Határtalanul!
„Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában, Szlovéniában és
Horvátországban” HAT-20-03-0332
A Határtalanul program keretén belül lehetősége nyílt a Pásztorvölgyi Általános Iskola
és Gimnázium 12.B osztályos diákjainak, hogy megcsodálják a történelmi
Magyarország déli területeit, egy 5 napos kirándulás során. Velünk utazott kísérőink
között történelem-tanárnőnk, és egy tapasztalt idegenvezető is, ami sokat jelentett a
történelem és a magyar érettségi előtt. Érdekes kalandokban volt részünk, attól a
perctől kezdve, hogy felszálltunk a buszra, 2021. szeptember 6-án, hajnalban.
Az első nap fele utazással telt, és a magyar táj megcsodálásával. Első állomásunk
Lendva volt. A helyi szőlőhegyről elképesztő volt a kilátás, három ország látóhatára
látszott, és az ott található Szentháromság kápolnában lehetőségünk volt a város
történelmével megismerkedni, majd Hadik Mihály múmiáját megtekinteni, amelyet
üvegkoporsóba helyeztek. A kápolnában látottak után meglátogattuk a BánffyEsterházy kastélyt, ahol Zala György munkáit tekintettük meg. A kiállítás után a
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben őszintén bemutatták a magyarság sajátos
helyzetét, meséltek arról, hogyan őrzik a magyar hagyományokat, és lehetőségünk
volt megismerkedni a helyi iskolarendszerrel és az életkörülményekkel. A beszélgetés
és egy finom olasz fagylalt után Bántornyán megtekintettük az Árpád-kori román és
gótikus stílusjegyekkel ellátott templomot. Az utolsó megálló a Dobronak mellett
található trópusi orchidea farm volt, ahol különleges növényeket csodáltunk meg.

A második napot egy kellemes túrával indítottuk a Hármashatárra, ahol Magyarország,
Ausztria és Szlovénia határai találkoznak. A 384 m magasságban emelt emlékművet
körül sétálva 3 országba léphettünk, és érdekes volt belegondolni, hogy ezt nem
lehetett mindig szabadon megtenni.
A kirándulás után Grad-ra (Felsőlendva) látogattunk, ahol megtekintettük a 13.
században készült hatalmas várat. Mártonhelyen pedig egy gyönyörű, 14. századi
templomot vettünk úticélul, ahol nagyon szép állapotú freskókról mesélt az
idegenvezetőnk.

A harmadik nap Horvátország fővárosába, Zágrábba utaztunk, ahol egy hosszú sétára
indultunk, és a káptalandombi székesegyházat megtekintettük, valamint a
felsővárosban a Szent Márk templomot. A városnézésre bőven volt időnk, így
mindenki felfedezhette a történelmi város kincseit.
Esti szállásunk már a horvát tengerparton volt. Még érkezéskor meghódítottuk a
tengert, strandoltunk a kellemes vízben. Másnap felfedeztük Fiume-t, és a tengerparti
város kincseit. Érdekes volt belegondolni, hogy ez a nagy kikötőváros a 20. század
elején még Magyarországhoz tartozott. A Baross emléktáblát megkoszorúzta az
osztály, majd a történelmi épületek között hosszas sétára indultunk. Később
Tersattoba látogattunk, ahol a helyi kápolnát tekintettük meg, ahol számos tengerrel
kapcsolatos emléktárgyat láthattunk. Fiumétől nem messze található Abbázia, ahol a
régi villák és kúriák között sétáltunk, majd a horvát tengerben csobbantunk.

Az utolsó, vagyis ötödik napon elindultunk hazafelé, azonban volt még néhány
érdekes megálló. Varasdon, ami több mint 200 évig Horvátország fővárosa volt,
felkerestük az Erdődy várkastélyt, majd a Draskovics palotát, és sétáltunk a
belvárosban. A séta után Csáktornyára látogattunk, megtekintettük Zrínyi teljes alakos
szobrát, és a történelmi jelentőségéről beszélgettünk. Az esti órákban szerencsésen
megérkeztünk Egerbe.
Aki nyitott volt rá, az sokat tanulhatott a magyar történelemről az út során. Mi már csak
elképzelni tudjuk, milyen érzés lehetett egyik napról a másikra, költözés nélkül egy
másik ország lakójává válni, nemzeti kisebbségbe kerülni.
Egy ilyen kirándulás a sok-sok látnivaló mellett új nézőpontokat, és felfedezéseket is
kínál.
Köszönjük a lehetőséget, és azt kívánjuk, legyen másnak is ilyenben része!

Eger, 2021. szeptember 30.
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