Kirándulásunk során Ady Endre és Arany János nyomában jártunk a Biharban és az
Érmelléken.
Különösen izgalmasnak ígérkezett az utazás, mert együtt az osztály még nem volt külföldön.
Hiányzó nélkül, teljes létszámmal indultunk útnak.
Első állomásunk a Pece-parti Párizs, Nagyvárad volt. Itt lenyűgözött minket a századelős
hangulat és a szecessziós városkép. A város alapítása visszavezethető egészen Szent Lászlóig.
A történelmet és az irodalmat kedvelők számára igazi paradicsom. Mi ellátogattunk Ady Endre
kedvenc helyeire, megnéztük a csodálatos palotákat, a Léda házat, az Ady múzeumot és
megállásra késztetett bennünket a Holnaposok szoborcsoportja. Beértünk a Szent László
templomba, amely több szempontból is híres. A templom karmestere 1757-től Michael Hydn
volt. Híres testvéréhez (Joseph Hydn) hasonlóan ő is nagyszerű műveket alkotott, és ez volt az
a templom, amelyet 1964-ben az ateista hatalom le akart bontani. Nagyvárad lakossága –
nemzeti és felekezeti hovatartozás nélkül – a hit erejében és az őszinte összefogás jegyében
megmentette a templomot a lebontástól.
Utunk következő állomása Nagyszalonta volt, ahol a helyi iskola hatodikos diákjai fogadtak és
kedves kis műsorral készültek. Egymás produkcióinak megtekintése után egy nagyot focizott a
két iskola csapata. Itt az iskola szomszédságában áll a felújított Csonka torony, amely otthont
ad az Arany emléktárgyaknak. A torony mind a 75 lépcsőjét megmásztuk és a humoros
múzeumvezetőt sem felejtjük el egyhamar.
A második napon egész napos túrázáson vettünk részt az UNESCO Világörökségként
nyilvántartott Pádis-fennsíkon.
Kirándulásunk harmadik napján a Király-hágó megtekintése után Csucsára, Ady Endre és
Csinszka legendás szerelmének helyszínére, majd innen Tordatúrra érkeztünk, ahol a tordatúri
gyerek néptánccsoport fogadott és adott műsort, a végén pedig meg is táncoltatott minket. Az
éjszakát a katolikus plébánia vendégszobáiban töltöttük.

Megható volt az igazi, szívbéli meleg szeretetük és kedvességük.
Utazásunk utolsó napján szintén varázslatos helyeken jártunk. Zilahon a református
kollégiumban, itt megkoszorúztuk Ady Endre szobrát. Érmindszenten a szülői ház és a kúria
érdekességeit tekintettük meg. A nap legkülönlegesebb helyszíne Szilágylompért református
temploma volt, amely festett kazettás mennyezete miatt Erdély-szerte párját ritkítja. Hogyan
kapcsolódik Adyhoz? Itt éltek Ady Endre apai nagyszülei. Házuk szemben volt a templommal
és amikor Ady náluk tartózkodott, gyakran betért a templomba, s órákra bezárkózva hangosan
énekelt, vagy perlekedett az Úrral. Itt látható a mennyezeten az a kazetta is, ami a cethalat
ábrázolja. Ez ihlette A nagy cethalhoz című versét.
Hazafelé tartva ellátogattunk Nagykárolyba, a magyar többségű partiumi városba, ahol
megtekintettük a Kárpát medence egyik legszebb kastélyát, a Loire-völgyi kastélyok mintájára
épült, felújított Károlyi-kastélyt.
Felejthetetlen négy napot töltöttünk Erdélyben.
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