
 

"Ady nyomdokain Zilahon" 

(HAT-17-03-2017-00074) 

 A HATÁRTALANUL program keretében a 2017/2018-as tanév során a Premontrei 

Gimnázium 11. A osztályának is lehetősége nyílt arra, hogy Erdélybe utazzon. 

Célunk az, hogy iskolánk tanulói a határon túli magyarság, az erdélyi magyar 

diákok életébe bepillantva megismerkedhessenek Erdély történelmével, múltjával, 

jelenével, kultúrájával, s mindez segítse tanulóinkban az összetartozás, a nemzettudat 

érzésének kialakulását. 

A program első felében, ez év februárjában Szombathelyre érkeztek az erdélyi 

vendégek: a nagy múltú zilahi Wesselényi Református Kollégium diákjai.   

A program folytatásaként a 11. A-val pedig nagy várakozással és lelkesen 

készültünk Ady szülővárosának és a környékbeli települések megismerésére. Erdély, 

vagy ahogy a népnyelv nevezi, Tündérország varázslatos helyszíneivel, közös 

történetünkről mesél. Mintha minden virág nekünk nyílt volna ki, sziromtengerbe 

borult a vidék, akárha kis tündérszárnyak repkedtek volna szerteszét. Átkeltünk a 



Királyhágón, leereszkedtünk a tordai sóbánya mélységeibe, szakadékokban túráztunk, 

pózoltunk a „Nyugatosokkal” a nagyváradi sétálóutcán, megnéztük Arany János 

eperfájának dédunokáját, fejet hajtottunk az aradi vértanúk emléke előtt… Külön 

érdekes volt, amikor kiderült, hogy a máriaradnai kegytemplom oltárát egy 

szombathelyi építész készítette. Láttuk Mátyás király szülőházát, ültünk Ady 

kávéházának teraszán, reggelente szamárbőgésre ébredtünk. Különös szigete ez a 

magyarságnak, amit minden magyar embernek látnia, éreznie kell egyszer. Diákjaink 

szerencsések, hogy ilyen fiatalon eljuthattak a történelmi Magyarországnak erre az 

idilli szegletére. 

A fiatalok nemzeti identitásának kialakításához, magyarságtudatuk 

megerősítéséhez elemi élményt nyújtottak az erdélyi tájak, a történelmi levegő, az élő 

hagyományok, és az érző szívű vendégszerető emberek. Ez az utazás is mutatja, hogy a 

hazát a szívünkben hordozzuk, nem pedig a megrajzolt határvonalakban. Osztályunk 

külön műsorral készült az erdélyi fiataloknak, akik meghatódottan fogadták iskolánk 

diákjainak fellépését. A műsor is mutatta, közös hagyományokból építkezünk, közös 

nyelvben létezünk, hiszen híd köztünk a tánc, a zene, a dal és az irodalom. 

            A magyar nyelv használatán túl iskoláinkat összeköti a vallásos szemlélet és 

nevelés. Intézményeinkben - a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert 

Gimnáziumban, és a zilahi Wesselényi Református Kollégiumban – az iskolák egyházi 

jellegéből adódóan elköteleződtünk arra, hogy tanulóik a tananyag elsajátítása mellett 

lelki életükben is gazdagodhassanak. Ugyan hatalmas távolság választja el egymástól 

iskoláinkat, de az alapelv, amely meghatározza az egyes intézményekben folyó nevelő-

oktató munkát, közös: mindennapi életünket a keresztény értékrend, a keresztény 

gondolkodás hatja át. 

 


