
Erdélyi utazásunk története 

 

 

1. ábra Google Earth programmal készült 
2012. augusztus 25-én elindultunk, hogy megismerjük Erdély csodálatos tájait. 

Európa közepének keleti szegletében, fenyvesekbe öltözött havasok ölelésében 

fekszik egy táj, melynek szépségét és gazdagságát messze földön emlegetik. Joggal, 

hiszen medencéit termékeny talaj borítja, hullámzó búzatábláit patakok és 

méltóságteljes folyók vize öntözi. Hegyei, dombvidékei aranyat, ezüstöt, rezet, sót 

rejtegetnek gyomrukban, lejtőiken pedig nagyvadaktól nyüzsgő erdőket s hatalmas 

nyájakat tápláló dús réteket, kaszálókat nevelnek.  

Erdély, mint történeti-földrajzi táj a Király-hágón túli, az Erdélyi-középhegységen túli 

területet jelenti. Nyugaton Biharral, észak-nyugaton a Szilágysággal és Szatmárral, 

északon Máramarossal és Bukovinával szomszédos, keleten Moldva, délen 

Munténia és Olténia, délnyugaton a Bánság határolja.  

Erdélyt változatos felszíni formák jellemzik. Legnagyobb része igazi hegyvidéki táj, 

erőteljesen elváló északnyugat-délkelet irányú hegyvonulatokkal és köztük fekvő 

hegyi medencékkel. Más részei a „mezők”, az Erdélyi-Mezőség területe, és a 

Küküllők, valamint a Hortobágy melléke, dombsága, amelyek inkább dombvidékek, 

mint hegyvidéki tájak. 

Erdély neve a magyar Erdő elve ‘erdőn túl’ összetételből alakult. Egyik legrégebbi 

tájnevünk. Erdély nem természetföldrajzi egység, a tájfogalom kialakulása 

egyértelműen igazgatási alapokon nyugszik. 



Utazásunkat kora reggel kezdtük meg Tokodról és a délutáni órákba Kolozsvárra 

érkeztünk, ahol túravezetőnk csatlakozott hozzánk és indultunk Marosvásárhelyre és 

onnan tovább Parajdra. 

Nyugat felől jövet, Parajd Hargita megye kapuja, valamint a legnagyobb 

községközpont Hargita megyében. A község a Sóvidék központja, a Kárpát-medence 

egyik legfontosabb sóbányászati helye. A településnek már a rómaiak korában is 

működtek sóbányái. Székelyföld lakói 1562-ig szabadon rendelkeztek a sóval, de a 

székelyek sorozatos lázongásai miatt II. János magyar király a székely sóbányákat 

állami monopóliummá nyilvánította. II. János elrendelte a sóbányák őrzését és így 

jön létre 1564-ben Parajd települése. Parajd települése megszületésétől kezdve még 

sokáig Sófalva a későbbi Felsősófalva tartozéka, 1669-ben válik ki önálló 

településként Sófalvából. A Habsburg uralom alatt nyitják meg Parajdon a 

sóbányákat. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye a Parajdi járáshoz 

tartozott. 1968-ban Parajdhoz csatolják az addig önálló községként szereplő 

Sófalvát, így a mai nap Alsó- és Felsősófalva, illetve Békástanya Parajd község 

része. 

A település nevezetességei közé tartozik a falu határában levő só sziklák, melyek 

legnevezetesebbike az 576 méter magas Sóhát. A bánya só csarnokai a légúti 

betegségek kiváló gyógyhelyei. 

1888-tól itt töltötte gyermekéveit Áprily Lajos költő, majd később egy időre vissza is 

költözött a településre.  

Első szállásunkra este háromnegyed 8 körül érkeztünk meg, mely Parajdtól néhány 

kilométerre a Küküllő völgyében szinte érintetlen természeti környezetben fekvő 

hétvégi házba, ahol túravezetőnk vendégszeretetét élveztük. Itt érezhető igazán a 

természet közelsége, hiszen sem áram, sem kiépített vízvezetékrendszer nincs. A 

hegyekkel körbeölelt erdei ház, kiválóan alkalmas a város zajától elvonultan a teljes 

kikapcsolódásra, pihenésre.  



