
A tatár, a török, a labanc, a muszka, a háborúk, a kom-
munizmus iszonyú pusztítást végzett történelmi emlé-
keinkben. De még így is várak, kastélyok, templomok sora
tanúskodik körös-körül a Kárpát-medencében a közös ma-
gyar múltról. Õseink mûvelték földjét, mértékkel merítettek
kincseibõl, védték és építették, gyarapították ezt a hazát.

Ne feledjétek õket. Legyetek büszkék rájuk.
Körutunk végén kelet felõl érkezünk haza Erdélybe: a SSzzéé--

kkeellyyfföölldddel ismerkedünk. A
fotókat VVáárraaddii  PPéétteerr  PPááll,,
LLõõwweeyy  LLiillllaa és SSzzaaccssvvaayy  IImmrree
Erdély-albumaiból válogattuk.

Mielõtt elbúcsúznánk, és
belevetnénk magunkat a nyári
szünidõ habjaiba, járjuk végig
gondolatban kilenc hónapig
tartó kószabószálásunk hely-
színeit. Figyeljétek csak a
térképet és DDeeáákk  ÁÁrrppáádd ta-
nár bácsit!

LÁSZLÓ NOÉMI

MONDÓKA

Fehér, piros, zöld, fekete
pántlika, pántlika,

nem terem a székely vidék,
Mária, Mária,

büszkeségnél, bátorságnál
egyebet, egyebet,

kereszt-rajzzal szelik az új
kenyeret, kenyeret.

Harisnyában, szõrén ülik
a lovat, a lovat,

olyan is van, aki folyton
halogat, halogat.

Török, tatár, német, orosz
rajta ver, rajta ver,

inkább megküzd, nem alkuszik
senkivel, senkivel.

Zúg a harang, beolvasztják
ágyúnak, ágyúnak,

vad idõben a testvér is
hajba kap, hajba kap.

Napkeltekor imádkoznak,
Mária, Mária,

lobog a sok búcsújáró
pántlika, pántlika.

Magyari urak, ügyeljetek szorgosan Erdélyre, mert ha

elvesztitek, elvész egész Magyarország, de ha megõrzi-

tek, onnan egész Magyarországot visszaszerezhetjük.

Báthory István, 

Erdély fejedelme, Lengyelország királya, 1580

SZEPTEMBERSZEPTEMBER

OKTOKTÓBERÓBER

NOVEMBERNOVEMBER

DECEMBERDECEMBER

JANUÁRJANUÁR

FEBRUÁRFEBRUÁR

MÁRCIUSMÁRCIUS
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JÚNIUSJÚNIUS

Kószabósza a Kárpát-medencében – Napsugár, 2005. június



A Székelyföld legnagyobb folyója a Maros. Ott,
ahol a völgye kiszélesedik, épült MMaarroossvváássáárrhheellyy.
Már a középkorban jelentõs székely vá-
ros volt, akkor épült a vára is, de nagyvá-
rosias külsejét a XX. század elején,
BBeerrnnááddyy  GGyyöörrggyy  polgármestersége alatt
kapta, amikor a szecessziós stílusú, ma-
jolika-csempével, magyaros motívumok-
kal díszített VVáárroosshháázzaa és a KKuullttúúrrppaalloo--
ttaa épült. A Palota színes ablakain, külö-
nösen a Tükörteremben Atilla hun király-
ról, Csaba királyfiról és balladahõsökrõl
láthatunk meseszép üvegképeket.

A Kárpát-medence legkeletibb térségében, égigérõ havasok között,
szûk völgyekben és széles medencékben terül el a SSzzéékkeellyyfföölldd. 

A székelyek Atilla büszke hun népétõl származtatják magukat. Akár-
csak a nyugati székelység az Õrségben, mint katona nép 800 évig
védték Magyarország keleti határait, ezért több kiváltsággal, több sza-
badsággal rendelkeztek, mint az ország más vidékeinek lakói.

