
XIV. Tour de Délvidék 

Dél-Erdély: Szászvidék és Székelyföld 

 2015. július 30. – augusztus 9.  

 
Nagyszebent ől Brassóig a szászok földjén – a Tour els ő négy napja 
 
A szászokat a XII. században a magyar királyok telepítették Dél-Erdélybe. Kiváltságaik 
voltak, saját önkormányzatuk és csak a királynak tartoztak adót fizetni, ezért a 
szászföldet Királyföldnek is nevezik. A XX. század elsodorta szász népességet (ma 
főképp románok és cigányok laknak erre) azonban megmaradt és felkeresésre érdemes 
az építészeti örökségük: a várak és erődtemplomok. A Szászföldet délről a Fogarasi 
hegység határolja, ami a legvadabb része a Kárpátoknak. Ezt fogjuk megmászni. 
 
Székelyföld, Háromszék – a Tour második fele 

Brassó után a Barcaságban a hétfalusi csángóknál találkozhatunk először tömbben élő 
magyarsággal. Kovászna megye - az egykori Háromszék - már a Székelyföld része, 
magyar többségű terület, Gábor Áron, Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor szülőföldje.  
A történelmi Székelyföld közigazgatási egységei a „székek” volt, Sepsiszék Kézdiszékkel és 
Orbaiszékkel egyesült Háromszék néven még a XVI században. 
 
 
0. nap – július 30. csütörtök, érkezés Oltszakadátra, sátrazóhely 
 

Nagyszeben a szászok egyik központja volt, ezt építészete ma is őrzi. Szász 
erődtemplomok: Nagydisznód, Kisdisznód.  
Felek (Oltszakadát előtt) Buccow kastély, a Madéfalvi mészárlás osztrák 
tábornokának a kastélya. 

 
 
A Tour útvonalába eső látnivalók. 
 
1. nap  - július 31. péntek      99,4 km + 2041 m szint (!) szállás: Viktóriaváros környékén 

 
Kerc – monumentális ciszterci kolostorrom még a szászok előtti időből 
 

 
Kerc ciszterci kolostorrom 

 



„Transzfogaras” autóúton kapaszkodó a 2034 m-en lévő Bilea tengerszemig – fényképeket 
láthattatok róla a fb-on is - ezt kár lenne kihagyni!  

 

  
A Transzfogaras autóút 

 
 

2. nap – aug. 1. szombat 75 km + 536 m szint    szállás: Halmágy 
 

Fogaras – középkori (igazi!) vár, többször is itt volt az Erdélyi fejedelemség központja, 
volt reneszánsz palota, laktanya, börtön, ma múzeum: 

 Fogaras vára 
 

Halmágy – középkori magyar templom megmaradt az eredeti berendezése, a 
templomból egy titkos ajtón keresztül alagút vezet a fogarasi várba (20 km) 

 

 Halmágy temploma 



3. nap – aug. 2. vasárnap  60 km  + 775 m szint    Szállás: Törcsvár 
 

Ósinka - ortodox barlangkolostor (a falun kívül) 
 
Újsinka - ortodox fatemplom  

  
Újsinka 

 
 
 
A Törcsvári szoros előtt áll 100 m magas hegyen Törcsvár vára. Erdély egyik legépebb 
vára, falai teljes épségben állnak. A várat a határ védelmére építették, majd a román 
királynő szerezte meg. Ma a román Drakula-biznisz fő helyszíne (Vlad Tepes egyszer 
járt itt állítólag). 
 

 
Törcsvár 

 
 
 
 
 
 



4. nap – aug. 3. hétfő  42 km + 175 m szint   (Brassó)   Négyfalu 
 

Barcarozsnyó – Középkori vár. Ha sereg közeledett, a rozsnyóiak felköltöztek a vár falai 
mögött fölhúzott lakóépületekbe és itt, mintegy ideiglenes faluban várták ki a veszély 
elvonulását. Falai átlagosan öt méteres vastagságúak. Látogatható, múzeum van benne. 

