
Tanulmányi utunk Erdélyben 

 

A tanulmányi kirándulás mindenkiben mély nyomokat hagyott, emellett rengeteg új élménnyel 

és tapasztalattal gazdagodtunk az öt nap folyamán. 

   Sokan közülük még sosem jártak Erdélyben korábban, emiatt mindenki kíváncsian várta, 

hogy minek nézünk elébe.  

   Nagyon sok gyönyörű helyen jártunk, mindeközben pedig nem éreztük azt, hogy külföldön 

lennénk, sokkal inkább tűnt úgy, mintha hazaérkeztünk volna. Testközelből is megismerhettük 

azt, amit korábban csak történelem órákon hallottunk, és megértettük a Trianoni 

békediktátumnak is a súlyát. Az elcsatolásra került területek és emberek életünkben először 

nem csupán adatoknak tűntek, amit be kell magolni, hanem valós hús-vér személyeknek, 

akikkel összeköt minket a közös múlt.  

   Az ezeréves határ meglátogatásakor saját szemünkkel is láthattuk, meddig tartott valaha 

Magyarország határa. A kirándulásunk folyamán pedig mind építészeti, mind természeti 

kincseivel megismerkedtünk Erdélynek. Több magyar költő és fontos történelmi személy 

otthonát felkerestük, így az iskolában tanult helyszínek mind valóssá váltak a szemünkben. 

Közben iskolástársaink segítettek a tudásunk elmélyítésében, verseket szavaltak és történeteket 

meséltek.  

Az idegenvezetőnk is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen emlékezetessé válhasson ez a pár 

nap. Nem csak az emlékműveknél és templomoknál mesélt, hanem megismertetett bennünket 

néhány hagyomány és mondás eredetével is, párszor pedig népdalok éneklésével is színesítette 

a hosszú buszutakat. Továbbá azáltal, hogy olyan idegenvezetőink voltak, akik Erdélyben 

nőttek fel és élnek, az ott élő magyarok életébe is betekintést nyerhettünk személyes 

történeteiknek, tapasztalataiknak köszönhetően. Sokak számára meglepő volt, milyen erős és 

összetartó az erdélyi magyarok közössége. Jó volt látni mennyire közvetlenek, barátságosak 

egymással annak következtében, hogy ugyanazon tragédia elszenvedői. 

   A helyiekkel is sikerült valamelyest megismerkedni, egy focimeccsnek és néptáncos estnek 

köszönhetően. A néptáncot mindannyian nagyon élveztük, emellett a saját kultúránkról is 

tanultunk, anélkül, hogy ez feltűnt volna. 

 Bár a program ott-tartózkodásunk alatt kissé sűrűnek tűnt, utólag úgy érzem így sokkal jobban 

megtapasztalhattuk Erdély hangulatát. Legmaradandóbb élményeink egyike a dévai Szent 

Ferenc Alapítvány Magyarok Nagyasszonya Kollégiumának meglátogatása volt, ahol egy ott 

élő, korunkbeli lány tartott nekünk előadást a szervezet működéséről és mindennapjairól. 

Külön öröm volt, hogy néhány adománnyal mi is hozzájárulhattunk az alapítvány 

működéséhez és az ottlakók ellátásához. 



  Erdély természeti csodáinak felfedezése is meghatározó élmény volt számunkra. A Gyilkos-

tóról és a Békás-szorosról nagyvalószínűséggel mindannyiunk hallott már, nem véletlenül! A 

szorosban végig sétálva gyönyörű látvány tárult elénk. Különleges élmény volt a fölénk 

magasodó sziklák közt egy rövid sétát tenni a Gyilkos-tóig, amiről idegenvezetőnknek 

köszönhetően több érdekes mondát is hallottunk. 

  Erdély talán legmeghatározóbb szimbólumai a székelykapuk, melyek a kirándulás során 

szintén új értelmet nyertek történetük, eredetük megismerésével. Bár természetesen a buszutak 

során is számos székelykaput láttunk, igazán csak Szejkefürdőn tudtuk őket közelről 

megszemlélni. 

  Az erdélyi kirándulás szerintem mindenkinek örök élmény marad, hiszen rengeteg új 

emlékkel, élménnyel és tudással gazdagodtunk az ott eltöltött pár nap során. A változatos 

programoknak köszönhetően betekintést nyerhettünk az erdélyi magyarok életébe, kultúrájába, 

hagyományaiba és talán a régi magyar kultúrát is jobban megismerhettük, hiszen a határon túl 

élő magyarok sokkal jobban kapaszkodnak a régi magyar szokásokba, és egyfajta kincsként 

utolsó reményként őrzik azt. 
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