Határtalanul! Erdélyben
A Hartyán Általános Iskola 52, 7. osztályos tanulója 2019.09.25-27. között részt vehetett
Erdélyben egy csodás tanulmányi kiránduláson a Határtalanul! Program keretében.
Az előkésztő órán térkép segítségével bemutattuk a gyerekeknek a bejárandó útvonalat,
felidéztük történelmi-földrajzi ismereteiket Erdéllyel kapcsolatban, kiemelve az ott élő
magyarság szerepét. Ezután a gyerekek csapatokat hoztak létre, melyek között elosztottuk a
megnézendő látnivalókat. A csapatok feladata az volt, hogy készüljenek fel rövid, érdekes
összefoglalóval, melyet az úton, mint kis „idegenvezetők” a többiekkel megosztanak. Ez a
feladat az utazás során-a kezdeti zavart leszámítva- nagy sikert aratott: szívesen hallgatták
egymás beszámolóit, főleg úgy, hogy a busz mikrofonján keresztül mutathatták be
felkészültségüket.

Nagyon vártuk az indulás napját: a gyerekek közül nagyon sokan még nem lépték át az
országunk határát, nem voltak külföldön. Mi pedig azért, hogy ezt az élményt felejthetetlenné
tudjuk tenni.
Az indulás kezdeti megilletődöttségét lassan kezdte felváltani az érdeklődés, a kíváncsiság.
Az első meglepetés akkor érte gyerekeinket, mikor Aradon felszállt a buszunkra honismereti
vezetőnk, egy erdélyi magyar ember, Bálinth Zoltán. Már a megjelenésével is csodálatot
váltott ki, hiszen olyan ruhát hordott, amit mi csak kiállításokon látunk: székely népviseletben

utazta végig velünk a kirándulást. Beszédére szintúgy felfigyeltek: ízes, erdélyi magyar
nyelven szólt hozzánk, magyarázott minden látnivalót. Látszott a gyerekeken, hogy nem
tudják hová tenni ezt, rákérdeztek, miért beszél így. Érdekes volt nekik látni, hogy azok a
magyarok, akik több száz kilométerre élnek tőlünk, szintén magyarul beszélnek, de sok szó
jelentését nem is ismerjük azokból, amit ők nap mint nap használnak. Az utazás végére sokat
mégis eltanultunk Zoltántól.
Első állomásunkon, Aradon Zala György alkotását, a Szabadság szobrot néztük meg.
Megtudtuk, ha Magyarországon járunk, még hol találkozhatunk ennek a nagy művésznek az
alkotásával.

Mikor visszaszálltunk a buszra, a gyerekek kérdése egyből az volt, mikor érünk a következő
helyre?! Meg kellett szokniuk, hogy ennek az országnak a méretei nagyok, az utazás

hosszadalmas. Ezeket a távokat Zoltán a gyereknek szóló, sokszor vicces, az interakciójukra
épülő, érdekes, ismeretterjesztő szövegekkel, tájékoztatókkal töltötte ki. Ha lankadt a
figyelem, máris jött a hívószó: „Valami baj van a mikrofonnal!” – és a válasz még most is
fülünkben cseng: „És a te lelkeddel!” Na, ezt csak az érti, aki ott volt. Legyen ez a mi titkunk.
Marosillyén meglátogattuk Bethlen Gábor szülőházát, ahol a kiállítás megtekintése és az
előadások meghallgatása után elképzelhettük, hogy Böjte Csaba miként menti meg a
pusztulástól és teszi a régió egyetlen magyar történelmet és kultúrát ápoló műemlékévé ezt a
házat.

A kis idegenvezetőktől megtudtuk, hogy most olyan helyre fogunk menni, amelynek kicsinyített mása
Budapesten is megtalálható: Vajdahunyadra indultunk innen. A látvány csodálatos és ismerős volt, ám
a méretek mindenkit lenyűgöztek. Gyerekeink szinte áhítattal léptek ennek a hatalmas várnak a falai
közé. Láttunk lanton játszó korabeli ruhába öltözött zenészt, megcsodálhattuk a terem méretét,
megtudhattuk, hogy hol is volt az országgyűlés, szörnyülködhettünk a kútépítők nehéz sorsán, majd
felfedezhettük a török írást a falon, mely a kútásó utolsó üzenete volt. Bálint mindent a magyarság
oldaláról közelítve ismertetett meg a gyerekekkel. A fiúknál nagy sikert aratott ez a miliő.

