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Határtalanul a határon túl 

Iskolánk „Határtalanul pályázata” nagy örömünkre a második körben nyert, így huszonöt diák 

és két tanár indulhatott Erdélybe Kalotaszeg kincseinek felfedezésére. Sokaknak ez volt az első 

külföldi utazása. Az utazás előtt kalotaszegi népdalokat énekeltünk, megismerkedtünk az ott 

élők szokásaival, a térképet bogarásztuk, Erdély történelméről beszélgettünk. Meghívtuk dr. 

Vas Csillát, akinek gyermeke iskolánkba jár, hogy meséljen arról, milyen volt gyermekkora 

Székelyudvarhelyen, hogyan élte meg a Ceaușescu-rendszert, miért döntött úgy, hogy 

Magyarországon szeretne élni. 

Szívünkben tele kíváncsisággal indultunk el 2019. április 15-én egy Süvibusszal Erdélybe. A 

sofőrhöz már jó barátság fűzött bennünket, hiszen korábban is utaztunk vele 

osztálykirándulásra.  

Első úticélunkon, Nagyváradon találkoztunk idegenvezetőnkkel, Moldvai-Szász Tündével, aki 

egész erdélyi utunkon kalauzolt bennünket, gondoskodott rólunk. Gyorsan egymásra 

hangolódtunk. A püspöki székesegyház után a fenséges Fekete Sas Szálló árkádjain át 

eljutottunk Várad tágas terére, a Szent László térre, amelyet Szent László lovagkirályunk 

hatalmas lovasszobra ural. A Holnaposok szoborcsoportnál Ady „várt” ránk, kinek emléke 

egész utunkon elkísért bennünket. 

Kalotaszentkirályon a Püspök Panzió adott otthont csapatunknak négy napra. Ízletes házikoszt, 

kedves házigazdák, gyönyörű ebédlő, szépen berendezett szobák… így emlékszünk 

szálláshelyünkre. 

Szekereken jártuk körbe a határt, helyi, már nagyon idős asszonyokkal hímeztünk együtt, 

vendéglátónk, István bácsi fafaragó tudományát mutatta meg nekünk, kürtöskalácsot sütöttünk 

magunknak a falu egyik családjánál. Kalotaszeg messze földön híres népviseletében érkezett 

hozzánk két pár, akik tánclépéseket tanítottak csapatunknak, amit a lányok hangos csujogatással 

kísértek. 

Nekünk, alföldi népnek nagy élményt jelentett a Tordai-hasadék meghódítása, illetve 

ellenpontként a sóbánya bejárása. Magasan fent, mélyen lent. Talán a legmesésebb élményt a 

Székelyjó vízesés 24 méterből hangos robajjal lezúduló vize jelentette.  



 
 

 

 3 

Jékely Zoltán, költő emlékére berendezett kis tornyos házat Magyarvalkón látogattuk meg, 

Arany János életét felidézte számunkra Nagyszalontán a Csonka torony, Ady Endre harcos, 

bohém életéről, majd betegségéről szóló történeteket hallottunk Csucsán a Boncza-kastélyban.  

Négy nap után kicsit tágabb magyar lélekkel tértünk szerencsésen haza, Kiskunfélegyházára. 

„Határtalanul” hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek az erdélyi utazásnak. 

 

 

Életemben először jártam Erdélyben 

Nem voltam még Erdélyben. Elképzeléseimben Erdély szó hallatán magas hegyek, zöld 

növények, sűrű erdők hatalmas fákkal, bővizű patakok, alföld nélküli vidék jelenik meg. 

Szeretem a hegyeket, így nagyon vártam az indulást.A kirándulás nagyon kalandosan és 

izgalmas indult. Az indulás előtt egy nappal, vasárnap derült ki, hogy lejárt a 

személyigazolványom. Ez még két barátnőmet érintett, Katit és Zitát. Egész napos lázas 

telefonálás után az a döntés született, hogy az indulás napján reggel 7.00 órakor az 

okmányirodában ideiglenes személyit csináltatunk, majd apukám a csoport után visz bennünket 

és csak reménykedünk, hogy átengednek a határon. A vasárnap délutánom így nagyon vegyes 

érzelmek között hánykolódva telt el. Ezen a napon volt a 13. születésnapom, nem tudtam, hogy 

a többiekkel tarthatok-e, közben anyukám megbetegedett és az esti ottalvós, filmnézős, 

barátnős programot is le kellett mondanunk.  

