
Erdély, kinyíló ékszerdoboz 

 

A Mindszenty-iskola 8. évfolyamos diákja vagyok, s őszintén mondom, még nem jártam be a 

nagyvilágot. Mégis a helyek közül, ahol eddig megfordultam, Erdély volt számomra a 

legkedvesebb. Örömmel gondolok vissza a májusban zajlott erdélyi utunkra, és az ott szerzett 

élményekre. 

Ez az öröm azonban nem lehet felhőtlen. Hisz’ mit is jelent nekünk Erdély? Valaha 

Magyarország féltve őrzött ékszerdoboza volt, mely a legszebb drágaköveket rejtette 

magában. Ez sajnos sokáig zárva volt előttünk. Azonban mi azon szerencsések közé 

tartozunk, akik kinyithatták a fedelet, és megleshették drágaköveit. 

Első, ami látványával megragadott, már utunk első napján – a Tordai-hasadék volt. 

Megannyi gondolat, legenda és le nem írható érzés kavargott és kavarog most is bennem, ha 

visszagondolok rá. Ott, mintha magának az anyaföldnek a szavai törtek volna fel a felszínre, s 

az lett volna a száj, egy bölcs öreg szája, mely szólásra nyílik, és belekezd egy végtelen 

mesébe, mely a régi, nagy Magyarországról szól.  

A második napon eljutottunk többek között Csúcsára is, ahol megnéztük Ady Endre egykori 

lakhelyét. 

Bánffyhunyad református templomában megcsodáltuk az érdekes, úgynevezett kazettás 

mennyezetet. Minden képkockája más és más volt, és egy-egy aprócska történetet ábrázolt. 

Mint egy nyitott könyv, amiben bárki olvashat. 

 

 



A harmadik napon ismét számomra eddig még ismeretlen, felemelő érzések tömkelegét 

zárhattam örökre a szívembe. Gyalog keltünk át a Békás-szoroson, s ha az ember feltekintett, 

megtudta, hogy milyen érzés igazán kicsinek lenni. A hatalmas sziklafalak, mint jámbor 

óriások néztek le ránk. A sziklák visszaverték az utunkat kísérő patak csobogását, és néhol 

egy-egy madárfüttyöt is. Az ormokon hatalmasnak tűnő fák nőttek. Olyan furcsa érzésem 

támadt, mintha csillagfényes éjszakákon odaszállnának az őrangyalok, és a magasból 

vigyáznák az emberek álmát.  

A negyedik napon felmentünk a Gyimesekbe. Ahogy kiszálltam a buszból, megfogott a 

látvány, és magához bilincselt. A világ megszűnt létezni körülöttem, csak néztem a lábaim 

alatt elterülő csodát. Akkor ráébredtem, hogy ez mindig magyar föld volt, és az is lesz. Hiába 

bármilyen térkép, ami megcáfolná.  

 

 

 

Az eltelt napokban töltöttünk némi időt a Babba Mária Gyermekotthon lakóival is. Új 

barátságok köttettek.  

Azonban eljött az utolsó nap, és vele együtt a fájdalmas búcsúzkodás, de az élmények sora 

még nem ért véget. Úton hazafelé betértünk a parajdi sóbányába, melynek levegője 

különleges. Mintha földanya lehelt volna ránk, s gyógyítana minket. 



Sokat kaptam Erdélytől. Élményeket, de főleg érzéseket, és tudom, hogy oda majd egyszer 

vissza kell térni, és én biztosan vissza is fogok. 
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