Vajdahunyad után egy olyan hely következett, ami nagyon élénken mozgatta a gyerekek fantáziáját:
Dévára, a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítványhoz. Minden budapesti kisdiák hozott

magával édességet, vagy dezodort, esetleg tusfürdőt, amivel kedveskedhettünk az itt élő
gyerekeknek. Már itt megmutatkozott az empátia: három hatalmas táska adomány gyűlt össze.
Senki sem volt, aki egy-egy 1-1 darabot hozott volna, a bőkezűség határtalan mértéket öltött!
Izgatottan vitték be az adományokat a patinás épület falai közé. Itt találkozhattak egy erdélyi
diáklánnyal is, aki itt él már 11 éve az Alapítvány falai között. Némán, megilletődve hallgatták a
szavait. Szembesülhettek azzal, hogy sok gyereknek, aki árván marad, csak kevés esélye van a
normális élete, de az iskola falai között ez elérhető. Az iskola a család. Nagyon érdekelte őket a bent
élők napirendje, hová mehetnek innen, milyen utak közül választhatnak. A zsebpénz szerepe, amelyért
itt meg kell dolgozni: kis apró ajándéktárgyak készítésével. Volt diákunk, aki vásárolt is ezek közül. A
tablók között sokáig elnézelődtek, olvasgattak. Beleshettek egy zárt, más világba. Utána még sokáig
beszélgettünk az árván maradt gyerekek helyzetéről a buszban. Úgy láttuk, mély nyomott hagyott a
gyerekekben ez a látogatás.

Nehéz szívvel indultunk Déva várát „bevenni”. És ez szó szerint így volt, mert egy olyan felvonóval
mentünk, ami ritkaság a hosszát tekintve, és a kilátás mind a felvonóból, mind a várból felejthetetlen
élménnyel kecsegtetett. A dévai vár korhű és szakértői restaurációja elrepített minket IV. Béla

királyunk korába. Az idő rövidsége miatt csak körbesétáltuk az erődöt, ami 250 méter magas
sziklára épült, és pazar panorámát tárt elénk. Lélegzet visszafojtva gyönyörködtünk a lemenő
nap és a környező hegyek látványában.

A rengeteg látnivalótól, információktól zsongó fejjel és sajgó talpakkal megérkeztünk a
szálláshelyünkre, Csermakeresztúrra. A házigazdák kedvesen és erdélyi ételekkel vártak
minket: a krumplileves itt pityóka leves és nagyon gyorsan fogyott! A sült csirke comb
kifogyhatatlanul érkezett, nagyon jó étvággyal bekebeleztünk szinte mindent. Szállásaink
házaknál voltak, ahol a háziak gondoskodtak rólunk. A reggeliket is itt kaptuk. Íme egy kis
ízelítő:

Ezzel zárult az első napunk.

És már itt is van a sok meglepetést tartogató második napunk. Reggeli után Medgyesre
utaztunk. Itt sok érdekességet hallhattunk az első erdélyi országgyűlésről, amelyet II. Rákóczi
Ferenc is meglátogatott, választott fejedelem címén. Megcsodáltuk a tornyokat, a templomot,
az építészetet.

Visszaszállva a buszba a gyerekek közül néhányan rosszul kezdték érezni magukat, de ezt
még betudtuk a busz és belső fül fura kölcsönhatásának. Magunk mellé vettük őket a busz
elejébe, gyógyszerrel csillapítottuk a kellemetlen tüneteiket. A következő megálló Segesvár
volt. Bepillantást nyertünk a Világörökség részeként számontartott belváros hangulatába, az
itt élt történelmi személyek életébe, titkos kis világába: hallottunk igaz történeteket, de
megismerhettük azt is, hogyan jönnek létre a mondák, a mesék, a félig igaz történetek. Így állt
szemben egymással I. Rákóczi György fejedelemmé választásának története Drakula
mondájával.

És végre elékeztünk a nagyon várt parajdi sóbányához! Ekkor már sok gyerek panaszkodott
kisebb nagyobb rosszullétekre. Volt olyan kis tanulónk, aki ekkorra már olyan rosszul érezte
magát, hogy velük egy nevelő kint maradt a buszban, ápolta őket, míg a többiek részt vehettek
egy igazi időbeli és térbeli utazásban, a föld mélyében. Tapasztalatot szerezhettek az emberi
találékonyságról, a munkabírásról, az emberfeletti küzdelemről a bányászok életének
megismerésével. Megtanulták, milyen jelentőséggel bír a bányászok köszönése: Jó szerencsét!

