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ISMÉT ERDÉLY…
Barangolás és honismereti túra Erdélyben – 2018. július 15–20.

Mint minden évben, idén is útra kelt a
„nagy csapat”, azaz a dr. Issekutz Sarolta 
vezetteEÖGYKE(ErdélyiÖrményGyö-
kerek Kulturális Egyesület) tagjai, vala-
mint szimpatizánsai
ésaMagyarNemzeti
Galéria  köré tömö-
rülő baráti társaság,
hogy Gyuri bácsi
(dr. Szarka György) 
honismereti vezető
irányításával  Erdély
eddig még fel nem
fedezett, vagy már
ismert, de megunha-
tatlan kincseivel ta-
lálkozzunk.

A már megszokott 
indulásihelyről,aMű-
szaki Egyetem előtti
parkolóból indultunk
pontbanreggel6óra-
kor. Az M4-es úton
haladva az ártándi
határátkeléselőttmég
megittuk az utolsó
magyarországi ká-
vét Berettyóújfalun,
azután továbbindul-
tunkNagyvárad felé.
Nagyvárad hangulatát, a Kőröspartot, 
a belváros felújított épületeit, a magyar
költőkszobrainak ishelyetadónagypar-
kotezalkalommalabuszból láthattuk-ér-
zékelhettük. Hosszú út állt még előttünk
célpontunkGernyeszegeléréséig.
A XIV. században Mezőtelegden

koragótikus stílusban épített és a XV.
században reformátussá vált templom

megtekintésévelkezdtükakulturálisprog-
ramot.Öröm,hogymaisláthatókazere-
detifaliképekaháromszentmagyarkirály
(Szt. István, Imre és László) ábrázolásá-

val,vagyavégitélet
megjelenítésével. 
Az alapító-építtető, 
aCsanádnemzetség-
beli Telegdi István 
országbíró vörös-
márvány síremléke 
monumentális,még-
is azott nyugvónak
személyes emléket 
állítólátvány.
Akövetkezőmeg-

álló:Csucsa–Bonc-
za kastély, illetőleg
akastélyhoztartozó
kisebb melléképü-
let, amelyben Ady 
és Csinszka lakott 
a házasságukat el-
lenző Boncza-pa-
pa „jóvoltából” és
amelynekkéthelyi-
ségét két évvel ez-
előtt emlékszobává
alakították a Petőfi
Irodalmi Múzeum

hathatós segítségével. Mindig jól esik
nézegetni a néhánymegmaradt szép bú-
tordarabot, a fényképeket, a csipkeszerű
díszítésű cserépkályhát, az itt írt verse-
ket,visszaidézveAdyCsinszkávalmegélt
utolsóéletszakaszánakegytöredékét.
EztkövetőenmárMarosvásárhelyenát-

utazvaestefeléérkeztünkállandótáborhe-
lyünkreGernyeszegre.Kellemesszállás,

szeretetteljes fogadtatás, jó és bőséges
étezések,ezzelmárbiztosítvaisvoltazel-
következendőnapokjóhangulata.
A második na-

pon reggeli után
Szovátára indultunk
a Tündérkert Ala-
pítvány gyermek-
kórusának megláto-
gatására. Gyönyörű
helyen, a város fö-
löttidombtetőnépült
meg az Alapítvány 
közösségiháza,ahol
a két iskolanővér:
Vera nővér és Gabi
nővér vezetésével tanulnak énekelni és
hangszereszenélniagyerekek.Meghall-
gattuk rögtönzött hangversenyüket, gyö-
nyörködtünk a csengő tiszta hangokban
és örültünk, hogy ez  
asoktehetséganővérek
jóvoltából nem vész el,
sőtmár az utód-tanárok
kinevelése is folyamat-
banvan.Azeneiélveze-
tekutánaMedvetó-beli
fürdés sem maradhatott
el. Szemerkélt az eső,
desokvállalkozókedvű
fürdőzőakadt,amegrög-
zött szárazföldiek pedig
sétálgattak. Szárazon és
vízen is gyönyörködtető
voltazerdővelövezetttó
látványa.
Ennyi szépség után

a gyomorra is gondol-
ni kell, ezt a feladatot
Váralján a frissen sütött pisztrángok el-
fogyasztásával teljesítettük, majd – ha
minemismozogtukleabőségesebédet,
delegalább–megnéztünkJobbágytelkén

egy fergeteges néptáncbemutatót, ahol 
afalubeliifjúságkicsiktőlanagyokigiga-
ziörömtáncotjártnagyonszéphelyinép-