Hétfőn szerencsés nap virradt ránk, sikerült elintéznünk a 

hivatalos papírokat, sok segítőkész emberrel találkoztunk 

aznap. A határnál utolértük az osztályt, átszálltunk mi, a 

három „grácia”, és izgatottan vártuk az határellenőrzést. 

Néhány perc választott már csak el a hegyeimtől. Ahogy 

átléptük a határt megdöbbenve tapasztaltam, hogy sehol egy 

hegy sem. Persze nem azt vártam, hogy egyből hegyvidékre 

csöppenünk, de azért igen sokat kellett utaznunk, míg 

feltűntek az első csúcsok. 

A szállásunk Kalotaszentkirályon nagyon tetszett. A szobák tágasak voltak, szépen, falusi 

stílusban rendezték be őket. A panzióban a vendéglátóink nagyon kedvesen bántak velünk, bár 
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a szállásadó gazda igen szigorú embernek bizonyult. Nem értettem, hogy miért kellett a fiúknak, 

a lányoknak és a tanárainknak külön ülniük. Miért nem ülhettünk ahogy szoktunk, ahogy 

szeretnénk. Ez biztos valami régi szokás lehet. Nehezen, de elfogadtam ezt a szabályt.  

A falusi emberek kedvesen mosolyogtak ránk, megfigyeltem, hogy mindenki köszönt 

mindenkinek. A helyiek elbeszéléséből kiderült, hogy a fiatalok elvándorolnak, nem nagyon 

van munkalehetőség, alacsony fizetésért kell dolgozniuk. Régen minden háznál voltak állatok, 

megtermelték maguknak, ami kellett, de manapság már inkább a húsboltban vásárolják meg az 

ebédnek valót. Ilyen szempontból szerintem nem nagy különbség van az itthoni viszonyokhoz, 

hiszen a magyarországi falvakban is ugyanez a helyzet. 

A kirándulást minden részlete tetszett, de leginkább a 

24 méteres Székelyjó vízesés varázsolt el. Indulás 

előtt itthon több nevezetességet is megnéztünk 

interneten, ez a vízesés azonban kimaradt. A neve 

alapján egy kis vízcsobogásra gondoltam, de a 

valóságban egy nagyon nagy vízesés volt, aminek a 

hangját már messziről hallottuk, a lezúduló víz óriási 

robajjal fogadott bennünket. 

 

Remélem, hogy fogom még látni Erdélyt. 
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„A kapuba’ a szekér,  

itt a legény leányt kér, 

De a leány azt mondja, 

Nem megyek férjhez soha.” 

 

A kalotaszegi lány egy lábon 

járó tulipán 

Erdélyi kirándulásunk első estéjén táncház 

várt bennünket. Két gyönyörűen, népviseletbe 

felöltözött pár köszöntött bennünket 

szállásunk ebédlőjében, ami néhány perc 

múlva erőteljes tánclépésekről dübörgött. A 

táncolók köszöntésére Évi felolvasott egy 

jellemzést arról, milyen is a kalotaszegi 

népviselet és annak viselője. 

"... a kalotaszegi lány egy lábon járó tulipán, mert igazán virít nemcsak fiatal szépségük, de 

gyönyörű tájviseletük is, amelyet még szebbé tesz az, hogy mindig tiszták. Hegyes orrú, magas 

sarkú piros csizmáikat csak akkor vetik le, mikor a patakban sulykolnak... 

Talán akkor a legszebb, a legragyogóbb a kalotaszegi tájviselet, amikor a nép tömegesen, 

ünnepi díszben a templomba megy. Az utca földje mintha csak lángolna a piros csizmák 

bíborától, a napsugár pedig sziporkázó fényben törik meg a gyöngyös párták fehér haván. 