 

A háztól néhány méterre folydogáló Küküllő patak kellemes csobogása igazi zenei 

aláfestése a tájnak. 

 

Két éjszakát töltöttünk el ebben a kedves házban. 

Eredeti tervünk az volt, hogy vasárnap, a hosszú utazást követően egy pihentetőbb 

programot tervezünk és a parajdi sóbányát látogatjuk meg. De az időjárás 

előrejelzéseket figyelembe véve, úgy döntöttünk, hogy a vasárnapi szép napsütötte 

idő ígéretével, inkább a Madarasi Hargita csúcsát látogatjuk meg, és az esőt jósoló 

hétfői napra került a sóbányával való ismerkedés. 

Így vasárnap reggel Szentegyházára autóztunk, majd onnan egy dózer úton még 

néhány kilométert autóval tettünk meg. Egy nagyobb kanyar és emelkedő előtt 

leparkoltunk, hogy utunkat onnan már gyalog folytassuk tovább. 



Ezen az úton több autóval is találkoztunk. Sokan választották az autós kirándulást 

egészen a menedékházig. Mi azonban nem bántuk meg a gyaloglást, amely még 

ezen a forró napsütötte nyári napon a folyamatos emelkedő ellenére sem volt 

megerőltető. Talán azért is érezhettük, így mivel, utunk a csúcsig teljes panorámát 

nyújtott. 

 

A Madarasi-Hargita a Hargita-hegység és Székelyföld legmagasabb hegycsúcsa, egy 

volt rétegvulkán kráterperemének északi maradványa. A kráterperem többi 

hegycsúcsa az Oltárkő (1358 m), a Rákosi-Hargita (1755 m), a Madéfalvi-

Hargita (1709 m) és a Csicsói-Hargita (1756 m). Az egykori kráter szélessége 5 km.  

A vulkáni tevékenység a Kelemen-havasokban mintegy 9 millió éve kezdődött meg, s 

vonult fokozatosan dél felé, és csak  a geológiai közelmúltban, 30-40 ezer éve szűnt 

meg a dél-hargitai Csomád-csoportban, melyben ilyen módon Közép-Európa 

legfiatalabb tűzhányó-tevékenységének eredményét csodálhatjuk. A vulkáni vonulat 

fő gerince tulajdonképpen kalderák, kráterek, lávadómok sorozata, melyhez 

törmelékes kőzetből álló, széles palást társul. Egykor hatalmas robbanások 

színteréül szolgáló, mára megszelídült kalderamaradványként rekonstruálható a 

Kelemen-havasok karéjos csúcsrégiója, a Görgényi-havasokból kiemelkedő Fancsal 

(1682 m) és a székelyek szent hegye, a Madarasi-Hargita (1801 m). 

A Madarasi-Hargita a leglátogatottabb hegycsúcs a Hargitában. Az északnyugati 

oldalon, 1650 méteren található a Madarasi-Hargita menedékház, amelyet 1941-ben 

építettek a magyar kormány támogatásával. A menedékházat érdemes kívül-belül 

megtekinteni, ma is szinte eredeti formájában áll. 



 

 A menedékháztól körülbelül fél óra az út a csúcsig. Felérve a csúcshoz, először egy 

szép fafaragást pillanthatunk meg, majd előttünk hirtelen kopjafák sokasága borítja 

be a hegyet. 

Imára és befelé fordulásra késztet bennünket a székelyek szent hegye. 

 



 

Hétfőn már a beígért esőfelhők itatták a szomjazó tájat. Így nekivágtunk a parajdi 

sóbánya felfedezésének. Busszal szállítottak le bennünket a bányába, majd egy 

hosszú lépcsősoron is végig mentünk és így érkeztünk le a hatalmas termekké 

tágított bányába, ahol igen nagy volt a nyüzsgés. Tollaslabdázó, tornázó, futkosó 

gyerekek, és nézelődő felnőttek sokasága fogadott bennünket. Ámultunk a tágas 

termeken, és a márványosra csiszolt burkolaton. Bemutató táblák segítségével 

megismerkedhettünk a bánya teljes történetével. 