viseletben. Szíves-
látásban is részünk
volt és megismer-
kedhettünk a falu-
banlakó„Gábor”ci-
gánnyal: Lajossal,
aki kovácsmester és
özvegyemberként
neveli gyermekeit. 
Asokélménytnyúj-
tó program után 
aNyárádmentiszép-
ségesharmonikustáj-

bangyönyörködveutaztunkszállásunkfelé.
Aharmadiknapakirándulós/túrázósnap
volt,mégpedigWassAlbertés legszebb-
legismertebbregénye,aFuntinelliboszor-

kány nyomában: a né-
hány vállalkozó kedvű
és jó fizikai állapotban,
a nehéz, meredek te-
repen túrára kész tár-
sunkfelmászottazIsten
székéhez, mi többiek
szintén lelkesen a szép 
tájban gyönyörködve ki-
rándulgattunk a Szalárd
völgyében,aholazegyik
napsütötte tisztáson ta-
lálható a Bánffy forrás,
egy természetes hőfor-
rás, aminek kimélyített
medrében fürödni lehe-
tett. Semmihez sem ha-
sonlítható élmény volt
megmártózni az erdő

öveztetisztásona26fokostisztavízben.
Nem lehet pontosan leírni azt az érzést
sem,ahogyjártukésláttukaztavidéket,
amitWassAlbertolyanérzékletesenírtle

Jobbágytelke, Faluház

A szovátai Marianum-ház

Módos Péter Wass Albert sírjánál Marosvécsen
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regényében,hogyolvasásközbenisaBiszt-
ra patak völgyében és az azt körülvevő
hegyekbenérezhetimagátazember.
AbuszbanutazvahallgattukmegGyuri

bácsiösszefoglalóelőadásátWass Albert 
személyéről, jelentősé-
géről és szerepéről az
irodalomban, illetőleg a
XX.századelsőfelének
történelmében.
Más életfeladatot kel-

lett teljesíteni közel
ugyanabban az időszak-
banbáróKemény János-
nak, de szintén jelentős
szerepet játszott Erdély
irodalmiésközéletében.
Ez a két meghatározó
személyiség a Kemény
János által életre hívott
írói alkotóközösség, az
erdélyi Helikon rendez-
vényein rendszeresen
találkozottis.AHelikontagjaivoltakmég
többek közöttDsida Jenő, Kós Károly, 
Tamási Áron és nem utolsó sorban gróf 
Bánffy Miklós. Mindannyiuknak külön-
különisregénybeillőéletevolt,atörténe-
lemésasajátsorsukisolyanfordulatokat
idézett elő, olyan találkozások, emberi
kapcsolatok, szerelmek részesei voltak,
amelyektaglalásatöbbmás,különtanul-
mány tárgya lehet.  
Ahelikoniközösségtalálkozóinakszín-

helyét, a marosvécsi Kemény kastélyt 
a Kemény család tagja, Kemény János
unokája,Kemény Nagy Gézamutattabe.
Azerdélyireneszánszépítészetjellegze-
tesjegyeitidéző,várszerűenépítettépü-
letkívülrőlviszonylagjóállapotbanvan,
belül azonbanerősennyomothagyott az
a több évtized, ami alatt kórházotthon-
kéntműködött.Ritkaszépzártreneszánsz

belső udvarból léptünk be az épületbe,
ahol néhol méteres vastag falak, véletle-
nülmegmaradtszépmintázatúfakazettás
mennyezetű, vagy faburkolattal borított
kisebb nagyobb termek fogadtak. Mint

ahogy szinte mindegyik
kastélyt,amarosvécsitis
teljesen kirabolták, egy-
két régi cserépkályhán
kívül semmiberendezés
nemmaradt, ígyazutó-
dokravárafeladat,hogy
megtalálják, miképpen
lehet legalább jelzés
értékkel visszaállítani
az eredeti állapotot, to-
vábbgondolni a kastély
jövőjét. Nagyon össze-
tett, nehéz, sok bátor-
ságot, energiát igénylő
feladatez.
A kastély parkja részle-
ges pusztulása mellett

is őrzi régi szépségét, hangulatát.Ebben 
a parkban zajlottak a helikoni írói talál-
kozóknyarantaakétvilágháborúközött. 
Etalálkozókemlékéül tervezteKósKá-
roly a Helikon kőasztalt. A parkban
találhatóbáróKeményJánoséscsaládja
síremléke és ugyancsak a Wass Albert

hamvainak egy részét őrző, kősziklából
készültsíremlékis.
A marosvécsi kastély meglátogatásá-

