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A korornavírus járvány 2020-ban és 2021-ben is meghiúsította támogatást nyert Határtalanul! 

pályázatunk megvalósítását. 2022. tavaszán azonban az események szerencsésebb fordulatot vettek 

és lehetőség nyílt a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium angol tagozatos kilencedikes 

osztályának vendégfogadására, és a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium 9.E osztálya 

székelyföldi utazásának megszervezésére.  

Határtalanul! együttműködésünk a magyar nyelvű irodalom kiemelkedő alkotói életútjának és 

alkotásainak megismeréséhez segítette hozzá a résztvevőket. Az egri diákok a pályázat előkészítő 

szakaszában rendhagyó tanórák során ismerkedtek meg az erdélyi magyarság történetével, 

természetföldrajzával és kulturális értékeivel, az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotóival: 

Tamási Áronnal, Sütő Andrással, Kányádi Sándorral.  

Az erdélyi diákcsoport 2022. május 5-9. között járt Magyarországon. Közös városnéző kalandunk során 

megismerkedtek Eger nevezetességeivel, látogatást tettek a Líceum Varázstornyában, filmjeleneteket 

forgattunk a várban Gárdonyi híres regényéből és megkoszorúzták az író sírját. Gyorsan 

összebarátkoztak a fiatalok, a budapesti kirándulás során együtt barangoltak a várban, s már együtt 

fedezték fel a főváros irodalmi helyszíneit, köztük Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből 

ismert grund-ot, amelynek éttermében ebédeltünk. A Hősök Terén csapatépítő városismereti kvíz 

során még inkább erősödtek a baráti kapcsolatok, s a diákok együtt fedezték fel a Hősök terét és a 

Vajdahunyad várát. A magyarországi kirándulás része volt az aggteleki cseppkőbarlang, amelynek 

érdekességét az ő bányáiktól merőben eltérő látvány nyújtotta. Szilvásváradon a legnagyobb élményt 

az ősember barlang meglátogatása nyújtotta, míg a Bélapátfalvi Apátság történelmi helyszíne nyűgözte 

le a diákokat. 

 



 

 

Bár a székelyudvarhelyi csoport magyarországi kirándulása csak 5 napig tartott, mégsem váltunk el 

szomorúan, mert alig két hét választott el bennünket az újbóli viszontlátástól.  

Május 19-én a kora reggeli órákban az egri osztály is felkerekedett, és megkezdődött a várva-várt 

erdélyi utazás. Elsőként Nagyváradon, később Kolozsváron álltunk meg rövid pihenőre. A nagyváradi 

Ady múzeumban az osztálynak magyar irodalom tantárgyat tanító tanárnő érdekes rendhagyó 

irodalom órája sok érdekességet tartalmazott. Nagyváradon sétálva felkerestük a sétálóutcán a 

Holnaposok szoborcsoportját amely a négy Holnapost (Ady Endrét, Juhász Gyulát, Dutka Ákost és Emőd 

Tamást) ábrázolja egy kávéházban.. 

 

Kolozsváron a Házsongárdi-temetőben Dzsida Jenő sírhelyére bukkantunk rá. Ez a temető Európa egyik 

legrégebbi nyughelye, a magyar kultúra számos kiemelkedő alakja alussza itt örök álmát. Kolozsváron  



mindenkit lenyűgözött a grandiózus Mátyás szobor, annál is inkább, hogy aktuális történelmi 

tanulmányaikban szerepelt Mátyás. Érdekes volt meglátogatni a Babes-Bolyai Egyetemet. 

Székelyszentlélek településre késő este érkeztünk. Szállásadónk Péter Edit volt, az Edit Csűrszálló és 

Vendégház kedves tulajdonosa. Az első estétől kezdve finom vacsorával és kedves szavakkal várt 

bennünket, s ezt a szokását megtartva minden vacsorát valamilyen élményszerű anekdótával tett 

számunkra személyessé, s megismerkedtünk az erdélyi konyha különleges, hagyományos ízeivel. 

A székelyudvarhelyi diákcsoporttal közösen látogattunk el 

Farkaslakára, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírját és 

meglátogatjuk szülőházát. Közösen tekintettük át az emlékház 

gazdag anyagát az író életének fontos eseményeiről, az életében 

kiemelkedő szerepet játszó emberekről, irodalmi munkásságáról.  

Vendéglátóink megmutatták nekünk a Tamási Áron Líceum 

lenyűgözően impozáns épületét. Az iskola 2018-ban ünnepelte 

fennállásának 425. évét. A már kialakult barátságoknak 

köszönhetően a diákok spontán csapatokba szerveződve járták 

körbe az épületet, fedezték fel a hasonlóságokat és különbségeket a 

mindennapjaikat tekintve. A székelyudvarhelyi diákok már tűkön 

ülve várták, hogy megmutathassák a számukra kedves helyszíneket 

a városban. Mi, tanárok örömmel tapasztaltuk, hogy erdélyi 

kollégákkal körbejárva a belváros utcáit, diákjaink vidám és tartalmas eszmecseréket folytattak a 

belváros különböző helyszínein. 

A Szejkefürdőn a székelykapukat, Korondon a híres fazekas műremekeket csodáltuk meg.  

A tanulmányaik során oly sokszor előforduló fogalmak, történelmi helyszínek a valóságban 

megelevenedtek a szemük előtt, hiszen nincs erdélyi kirándulás a parajdi sóbánya, a Gyilkos-tó, a 

Békás-szoros nélkül. Ez a természetközeliség nagyban hatott rájuk, s a helyszíneken előadott 

prezentációk vizuális élménnyel párosulva igazi élményül szolgáltak. Útban ezekhez az ikonikus 

helyszínekhez, megálltunk Csíkszeredában, ahol a Mikó várban érdekes kiállítást megtekintve még arra 

is volt lehetőség, hogy korabeli jelmezeket próbáljanak fel a fiatalok, illetve a Tamási Áron kiállítás is 

érdekes ismeretanyagot nyújtott. Csíksomlyót sem hagytuk ki, a helyszín mindenkire egyaránt hatott, 

hiszen a Mária Kegytemplom egy ikonikus helyszín, ami nagy vonzerővel bírt. Hatalmas szélben 

sétáltunk fel a Nyereg-tetőre, amely két héttel később a pünkösdi misén hatalmas tömegnek biztosít 

helyszínt.  

 

 



 

  

A romániai utazás negyedik délutánján ellátogatunk a torjai Büdös-barlanghoz. A különleges 

gyógyhatással bíró mofetta ihlette Sánta Ferenc: Sokan voltunk című novelláját, amelyen a helyszínen 

fel is olvastunk. Itt a szerencse vezérelt mellénk egy éppen túrázó székely házaspárt, kiktől sok 

érdekességet megtudtunk a barlang legendájáról, sőt a legbátrabbakat egy medve barlanghoz is 

elvezették. Hazafelé a Tordai-hasadékban túráztunk, függő hidakon keltünk át, s a természeti közegben 

sok vicces képet készítettek a diákok.  

  



A székelyudvarhelyi diákokkal töltött közel tíz nap, a közös magyarországi és székelyföldi kirándulások, 

a rengeteg információ, a gyönyörű erdélyi táj és a finom székely ételek felejthetetlenné tették 

számunkra ezt a programot, amely a HAT-19-02-0202 pályázat segítségével valósult meg.   
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