A magas hegyek ölelte zárt medencékben a székelyek 7 székbe szerve-
zõdtek: Aranyosszék, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék, valamint Kéz-
diszék, Sepsiszék, Orbaiszék, melyek közös neve Háromszék.

Marosvásárhely a két Bolyai városa.
BBoollyyaaii  FFaarrkkaass, az apa 50 évig volt a
róla elnevezett iskola tanára. BBoollyyaaii
JJáánnooss, a fiú itt vált világszerte ismert
matematikussá. 

Székelyföld nyugati határa AArraannyyoosssszzéékk, leg-
nyugatibb õrhegye a SSzzéékkeellyykkõõ  TToorroocckkóó határában.

TToorrddáánn száznál több országgyûlést tartottak. 1568-
ban itt hoztak törvényt a világon elõször a vvaalllláásssszzaa--
bbaaddssáággról.

A város híres intézmé-
nye a TTeelleekkii  TTéékkaa, az
ország leghíresebb régi-
könyv gyûjteménye,
melyet Telki Sámuel
alapított 1802-ben.

A Városháza és a
Kultúrpalota

Torockó és 
a Székelykõ

Erdély címere

A Teleki Téka
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Mirõl híres 

még Torda?
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Csíkországban, Fel-Csík és Al-Csík találkozásá-
nál fekszik CCssííkksszzeerreeddaa, a szerdai heti vásárokról
elnevezett Árpád-kori település. Ma gyorsan fejlõ-
dõ, modern város. Egyik büszkesége a Jégpalota,
az ország legjobb jéghokicsapatának székhelye.
Úgy hírlik, hogy itt a gyerekek hamarabb tudnak
korcsolyázni, mint járni, és minden fiúcska világhírû
hokis szeretne lenni.

CCssííkkssoommllyyóó  kéttornyú kegytemplomában a „napba öl-
tözött” csodatevõ MMáárriiaa--sszzoobboorr õrködik a Székelyföld
felett. Az 1566 óta minden évben megtartott ppüünnkkööss--
ddii  bbúúccssúú  a világ
magyarjainak
legnagyobb ta-
lálkozója.

A Márton Áron
Gimnázium 
szecessziós épülete 
100 éves.

A Székelyföld központi fekvé-
sû anyavárosa SSzzéékkeellyyuuddvvaarr--
hheellyy. Itt erõsítették meg a ma-
gyar királyok a székelyek kivált-
ságait. Városi rangra Mátyás
király emelte, mai nevét Beth-
len Gábor adta.

A város hatá-
rában, SSzzeejjkkeeffüürrddõõnn áll OOrrbbáánn
BBaalláázzss, „a legnagyobb székely”
síremléke. A kettõs kopjafával
díszített sírhoz székelykapuk
során át vezet az út. 

Székelyföld közepén áll a
HHaarrggiittaa, „a legszékelyebb ha-
vas”, mert körös-körül csak

székelyek lakják. Itt állították fel 2000-ben azt a hháárrmmaasskkeerreesszz--
tteett, amely a magyar honfoglalás 1100., a magyar
államalapítás 1000. évfordulójára, valamint szent
püspökünkre, Márton Áronra emlékeztet.

FFaarrkkaassllaakkáánn született a legnagyobb székely író, TTaammáássii  ÁÁrroonn. Sírja
fölött sziklatömb emlékmû áll, amelyre SSzzeerrvvááttiiuusszz  JJeennõõ és fia, TTiibboorr
szobrászmûvészek Tamási hõsöket faragtak.

A 17. századi Mikóvár ma múzeum.
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A GGyyiillkkooss--ttóó 1837-ben ke-
letkezett, amikor egy le-
szakadt hegyoldal elzárta a
Békás patak útját, és a völgy-
ben megrekedt víz tóvá duz-
zadt. Az elárasztott erdõ fái
ma is kiállnak a vízbõl, a gyan-
ta és az ásványi sók tar-
tósították a fenyõtörzseket. 

