Kirándulás Sárospatakra!
Takács Zoltán
Történelem tanár
A Rákóczi Szövetség 2013 június 4-i a Magyar Összetartozás Napja alkalmából hirdette meg azt a
diákutaztatási programot, amelynek keretében, magyar iskolák pályázhattak maximum 200 ezer forint
összegig, azzal a feltétellel, hogy így egy másik határon túli iskolával együtt emlékeznek meg az 1920 június 4-i
szomorú és igazságtalan trianoni békediktátumról. Így vehettűnk részt két iskola képviseletében e programban.
Pályázati uticélunk Debrecen és Sárospatak volt. E tartalmas és gyönyörű kirándulásra június 6-án került sor, a
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 31 diákja, Kövendi István iskolalelkész, Takács Zoltán földrajztörténelem tanár és a “Iosif Vulcan” pedagógiai líceum 18 diákja, Kiri Tamás filozófia tanár irányításával.
Az indulás Nagyváradról, reggel fél 8-kor történt a Nagyállomástól.Istennek hála az idő is kellemes volt, az
eső már nem esett és így még nagyobb örömmel indulhattunk el. Útközben Sárospatak felé, megálltunk
Magyarország legdinamikusabban fejlődő, második legnépesebb városában, Debrecenben, a gyönyörűen
rendbetett “Kálvinista Róma” központjába, ahol kellemesen és hasznosan tölthettünk el egy órát. Meglátogattuk
a híres debreceni református nagytemplomot, felmentünk annak 61 méteres tornyába, ahonnan megcsodálhattuk
a város szépségeit. Megtekintettük a neves debreceni református kollégiumot, a csodálatosan kialakított,
hangulatos központot.Újult erővel indultunk tovább az uticélunk felé. A buszon kellemes, vidám légkör alakult
ki: beszélgettünk, énekeltünk, élveztük az utat.
A megérkezésünk a neves iskolavárosba, Sárospatakra, úgy 12 óra tájban lehetett. Már vártak bennünket,
ahol a sárospataki református gimnázium igazgatónője, az iskola lelkésze, tanárkollégák és persze a diákok,
nagy örömmel, meleg szeretettel és ízletes pogácsával, ásványvízzel fogadtak bennünket.Megérkezésünkor
kedvesen végigvezettek a nevezetes majd 500 éves, Magyarország legrégebben fennálló oktatási intézményén,
a neves sárospataki református kollégiumon, ahol olyan személyiségek tanultak mint: Kossuth Lajos, Móricz
Zsigmond, I Rákóczi György. Ezután az iskola csodálatos imatermében sorra kerűltek az ünnepi műsorok
bemutatása.
Nagy öröm volt találkozni a marosvásárhelyi diákokkal és kollégával, akik szintén e pályázat keretében
lehettek ott. A sárospatakiak csodálatosan szép, szívhez szóló, ünnepi műsort mutattak be, majd mi is ezt
tettük.Készűltünk magyar néptánccal, énekekkel, versekkel és személyes bizonyságtétellel. Ezután nagyon nagy
öröműnkre megkötöttük a testvériskolai kapcsolatot, a két református iskola között, amit a jövőben fogunk
igazán hasznosítani, megélni. Ez nem jöhetett volna létre a R. Sz. segítsége nélkül, amit nagyon őszintén, hálás
szívvel megköszönünk.
Az ünnepi műsorok után, megtekinthettük a csodálatosan szép iskola múzeum termét, ahol megcsodálhattuk
az iskolatörténeti és egyházmegyei kiállítást. Sok érdekes dolgot megtudhattunk e neves, nagy múltú iskoláról,
ahol annyi nagy híres magyar elődeink koptatták az iskola padjait és kaptak minőségi oktatást, tudást, igaz hitet,
emberséget.
Utunkat folytatva indultunk a Rákocziak pataki várába, ami fantasztikus élmény volt mindannyiunknak.
Csodálatos volt látni a szépen felújított reneszánsz középkori várat. Nagy örömmel néztük meg a Vörös-tornyot,
a benne kiállított szebbnél szebb tárgyakat, gyönyörűen berendezett szobákat. A toronyba kiérve, elénk tárult a
gyönyörű táj a kanyargó Bodrog folyóval, a zemplényi hegység minden szépségével. Nagy örömmel készítettük
a szebbnél szebb képeket, annak ellenére, hogy az eső már elkezdett szemelkélni. Megtekintettük a várban
kiállított, csodálatosan szép Rákóczi kiállítást, ami igazán nagy élmény volt. Szintén élmény volt belelátni
nagyságos fejedelemasszonyunk és iskolánk névadójának Lorántffy Zsuzsannának, a magyar történelem egyik
legszebb női ékességének, a magyar kultúra bőkezű támogatójának, Isten alázatos szolgájának a
mindennapjaiba. Csodálatos élménnyel gazdagodva hagytuk el a Pataki várat. Az eső sajnos elkezdett esni és
nagy szomorúsággal vettük tudomásul, hogy nem tudunk felmenni a sátoraljaújhelyi magyar Kálváriára.
Sok szép élménnyel meggazdagodva, este 6 órakor elindultunk hazafele. Debrecenbe megint megálltunk és a
diákok javaslatára még két orát, nagyon kellemes légkörben eltöltöttünk a Fórumban.
Este 10 óra fele érkeztünk meg szeretett városunkba, Nagyváradra.
Kedves diákjaim és tanárkollégáim nevében is szeretném a legőszintébben, hálás szívvel megköszönni a
Rákóczi Szövetségnek ezt a lehetőséget, hogy résztvehettünk e csodálatos kiránduláson.

Sárospataki Református Kollégium Múzeumában, a nagyságos fejedelemasszonyunk Lorántffy Zsuzsanna

szobránál

Sárospataki Rákóczi vár

A Sárospataki Református Kollégium imaterme, a lorántffys diákok műsoruk közben

A lorántffys és pedás diákokkal a Debreceni Nagytemplom előtt

