Beszámoló
Emlékezés az erdővidéki magyarokkal
1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra emlékezve
2015. március 12. – 17.

Iskolánk, a Zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola,
Széchényi István Tagintézménye testvériskolai kapcsolatot ápol a romániai, Kovászna megyei Barót
városban székelő Baróti Szabó Dávid Iskolaközponttal. Ennek a kapcsolatnak részeként, már nyolcadik
alkalommal érkezett iskolai küldöttségünk Barótra, az 1848. március 15.-i Szabadságharc eseményeire
emlékezve. Iskolánk és a város küldöttsége volt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere, történelem szakos tanár, Vizlendvai László, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
polgármesterének kabinetfőnöke, történelem-földrajz szakos tanár, valamint Szabó Károly, tagiskolánk
igazgatója.
Programunk 2015. március 12-én, csütörtökön indult,
Zalaegerszegről 6:00 órakor. Útvonalunk Budapest, Kecskemét,
Szolnok,

Berettyóújfalun

át

vezetett.

A

déli

órákban

megérkeztünk első állomásunkra, Berettyóújfalura, ahol a
küldöttség elfogyaszthatta ebédjét, majd ezt követve folytattuk
utunkat Nagyvárad, Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár,
Marosvásárhely irányába. Utunk során tettünk egy rövid kört Nagyváradon, és körbenéztünk
Királyhágón is. Az esti órákban megérkeztünk marosvásárhelyi

szálláshelyünkre, ahol a

Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Társaságának elnöke, Cseh Gábor fogadott minket. A vacsora
elfogyasztása után Gábor előadást tartott Marosvásárhely jellegzetességeiről, magyar vonatkozású
emlékeiről, épületeiről, mesélt a folyamatos erdélyi magyarság problémáiról, valamint kötetlenül
beszélgettek diákjainkkal.
Másnap (2015. március 13. Péntek) kora reggeli
órákban folytattuk utunkat só vidék felé. Az odavezető
úton megtekintettük Parajdon a sóbányát, mely nagy
élmény volt mindenki számára. Mára a bányában egy kis
„falut” alakítottak ki, ahol a bányakiállításon kívül rengeteg
szórakoztató elemet találhattunk. Az egyik legnépszerűbb
programjuk a Kalandpark volt, ahol páran több méter
magasban mászhattak a bánya falain. Tovább folytatva
utunkat Korondon a fazekas művészet rejtelmeiben mélyedtünk el, valamint Farkaslakán megtekintettük