A vadregényes BBéékkááss--sszzoorroosstt a
Békás patak több millió éven
keresztül vájta ki a Kárpátok szik-
lái között. A patak mellett keskeny
országút vezet Moldvába. 

Az ország leghidegebb sarka a Gyergyói-medence.
Központja GGyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóss. Építészeti, szellemi
arcának alakításához az örmények is hozzájárultak.

A Gyergyói-medencében, SSzzáárrhheeggyyeenn található a
legrangosabb székelyföldi fõnemesi kastély. A LLáázzáárr--
család reneszánsz stílusú kkaassttééllyyaa, amelyben Beth-
len Gábor fejedelem gyermekeskedett, mai, romos ál-
lapotában is az egykori gazdagságról és pompáról
tanúskodik. 

Gyergyószentmiklós római katolikus
temploma

A Székelyföld
vulkanikus hegyeinek nagy kincse az ásványvíz. Szinte min-
den faluban értékes bboorrvvíízzffoorrrráássookk törnek fel a föld gyom-
rából. Leghíresebb a borszéki, palackozva a világ
minden tájára eljut. A gyógyító ásványvizek és
mofetták körül fürdõhelyek fej-
lõdtek ki BBoorrsszzéékken, TTuussnnááddon,
HHaarrggiittaaffüürrddõõn, HHoommoorróóddon. A
KKoovváásszznnaa központjában fortyo-
gó iszapkút, a Pokolsár és a kör-
nyezõ mofetták gázai nagyon
mérgezõek, de kis mennyiségben
gyógyhatásuk is van.

Borvízfürdõ
Magyar-
hermányban.

Az Oltárkõ (1154 m) tetején
kereszt hirdeti Isten dicsõsé-

gét és a sziklamászók
merészségét.
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A Gyilkos-tó

Mitõl vörös 

a borvíz?

A Pokolsár Kovásznán
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KKéézzddiivváássáárrhheellyy arculata
egyedülálló Európában. A
fõtér minden házkapuja
mögött keskeny „„uuddvvaarrttéérr””

húzódik a város határáig. Egy-egy udvartérben az egy céhbe tartozó,
azonos mesterséget ûzõ kézmûvesek mûhelyei, házai helyezkedtek el.

A Székelyföld legdélibb tartománya HHáárroommsszzéékk, ma Kovászna
megye. Benedek Elek a Székelyföld alföldjének nevezi. Háromszék-
nek még Szaharája is van: így becézik a Rétyi-nyír homokbuckáit,
amelyeket a Nemere-szél
sepert össze.

Dózsa György
törökverõ, az 1514-es
parasztháború vezére
Dálnokon született.

A megyeszékhely, SSeeppssii--
sszzeennttggyyöörrggyy egyik legszebb
épületét, a SSzzéékkeellyy  NNeemmzzee--
ttii  MMúúzzeeuummoott  KKóóss  KKáárroollyy
tervezte.

Benedek Elek háza Kisbaconban
meseolvasó kicsik és nagyok 

zarándokhelye.

A zágoniak hûséggel
ápolják nagy szülöt-
tük, Mikes Kelemen

emlékét.

A Székelyföldön erõs várak igen, fényûzõ fõúri kas-
télyok alig épültek, mert tatár, török támadásának
örökké kitett viharsarok volt a keleti határ, és mert
a szabad székely falvaknak nem volt fõúri birtokosuk. 

A székely nemes urak kastély helyett inkább dísze-
sebb lakóházat, udvarházat emeltettek. Háromszé-
ken minden faluban található 1-2 ilyen udvarház, az
Apor, Mikó, Mikes, Berde, Ugron családok kúriái.

Gábor Áron, 1848-as 
ágyúöntõ szobra
Kézdivásárhely fõterét díszíti. 

Kézdivásárhely
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Kivel és hová buj-

dosott Mikes?

Kõrösi 
Csoma 
Sándor, 
nemzetközi hírû
nyelvtudós,
õshazakutató a
hûség és
áldozat jelképe.

