
Szellemi MérföldPONTok

Gyere Te is!
Ahogy sportolsz, közben lógjál velünk is 
hétről hétre ezen a nyáron az 1910-es 
évekbeli kincses Nagy-Magyarországon!

Gyűjtsél ezzel szellemi PONTokat.
email-ben küldd be a 
sárga kérdésekre a válaszokat ide: 
nykörzet@gmail.com

Toljuk együtt a PONTot!

Erdély! Marosvásárhely és környéke

mailto:nyk%C3%B6rzet@gmail.com


A nagy térképen és a felső kistérképen különböznek Erdély határai. A felső a 
hagyományosan Erdélynek nevezett részt mutatja.  A tudósok ezt Belső-Erdélynek
hivják.
A narancssárga vonal az alsón egy nagyobb területet mutat. Külső-Erdélyt is 
idevettük, ami a Partiumból és a Kelet-Bánságból áll.
Hány vármegyéje volt Erdélynek (Belsó-Erdély)?  Melyik nagy magyar költőnk 

született a Partium Szilágyság nevű részén?

Keresd meg az akkori cimeren
Erdélyt. Ha megtaláltad, jól nézd 
meg minden részét. Valamiből 
épp annyi szerepel, mint 
amennyi Erdély szász (német) 
elnezevésében is, mi ez? 

Milyen két égitestet is  találhatsz 
az erdélyi cimerben?

Erdély



6. HÉT
Megérkeztünk Marosvásárhelyre, ahol a vásár már javában zajlik.

Milyen boltfeliratokat látsz a házakon? Milyen járművel közlekednek az utcán?
Miben változott a divatos öltözködés azóta? 



A főtér így nézett ki 1910-ben … … majd így nézett ki 1914-ben  

Milyen változásokat látsz a két kép között?
Hogy hívják az első képen láható tornyos épületet?
Hogy hívják a második képen ugyanazt a tornyos épületet?
Hogy hívják a második képen a baloldali épületet?
BONUS: Keress utána, hogy milyen építészeti stílusban épültek ezek az épületek!



Így nézett ki a marosvásárhelyi Széchenyi tér 1900-ban.
Keress, utána hogyan hívják ezt a teret ma?
Milyen különbségeket látsz a képen látható városrész és a saját lakóhelyed között?



A város híreségei között van egy apa-fia páros.
A keresztnevük Farkas és János.

Mi volt a vezetéknevük?
Mi tette őket olyan híressé, hogy ma egy Líceum is el van nevezve róluk és 
szobrot is emeltek az emlékükre? Tényleg, mit hivnak líceumnak Erdélyben?



Egy osztálykép 1910-ből

Vajon ez milyen iskola lehet?
Hány diákot és hány tanárt látsz a képen?
Vajon mi lehetett a sorsuk ezeknek a gyerekeknek?

Az egyik egykori diák igy nézhetett ki pár 
évvel később. 
Milyen hasonló tábori felszereléseink 
vannak ma nekünk? 



Vajon mi vonzotta az embereket ide üdülni?

Hány emeletes a fenti Hunyadi Szálló?
(VIGYÁZZ: a legalsó szint a földszint)

Nézz utána:
• Milyen a vize az itteni tavaknak?
• Mi a neve Szováta legnagyobb tavának?

Marosvásárhelytől 60km-re keletre fekszik a Székely-Sóvidék központja 

Szováta, ma is híres üdülőhely.



• Két fiú valamit nagyon néz a tóban (bel felső kép). Vajon mi 
lehet ott a vízben aminek gyógyító hatása van?

• Milyen feliratokat találsz a jobb felső képen? Mi a bodega?
• Hogy nevezik a baloldali képen látható kaput és mire 

szolgálnak a kapun (sárga körben) látható lyukak?

Szovátára pihenni, kikapcsolódni és gyógyulni mentek a látogatók. A friss levegő és a gyógyvíz vonzotta az embereket.



Marosvásárhelytől 45km-re 
dél-keletre a Segesd pataknak 
a Nagy-Küküllőbe ömlésénél 

fekszik 
Segesvár.

A baloldali toronyra naponta többször is felnéztek az 
emberek. Vajon mit szemléltek meg rajta újra meg újra?
Keresd meg a várost a jobb felső képen.



• Mi lehet ez a Nagy-Küküllő folyón?
• A középső képen a református templom, 

amelyet ugyanaz az építész tervezett mint 
aki a Vajdahunyad várát a budapesti 
Városligetben. Ki volt ez a híres építész?

Segesvár egyik híres szülöttje Vlad Tepes ismer-
tebb néven Dracula.  Mégis a városban a jobb felső 
képen látható szobor állt, aki nem is ott született és 
sosem lakott Segesváron. 
Ki Ő és miért tartották fontosnak a helyiek, hogy 
Segesváron szobrot állítsanak az emlékére?



Szellemi MérföldPONTok

A válaszokat a sárga kérdésekre 
ide küldd el email-ben:

nykörzet@gmail.com

Toljuk a PONTot!
Több a virtus, mint a virus!  

A képek forrása a FORTEPAN köszönjük!
beta.fortepan.hu

BONUS: nézd meg egy kosármeccs megnyitóját
Marosvásárhelyen: https://youtu.be/trpW5uvBSPs

mailto:nyk%C3%B6rzet@gmail.com
https://youtu.be/trpW5uvBSPs
https://youtu.be/trpW5uvBSPs
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