
Március 15-én Nagyváradon ünnepeltünk 

 (A cikk a karcagi Hírmondó egyik márciusi számában jelent meg) 

 

     A Rákóczi Szövetség nyújtotta pályázati lehetőségek keretein belül a Szentannai Sámuel 

Középiskola és Kollégium tanulói és tanárai, valamint a Karcagi Rákóczi Szövetség 

Egyesület tagjai nagyszerű kiránduláson vettek részt március 15-én. Úti célunk Ady Endre 

„kis Pece-parti Párizsa”, azaz  Nagyvárad volt. Mint ahogy az egyesület elnökétől, Spisák 

Dezsőtől megtudhattuk, a karcagi tanulók számára szervezett március 15-I kirándulásoknak 

már hagyománya van. 

     Megérkezve a Sebes-Körös által kettéosztott városba, lelkes idegenvezető várt minket, egy 

nyugdíjas kolléga, aki nagyon jól ismerte a város történetét és minden nevezetességét. 

     Elsőként a festői szépségű Sebes-Körös mentén sétáltunk, ahonnan megcsodáltuk a folyó 

mentén található szép épületeket, többek között a Városházát és a Szent László-templomot. 

Innen az Ady Endre Líceum felé indultunk, de menet közben a jelenlegi Magyar Állami 

Színház, az egykori Szigligeti Ede nevét viselő “görögös” kinézetű épület történetét is 

meghallgattuk. A színház mellett felfedeztük az Emke kávéházat, ahol Ady megismerte Lédát 

és itt találkozott barátaival. 

     Mindenkinek nagyon tetszett a Líceum, Nagyvárad legpatinásabb magyar tannyelvű 

gimnáziuma, amely az 1771-ben alapított Orsolya-rendi zárdaiskola utódja és 1990-től viseli 

mai nevét. Az iskola igazgatónője, tanárai és tanuói kedvesen fogadtak minket, miközben 

vezetőnkkel bejártuk a híres gimnázium labirintusra emlékeztető folyosóit, megnéztünk 

néhány tantermet, laboratóriumot, a könyvtárat és a klubtermet, ahol éppen az iskolai március 

15-i ünnepség előkészületei folytak. Tanulóinknak lehetősége nyílt beszélgetni ottani 

diákokkal és összehasonlítani a két iskolában zajló élet minden színterét. Nagyon értékeltük, 

hogy a szűk folyosók komor falait és az osztálytermeket szép, ízléses rajzok, dekorációk és 

osztálytablók teszik színesebbé, valamint az iskola egész területén tisztaság, rend és 

fegyelmezettség uralkodik. 

     A gimnáziumból kijövet ideális helyet találtunk újabb közös fotózáshoz: a Holnaposok 

szoborcsoportját, amely Ady Endrét, Juhász Gyulát, Dutka Ákost és Emőd Tamást ábrázolja.  

Ők négyen voltak 1908-ban a Holnap Irodalmi Társaság megalapítói és az első Holnap 

antológia kiadói. A szobrok nagyon népszerűek lettek körünkben és sok remek fotót 

készítettünk. A szobrász kívánsága, hogy a látogatókat is bevonja kompozícójába, valóra vált 

azzal, hogy a kávéházi asztal egyik székét üresen hagyta. Arra a székre bárki leülhet. 

     Ezek után a Nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeum megtekintése következett hosszú 

séta után, amelynek során megcsodáltuk a Nagyvárad központjában található Fekete Sas 

palotát, a város egyik legismertebb, szecessziós stílusban épült nevezetességét. A színes 

üvegtető és a csalogató kávézók sora a folyosókon utánozhatatlan hangulatot kölcsönöz az 

épületnek. 

     Megdöbbentően sok zöld övezet található a városban. A parkok rendezettek, tiszták, 

ötletesen elhelyezett szemetesládákkal és még kiszáradt fából készített könyvtartókat is 

láttunk, amelyek tele voltak könyvekkel, folyóiratokkal. 