A bányában templom is van, és ínycsiklandó illatokat árasztó étterem, ahol 

megkóstolhattuk a helyi ízeket.  

 



A bányalátogatás után a Medve-tóhoz érkeztünk. Kellemesen szemerkélő esőben 

még különlegesesebb arcát mutatta a párafelhőkben burkolódzó táj. 

A Medve-tó Szovátán található sókarszton létrejött heliotermikus tó, 1875-ben 

keletkezett, a világ legnagyobb heliotermikus tava. Alakja kiterített medvebőrre 

hasonlít, innen származik a neve. Sótartalma a felszínen 100g/l, mélyebben 220-

300g/l. Vize a helioterm jelenség következtében 35°C-ra is felmelegszik 2 méter 

mélységig. Hőmérséklete a beömlő édesvíz és a fürdőzők miatt csökken. 

 
Felfedező sétát tettünk a Medve-tó körül található kisebb tavak körül is. Érintve 

többek között a Piroska-tavat is. A megkapó látványú kisebb és különböző sótartalmú 

tavak között sétálva különleges só képződményeket fedeztünk fel. 

 
A következő napunk jelentős része utazással telt, hiszen sok kilométert kellett 

megtennünk, hogy a következő tervezett túránk kiindulópontjához megérkezzünk. 



Reggel indultunk útnak Parajdról a Bucsin-tetőn át Gyergyóalfaluba, majd 

Gyergyószentmiklóst elhagyva Pongrácz-tető után a Gyilkos-tóhoz érkeztünk. A 983 

méterrel a tenger szintje felett hullámzó, fenyőcsonkokkal teletűzdelt Gyilkos-tó 

valamikor 1837-ben vagy 1838-ban keletkezhetett, amikor a csapadékos időjárás- és 

talán egy kisebb földrengés- következtében a közeli hegyoldal agyagos 

lejtőtörmeléke mozgásba lendült, és a völgybe érve elzárta a Békás-patak útját. A tó 

nevét jóval később kapta, 1866 körül, amikor jege télen a rajta dolgozó székely 

famunkások alatt beszakadt.  

 

Miután bejártuk a tó környékét útnak indultunk a Békás-szoroson át Moldvába.  

A Békás-szoros látványa leírhatatlan élmény. A Békás-szoros a Keleti-Kárpátok 

legszebb, kristályos alapokon nyugvó, messze földön híres mészkőterülete. Az 

egykori ősóceán aljzatáról származó, meggyűrt és áttolódott középidei mészkő 

alkotja a festői Békás-szoros függőleges falait. A szoros egy tektonikus eredetű 

szurdokvölgy.  A Békás-szorost 1971-ben védetté nyilvánították. A tényleges 

szorosnak három fő része van: a Pokol kapuja, a Pokol tornáca és a Pokol torka. A 

szoros 200-300 méter magas sziklafalaival Európa egyik természeti ritkasága.  



 

Alig, hogy elhagytuk a szorost a Békási-tóhoz érkeztünk. Az 1960-as években épült 

Békási-víztároló Románia legnagyobb víztározója. A tó a Csalhó tövében található. A 

Kis-Beszterce felduzzasztott vize óriási tavat alkot. A tó felszínének területe 

körülbelül 440 négyzetkilométer, hossza 36 kilométer. A gáttal elzárt völgyet 1960 

nyarán töltötték fel vízzel, előbb azonban több falut a folyó partjáról magasabb helyre 

kellett költöztetni.  

 

Esti órákban érkeztünk Durauba. Miután kellemesnek ígérkező szálláshelyünket 

elfoglaltuk, tettünk egy sétát a környéken.  

