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A kirándulás 08:07 perckor vette kezdetét. A kibérelt autóbusz iskolánkat elhagyva Segesvár fele 

vette az irányt. Zsigmond Zoltán történelem szakos kollégával együtt úgy döntöttünk, hogy a 

délutáni nagy forgalomra való tekintettel az utazásunkat Segesvár  meglátogatásával kezdjük. A 

megérkezéskor a diákok nagy izgalommal szálltak le az óváros hátsó részén levő parkolónál és a 

lépcsősor megmászásával betekinthettek a csodálatos középkori város titkaiba. 

A hátsó bejáratnál közösen elszavaltuk a Petőfi Sándor: Nemzeti dalát, amellyel kezdetét vette a 

rendhagyó történelemóránk. A költemény elszavalása után a történelem szakos kollégám 

bemutatta a segesvári csata helyszínének kiterjedését, a magyarok utolsó leheletig való küzdését 

az orosz kozákok ellen és Petőfi Sándor hősies küzdelmét. 

A kapun áthaladva betekintést nyerhettünk Segesvár bástyáinak titkaiba, a multikulturális város 

céhes történelmébe. Közösen felsétáltunk az német tannyelvű evangélikus templomig, ahol a 

tanulók rácsodálkoztak az oktatás nyelvére. A templom mellett levő evangélikus temető magyar 

nyelvű felirata volt számukra a leglenyűgözőbb. A következő állomásunk a segesvári torony 

megmászása volt, sokan a tériszonyuk miatt nem tudták megszemlélni a pompás kilátást. 

A toronyból való leérkezéskor visszaindultunk a Fehéregyházára a Petőfi múzeumba, ahol 

megkoszorúztuk a tömegsírt jelölő szobrot, és megtekintettünk a kicsi, ám mégis sokatmondó 

múzeumot. A rendhagyó történelemóra folytatása következett: Petőfi rejtélyes eltűnése, a 

haláláról- és az esetleges túléléséről szóló legendák is elhangzottak, illetve a Petőfi Sándor 

harcias, katonai teljesítményéről szóló leírások hangzottak el. Az egyik legfontosabb kérdésüket: 

a ,,hogyan került Petőfi Erdélybe?” is sikerült megválaszolni.A történelemóra következő 

mozzanata a magyarok hősies helytállásának a kiemelése volt, az őket bekerítő oroszok ellen. A 

tanulókat megrázta az alattuk elhelyezkedő tömegsírok jelenléte. A lenyűgöző szobor 

árnyékában csendben, tisztelettudóan hallgatták végig az 1848--49-es csata és az azt lezáró 

utolsó csata pillanatainak részleteit.  

 A tanulók beírták magukat az emlékkönyvbe, tudták, hogy egy emlékezetes pillanatnak lehetnek 

a részesei. 

A múzeum után a Héjjasfalva fele vezető út mellett elhelyezkedő Ispán-kúti Petőfi emlékhelynél 

újabb koszorúzásra került sor, a szemtanúk szerinti utolsó helyszín, ahol Petőfi Sándor nemzeti 

költőnket utoljára látták élve. 

Hazaindultunk. A hazaúton Szászkézd építészeti sajátosságait, a szász település paraszti várát is 

megcsodáltuk a buszból, amely most felújítási munkálatok alatt van.  

Hazaérkeztünk és mindenki élményekkel gazdagodva hazafele indult. 

 