valkezdődöttazutunk„kastélyvonala”:
annakvizsgálata,mittehetésmitképes
tenni a kastélyokat visszaperelő arisz-
tokrácia, mi a felelősségük, mi a lehe-
tőségük?Ezt a kérdéskört gondolhattuk
tovább a következő, negyedik napon 
akeresdiBethlenkastélymeglátogatásá-
val.ABethlencsaládvisszaszerezteaXV.
századbanreneszánszstílusban–először
erődszerűen – épült kastély tulajdonjo-
gát,azonbanateljesenkiürített,lecsupa-
szítottépülethelyrehozatalameghaladja 

atulajdonosoklehetőségeit,ezértacsalád
ügyeitabetegágyábólintézőBethlen Ani-
kó grófnő Böjte Csabatestvérnek,illetőleg
aDévaiSzentFerencAlapítványnakadta
átakastélyhosszú távraszólóhasznála-
ti jogát. Böjte Csaba megfogalmazta és
meghatároztaakastélyjövőbeniszerepét:
az ún. Béke házát a fiatalok képzésköz-
pontját kívánja ott kialakítani. Megkez-
dődtek a felújításimunkák, a szisztema-
tikus felújítás kezdő lépése a különálló
gótikuskápolnahelyrehozatalavolt,ahol
meghallgathattukazalapítványmunkatár-
sánakbeszámolójátazeddig történtekről

ésajövőbelitervekről.Végigjártukszinte
azegészkastélytésbára teljesen lecsu-
paszítottfalakfogadtakbennünket,még-
is látszott, hogy ez a rendbehozatal első
fázisa.Arégiszépségeketidéztéktöbbek
között a faragott kő-ajtókeretek, a kőből
kifaragott boltívek.A kastély virágokkal
beültetettudvaraisazodafigyelőgazdát,
azátgondoltrekonstrukciótjelzi.

Ugyanezen a napon, még a kastély 
meglátogatása előtt az első programpont
Almakeréken aXIV. században azApafi 
családáltal építtetett gótikus szász erőd-
templomvolt.Azelőszörromanikastílu-
sábanépültzömök,mégisarányos temp-
lomakatolikusfelekezetheztartozott,majd
későbbgótikusstílusúevangélikustemplom

Gernyeszeg, Bethlen István szobra

Almakerék – gótikus szász erődtemplom

Gernyeszeg, a kastély enteriőre

Marosvécs, a kastély belső udvara

Marosvásárhely – Megyeháza (Cifrapalota)
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lett.Itttalálhatóalegépebbteljesállapotban
fennmaradtfalfestményegyüttes.Aképek
központi témája Szűz Mária, de látható 
az akasztott Júdás ábrázolása, illetőleg 
amagyar szentkirályok ishelyetkaptak.
Különlegesen szép látvány a sok élénk 
szín,acsipkeszerűenfaragottboltívek.
A szász vidéken való utazás kihagy-

hatatlan célpontja Segesvár. Ismert volt
márlegtöbbünkszámára,deavárhegyen
épült, a német építészet jegyeit viselő, 
akulturálisvilágörökségrészétalkotókö-
zépkorióvárosbejárásamostishangula-
tos szép élményt jelentett. 
Szálláshelyünk felé tartva megálltunk

még Marossárpatakon, ahol a templom 
mellett kialakított parkban különleges
látványban volt részünk: erdélyi fejedel-
mekcementbőlkészültmellszobraiközött
sétálgathattunk.
Ezt a napot vidám, élő zenés estével

zártukGernyeszegen,ahol–mintminden
este–afinomésbőségesvacsoramellett
lazíthattunk,beszélgethettünkanapiélmé-
nyeket levezetve.
Másnap reggel a gernyeszegi reformá-

tus templom műemléki épülete melletti
templomkertben felállított gróf Bethlen
István szobornál koszorúzással tiszteleg-
tünkanagypolitikusemlékeelőtt,majd
aminiszterelnök szülőhelyéhez, aTeleki

kastélyhozlátogattunk.Akőkapunbelép-
veazelsőlátványaszépengondozottpark
ésakitisztított,eredetiállapotábavissza-
állítottkistó,aközepénlévőmégkisebb
szigettel,azodavezetőkishíddal,mind-
ez nagyon kellemes benyomást nyújtott. 
Az épület bejáratánál a kastély jelenlegi
ura, gróf Teleki Kálmán fogadta a cso-
portot. A barokk stílusú kastély, mely-
nek építése Teleki László és Teleki József 
nevéhez fűződik, a Budapest környéki
Grassalkovich stílusban készült, de ezen 
astílusonbelüllegjobbanapécelikastély-
raemlékeztet,mivelavéglegesformaki-
alakításakor építtetőTelekigróf felesége
Pécelről származott. Teleki Kálmán, aki
felvállaltaakastély felügyeletétés rend-
betételét,körülvezetettbennünketelőször