Rojtos selyemkendők, lenge hajfonatok röpködik körül a feltűzött muszulyt és a ráncos 

kötényt... A legfiatalabb menyecskék szintén elvegyülnek a lányok csoportjában, s talán 

festőiebbek fehér dulandlé-kendőjükkel, amely alól kicsillog a fejhez simuló kis aranyos 

fejkötő.  

Más csoportokban a legénység bokrétás kalappal, dúsan varrott báránybőr mellrevalóban, 

rátartós délceg mozdulatokkal közeleg a templom felé, ahol már a korosabbja megelőzte a 

fiatalságot." 

A táncos lányok számunkra furcsa, de szép tájszólással beszéltek arról, hogy Kalotaszeg vidékét 

négy tájegységre szokás osztani: Felszeg, Alszeg, Nádasmente és Kapus-vidék vagy Átmeneti-

vidék. A terület a nevét a honfoglalás korabeli Kalota nemzetségről kapta. Maga Kalotaszeg 

vidéke 42 faluból áll. Sajnos egyre kevesebbszer viselik már ezeket a gyönyörű ruhákat, de 
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előfordul, hogy mennyegzőre, keresztelőre vagy temetésre előkerülnek a féltve őrzött kincsek. 

A néptánccsoportok a mai napig büszke viselői a gyönyörűen, aprólékosan, sok idő 

ráfordítással elkészített cifra kalotaszegi népviseleteknek. 

Régebben sok mindent elárult egy leány kinézete. Ha például már nem fonat ékesítette fejét, 

hanem konty, akkor lehetett tudni, az ő fejét már bekötötte valaki, ő már férjezett asszony. 

Előfordult azonban az is, hogy valaki pártában maradt, hiszen, akik magukhoz illő férjet 

találtak, ők már nem hordták a díszes pártát, talán csak a lecsüngő bojtokkal ékesítették 

magukat.  

Először a férfiak kezdtek el táncolni, mintegy táncba hívták párjukat. Az ízelítő után mi 

következtünk. Körbe álltunk, és igyekeztünk utánozni a bemutatott tánclépéseket. Kettőt-

hármat jól követtünk, majd kezdtünk egy kicsit belekavarodni. Ekkor ketté osztottak bennünket, 

mi lányok elvonultunk csujogatni tanulni, míg a fiúk férfias tánclépéseket próbáltak elsajátítani.  

Gyűjtöttünk egy kis csokrot a csujogatásokból: 

Ez a legény úgy járja hét faluban nincs párja! Hujujujujujujuj! 

Barna legény a réten, virág van a kezében, nem kell nékem a virág, csak az, aki csókot ád. 

Hujujujujujujuj! 

Ez a legény úgy járja, tekeredik a lába. Hujujujujujujuj! 

Ez a legény túrót árul, lyukas a gatyája hátul. Hujujujujujujuj! 

Szentkirályi falu végen, három csillag van az égen, ahol az a három ragyog, én is oda való 

vagyok. Hujujujujujujuj! 
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Ady Endre: A Kalota partján 

Pompás magyarok, templomból jövet 

Mentek át a Kalota folyón 

S a hidat fényben majdnem fölemelte 

Az ölelő juniusi Nap. 

Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 

És tarkaságban annyi nyugalom 

És fehér és piros és virító sárga, 

Izgató kék és harcos barna szín 

S micsoda nyugodt, nagyságos arcok, 

Ékes párták, leesni áhitók. 

Papi beszéd kemény fejükből csöndben 

Száll el s nyári illattal vegyül. 

Mily pompás vonulásuk a dombon, 

Óh tempós vonulás, állandóság, 

Biztosság, nyár, szépség és nyugalom. 

S reám nyilaz a nyugtalanság: 

Leány-szemek, Sorsom szemei, 

Szemek, melyekben rózsás, húsz éves, 

Vidám kamasznak látom magam, 

Szebb szemek minden volt szemeknél 

S bennük végkép megpecsételtetett 

Az én örök-bús ifjuságom: 

Vonzódás, drága űzetés 

Csapongás a végső csapásig 

S imádkozva nézni e nagy szemekben 

Magamat és mint vagyok bennük. 

Csönd, junius van a szivemben, 

Általvonult templomi népség 

Belémköltözött áhitata 

S e percben a Kalota partján 

Biztosság, nyár, szépség és nyugalom. 

