája 1732-
ből való, rajta orgonahangversenyeket rendeznek. 

Szászkézd valamikor Segesvár versenytársa volt, azonban ma már 
csak alig ezerötszáz lakosa van. A falu fölé egy 14. század végén egy 
menedékvár épült, ennek falai még ma is 10 méter magasságig állnak. 
Szászkézd evangélikus erődtemploma – hetedmagával – az UNESCO 
világörökség része. 1493 és 1497 között emelték, de 1677-ben teljesen 
átépítették. E különleges műemléket maga a szász evangélikus lelkész 
mutatta be. 

Csíksomlyón, a híres búcsújáró helyen a fe-
rences templomot és a kolostort kerestük fel.  
A kéttornyú kegytemplom a marosszentimrei 
győzelem emlékére 1442-ben építtetett temp-
lom helyén 1802-ben épült, késő barokk stílus-
ban. Mária-szobra a 16. századból való, és a 
világ legnagyobb kegyszobra (2,27 méteres).  
A kolostorudvaron nemzeti színű szalagot he-
lyeztünk el a ferences szerzetes Kájoni János 
(1629–1687) szobrán, aki orgonista, orgonaépí-
tő, énekszerző és fordító, botanikus, nyomdász, 
könyvkiadó, no és a Kájoni Kódex alkotója volt.

Csíkszeredában elfoglaltuk háromcsillagos szállásunkat, s – a vacso-
ra után – a Makovecz Imre által tervezett Milleniumi-templomban Tóth-
Vajna Zsombor klavikord-koncertjén vettünk részt, melyet maga a mű-
vész konferált, s az ifjú Bach kottáskönyvéből adott elő izgalmas dara-
bokat. A műsorán többek közt Froberger (1616-1667), Buxtehude (1637-
1707), Ritter (1645-1725) és Pachelbel (1653-1706) művei szerepeltek.

A harmadik napon Kisbaconba kirándultunk, ahol Benedek Elek 
(1859-1929) emlékházát, illetőleg annak parkját tekintettük meg, a nagy 
mesemondó ükunokájának kalauzolásával. Az ősi formáit őrző kertben 
található emléktábla felirata szerint: 

„Elek apó kertje/  Isten háza mellett/ Szépen idehallik,/ Mit ott énekel-
nek.” 

Miklósváron a Kálnoky kastélyt tekintettük meg, egy muzeológus 
vezetésével. A kastély valószínűleg a 17. században épült késő reneszánsz 
stílusban, ám azt 1780-ban és 1830-ban klasszicista stílusban alakították 
át. A rekonstrukció után főhomlokzata klasszicista, a tavas parkra néző 
homlokzata pedig reneszánsz jellegű maradt. Belsejében Erdély nemesi 
kastélyainak egykori világát hangulatos enteriőrökkel idézik meg. 

Tusnádfürdőn és Sepsibikszádon át a Szent Anna tóhoz tettünk egy 
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kirándulást, mely 950 m magasan, az egykori vulkán, az 1294 m magas 
Nagycsomád kráterében alakult ki. A Kárpát-medence utolsó aktív vul-
kánja 32 ezer évvel ezelőtt produkálhatta az utolsó nagy kitörést. A krá-
tertó pedig egy úgynevezett maar-tó, mely a láva és a víz találkozásakor 
bekövetkező robbanáskor keletkezett. Gyalogtúra keretében kerestük fel 
a Szent Anna-kápolnát, majd a 22 hektáros tó partján sétálgattunk, még 
medvéket is láttunk…

Csíkszeredában vacsoráztunk, majd a Régizene Fesztivál nagykoncert-
jét hallgattuk meg, a 2009-ben felszentelt Szent Ágoston templomban. 
A homlokzatán (és az egész városon) uralkodó 43 m magas tornyai ban 

négy harang lakik. Belső tere 
1200 ember befogadására alkal-
mas. Minket a Kodály Társaság-
nak foglalt helyek vártak! A Ba-
rokk Fesztivál Zenekar – a drez-
dai barokk hegedűs, Ulrike Titze 
vezetésével - Johann Joseph Fux 
(1660-1741) Turcaria parti táját; 
Antonio Caldara (1670-1736) 
Naboth-oratóriumának bevezető-

jét; Johann Georg Reutter (1708-1772) D-dúr szimfóniáját; Francesco 
Bartolomeo Conti (1681-1732) F-moll fúgáját és B-dúr szimfóniáját; 
Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) 29. a-dúr szimfóniáját adta elő. 
(Ráadásként a Fux-mű első tételét, a török hadsereg felvonulását hall-
hattuk.) 