Másnap reggel már indultunk is, hogy megmásszuk a Csalhót. A nemzeti park 

bejáratánál megváltottuk a belépőjegyünket, majd egy fenyőerdőbe értünk. Utunk a 

csúcsig erősen emelkedett, körülbelül félúton jártunk, amikor egy csodaszép 

vízeséshez értünk. Itt megpihentünk és erőt merítettünk.  



 

Duruitoarea 30m magas vízesés 

 

A vízesés mellett korlátok segítették haladásunkat. 5 óra intenzív felfelé mászás után 

érkeztünk meg a menedékházhoz. A látvány, mely innen a hegyről fogadott 

bennünket nehezen fejezhető ki szavakkal.   

 



A Csalhó-hegység a Keleti-Kárpátok központi részén helyezkedik el. A Ráró, a 

Görgényi-havasok és a Hagymás hegységekkel együtt a Keleti-Kárpátok központi 

részének közepes magasságú hegyeihez tartozik. A Csalhót felépítő homokkő 

tetejére konglomerátum rakódott, így itt az erózió merész gerincek és bizarr 

sziklaszobrokat faragott ki. Az Aranyos-Beszterce, a Békás és a Kis-Beszterce vizei 

határolják, mély völgyeikkel elválasztják a szomszédos hegyektől. 

A Csalhó 1750 m magas gerincével és a két meghatározó csúcsával, az Ocolasul 

Mare (1907) és a Toaca (1900 m) az egész tájat uralja. A Csalhót a Keleti Kárpátok 

császárának is szokták nevezni, az első olyan hegy, amely már 1716-ban bevonult a 

román irodalomba és már 1840-ben megjelent róla egy útikalauz.  

Csalhó és a Kelemen havasok tájai igen gazdagok a természet által kifaragott 

alakzatokban, melyeket a népnyelv nagy fantáziával nevezett el, soknak a 

mitológiából vett hősök neveit, mások a különböző irodalmi alakok nevét viselik.  

A „Moldvai Olimposz”, melyet mitikus hódolattal öveznek a románok; fennsíkjának 

északi peremén kicsiny remetekolostor gubbaszt, így ösvényein gyakran találkozni 

fekete ruhás ortodox szerzetesekkel. 

 

Kiváló túratársaink csúcshódítása után a hegy másik oldalán ereszkedtünk lefelé. A 

meredek oldalakon a haladást végig fa korlátok segítették, melyeknek igen nagy 

hasznát vettük. Este 7 óra körül érkeztünk le. 

Másnap délelőtt Durauból indultunk vissza Erdélybe. Utunk során Gyergyótölgyesen 

át Borszékre érkeztünk. Ahol végig kóstoltuk a borszéki híres borvizeket. A borvíz a 

szénsavat tartalmazó, többnyire savanykás forrásvíz erdélyi neve. A borvíz 



rendszerint nátrium-karbonátot tartalmaz. Nevét onnan kapta, hogy savanykás íze a 

borra emlékeztet. 

Utazásunk következő állomása a gyergyószárhegyi Lázár kastély. 

Gyergyószárhegy Gyergyószentmiklóstól 6 km-re, északnyugatra a Szármány-

hegy déli oldalán fekszik, 770 méter tengerszint feletti magasságban.  

A kastély története a Lázár család történetével fonódik össze. A Lázár 

várkastély 1450 és 1532 között több szakaszban épült. 1462-ben a földesura Lázár 

András volt. Az 1500-as évek végén élt Lázár István lánya az iktári Bethlen 

Farkashoz ment feleségül, s fiuk Bethlen Gábor volt. Szárhegyre került, és a ma is 

látható kaputorony emeleti szobájában nevelkedett. A kastélyt 1631-ben bővítették, 

és pompás reneszánsz udvarházzá alakították át. A Székelyföld egyik fontos katonai-

közigazgatási központja lett. 1658.szeptember 6-án itt győzte le a Gábor diák vezette 

székely csapat a betörő tatárokat és moldvaiakat. Az elesetteket a falu alatti 

Tatárdomb alá temették. Az eseményre 1908-ban elhelyezett emléktábla emlékeztet. 