A zágoni kislányok álma,
hogy õk is olimpiai és
világbajnok tornászok
legyenek, mint falujuk

szülötte, Szabó Kati.
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Az aallssóóccsseerrnnááttoo--
nnii DDaammookkooss--uuddvvaarr--
hháázzban és kertjé-
ben ma múzeum és
alkotótábor mûkö-
dik, ahol a gyerekek
megismerkedhet-
nek a fafaragás, bútorfestés és szövés mûvészetével.

A székely havasok számos bércén árpádkori sõt hun várak
nyomait találni: RRiikkaa, FFiirrttooss, TTaarrkkõõ, RRaappsszzoonnnnéé  vváárraa, BBáállvváá--
nnyyoossvváárr. Minden várhoz szép monda, rege fûzõdik. 

Több székely faluban a templomot is
várfallal vették körül. llllllyyeeffaallvvaa eerrõõdd--
tteemmpplloommáának 500 éves bástyáiban
ma turisták, köztük a Napsugár olva-
sói nyaralnak.

A II. Géza ál-
tal a 12. szá-
zadban Erdély-
be telepített
szászok kéz-
mûves és ke-
reskedõvárosok, gazdag falvak sorát
alapították a Székelyföld szomszédsá-
gában. Magas szintû kultúrát hoztak,
teremtettek, és hagytak itt, amikor az
utóbbi 30 évben, sajnos zömmel vissza-
telepedtek hajdani hazájukba.

A szászok fõvárosa Nagyszeben.
Középkori belvárosában áll az evangé-

likus püspöki székesegyház.

Erdély legnagyobb 
temploma, a brassói

Fekete templom 
100 évig épült.

Fogarason már egyetlen
Napsugár olvasó sincs,
de a büszke vár áll, és
történelmünkrõl mesél.

A sszzéékkeellyykkeerreesszzttúúrrii GGyyáárrffááss--kkúúrriiáábbaann töltötte
utolsó éjszakáját PPeettõõffii  SSáánnddoorr.

Keresztelõ egy szász faluban.
Mi lehet a kendõ alatt? 

Hány falu Hétfalu? A Bras-
só közeli BBaarrccaassáággban élõ
hhééttffaalluussii  ccssáánnggóókk gazdag
kultúrája honfoglalás-kori,
székely és szász elemeket
egyaránt õriz. Erõt, fegyel-
met sugároz a legények haj-
dani beavatótánca, a bboorriiccaa.
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Nehéz idõkben a székelyek északra,
Bukovinába vagy keletre, Moldovába
menekültek. A bbuukkoovviinnaaii  sszzéékkeellyyeekk
sok-sok hányattatás után Délvidé-
ken, Belgrád közelében és a Dunántú-
lon találtak otthonra. A magyarság
legkeletibb csoportja, a mmoollddvvaaii  ccssáánnggóókk,, bár több-
száz éve románok közt élnek, megõrizték római
katolikus hitüket, magyar nyelvüket, népdalaikat,

imáikat. Napjainkban több
csángó faluban a gyermekek
ismét tanulnak magyarul.

A moldvai csángók nem
„szabályozzák”, inkább meg-
köszönik Istennek a gazdag
ggyyeerrmmeekkáállddáásstt. Az anya lleeppeell--

sszzookknnyyáábbaa siríti szeme fényét, a
bubáját.

Székelyföld legna-
gyobb kincse a zzöölldd
aarraannyy. A rendtartó
székely falu közbirto-
kossága hajdan szi-
gorúan szabályozta
a ffaakkiitteerrmmeelléésstt is.

Berszán atya imára, a
Napsugár mesékre
tanítja a gyimes-
felsõloki gyerekeket.

A havasi legelõkön lovat, tehenet,
juhot hízlal a kövér fû, az eszte-

nákon túró, orda, zsendice készül.

A gyimesbükki
harang szavát 

fenséges bércek
visszhangozzák.