a kastély mögött elterülő, az előkerthez
hasonlóan szépen rendben tartott par-
kon,aholanéhányépségbenmegmaradt
klasszikus szobor is visszakerült eredeti
helyére.A gróf úr ugyanazzal a büszke-
séggelmutatta be a park egyik legszebb
ginkgo biloba fáját, mint a megőrzött
kőcímereket(TelekiésToroczkaycsaládi
címer),szobrokat.Azépületméltánlehe-
tett aMarosmente egyik ékköve, eredeti
fényétmár amai állapota is érzékelteti:
az ablakok, a gyönyörű tömör faajtók,
a lépcsőfeljárónál kialakított enteriőr 
aszalongarnitúrával,anagyebédlőhárom
gyönyörűmuranoicsillárjával,tükrökkel,
astílszerűenberendezettkétszoba,mind-
mind a régi eleganciát idézi. Nagyon
sokfeladatvármégatulajdonosokra,de 
amegismertállapotisérzékelteti,hogyjó
kezekbenvanaműemlék.TelekiKálmán
ésfeleségeBrüsszelbenélnek,detavasz-
tólőszigennekafeladatnakszentelikma-
gukat,példátnyújtvaa– felelősségteljes
haza–,Erdély-éscsaládszeretetre.
Következő állomásunk a szomszédos

Sáromberkén található Teleki kastély,
aminek jelenlegi állapota a gernyeszegi
ellentéte,ugyaniseztakastélytnemigé-
nyelte vissza az arra jogosult Teleki ág.
Pedigamagaidejébentalánismertebbis
volt,hiszenaközismertutazó-felfedező-
vadászTeleki Sámuel (Samu) tulajdoná-
ban állt. U alakú földszintes épületében
ma iskola működik, ennek megfelelő 
azállapotais.Valószínűlegazállamike-
retekből még a legszükségesebb állag-
megóvásrasemtelik.Kárérte.
AfaluszélidombontalálhatóTelekikrip-

tameglepőlátvány,jobbanemlékeztetegy
sátortetős,ámbitusosfalusikúriához,mint
nyughelyhez.Azépíttetőakönyvtáralapító
TelekiSámuelgrófvolt,akifeleségeésfia:
Domokoshirtelenhalálamiatthatároztael

a családi kripta létrehozását. Itt nyugszik
még Teleki Sámuel dédunokája, azAfri-
ka-kutatóTeleki Samu gróf és számos más 
tagjaaszékiTelekicsaládnak.
KastélyprogramunkatbefejezveMaros-

vásárhelyre utaztunk, ahol aKultúrpalo-
tamegtekintése volt a legfőbb esemény. 
A gazdagon díszített szecessziós épület
minden szeglete, a lépcsőház, a színház-
terem,afestettüvegablakok,külön-külön
látványosság. Nagyon emlékeztet a sza-
badkai városházára, ugyanazon koncep-
ciószerintalakítottákazépületet,adíszí-
tést.Kétleglátványosabbterem-együttese
aTükörteremésazemeletiKéptár.Maga
azépületszépegységetképezazLalak-
banmelletteállóMegyeházával,aCifra-
palotával.
Asoklátnivalót,élménytszabadprogram-

mal, sétálgatással, sörözéssel, fagyizássalJobbágytelke, Falumúzeum belső udvarán (kerámia)

Teleki kastély, Gernyeszeg

Marossárpatak, Szoborpark
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vezettükle,hogyazutánvisszautazzunk
szállodánkba,aholvártbennünketabú-
csúvacsora a jókedvű zenés-táncos bú-
csúesttel.
Utolsó napunk a hazautazás jegyében

telt. Gernyeszegtől elbúcsúzva Maros-
vásárhelyen,majdKolozsváronátutazva
Kőrösfőn álltunkmeg, ahol,
mint mindig meglátogattuk
a Kalotaszegen, de Erdély-
ben is legszebb festett faka-
zettás mennyezetű reformá-
tus templomot, ami minden
egyes alkalommal új, apró
szépségeket, meglepetéseket 
tartogat, ezért nem is hagy-
juk ki soha a szívbéli látni-
valók közül. A kirakóvásár
gyors áttekintése is állandó
fejezetazéletünkben,hiszen
azotthonvalókatisszeretjük
meglepni valami kedves ap-
rósággal.
Végső állomásunk: Hegy-