A bányából visszatérő gyerekek is egyre többen lettek rosszul, így már láttuk, hogy itt nem
buszos szédülésről, hanem komolyabb bajról van szó. Az utolsó programunkat áttettük
másnapra és elindultunk a szállásaink felé, Nyikómalomfalvára. Mire odaértünk, már szinte
minden gyerek előtt zacskó volt és nem lehetett megállítani a rosszullétek folyamatát.
Vendéglátóink vacsorára feltálalt csorbája, rántott húsa, sok-sok finomsága szinte érintetlenül
maradt az asztalokon. A gyerekek olyan mértékben voltak rosszul, hogy házigazdáinkkal
összeülve arra jutottunk, hogy a gyerekeket kórházba kell juttatni, mert féltünk a
kiszáradástól.
Csak a legmelegebb hála szavaival tudunk szólni arról, amit ők tettek ezen az éjszakán és
hajnalon. Felváltva hordták autóval a kis betegeket a kórházba, ahol infúzióval kezelték őket.
Hajnali 4 órakor hozták haza az utolsó betegünket is. Pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve
segítettek minket. De meg kell említenünk a székelyudvarhelyi kórház orvosainak, ápolóinak
emberségét, hozzáértését, szakmai tudását, amivel gyorsan diagnosztizálták és kezelték a
beteg és rémült gyerekeinket. Két kolléganőnk a kórházban, ketten a nagy házban, és egy a
kis házban tartotta a lelket a gyerekekben, ápolta, vigasztalta őket.
Másnap reggelre a gyerekeink háromnegyede lebetegedett, az egész napos hányástól annyira
legyengült, hogy a programokat közös megegyezéssel lemondtuk. Most a tanulóink egészsége
volt a tét.

Elcsigázott kis hadunk felszállt a buszra és reménykedett a minél előbbi

hazaérkezésben. Mivel egy nagyon hosszú és fáradtságos út állt előttünk, egy bevásárló
központnál bevásároltunk a gyerekeknek: sok folyadékot, kekszet, ropit, sok új zacskót
szereztünk be és kiváltottuk a gyógyszereket. Végig ügyeltünk arra, hogy minden gyerek
megkapja a gyógyszert, a hányástól nehogy kiszáradjon és amennyire lehetett, a
komfortérzetükön javítsunk.
A Tankerületvezető Asszony végig támogatásáról biztosított, személyesen felügyelte a
hazatérésünket, ennek megfelelően már a határ mellett Berettyóújfalun egy orvos csoport várt
minket és megvizsgálva a gyerekeket kiszűrték a még kezelésre szorulókat. Újabb infúzióval
megtámogatva indulhattunk Budapestre. Amikor már ezt láttuk, kezdtünk megnyugodni:

Most nagyon sokan azt fogják mondani, hogy ez egy olyan kirándulás volt, amit az ember
igyekszik elfelejteni. Tévedés! Szerintem mi is és a gyerekek is életünk végéig emlékezni
fogunk erre- és nem rossz szájízzel.
Miért is? Mert világot láttunk, láttuk, hogy Magyarországon kívül, sok száz kilométerre
tőlünk is élnek magyar emberek. Az eddig csak történelemkönyvekből ismert helyszínek
karnyújtásnyira kerültek hozzánk. A történelmi személyiségek arcot öltöttek, már nem csak
egy kép volt a könyvből, hanem érző ember, aki élt, alkotott, tett a hazájáért.
Megismertünk más kultúrát, mentalitást, ételeket- elfogadást, toleranciát tanultunk.
És rengeteget nevettünk, kacagtunk.
Mondhatnánk, hogy de hát a betegség…! Na igen. Nézzük inkább, mit tanultunk, mit
profitáltunk belőle:

Igazi kis közösséggé kovácsolódott össze ez a három osztály. Nem hiába mondják, hogy
bajban ismerszik meg az ember. Itt, aki csak tudott, segített. Segített a házigazda, segített a
kevésbé beteg a nagyon betegnek. Ha kellett jó szóval, ha kellett tartotta a fejét, törölte az
arcát. Nem volt vita, ellenségeskedés, csak végtelen összetartás. Mi öten pedagógusok bátran,
csukott szemmel is tudtunk egymásra támaszkodni, mert tudtuk, hogy a másik mindent
megtesz értünk és a többiekért. Szakmai elhivatottság, emberség, empátia, csak ezekkel
tudom jellemezni a kollégáimat. Segítettek az erdélyi és a magyar orvosok, tudásuk
legjavával. Segített a Tankerület, egyengetve a biztonságos hazatérésünket. És ne feledjük a
szülőket, akiktől bármit kértünk, azonnal felsorakoztak mögöttünk, és bíztak bennünk, hogy
úgy vigyázunk a szemük fényére, mint a sajátunkra.
Mondhatnánk, hogy nem láttuk Kolozsvárt, a Tordai-hasadékot, nem tudtunk Ady nyomába
eredni Nagyváradon… Ezeket talán majd egy másik alkalommal megnézzük. Viszont
találtunk sok barátot az erdélyi magyarok között és egymás értékeit is felfedeztük. Talán
életre szóló barátságok is köttettek. Hálásak vagyunk, hogy ezen a kiránduláson részt
vehettünk.
Azt hiszem, Márai Sándor pontosabban tudta kifejezni azt az érzést, ami áthatott minket ezen
a kiránduláson, ami a lényege volt, attól függetlenül, hogy hová jutottunk el, és hová nem:
„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.”

Budapest, 2019. 10. 03.