  



 
 

 

 8 

Szekérrel a határban 

A második nap reggelén szekerek vártak ránk a 

szállásunk előtt. A kiadós reggeli után, 

örömmel vállalkoztunk egy kis kocsikázásra. A 

négy helyett azonban három szekérre kellett 

felférnünk, mert az egyik előtt 

megzabolázódtak a lovak, és bizony ripityára 

törött a rájuk bízott szekér. Egy busztól ijedtek 

meg szegények. 

A kocsikat hajtók megnyugtattak bennünket, de azért kissé remegő lábakkal szálltunk fel 

szekereinkre, ahol, mint a kis heringek egymáshoz kucorodtunk. Elindultak velünk a lovak egy-

egy kurjantás után, hogy bejárjuk Kalotaszentkirály határát. A kocsink hajtójának gyorsan 

megeredt a nyelve. Útközben elpanaszolta, hogy nagyon kevés itt a munkalehetőség, a fiatalok 

igyekeznek tanulni, majd elköltöznek valami nagyobb városba a könnyebb boldogulás 

reményében. Annak nagyon örülnek az itt lakók, hogy az utakat, villanyhálózatot felújították a 

környéken, sőt a kanalizációban is nagy előrelépések történtek. A helyi férfi ízes beszéde 

megigézett bennünket. Ő mesélt szakadatlanul, néha mi is kérdeztük őt, és közben csodáltunk 

körülöttünk a természetet. Lassan elhaladtunk a házak mellett, ahol sok helyütt székelykapu 

fogadta a hazaérkezőket, ISTEN HOZOTT felirattal. 

Hűvös volt az idő, a Nap sugarai azonban 

megcsillantották az egyik hegy hófödte 

csúcsát. A Vigyázó hegy volt az, ami még 

így április derekán is őrizte a tél nyomait. 

Nekünk, alföldi gyerekeknek nagy csoda 

volt ez. Vlegyháza- vagy Vigyázó-hegység 

az Erdélyi-középhegységben található, 

korábban Kalota-havasnak is hívták. 

Ennek a vulkanikus helységnek 1836 

méteres csúcsát tehát még hó fedte. 
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A környéken lakó gyerekcsapatok is szívesen szerveznek ide túrát az „Iskola másképp” hét 

keretein belül. Mi sajnos nem hódítottuk meg ezt a csúcsot, mindenre nem lehet négy nap alatt 

időt szánni. 

 

 A másik meglepetést a szántóföldek szélén 

magasodó kisebb dombocskák erdeje jelentette 

számunkra. Kiderült, hogy ezek az építmények 

hangyavárak. Sokan életünkben először láttunk 

ilyet. 

 

Gyorsan elröpült kint a határban a két órahossza. Siettünk vissza, hiszen várt ránk Kató és 

Erzsike néni, illetve István bácsi, akiktől a hímzés és fafaragás titkait leshettük el, és a 

kürtöskalácssütés is nagyon csábító volt. 
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Hímezni tanultunk Erdélyben 

A kirándulás második napján, miután 

visszatértünk a szekértúránkról a szállásunkon 

két népviseletbe öltözött kedves, idős néni várt 

bennünket. Kató néni és Erzsike néni, akiknek 

két dalt az „Udvaromon aranykakas, aranytyúk” 

és az „Édesanyám rózsafája engem nyílott 

utoljára” énekeltünk el. Kató néni nagyon 

meghatódott, mert azt mondta, neki még soha életében senki sem énekelt. 

Két kalotaszegi hímzést mutattak be nekünk, Kató néni a 

vagdalásos hímzést, Erzsike néni pedig az írásos hímzést. 

Én Kató néni asztalához ültem le, az asztalra szép 

rendjében kipakolta a magával hozott anyagokat, tehát a 

tűt, ollót, vásznat és kék cérnát. Különböző motívumokkal 

ismertetett meg bennünket. Az elsőnél négy egymással 

párhuzamos csíkot hímzett három szem hosszan, egy szem 

távolságra egymástól, majd három kihagyás következett, majd ismét négy párhuzamos csíkot 

hímzett három szem hosszan egy szem távolságra, majd három szem kihagyás jött, és így 

tovább, míg az ember türelme, ideje csak bírja. 

