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„Az erdélyi 1848-49-es forradalom nyomában… 170 éve történt” HAT-18-01-1014 

Határtalanul pályázaton nyert összegünk: 2.995.600 ft 

2019. május 27-28-29-30. 

 

Élménybeszámoló 

1700 kilométeren az erdélyi 1848-49-es forradalom nyomában 

Mielőtt útra keltünk volna, előkészítő foglalkozások sokaságán kerestük a választ: mi 

történt 170 éve? Az áprilisi iskolai vetélkedő központjában a forradalom, az erdélyi és a tavaszi 

hadjárat valamint az egri vonatkozás állt. Megismertük az egri hősöket: Lenkey Jánost és 

bátyját, Károlyt, Csiky Sándort és Puky Miklóst, akik hozzátettek a forradalomhoz. A 

csapatonkénti előkészületekhez ez jó alap volt, ahol kirándulásunk állomásait bemutattuk, 

ajándékot készítettük. 

Végre elérkezett az indulás napja. A határátkelést mindenki nagy izgalommal fogadta. 

Innen már csak egy pillanat volt Szent László városa, ahol „Kossuth fegyvergyárosa”, Gárdonyi 

édesapja, Ziegler Sándor segítette a szabadságharcot. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel, 

Dáviddal, aki nagyon kedves, vicces és felkészült volt. A sok buszozást, gyaloglást 

ellensúlyozta a gyönyörű látvány, amely Erdélyben fogadott minket. A ma már román nemzeti 

jelképekkel teletűzdelt nagyvárosokban, mint például Kolozsvár, erősen érződik az egykori 

magyar fennhatóság. A városokban és a falvakban is nagyon sok utca név és emlékmű magyar 

volt. A falvakban és a kisebb városok némelyik házán román zászló helyett magyar és székely 

volt kitűzve. A honvédeket, honvédtiszteket és költőket ábrázoló szobrok és emléktáblák alatt 

csak magyar zászlós, szalagos koszorúk és mécsesek álltak. A szállást adó magyar és székely 

családok nagyon odafigyeltek ránk. Mindenhol tiszta és szép házakban fogadtak minket. A 

házigazdák mindig azon voltak, hogy nekünk ne legyen semmi rossz élményünk. Ha a ház 

messze volt a buszmegállótól, kocsival kivitték a csomagjainkat reggel és este. Erdélyt 

látogatva mindenki érezte, hogy máshol vagyunk. Teljesen más volt a levegő és az emberek is 

teljesen máshogy viselkedtek, mint itthon. Erdélyben nemcsak a falvakban, hanem a 

városokban is nagyon sok népviseletben lévő embert, főleg nőket láttunk. Míg a városokban a 

román népviselet dominált, a falvakban a magyar és a székely. A magyar építészet sok jelét 

láthattuk. A falvak templomai a jellegzetes zsindelyes tetejűek voltak némelyiknek még 

fiatornyai is magasodtak. A falvakban, mint Magyarlónán vagy Zetelakán a szebbnél szebb 

székelykapuk sora fogadott minket. 

„Határtalanul” utunk során alig volt olyan hely, ahol jobbra vagy balra nézve ne a Kárpátok 

valamely vonulata zárt volna körbe minket. Némelyik hegycsúcsot, mint a Nagy-Retyezátot 

már a felhők verték, és a tetején a hó még látható volt. Láttuk a Kenyér-hegyet, amely alatt 

Kinizsi Pál mentette meg Báthori István seregét a kenyérmezei csatában, és nem messze a Piski-

hidat, amelynek sikeres védelmével Bem apó egész Erdélyt mentette meg. 
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Az időjárással szerencsénk volt mivel mindig éjszaka esett az eső, így az nem akadályozott 

minket. Mindig nagyon hosszú és fárasztó napunk volt, de mindenki sok élménnyel és tudással 

gazdagodott. Az erdélyi várakból csodás kilátás nyílt a tájra, nagyon sok például Déva és 

Vajdahunyad vára a magasba szökött vagy egy magas hegy tetejére épült. Az út alatt 

megismertük a helyi román roma szokást miszerint mindig egy téglával magasabb palotát 

kellett építeni, mint a szomszédé. Ez jelezte számukra a gazdagságot. Ez a szokás kialakított 

rengeteg palota negyedet a városokban, melyből sok félkészen maradt.  

Az út során az erdélyi hadjárat csatatereit is megnéztük. A Király-hágóról a csucsai mezőre 

néztünk, itt gátolták meg a hős honvédek az osztrák előre nyomulást. Kolozsváron a 

Házsongárdi temetőben koszorúztuk meg a honvédek, költők és tudósok sírjait. Tordán a Jósika 

Miklós Elméleti Líceumban előadtuk a 48-as műsor részletét, majd a diákokkal ismerkedtünk, 

fociztunk és beszélgettünk. Fehéregyházán, Segesvár mellett álltunk meg, ahol a Petőfi 

Múzeumot néztük meg, és a honvéd tömegsír koszorúzásakor a segesvári csata hőseire, Petőfire 

emlékeztünk kis műsorunkkal. Aradon a 13 honvédtábornok kriptáját koszorúztuk meg, ami a 

vesztőhelyük közepén áll. Megdöbbentő volt számunkra, hogy közvetlen közelében egy 

focipálya található, ahol ekkor is folyt az edzés. Arad után visszaindultunk Nagyváradra, ahol 

elbúcsúztunk idegenvezetőnktől, Tinódissá avattuk, majd innen a határ felé indultunk. Az út 

során 1700 km-t tettünk meg, ez a távolság hosszabb, mintha Egerből Párizsba utaztunk volna. 

Ebből nagyon sokat busszal tettünk meg, így nem voltunk a végletekig kimerülve, mint egy 

csata után.  

Az élménybeszámolónkat Wass Albert erdélyi író gondolatával zárom: „Amikor kimondom 

ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden: a szívem, a lelkem, az agysejtjeim 

molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig.”  

Eger, 2019. június 4. 

Az egri tinódis hetedikesek nevében  

Molnár Gábor 7.c osztályos tanuló 