A negyedik napon búcsút vet-
tünk Csíkszeredától és Karcfalva 
római katolikus erődtemplomát 
kerestük fel, mely egész Székely-
föld egyik legrégebbi és legszebb 
erődtemploma. Egy valamikori – 
talán kelta? - kultuszhely fölé 
épült 1448 körül. Védőfalai a 15-
16. század fordulóján épültek, s a 
legmagasabbak Székelyföldön. 
Tornyát 1720-ban magasították 
meg, 1850-ben pedig újra fedték. 
A Nagyboldogasszonynak szentelt templom valamennyi oltára Szűz Má-
ria életével kapcsolatos, historizáló orgonája pedig külön értéket képvisel. 

Ellátogattunk Székelyföld egyik legeldugottabb, de igen csak érdekes 
településére, Énlakára is. Az 1992-ben is már csak 226 lakosú falu fölé 
magasodó dombon az egykori Praetoria Augusta római katonai telepü-
lés terült el, annak Jupiter temploma fölé, s annak köveiből épült a 15. 
században az unitárius templom. 1661-ben a tatárok felégették, de 1678-
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ban helyreállították, híres kazettás mennyezete is ekkor készült. Tíz 
feliratos kazettája közül az egyik székely rovásírással készült, s az olvas-
ható rajta, hogy „Egy az Isten. Georgyius Musnai diakon.” Ez a kazetta 
tizenegy társával már a templomban látható, a többit még Korondon 
restaurálják. A templom kerítésfalat 1745-ben kapott, tornya azonban 
csak 1833-ra készült el. Nagy élmény volt Koronka Lilla néni „stand up 
comedy”-nek is beillő ismertetője! A különleges templomra és a népi 
építészeti értékekre tekintettel Énlaka szerepel a Világörökségek jelölt-
listáján. 

Marossárpatak viszonylag új nevezetessége az Erdély választott feje-
delmeinek és néhány Erdély történelmében szerepet játszó magyar ki-
rálynak emléket állító szoborpark, ahol Miholcsa József, az 1953-ban 
Marosvásárhelyen született szobrászművész alkotásai láthatók. (Ő készí-
tette egyébként Vántus István Erkel-díjas zeneszerző szegedi szobrát is.) 

A 81 ezres Beszterce belvárosában, egy négycsillagos hotelben száll-
tunk meg. Itt áll az Erdély legmagasabb (76 méteres) tornyával büszkél-
kedő evangélikus templom, melyet egy sajnálatos tűzvész után éppen 
most restaurálnak. 

Az ötödik napon Somkerékre látogattunk el, melynek református 
temploma 1333-ban épült. A műemlék templomot Felszegi Imre lelkész 
mutatta be. Lehetőség nyílt a templom tornyába is felkapaszkodni, ahol 
a régi harangokat (és a Radnai havasokat) fotózhattuk.

Válaszúton, Kallós Zoltán 
(1926–2018) néprajzkutató szülő-
falujában – szakavatott vezetéssel 
– Erdély talán legszebb népművé-
szeti gyűjteményét tekinthettük 
meg, melyet ma is a Kallós Zoltán 
Alapítvány tart fenn. A csodálatos 
enteriőrök a különböző tájegysé-
gek jellegzetes házbelsőit, visele-
teit mutatják be. A főút mellett áll 
a Bánffy-család kastélya, melyet 
1820 körül Bánffy Dénes építte-
tett. A kastélyban született Wass Albert (1908-1988), a híres erdélyi író. 
(Két év múlva már felújítva várja látogatóit.) 

Útközben az aktuális tájegység dallamaiba hallgattuk bele, de Társa-
ságunk tagjaival – önmagunkat meg nem hazudtolva – erdélyi népda-
lokat is énekeltünk autóbuszon, templomokban, fogadóban. De énekel-
tünk mást is: a gyulafehérvári székesegyházban a Himnuszt, Csíksom-
lyón Mária-énekeket, Somkeréken református zsoltárokat... 

Dr. Sipos László