A másik motívumnál négy párhuzamos csík három szem hosszan, egy szem távolságra 

egymástól függőlegesen, majd alá eltolva ugyanez vízszintesen, majd alá eltolva, következő 

függőlegesen és így tovább. 

Ezt követően mi is kipróbálhattuk a hímzést, szépen 

sorjában, egymás után. Miközben a hímzést néztük és mi 

magunk is kézimunkáztunk, Kató néni mesélt a helyi 

életről, a múltjától. Megtudtuk, hogy a faluból a fiatalok 

elmennek a városba tanulni és sajnos legtöbbje nem is tér 

vissza. Nem vonzó a fiatalok körében a falu, hiszen nincs 

munkalehetőség, ami mégis adódik, azért csak csekély 

fizetést adnak, nem lehet belőle megélni. 
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Kató néniék is igyekeznek kiegészíteni nyugdíjukat, ezért sokat 

hímeznek, még akkor is, ha már nagyon fáj a szemük, sajnos csak 

kevéske pénzért tudják értékesíteni gyönyörű terítőiket, 

konyharuháikat. A gyerekeik is támogatják őket, hogy könnyebb 

legyen az életük. 

Az egyik lánya a helyi húsboltban dolgozik. Sokan járnak ide a 

faluból vásárolni, hiszen már kevesen tartanak házi állatot. Régen ez 

elképzelhetetlen lett volna. 

Kíváncsiak voltunk néhány régi receptre, amivel a lányok és asszonyok megőrizték 

szépségüket. Meglepődve tapasztaltuk, hogy Kató néniék bizony alig használtak kence-ficét.  

A bőr ápolása főzött szappannal történt, örültek annak is, ha volt elég a háznál. Hígított 

petróleummal kenték be a hajukat, hogy megelőzzék vagy elűzzék a sokszor támadó, viszketést 

okozó tetveket. Felvizezett hamut is használtak hajmosásra, hiszen az lúgos kémhatású, 

alaposan tisztít.  

Nagyon jó volt hallgatni a régmúltról szóló történeteket és anyanyelvünket erdélyi 

dialektusban.   
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István bácsi, a fafaragó 

Kalotaszegen gyönyörű házak fogadtak bennünket. Szállásadónk, István bácsi háza a falu 

faragással gazdagon díszített házai közé tartozott, talán a legszebbik közülük. Mindenhol 

megjelenik a tulipán motívum, ami Kalotaszeg vidékére olyannyira jellemző. A régi ház, ami 

most István bácsi fafaragóműhelyének ad otthont, díszített fakerítéssel és fazsindelyezéssel 

kápráztatott el minket. Mint megtudtuk, a fazsindely készítése egy különleges technikán alapul, 

de különlegessége mégis egyszerűségében rejlik. Fenyőfából készítik hasítással. Nagyon 

fontos, hogy ne vágva, hanem hasítva legyen a fa. Az így elkészült fazsindelyt elegendő 5 

évente lenolajjal kezelni. Így tökéletes tetőt kapunk. Fazsindellyel fedték az általunk is 

meglátogatott magyarvalkói négy fiatornyos református templomot is. Régebbi időkben sokan 

éltek ebből a szakmából. 

 

István bácsi meghívott bennünket műhelyébe. 

Határozottsága segített nekünk a fegyelem 

megőrzésében. A fafaragás szép, de veszélyes 

tevékenység.  Fafaragó műhelye picike területű, de 

annál nagyobb rend honolt benne. A hangulatos kis 

műhelyben már 17 éve csiszolgatja István bácsi 

fafaragótudományát. Leginkább díszítő faragásokat 

készít. Első munkái között is egy ízlésesen díszített széket láthattunk, ami természetesen a 

mindennapokban használati tárgyként funkcionál. Elmondta, hogy a gyakorlás is ezen a széken 
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zajlott, nem egy darab fán, csak ilyenkor a hátuljára dolgozott és csak utána a láthatóbb 

részekre, így megfigyelhettük, hogy fejlődött a technikája a 

szék készítése során.  