A ggyyiimmeessii  ccssáánnggóókk Erdély keleti kapujában õrzik ezeréves
határköveinket, a Bethlen-Rákóczi várat, páratlanul
gazdag népi mûveltségüket, hegyrefutó kaszálóikat.

Az ezeréves
határt félgömb
alakú kövek
jelölik.

A Székelyföld
növénykincsei.

Tudjátok a nevüket?
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A kkooppjjaaffaa és a sszzéékkeellyykkaappuu, rajta az õsi motívumok,
a nap, a hold, a csillagok, az életfa a székelység jelké-
pévé vált.

A székelyek még a XVII. szá-
zadban is használták az ázsiai
eredetû, õsi rroovváássíírráásstt. A jele-
ket jobbról balra rótták fába
vagy kõbe. Jövõtõl a Napsugár
segít nektek megtanulni több
ezer éves magyar ábécénket.

A krumplit a székelyek
ppiittyyóókkáának hívják. Jól
bírja a hideget, bõven te-
rem Gyergyóban, Csík-

ban, az 1800-as esz-
tendõktõl ez lett a széke-
lyek fõ eledele, terménye. 

Rovásírás az énlakai
unitárius templom 
mennyezetkazettáján

A só értéke hajdan az aranyéval veteke-
dett. Székelyföld SSóóvviiddéékkee ebben is gazdag.
PPaarraajjddoonn található az ország legnagyobb
sóbányája. A sóhegy gyomrában hatalmas
termek, játszóterek, kápolna van az itt
gyógyuló asztmás betegek számára.

SSzzoovvááttáátt a sóstavak tették híressé. A MMeeddvvee--ttóó  vize a napsütés ha-
tására felmelegszik, nagy sótartalma miatt azt is fenntartja, aki még
nem tanult meg úszni. 

TTuussnnáádd  ffüürrddõõ felett, a Nagy
Csomád vulkanikus kráteré-
ben képzõdött a SSzzeenntt  AAnnnnaa--
ttóó, legendák és tündérek hona,
ahol a természetvédõk igye-
keznek megõrizni a meseszerû
táj tisztaságát. 

A Szent Anna-tó

Tudjátok-e, mi 

a pityókabor?

Ki a hõse azAlmási-barlangmondájának?

A MMoohhooss ingoványos bozótjában
moha, áfonya és húsevõ növények
között biztos ösvényre léphet, aki
ismeri a járást, de a hívatlan ven-
déget, a törököt, tatárt lovastól
nyelte el a csalóka láp.

A Medve-tó

A parajdi só-
hegyek a Nagy
Szobrász mûvei.

A Vargyas szurdok-
völgye csodás mész-

kõbarlangokat rejt. 
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A férfiak vésõje kaput,
fejfát, bútort, guzsalyat,
sulykot mintáz.

A kkoorroonnddii  ffaazzeekkaassookk mázas edényein hímes virágok, madarak, in-
dák kanyarognak, s aki érti, õsi jelképek üzenetét is leolvassa róluk.

Gyimesi férfiak bõröve.

A csángó lleeppeell--
sszzookknnyyaa õsi ruhada-
rab, babát pólyálni
vagy terítõnek is
ilyet szõnek.

Az asszonyok sszzõõnneekk,,  ffoonn--
nnaakk,,  hhíímmeezznneekk: sohasem túldí-
szítve, mindig mértékkel ada-
golva színt és formát.

A székely bbúúttoorrffeessttõõkk lelkük
legjavát pingálták rá nemcsak
a templomok mennyezetére,
padjaira, hanem otthonuk bú-
toraira is.A nnééppvviisseelleett alapanyaga háziszõt-

tes gyapjú, kender, len. Az asszonyok
szoknyája, mellénye piros, fekete, rit-
kábban zöld csíkos szõttes, a férfiak
„harisnyája” zsinórral díszített, nyers-
fehér, ványolt gyapjú, hozzá fekete
vagy szürke, vitézkötéses posztó lajbi
és zeke illik.
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HáromszékHáromszék

SzékelyföldSzékelyföld

GyimesGyimes

KászonKászon
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