kőszentimre meglátogatása
részben missziós feladat,
mivel a viszonylag félreeső,
Biharmegyeipartiumifalutfontosbele-
kapcsolniahonismeretitúrákvérkeringé-
sébe,detiszteletadásisaLezsák Sándor 
kezdeményezésére a Lakitelki Népfőis-
kola adományozásából falállított Szent
ImreszoborésezzelmagaSzent Imre her-
cegelőtt.Amondaszerintazifjúherce-
getvadászatközbenezenahelyenseb-
zetthalálraavadkan1031-ben.Ahelyi
reformátustemplomenergikus,tehetsé-
ges szónok lelkésze:Kuharszky Zoltán 
nemcsak a templomot, a gyülekezetet 
népszerűsíti tájékoztatójával, hanem 

afeleségévelegyüttvéghevitt,borkós-
tolóval egybekötött szeretetvendégség-
gelbizonyítja,hogyavendéglátásbanis
jólmegálljaahelyét.
Jóllakva, felvidámodva, testben és lé-

lekben megerősödve szálltunk vissza 
abuszba,hogymostmárvéglegesenhaza-

felé vegyük az irányt. Gyuri bácsi szív-
hez,lélekhezszólóösszegzéséthallgatva
megbizonyosodtunkarról,hogyezazút
is egyaránt szolgálta a testi felüdülést,
a lélek töltekezését.Remélhetőlegmi is
vittünkolyanerősítést,amireErdélyben
vanszükség,deszokásszerintmikaptuk
látnivalókban, tudásban és érzelmekben
isaztatöbbletet,amimiattfüggővévál-
tunkésamimiattmindenévbenújraés
újravisszavágyunk,visszamegyünk.
Ígyleszezreméljükjövőreis!

Lejegyezte: dr. Hámory Beáta

Gernyeszeg, Grand Lion Panzió – búcsúest. Balról: dr. Issekutz 
Sarolta, Dr. Hámory Beáta és Dr. Dajbukát Adrienne

Magyarország leánya – Magyar támogatással 
építettek újjá egy iraki keresztény települést

Közel kétmillió eurós magyar adományból újítottak fel Irakban egy Iszlám Állam 
által lerombolt keresztény települést. A helybeliek köszönetük jeléül átkeresztelték 
városukat: úgy nevezik, Tell-Aszkuf – Magyarország leánya – számolt be az MTI  
a Magyar Idők napilapra hivatkozva augusztus 27-én.

A lapnak adott interjúbanAzbej Tristan,  
aMiniszterelnökségüldözöttkeresztények
megsegítéséért felelős helyettes államtit-
kára elmondta: az elmúlt másfél évben
összesen 4,5milliárd forintot fordítottak
az üldözött keresztények megsegítésére
annak érdekében, hogy ne kényszerülje-
nek migrációra. A programok közül ki-
emelkedőnek nevezte Tell-Aszkuf teljes
újjáépítését.
ANinivei-fennsíkontalálhatótelepülést

2014-benrohantaleésfoglaltaelazIsz-
lámÁllam,majdelüldözteazottélő1300
keresztény családot.A harcok következ-
tében900épületsérültmeg.Atelepülést
közelkétmillióeurósmagyaradományból
teljesen felújították, és ezer család már
visszaistértlakóhelyére.

A helyettes államtitkár
rámutatott: a keresztény-
ség napjainkban a világ
legüldözöttebb vallása,
a keresztényeknek több
mint nyolcvanországban
hátrányos megkülön-
böztetésben van részük,
amiszélesskálánnyilvá-
nul meg, a vallási jogok
megtagadásától egészen
a népirtásig. Úgy vélte,
Európajelenlegiállapotát
jólmutatja a keresztény-
üldözésre adott válasza,
egészen pontosan annak 

a hiánya. Nyugat-Európában ugyanis e
tragikus jelenség tudatos letagadásával
viszonyulnakakeresztényüldözésproblé-
májához–hangsúlyozta.
AlapkérdéséreAzbejTristanelmond-

ta:azokapolitikaiésegyháziszereplők,
akik Európában nem közönyösek az ül-
dözöttkeresztényeksorsairánt,elismerik
aMagyarország által indított programot,
amelybenakormányazátláthatatlannem-
zetköziszervezetekvagymásköztessze-
replők helyett közvetlenül a fenyegetett
közösségekhezjuttatjaelatámogatást.

Forrás: MTI, 2018. aug. 23.

Fotó: Király András/Hajdúdorogi
Főegyházmegye