 István bácsi megmutatta fafaragáshoz használt eszközeit és 

elmondta, hogyan tudjuk ezeket mi is kipróbálni. Egy 

szemvillanás alatt felrajzolt egy tulipánmotívumot, amit aztán 

kivéshettünk. Mindenki szívesen próbálta a díszítés eme 

érdekes technikáját. 

 

Otthon az órarendünkben minden héten szerepel a fafaragásóra, mégis újdonságként éltük meg 

ezt a művészi tevékenységet egy igazi, gazdagon berendezett fafaragóműhelyben. 

István bácsi személyisége és a fafaragás, mint különleges mesterség tette még hangulatosabbá 

a vésést és az együtt töltött időt. 
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A kézműves kürtöskalács 

Reggel felkelés és pakolás után finom étkezéssel 

indítottuk a napunkat szállásunk éttermében. Ezek után 

mindenkinek első dolga volt, hogy táskával a vállán 

felpattanjon a csak ránk váró lovasszekérre, és 

megcsodálja Kalotaszentkirály kincsestárát. Két órányi 

szekerezés után gyalog indultunk tovább gyomrunk, és 

ízlelőbimbóink legkedvesebb célpontjához a 

kürtöskalács készítőkhöz. A ház külső konyhájában 

belekezdtünk a tészta sodrásába, tekerésébe, sütésébe, 

csomagolásába, forgatásába egyszerűen a folyamat 

tanulmányozásába két idős hölgy segítségével. Egy 

finom kürtöskalács elkészítésében a legelső tevékenység az összetevők alapos egybegyúrása. 

Attól tekintve, hogy minket már kész tészták fogadtak, a segítőnk elárulta a titkos receptet. 

Most én is elárulom nektek, akik olvassátok ezt az iskolaújságot. 

Kürtöskalács „titkos” receptje: 

25 evőkanál liszt, 1,5 evőkanál élesztő, egy bögre 

langyos tej, 3 evőkanál cukor, 3 evőkanál vaj, 2 darab 

tojás, 1 kávés kanál só. A liszt, élesztő, tej 

összekeverése után 10 perc alatt felfuttatjuk a tésztánk 

alapját. A többi összetevőt hozzáadjuk, majd egy kis 

liszttel cipóvá formáljuk. Harminc perc alatt duplájára 

dagasztjuk.   
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Ezt az alaptésztát már elkészítették számunkra, mire megérkeztünk. Az első pozíció, ahol 

szorgos kézre volt szükség, az a sodrás volt. Egyforma méretű tésztadarabokat vágtak nekünk, 

amelyeket addig kellett formálnunk, míg vállalható nudlik nem lettek. Ez gyerekjáték volt 

számunkra. Ezután jött a tekerés. Ha jellemezni szeretném azt a tárgyak, amire feltekertük a 

hosszú tésztadarabkákat, akkor azt írnám, hogy egy vastagabb sodrófa, aminek a nyele fém. 

Erre a tárgyra a nyelénél fogva rátekertük a tésztát. Ez követően beleforgattuk a dióreszelékbe, 

és végre következhetett a sütés. Szép kemencét alakított ki a család erre a célra. 

 

Utolsó simításként becsomagoltuk a finoman 

illatozó kürtöskalácsokat, hogy melegen tartsuk 

őket.  

Persze nem szunnyadtak sokáig a csomagoló 

papírban, mert jóízűen megettük a kézműves kürtös 

kalácsainkat. 
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A föld alatti sóbirodalom 

A kirándulás alatt többször jártunk templomban (Nagyváradon, Kolozsváron, Magyarvalkón, 

Kalotaszentkirályon), múzeumokban (Csucsán, Nagyszalontán), én azért mégis azt gondolom, 

hogy a tordai sóbánya volt a legkülönlegesebb látnivaló. Talán nem annyira kulturális 

látványosság, mint egy templom, nekem mégis sokat adott.  

Amikor megérkeztünk, igazi bezártságérzés 

uralkodott el rajtam, talán egy kicsit féltem is. 