A Székelyföldet igen gyakran sújtották török, tatár betörések, az egyik támadás 

idején a várkastély is megsérült. 1842-ben egy tűzvészben dőlt végleg romba. A 19. 

század idején a Lázár család "hanyatlásnak" indult, ekkor már csak a kaputorony volt 

lakható. Az utolsó Lázár-örökös (Lázár Zsigmond és felesége) 1853-ban hagyta el a 

kastélyt, mely ennek következtében erőteljes pusztulásnak indult. 

 

Miután végig jártuk a kastély különféle kiállításoknak is otthont adó termeit, 

Maroshévíz, Gödemesterháza érintésével Galonyára érkeztünk. 

Gödemesterházáról jöjjön egy történet Wass Albert Hagyaték című munkájából: 



„Felső-Maros mentén, magosan Gödemesterháza fölött a hegyekben van egy kiugró 

sziklakő, amit a rege szerint villám védelmez a betolakodóktól; legyen az kíváncsi 

hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bujdosó székelyt 

kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, tél fagyában, csillagos tavaszi éjszakán 

vagy süvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegéssel tölti 

meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az 

időjáráson múlik. 

Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a 

nép sámánjait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titkok tudójának egyikét, 

Bogát táltost elfogták volt a zsoldos katonák tova a Mezőség mocsarai között, s 

kimondták reá a máglyahalált. Elébb azonban az új Isten papjainak kívánságára 

véresre kellettt ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. 

Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. 

Ott állt a két idegen között, szikáran, magosan, fölemelt fővel, s szembe nézett a 

király bírójával. Vállig omló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a 

lenyugvó nap fénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, s 

szigorúan nézett alá az Öregisten papjára. 

- Tisztelem a korodat, öreg - mondta ki a szót -, s ha megvallod bűnödet, áttérsz az 

igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. 

Keményen nézett szembe vele az öreg. 

- Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere - mondta mély, zengő hangon -, 

magyar vér folyik eredben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz 

mégis, nemzeted kárára! Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem, az Ur táltosának? 

A királyi pörbíró homloka ráncba szökött. Arca elsötétedett, szája széle megrándult. 

- Ostorozzátok meg - mordult a zsoldosokra -, tanuljon tisztességet halála előtt! Azzal 

sarkon fordult, s döngő, haragos léptekkel bément a palotásházba. A két fegyveres 

emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú, fehér táltosi köntöst, s a 

két hóhérsegéd is elfoglalta kétoldalt a maga helyét hosszú marhaterelő korbáccsal a 

kezükben, amikor valami különös és érthetetlen dolog történt. A vénember fölemelte 

két kezét az ég felé, némán..., s a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani 

ott a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a 

port, fölkapta a fehér ködöt s már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva 

bámultak egymásra. 

- Elvitte az ördög...! - hebegte az egyik, s ijedtében keresztet vetett magára. 



A pörbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi 

történt. 

- Túljárt az eszeteken a vén varázsló? - ordított a megszeppent zsoldosokra -, 

elbolondított, mi? Eridjetek utána, s hozzátok vissza a föld alól is! Takarodjatok! 

De hiábavaló volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte 

volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem is merészelt visszatérni a 

pörbíró elé, hanem embereivel együtt tovavonult a Maros folyása mentén lefelé, s 

hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a Csanádi ispánnál. 

A szóbeszéd szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor öreg Bogát köddé 

változva tovatűnt egy szélroham hátán a pörbíró udvaráról, jó háromnapi lófutásnyira 

onnan, a Felső-Maros zúgó vize mentén, a nagy hegyek lábánál Göde mester, az ősi 

magyar rovásírás tudója, ott ült háza előtt a padkán, s vésőkéssel a kezében rótta 

bele egy tisztára gyalult tölgyoszlop fájába, rabonbán parancsára, a székely 

szállások rendjét. 

Egyszer csak forgószél támadt az udvarán, s ahogy odanézett, hát csak ott állt 

hosszú, fehér köntösében öreg Bogát, a táltosember. 

