
Petőfi Sándor és az 1848-’49-es szabadságharc emlékei Tolna megyében és Erdélyben 

Együttműködés a Határtalanul Program keretében a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és a 

kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium között 

Mint ahogy Petőfi Sándor is Kiskőrösön kezdte életét, a Kolozsvárról hozzánk érkező erdélyi csapat is 

ott kezdte magyarországi utazását. Egy pénteki napon indultak, majd egy hosszú út után megérkeztek a 

Petőfi Sándor Emlékházba, ahol többek közt megtekinthették a híres költő keresztelő kannáját is. Ezután 

a szomszédos Szlovák Tájházba néztek be, majd az esti órákban elfoglalták a szállásukat 

Nagymányokon. 

Másnap Gemencbe utaztak a kisvasúthoz, ahol a teljes, 10 km-es szakaszt végigjárva Keselyűsre értek, 

a Gemenc északi kapujába. A vasút több önálló szakasz összeépítéséből jött létre, 1982-ben nyerte el 

mai formáját és hosszát. A Holt-Sió mellett tett ártéri séta után a Sió-alja madármegfigyelő tornyot 

nézték meg. Ezután Mohácsra utaztak, ahol a Nemzeti Emlékhelyet járták körbe, ami több mint 1700 

katona végső nyughelye, valamint II. Lajos, Szulejmán szultán, Tomori Pál és Kinizsi Dorottya 

síremléke is itt található. A lélekharang megkondításával szinte életre kel a sírkert; a lovasokat és 

fegyvereket megformázó emlékművek szinte megmozdulnak a harangszó hallatán. 

A harmadik napon a Nemzeti Összetartozás jegyében Budapestre látogattak, ahol dunai hajókázás után 

a Parlamentben határon túli magyar zenészek koncertjét hallgathatták meg. Az utat a Rákóczi Szövetség 

támogatta.  

A következő napot Bonyhádon kezdték, ahol a Petőfi Sándorról elnevezett evangélikus gimnáziumot 

járták körbe, élménybeszámolót tartottak a magyar diákoknak, majd a városnézés keretein belül 

meglátogatták a szabadságharc hős tábornokának, Perczel Mórnak a szobrát és a Szózat szerzőjének 

szobránál is megemlékeztek, aki 8 évet töltött a környéken a Perczel fiúk nevelőjeként. Ezután buszra 

szálltak és a bonyhádi iskola szülővárosába, Sárszentlőrincre utaztak, ahol megnézték a Petőfi Sándor 

Emlékházat, illetve a Petőfi és Illyés kiállítást. A költő 1831-’33-ig volt az ottani evangélikus iskola 

tanulója. Ezután a borjádi Petőfi Emlékméhesbe látogattak. A nádtetős méhészházban lévő kiállítás a 

költő itteni tartózkodásának és számos itt született versnek állít emléket. Nem hagyhatták ki az egyik 

híres, nagy csatánk színhelyét sem. Ozorán dicső győzelmet aratott a magyar csapat a 9000 fős, jól 

felszerelt császári haddal szemben. Az itt zsákmányolt fegyvereket szimbolizálja az Ágyú emlékmű. 

Az esti órákban visszaérkezett a csoport Nagymányokra, és az utolsó este gyengéd melankóliájával 

vetették bele magukat a szállás medencéjébe. Június ötödikén, kedd reggel élményekkel telve és új 

barátságokra szert téve szálltak fel a buszra és indultak vissza Kolozsvárra. 

A bonyhádi diákok négy nap múlva kezdték meg utazásukat. A Kolozsvárra vezető úton megálltak 

Gyulán és Nagyszalontán, ahol megnézték az Arany János Emlékmúzeumot és felmásztak a csonka 

torony tetejébe, ami a nagy költőt is számtalanszor megihlette. Kolozsváron pár erdélyi diák is fogadott 

minket az édes viszontlátás reményében. 

Másnap elindultunk, hogy megismerjük a várost, ami 1848-ban Erdély szellemi és kulturális központja 

volt, így sok szabadságharchoz köthető emléket találhatunk itt. Megtekintettük Mátyás szobrát a Szent 

Mihály templom előtt, megkoszorúztuk Petőfi emléktábláját majd a Házsongrádi temetőben nyugvó 

hősök síremlékeihez zarándokoltunk. Ebben a temetőben lelt végső nyugalomra többek között Barassai 

Sámuel, erdélyi polihisztor és nemzetőr hadnagy, báró Jósika Miklós író és 1848-as országggyűlési 

követ valamint gróf Imre Miklós és még számtalan ember, akik hősiesen részt vettek a 

szabadságharcban. 

A következő napon Nagyenyedre utaztunk, a híres református kollégiumba, amit Bethlen Gábor alapított 

1622-ben. Sajnos a könyvtárat az éppen zajló vizsgák miatt nem tudtuk megtekinteni, de körbenéztünk 

a várban, ahol a 14. századi kőtemplom falain még ma is fellelhető az 1848-ban történt gyújtogatás 

nyomai, amik szomorú emléket állítanak az itt lemészárolt védtelen lakóknak. Nagyenyed után Torda 

következett, ahol a református lelkészi hivatal falán található Petőfi emléktábla és a vele szemben álló 

szoborcsoport állít emléket a költő itteni tartózkodásának és annak, hogy Petőfi itt látta utoljára feleségét 

és kisfiát. A koszorú elhelyezése után Torockóra mentünk, ahol megtekintettük a festői szépségű falut, 



majd egy embert próbáló túra következett a Székely-kő csúcsára, amit a hegyről lefelé a viharos időjárás 

is nehezített. Este táncházban vehettünk részt, ahol megismerhettük a környékbeli táncokat és népi 

játékokat. 

Másnap mi is megismertük a partneriskolát, a János Zsigmond Unitárius Kollégium tekintélyt 

parancsoló épületét. A búcsúzás után buszra szálltunk és meg sem álltunk a Tordai Sóbányáig. A bánya 

egy igazi múzeum volt, egybe olvadt a történelem és legenda, a jelen és a múlt. A látogatható részek 

300 év keze munkája, a faszerkezeteket tökéletesen konzerválta a só, így sok eredeti szerkezet 

megmaradt a bánya 1932-es bezárását követően. A bánya után kis kitérőt tettünk a kőrösfői vásárba, ami 

díszes kiállítása az asszonyok és férfiak hímzéseinek és faragásainak. Ezután Kalotaszentkirályra 

érkeztünk, ahol az utolsó éjszakánkat remek panziókban töltöttük. 

Június tizenharmadikán reggel hazaindultunk, ám nem mehettünk el úgy, hogy nem járjuk be 

Nagyváradot, Ady Endre városát. Megnéztük a híres fekete Sast, az Emke kávéházat, ahol a költő 

megismerkedett Lédával, ezenkívül láttuk a városházát és a régi nemesek villáit a folyóparton. Az út 

során megálltunk még megtekinteni a Király-hágót, amit egy végtelennek tűnő buszút követett. 

Jó volt hazaérni, de Erdély belevésett valamit a szívünkbe, ami mindig kicsit vissza fog húzni minket. 

Talán a hegyek látványa, talán az új barátok, nem tudom, csak érzem, hogy valami belül mocorog és 

arra sarkall, hogy ismét visszatérjek. 

 

    

 