Először hihetetlen volt, hogy sófalak között 

mászkálunk. Az idegenvezetőnk kérte, hogy ne 

nyaljuk meg a falakat (ezt már előttünk úgy is 

sokan megtették), higgyük el, hogy körülöttünk 

minden só. Azért többekről kiderült, hogy 

megízlelték a falat. Tényleg sós volt, de még 

milyen sós! A falat megvizsgálva látni lehetett, 

hogy egy-egy sóréteg közé valami sötétebb, koszosabbnak látszó kőzet furakodott, és az egész 

hullámzó mozgást mutatott, ahogy meggyűrődött a hegy.  

A sófalon időnként belevésett évszámot 

fedeztünk fel, pl: 1868. Ez az jelenti, hogy 

abban az évben ilyen mélyre jutottak a 

sókitermeléssel. Megtudtuk azt is, hogy 1932-ig 

folyt itt a sókitermelés mindenekelőtt emberi és 

állati erővel. A világháború ideje alatt 

légvédelmi óvóhelyként szolgált, illetve sajtot 

érleltek lent az állandó 11-12 fokos 

hőmérsékleten. 

A félelemmel kavarodott furcsa érzésem kezdett elmúlni, amikor lent a bánya mélyén 

megláttam, mi minden vár ránk. A Rudolf tárnában óriáskerék, játszótér, pingpongasztalok, egy 

kisebb teke- és golfpálya, padok, bevásárlópavilon csalogatott bennünket. Mindez egy bánya 

területén! Kiderült, hogy a sóbánya nemcsak turistalátványosság, hanem sokak a gyógyulás 
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reményében látogatnak el ide. A sós levegő jót tesz a légutaknak, a tüdőnek, allergiások, 

asztmások keresik fel a sóbányát és töltenek lent kúraszerűen időt. 

Miután a talán 12 emeletnyi lépcsőn leértünk, alig vártam, hogy pingpongozhassunk. Persze 

ezért külön kellett fizetni, de kibírható összeget. A többiek addig kipróbálták az óriáskereket, 

sétálgattak, felfedezték a Terézia tárna sós tavát, ahol még csónakázni is lehetett a rendkívül 

sós vizű tóban. Egyszerűen hihetetlen! 

 

A József tárát különleges kialakítása miatt Visszhangok termének is nevezik. Egyszerű, ha 

valamit bekiabálunk, többszörösen halljuk egyre távolabbról.  

Két órát töltöttünk a sótárnában, ami gyorsan elszaladt. A végén már csak kevés időnk maradt  

ajándékvásárlásra a souvenirboltban. A panorámalift helyett, hogy edződjünk ismét a lépcsőt 

választottuk.  
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„Hetedhét országban 

nem találtam mását: 

Szeretem szép, beteg, 

Csengő kacagását, 

De nagyon szeretem.” 

(Ady Endre: Vallomás a szerelemről) 

 

A „menedékfalu” 

Erdélyi kirándulásunk utolsó napján látogattunk el egy kis faluba, ami az elmúlt száz év során 

nem sokat változott. Csucsa, egy a Sebes-Körös mellett elterülő, Kolozsvár és Nagyvárad 

közötti román falu (románul: Ciucea), ami néhány bolttal, kocsmával, egy kis ortodox 

fatemplommal rendelkezik. 

 

A Boncza-kastélyt, ami egy igen magas domb tetején áll, a 19. század végén Boncza Miklós 

építtette. Különleges házasságban élt itt feleségével, saját nővérének lányával. A közel 50 éves 

férfi királyi engedéllyel vette el kiszemeltjét. (Erről a történetről az Ady-kiállítás egyik falán 

olvastam.) Elég furcsának találtam így mai szemmel. 

Ady Endre már nagyon beteg volt, pedig még csupán 37 éves, amikor megismerte Miklós 

lányát, az éppen 20. évét betöltött Boncza Bertát. Berta szerelmes lett a költőbe, gyermeki 

rajongással tekintett a férfire, mindeközben célja is volt Adyval. Lédához (Brüll Adélhoz) 

hasonlóan a költőóriás múzsája akart lenni, aki versek írására ihleti „Bandit”. Ady, a fiatalon 



 
 

 

 19 

megfáradt Ady, egy „rendes” nőre vágyott, aki mellett talán otthonra talál, és gyenge testét nem 

kell hotelből, kávéházakba hurcolni, kissé megpihenhet valaki mellett. 