     Végül megérkeztünk a Várhoz, ahol töténelmi időutazást tettünk a múltban. A város 

megalapítását visszavezetik egészen Szent Lászlóig, aki nemcsak megalapítója de később az 

egyik védőszelleme is lett. Ő építtette a monostort a mai vár helyén. A későbbiekben a 

várként használt épület többször elpusztult és újjáépült - tatárok kőhajító gépeikkel 

ostromolták, Ali bég támadta meg, Ali pasa hatvanezer fős seregével foglalta el. 1650 körül 

Bethlen Gábor újjáépítési terveinek köszönhetően nyerte el ötszögletű alakját és lépett elő 

Közép-Kelet Európa legnagyobb reneszánsz palotájává. Napjainkban, a gyünyörűen felújított 

Vár területén található a vár múzeuma, a városi múzeum, a kőtár, egy gasztronómiai kiállítás, 



valamint a céhek utcája és egy többfunkciós kulturális tér. A Csonka-bástyában kialakított 

nyári színházban a debreceni színtársulat szórakoztatja a magyar közönséget. 

     A délelőtti zsúfolt program után kellemes légkörben fogyasztottuk el ebédünket a 

Tavernában. Ebéd utáni kevés szabadidőnket a sétálóutca nyüzsgő világában töltöttük el, 

nézegettünk, szuveníreket vásároltunk és a tanulóink számára is készítettünk egy kis 

meglepetést a hazaútra. 

     Miután mindenki megérkezett a találkozóhelyre, együtt indultunk el az ünnepi 

megemlékezésre, amelynek helyszíne a Szacsvay Imre jegyző szobra előtti tér volt. Mi a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a történelmi egyházakkal és civil 

szervezetekkel közös rendezvényén vettünk részt. Meghallgattuk Viorica Dăncilă és Orbán 

Viktor miniszterelnökök üzenetének tolmácsolását, majd Cseke Attila, a Bihar megyei 

RMDSZ elnöke méltatta az ünnepet. Beszédében kiemelte, hogy március 15-e egy valóságos 

kincs, amely ma, 170 évvel az események után is hitet, utat és célt mutat nekünk. Továbbá a 

Minority SafePack aláírására buzdított, amire a helyszínen lehetőség volt. Ezzel a polgári 

kezdeményezéssel elérhető, hogy erősödjön a nemzeti és nyelvi kisebbséghez tartozó 

személyek védelme és az Unió kulturális és nyelvi sokszínűsége. Meghallgattuk a cserkészek 

eskütételének szövegét, és a Szacsvay Imre Általános Iskola és a Művészeti líceum tanulóinak 

műsorát. Meghatottan éltük át, ahogyan Meleg Vilmos színművész elszavalta Petőfi Sándor 

Nemzeti dal című költeményét. Az ezt követő koszorúzás alakalmával iskolánk képviselői is 

elhelyezték az emlékezés koszorúját a szobornál. A rendezvénysorozat lovas huszárok 

vezetésével történő látványos fáklyás felvonulással ért véget. Felemelő érzés volt számunkra, 

hogy a kisebbségben élő magyarokkal együtt vonulhattunk fel, átérezve nehézségekkel tele 

sorsukat. Úgy vettük észre, hogy nekik is tetszett jelenlétünk, a 37 karcagi tanuló és 7 

pedagógus jelenléte, akik erősítették őket az ünneplésben. 

     Mindezek után élményekkel gazdagodva indultunk haza. A visszaúton egy játékos 

vetélkedőt szerveztünk tanulóink számára, amelyen keresztül meggyőződtünk arról, hogy mit 

tanultak, jegyeztek és tapasztaltak meg a nap folyamán hallottakból és látottakból. A 

kérdésekre jól válaszolók apró édességet kaptak jutalmul. 

     A 17 kilométernyi gyaloglás után fizikailag elfáradva, de történelmi, irodalmi, művészeti 

ismeretekkel és sok személyes benyomással, élménnyel gyarapodva érkeztünk haza. 
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