
HATÁRTALANUL! – TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
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Arany János és Ady Endre irodalmi örökségének nyomában járva ismerkedtünk a Bihar, Kalotaszeg és az 

Érmellék kulturális és természeti kincseivel, épített örökségével és hagyományaival. Célunk az volt, hogy 

kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás 

érzését. Felkerestük Bihar és Kalotaszeg természeti szépségeit.



1. NAP
NAGYSZALONTA
ARANY JÁNOS NYOMÁBAN JÁRTUNK, MEGTEKINTETTÜK 

A KÜLÖNLEGES CSONKA TORNYOT,  

ÉS AZ OTT BERENDEZETT ARANY-
EMLÉKKIÁLLÍTÁST.



ARANY JÁNOS SZÜLŐHÁZA

CSOPORTKÉP ARANY JÁNOSSAL 



Nagyvárad

A nagyváradi várban sétáltunk, amely 

vitathatatlanul az egyik legjelentősebb 

késő középkori építészeti műemlék 

Erdélyben.

A 16. és a 17. században az Erdélyi Fejedelemség által az Oszmán Birodalommal szemben 

kidolgozott és kiépített védelmi rendszer egyik kulcselemévé vált, ily módon pedig a 

keresztény Európa egyik félelmetes bástyájává lett a muzulmán terjeszkedéssel szemben. Ezen 

minőségét két évszázadon keresztül megőrizte, és a kortársak is egyöntetűen elismerték.

A nagyváradi várban II. Rákóczi Györgyre 

emlékeztünk, akit a szászfenesi csata után 

szállítottak a várba és itt halt bele sérüléseibe.

Nagyváradi vár



Séta a belvárosban

Bémer és Szent László tér, Fekete Sas Palota, Városháza, Körös-part



Köröstárkány

Köröstárkányban leróttuk kegyeletünket az 1919. áprilisi 

román vérontás áldozatai előtt.



Érkezés Vasaskőfalvára, finom vacsora után elfoglaltuk szálláshelyeinket.

Vasaskőfalva



2. Nap
Pádis-fennsík

Egész napos kirándulást tettünk az Unesco Világörökség címre pályázott Pádis-fennsíkon. 

Európa legnagyobb összefüggő föld alatti jégtömege rejtőzik a Pádis alatt.



A busztól 2,5 km-t gyalogoltunk a meseszép Glavoj-rétig. 

Összesen 10-12 km várt ránk, kényelmes, nézelődős túra keretében.

A túra alatt a helyi növényvilággal ismerkedtünk, növényt határozunk, letáboroztunk játszani is a legszebbnek kikiáltott völgyben.



Schmidl vízesés 



3. nap
Csucsa

Felkerestük Ady Endre és Csinszka legendás szerelmének színhelyét.



Körösfő

A Körösfői templom érdekes

emléke a török időknek az ún.

„Rákóczi szőnyeg”, amely a

történészek szerint Erdélyben

készített gördesz csomózású török

imaszőnyeg.

A néphagyomány szerint, amikor 1660. május 22-én II.

Rákóczi György fejedelem a vesztes szászfenesi csata után

sebesülten Várad felé menekült, Körösfőn megpihent, ahol

Korpos György helybeli lakos látta el a fejedelmet.

Rákóczi jóságáért egy török szőnyeggel ajándékozta meg, amelyet aztán utódai a

református egyháznak adományoztak. Ezt bizonyítja a szőnyeg felirata is: „Körösföi

curátor Korpos István ajándéka 1754, az Úr asztalára feleségével Bálint Katával.”



Kolozsvár Városnéző séta Kolozsváron: Mátyás király szülőháza, Bocskai István szülőháza, Szarvas-ház (itt

működött Heltai Gáspár nyomdája), Ferences templom, Szent Mihály székesegyház, Mátyás király

szobra, Rhédey-palota, Bánffy-palota, Farkas utca, Házsongárdi temető. Az egykori New York Szálló

(ma Continental Szálló) terasza Ady Endre legkedveltebb kolozsvári kávézója volt.



Torockó
Érkezés Torockóra, rövid sétát 

tettünk az Europa Nostra díjas 

falu központjában, majd 

elfoglaltuk szállásainkat és 

megvacsorázunk.



4. nap
Sárkányok kertje

Gyönyörű homokkő-sziklatornyokból álló

kőerdő. A különleges sziklaalakzatok felől

csodálatos kilátás nyílik az Almás-folyó

völgyébe.



Érmindszent
Felkerestük Ady Endre szülőházát, és az udvaron berendezett múzeumot. Ismerkedtünk nagy költőnk gyermekkorával, életével.



Nagykároly

Végül ellátogattunk Nagykárolyba, a magyar többségű, 20 ezer lakosú partiumi városba, ahol megtekintettük a

Kárpát-medence egyik legszebb kastélyát, a Loire-völgyi kastélyok mintájára épült, felújított Károlyi-kastélyt.

Körbesétáltuk a gyönyörű Károlyi kastélyt és parkját,

a valamikori Aranyszarvas fogadót, ahol először

pillantotta meg Petőfi Sándor Szendrey Júliát, és

megnéztük Ady Endre és Bölöni Györgyné szobrát.

Megemlékeztünk a város egyik szülöttjéről, Kaffka

Margitról.

Hazaindulás 