- Nocsak - hökkent meg Göde mester, s fölkelt a padkáról illedelmesen -, nem hallám 

kegyelmed érkezését. Tisztelje meg házamot, ha itt van! 

Az öregember közelebb jött hozzá. Fáradtnak látszott. 

- Baj vagyon, fiam - mondotta mély, szomorú hangon -, idegen acél hasít a magyar 

fába. Metszi a rostját, aprózza erejét. Magyart magyarral állít szembe idegen 

hasznára. Békességről beszél, s háborúságot csinál. Alázatot hirdet, s gőgös 

erőszak jár a nyomában. Sóhajtott, s folytatta lassú szóval: 

- Mondád valamikor, hogy jól ösmered itt a hegyeket. Mutass hát egy helyet, 

ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, 

amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elélhetek, míg megérik az idő, s nem 

emel többé fegyvert magyar a magyarra. 

Göde mester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. 

- Tudok ám egy olyan helyet, hogyne tudnék! Együtt van ott minden, amit kegyelmed 

kíván, s még több is eggyel: idegen ott meg nem leli soha, ha ezer évig is keresi a 

nyomát! 

- Azzal ne legyen gondod - mosolyodott el az öreg táltos a szakálla megett-, megvéd 

engem azoktól az Ur a maga módján. 

Bent aztán a kemencés szobában, falatozás mellett kiöntötte öreg Bogát a szívét. 



- Nehéz idők jönnek, Göde fiam - mondta komoran -, bizony nehéz idők. Nem az új 

Isten miatt, ahogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy hogy 

hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének, s faltörő kosnak 

használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galád 

önzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, s 

legyilkolhassák a védekezőket mint Isten ellenségeit. 

- Meddig tart ez így? - kérdezte Göde -, az Öregisten embere vagy, tudnod kell ezt! 

- Az Úr nem ösmer időt - felelte a táltos csöndesen. - Őneki száz esztendő vagy ezer 

esztendő mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig 

nem lesz békesség többé, míg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a 

tűzben. S míg ez bé nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok 

tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, Úr városából. 

Ez a mi feladatunk, Göde fiam, se több, se kevesebb. A rege szerint Göde mester 

vendégül látta a táltost hosszú ideig, míg csak lovas legény hírül nem hozta, hogy 

királyi lándzsásokat láttak a népek tova Disznajónál, páncélos lovagok parancsa 

alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. 

Ekkor Göde mester fanyerget tett föl négy kis hegyi lóra, megrakta azokat mindenféle 

szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. Négy nap múltával tért csak 

vissza, négy lovával, üres nyergekkel, egymagában. Hogy hol rejtette volt el az öreg 

táltost, nem mondta meg senkinek. Még a lovag uraknak se, akik ott vártak már reá a 

házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen, napokon keresztül, 

mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála Bogát, a király ellensége. Végül 

is fejét vették s karó tetejére szúrták föl, a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovag 

urak pedig kétszáz fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. 

Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyelték őket a hegyek. 

Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy 

páncélsisakot. Lehajolt, hogy fölvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent 

fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felhő se volt sehol, s fényes villám csapott a 

sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélte el a képéből kikelt, 

verejtékes lihegő legény odalent a völgyben az embereknek s még mindég reszketett 

egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. 

A szikla, ahol ez megesett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, 

amit ma Gödemesterházának neveznek. Nagy, magos szikla, ég felé meredő. 

Lábánál kicsi tisztás, jóvizű forrással s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, míg ellát a 



szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet föl a kicsike tisztásról, föl a sziklák közé s 

odafönt valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt reá. Mert aki 

arra veszi útját, azt már a sűrű erdőben úgy körülveszi a félhomály, hogy elveszti 

benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszerre csak 

morajlani kezd fölötte az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi 

hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered s akinek nincs..., azt 

bizony emberfia nem látja többé, se élve, se holtan.” 

Péntek reggel Galonyáról a kék háromszögön majd a kéken indultunk fel 

Istenszékére. Istenszéke egy 1380 méter magas hegycsúcs a Kelemen-havasok 

délnyugati részén. Andezitből épül fel, szelektív erózióval keletkezett, vagyis a 

körülötte levő puhább kőzeteket a víz elkoptatta. 

