
Határtalan szerelmek nyomában: Hat – 19 – 02 – 0035  

Az utat Határtalan szerelmek nyomában címmel terveztük Erdélybe 2019 őszén. Bejártuk Ady, 

Petőfi, Juhász, Tamási és Kányádi életének, szerelmeinek fontos helyszíneit: Nagyvárad, 

Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Koltó, Torda, Fehéregyháza, Székelyudvarhely, Szováta, 

Korond, Farkaslaka, Székelyderzs, Nagygalambfalva, Nagyszeben, Segesvár és 

Székelykeresztúr. Az utunk során a szerelem témája mellett a fontos történelmi emlékhelyeket 

is kapcsoltuk a témához, és felhasználtuk a nemzeti identitás formálásához. 

A projekt legfontosabb eredményeként több dolgot is meghatározhatunk. Az egyik az, hogy a 

székelyudvarhelyi líceum diákjai és a bajaiak megismerték egymást, több tanulónk azóta is 

folyamatos kapcsolatban áll az erdélyiekkel; és a külhoni iskola tanáraival a korábbi években 

kialakított kapcsolatot elmélyítettük, barátibbá tettük. A másik nagyon értékes eredmény az, 

hogy diákjaink személyes tapasztalatokat gyűjthettek az anyaországtól távol élő magyar 

közösség érzéseiről, szemléletmódjáról, mindennapjairól. Jobban megértették a történelmi 

eseményeket, amelyek az I. világháború óta alakították a magyarság sorsát. A nagyszerű 

idegenvezetőnek köszönhetően mindezeket az aktuális politikai tendenciákkal is össze tudták 

kapcsolni.  

Megértették a nemzeti összetartozás fontosságát, azt, hogy mindez leképeződik a kultúrában: 

az építészetben, az irodalomban, a képzőművészetekben, a népi hagyományok 

továbbélésében. Ezt a sokrétű összefüggésrendszert tudtuk kissé átláthatóbbá és személyes 

élménnyé tenni a tanulók számára. 

A pályázat programjának maradéktalan megvalósítását 2020-ban a világjárvány 

megakadályozta, még 2022 tavaszán sem tudtuk fogadni a székelyudvarhelyieket, mert a két 

iskola éves munkaprogramja kizárta ennek lehetőségét: az időközben végzőssé vált tanulóink 

a ballagás és a kezdődő írásbeli érettségi vizsgák miatt  nem tudtak volna részt venni a 

programban. 

Képes ízelítő utunkról: 



 

Együtt a csapat a székelyudvarhelyi dr. Palló Imre Líceum udvarán 

 

Nagyváradon, a Holnaposok szoborcsoportnál 



 

Ady szülőháza Érmindszenten 

 

Petőfi és felesége szobránál, Koltón 



 

A tordai sóbányában 

 

Szovátán, a Medve- tónál 



 

Készül a sószobor Parajd mellett 



 

Korondi kézművesek remekei 



 

Farkaslakán, a Trianon- emlékműnél 



 

Farkaslakán, Tamási Áron emlékhelyénél 

 

Petőfi fájánál, Székelykeresztúron 



 

A székelyderzsi erődtemplomnál 



 

A Békás- szorosban 



 

A Gyilkos- tónál 



 

Esti program a székelyudvarhelyiekkel 



 

Petőfi emlékhelyénél, Fehéregyháza mellett 

 

Nagyszeben belvárosában 