 
Barcarozsnyó vára 

 
Brassó volt Nagyszeben után a szászok másik nagy városa, a Barcaság központja. A 
főtéren álló Fekete templom a Európa legkeletibb gótikus katedrálisa, a falai 
tűzvésztől feketék. Brassótól északra Prázsmár és Szászhermány a leghíresebb  
szász erődtemplomok. 
 
Négyfalu - eddig főképp románok lakta területen jártunk, a „hétfalusi csángók” vidéke 
az első magyar tömb. A XV. Században hét magyar falut elzálogosítottak, Brassó 
fennhatósága alá kerültek. A XX. században a hét faluból négyet összevonva jött 
létre Négyfalu/Sacele, a másik három falu: Tatrang, Zajzon és Pürkerec. 
 

5. nap – aug. 4. kedd 50 km + 200 m szint       Zágon 
 

Tatrang, Zajzon és Pürkerec magyar falvak után Bodola: Béldi-kastély, reneszánsz  
 

 Bodola 



Ezzel megérkeztünk a Székelyföldre, azon belül is Háromszékre, amit a román 

közigazgatásban átneveztek Kovászna megyének.  
 
 Bikfalva erődtemplom (átépítve)  
 
 Feldoboly – festett kazettás mennyezetű templom 
 
 „Úgy megszerettem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont”  

(Mikes Kelemen) 
 
 

6. nap – aug. 5. szerda   41 km + 288 m szint     Bereck 
 

Zabola – erődtemplom 
 
Gelence – középkori templom falán a Szent László mondát ábrázoló freskóval 
 
Bereck – a településtől keletre van az Ojtozi szoros, az I. világháborúban véres  
harcok színtere 
 
 

7. nap – aug. 6. csütörtök 68 km + 965 m szint  Sepsibükkszád 
 
Nyujtód – erődtemplom 
 

 Nyujtód 
 
Kézdivásárhelyen a főtér - közepén a Gábor Áron emlékmű - egyedülállóan őrzi a 
régi városszerkezetet: 

 Kézdivásárhely 
 



Torja – itt van a világ legnagyobb székelykapuja: 
 

 
Torja 

 
 
Torja – „büdösbarlang” – kénes mofetta (gyalogtúrával érhető el Bálványosfürdőről) 
 
Bálványosfürdő – gyógyüdülőhely, borvízforrások, kénes „buffogó láp” 
 
Szent Anna-tó – egykori vulkán kráterében kialakult szabályos kör alakú mély tó. 
(Tudni vélik, hogy összeköttetésben van a Fekete-tengerrel…) 
 

 Szent Anna-tó 
 
Sepsibükszád – gyógyüdülőhely, a „bükszád” név románra átírva (bicsad) nagyon 
csúnya jelentésű szó, ezért írják „x” betűvel: „bixad” 
 
 

8. nap – aug. 7. péntek  66 km + 975 m szint    Barót 
 
Nagybacon – középkori eredetű református templom 
 
Kisbacon – Benedek Elek emlékház 
 
Barót – erődtemplom (átépítve) 
 



 
9. nap – aug. 8. szombat  109 km + 948 m szint   Barót 
 

Nagyajta – unitárius erődtemplom (átépítve) 
 
Árkos – unitárius vártemplom 
 
Sepsiszentgyörgy – unitárius vártemplom, Székely Nemzeti Múzeum, melynek Kós 
Károly tervezte az épületét: 
 

 
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum 

 
Árapatak – ref. templom középkori falfestményekkel 
 
Árapatak felé az út mellett mutattak egy kis épületet: „határőr ház” – négy évig itt volt 
Észak-Erdély határa… 
 
 

10. nap – aug. 9. vasárnap hazautazás 
 
 

Összeállította:   aratocsongor(kukac)gmail.com 
 
 
Ajánlott oldal:     http://hereditatum.ro/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