„Ott áll az Istenszéke magosan a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú Galonya, 

másik oldalán a Bisztra-patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott 

sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé. 

Ma már nem jár arra, ha pihenni akar. Elűzték az emberek. 

Elriasztották a gőzfűrészek, a lárma és a kiabálás, fadöntés zaja, mozdonyok sípja; a 

sok hevenyészve összetákolt ház, a szemét, a piszok, a békétlenség és mindaz, ami 

az emberrel együtt a völgyeken följött. 

Ma már csak fent a gerinceken s a forrásvidékek táján áll még a rend. Oda húzódtak 

föl a szarvasok is, és az a néhány megmaradt medve. Ősszel a nagy bikák hangja a 

ködön át lehallatszik a völgyig. A gőzfűrészek robotoló emberei fölfigyelnek reá, 

maszatos kezüket végighúzzák sápadt homlokukon, s úgy érzik, mintha 

emlékeznének valamire.” (Idézet Wass Albert A funtineli boszorkány című művéből.) 

„- Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly - csodálkozott János pap -, óriás 

számára készült, kinek lába aláér a völgybe. 

- Isten számára készült - javította ki az öreg -, az Úr ül ott maga, s onnan nézi, mit 

művel az ember-bogár az Ő világával.” (Idézet Wass Albert Hagyaték című művéből.) 



 

Időjárás által faragott andezit oszlopokon állva a fenséges tájban gyönyörködtünk. 

Szép tiszta időnk volt ezért messzire láttunk, egészen Kelemen-, Görgényi-

havasokig. 

A sárga sáv jelzés keresésének köszönhetően szép körtúrát is tettünk a hegyen. 

Mivel a jelet nem leltük meg, így végül azon az úton mentünk le, amelyen fel is 

jöttünk.  

A turista jelekről és utakról elmondható, hogy jó minőségűek. A Csalhó Nemzeti Park 

területén kiválóak a jelzések és a bejáratnál elhelyezett tájékoztató táblák, térképek 

is segítik a túrázót. Az utak gondozattak, nehezebb tereprészeken például korlátok 

segítik a haladást. 

Istenszékén viszont már ritkábban találkoztunk turistajelzésekkel, találkoztunk egy 

olyan kereszteződéssel, ahol a jelzés nem segítette a megfelelő tájékozódást. Igazán 

jó turistatérképet sem sikerült találnunk. A túravezetőnknél lévő térkép pedig hibás 

volt. 

Istenszékére tett kirándulással zártuk le a kiváló túrákban gazdag utazásunkat. 

Szombat kora reggel hazafelé indultunk Marosvécsen, Szászrégen, Beresztelkén 

keresztül Kolozsvárra érkeztünk, ahol elbúcsúztunk Nagy Lajos túravezetőnktől. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni, amiért egy héten át vezetett bennünket. 

Varázslatos tájakat mutatott meg számunkra, gondosan tervezett túrákkal. 

A határt Ártándnál magyar idő szerint délután 3 órakor léptük át. 

Utazásunk során összesen 1900 kilométert tettünk meg. 



Kirándulásunk hét napjáról elmondhatjuk, hogy mind kulturális, történelmi, földrajzi, 

geomorfológiai ismeretekkel gazdagabbak lettünk.  

Gróf Teleki Pál szavaival Erdély „maga egy kis mikrokosmos, egy kis teljesség.” Egy 

természetes védfalak által megóvott világ, mely máig őrzi értékeit, s mely ennek 

köszönhetően a múló évszázadok során a Kárpát-medence ökológiai és kulturális 

kincsestára lett. Gazdagsága megmutatja magát egy kaszálókkal övezett falu kép 

formájában, de szembe jöhet egy ökrösszekér, vagy egy hímzett népviselet képében 

is.  

Egy táj, melynek puszta léte tartást ad az egész Kárpát-medencének.  

 