a Trianoni emlékművet és fotózkodtunk a Tamási Áron emlékműnél. Ezt követve egy helyi étteremben
ebédeltünk. Székelyudvarhelyen egy rövid sétát tettünk a belvárosban, valamint történelem szakos
tanárunk mesélt a város jellegzetességeiről, főbb látványosságairól a nemzet nagyjait megörökítő
Szoborparkban. A séta után folytatva utunkat Tusnádfürdőn rövid pihenőt tartottunk, majd a Barótihegységet átszelve a kora esti órákban Barótra érkeztünk. A baróti szállásunknál nagy örömmel fogadott
minket Lázár Kiss Barna, Barót Város polgármestere, Dimény János, a Baróti Szabó Dávid
Iskolaközpont igazgatója, Dr. Bán István, a Kovászna megyei Adóhivatal baróti igazgatója, Dombi
Réka Hilda jegyzőasszony, valamint az RMDSZ baróti szervezetének ifjúsági tagozata, akik
folyamatosan kísértek minket baróti ottlétünk alatt. Szállásunk elfoglalása után közös vacsorán vettünk
részt a városi vezetőkkel és a helyi ifjúsági szervezettel.
Másnap (2014.március 14. Szombat) délelőtt a Bodvaji
vashámornál volt az Erdővidék központi ünnepsége, ahol Gábor
Áron a szabadságharc első rézágyúit öntötte. A megemlékezés
keretein belül beszédet mondott Zalaegerszeg MJV polgármestere,
egyben iskolánk történelem szakos tanára, Balaicz Zoltán,
valamint iskolánk diákjai is szavalatukkal emelték a megható
ünnepi műsor fényét. Többekkel együtt koszorút helyeztünk el az
ünnep tiszteletére a hámornál. A piros-fehér-zöld színek, az idősek
és fiatalok ünneplése inspiráló volt diákjainkra. Az ünnepséget és
az ebédet követően meglátogattuk a környék jellegzetességeit. Kisbaconban megtekintettük Benedek
Elek szülőházát, és Emlékházát, valamint egy ma is működő vízimalmot.
Másnap (2014. március 15. Vasárnap) délelőtt a Köpeci Református Templomban ünnepi
istentiszteleten vettünk részt. Útközben a Verceli emlékoszlopnál szalagot kötöttünk a csata hősinek
emléket állító kopjafára. Az istentiszteletet követőn a falui
ünnepélyen, a helyiekkel együtt emlékeztünk, és többen is koszorút
helyeztünk el. Ha valaki ünnepelt már emelkedett hangulatban, belső
békében, szeretetben, mi ott, akkor, így ünnepeltünk. A délután
folyamán Barót városi ünnepségén vettünk részt. A megemlékezés
keretein belül több lélekemelő beszéddel együtt, Balaicz Zoltán,
városunk polgármestere is felemelő beszédében így fogalmazott:
„Legyetek jó emberek és jó magyarok, és akkor a közös haza, Kossuth szavaival ismét olyan lesz, hogy a
pokol kapui sem vesznek erőt rajta!”
A beszédeket és a műsort követően helyeztük el koszorúinkat a Katolikus Templom falán lévő
emléktáblára. A fárasztó nap után közös vacsorán és baráti beszélgetésen vehettünk részt a város
vezetőivel.

Másnap (2014. március 16. Hétfő) délelőtt
felkerestük testvériskolánkat, a Baróti Szabó Dávid
Líceumot, ahol az igazgató és a tanárok lehetőséget adtak,
hogy meglátogathassuk diáktársainak, barátainkat az előző
évek élményeinek felemlegetése, valamint új kapcsolatok
kialakítása céljából. Az ebédet követően elköszöntünk
vendéglátóinktól és búcsút intettünk a gyönyörű tájnak, de
reméljük nem hosszú időre, és a következő évben is együtt
emlékezhetünk régi ismerősökkel, barátokkal. Kora délután elindultunk haza a Vargyas szurdokon át
Segesvár irányába. Ellátogattunk Segesvár történelmi központjába, mely 1999 óta a Világörökség részét
képezi. Megtekintettük az Óratornyot, a Hegyi templomot a Várdomb tetején, megmásztuk a 172 fokból
álló fedett Diáklépcsőt és sétáltunk a csodás történelmi belvárosban. Folytatva utunkat hazafelé
Nagyszeben, Déván, Arad irányába, a késő esti órákban értünk Nagylaknál a határra, majd Makón egy
Pizzériában vacsoráztunk.
Kedden (2015. március 17.) a kora reggeli órákban érkeztünk Zalaegerszegre, ahol a szülők
várták boldog aggodalommal gyermekeiket.
Köszönjük az utat lehetővé tevő anyagi támogatást a szülőknek, a Bethlen Gábor Alapnak,
Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának, az iskola Pro Scola Alapítványának és nem utolsó sorban a
vendéglátó Baróti, Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontnak és Barót város polgármesterének.
Az emlékek, a látnivalók, a történelmi miliő, reméljük, visszaviszi felnőtt emberként is
tanulóinkat. Hisszük, hogy élménybeszámolóik eredményeként egyre többen fordulnak érdeklődéssel a
határon túl élő magyar populáció élete felé.
Zalaegerszeg, 2015. április 13.
Vizlendvai László
Pro Scola Alapítvány elnöke
történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