Ady Endre számára Csucsa menedéknek 

számított, hol ifjú hitvese oldalán, annak 

rezidenciájában, a Boncza-kastélyban 

megpihentette beteg testét, ahonnan szorongó 

szívvel figyelte a világháború híreit, katonák s 

menekülők tébolyult vonulását a vár alatt 

elvezető úton és vasúton. A kertben található 

úgynevezett „fehér házban” lakott Bertával, vagy 

ahogy ő nevezte a lányt: Csinszkával.  

Az idegenvezető hölgy elmondta, hogy a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum állította össze a 

kerti lakban berendezett kiállítás anyagát. Legjobban talán az tetszett, hogy egy fülhallgatót 

feltéve meg lehetett hallgatni Ady néhány versét magyarul és románra fordítva is. Nem hangos 

könyv, hanem hangos vers!  

A kiállítás egyik szobájában a Boncza családot ismerhetjük meg, illetve Ady és Boncza Berta 

kapcsolatát, a második szobában megelevenedik előttük az Ady házaspár csucsai élete. Az ide 

látogató barátokról készül képeket láthatjuk, illetve egy monitoron Ady Endre fotóit. 

Ady és Csinszka 1917-ben elköltözött Pestre, hiszen Berta apjától a Veres Pálné utcában egy 

lakást örökölt. Igazi otthonná varázsolta ezt Csinszka. Ady már nem élvezhette a fővárosi 

kényelmet sokáig, hiszen 1919-ben meghalt. 

Halálának másnapján, 1919. január 28-án ezt írta címlapján Az Est: „Fáradt szíve megállott, 

csodálatos fényű szemei örökre lecsukódtak, Ady Endrével nagy költőjét veszítette el ma az 

ország. Sirály volt a bús magyar vizeken, csodálatos hangszer…” 

Ady temetésének napjára a kultuszminiszter tanítási szünetet rendelt el a középiskolákban, és 

előírta, hogy a főváros összes iskolájának hetedik és nyolcadik osztályos tanulói tanáraik 

kíséretében vegyenek részt a szertartáson. 

Magyarország egyik legismertebb költője húsz év alatt 1300 verset írt, 340 novellát, több mint 

háromezer cikket, 1800 levél maradt fenn utána.  
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Ady Endre: Nézz, drágám, kincseimre 

(Kicsi Csinszkámnak küldöm) 
 

Nézz, Drágám, kincseimre, 
Lázáros szomorú nincseimre 
Nézz egy hű, igaz élet sorsára 
S őszülő tincseimre. 
 
Nem mentem erre-arra, 
Búsan büszke voltam a magyarra 
S ezért is, hajh, sokszor kerültem 
Sok hajhra, jajra, bajra. 
Jó voltam szerelemben: 
Egy Isten sem gondolhatná szebben, 
Ahogy én gyermekűl elgondoltam 
S nézz lázban, vérben, sebben. 

Ha te nem jöttél vóna, 
Ma már tán panaszló szám se szólna 
S gunyolói hivő életeknek 
Raknak a koporsóba. 
Nézz, Drágám, rám szeretve, 
Téged találtalak menekedve 
S ha van még kedv ez aljas világban: 
Te vagy a szivem kedve. 
Nézz, Drágám, kincseimre, 
Lázáros, szomorú nincseimre 
S legyenek neked sötétek, ifjak: 
Őszülő tincseimre. 
(1917) 

 

 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 
 
Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled. 
 
Már vénülő kezemmel 

Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 
 
Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet. 
Ady Endre aláírása 
 
(1916) 

 

A „Határtalanul a határon túl” című iskolaújságot a Tiszta Forrás Waldorf Iskola 

hetedik osztályos diákjai és kísérő tanáraik – Árvainé Volentér Éva és Mézes Mihály – 

készítették, hogy minden olvasónak hírül adják milyen kincseket fedeztek fel  

2019. április 15-18. között Erdélyben Kalotaszeg vidékén. 

Köszönet Árvai Zoltánnak az újság szerkesztésért. 

 


