HATÁRTALANUL! – kirándulás Szlovákiában
Barangolás a cipszerek földjén, a felvidéki Szepességben
Iskolánk 2018-ban nyújtott be pályázatot a Határtalanul! program tanulmányi kirándulására. Nagy
örömünkre szolgált, hogy megnyertük a támogatást, mely lehetővé tette a négynapos utazáson való
részvételünket. Ez az összeg fedezte a 43 diák és 4 kísérőtanár utazásának, szállásának, teljes
ellátásának és belépőinek költségeit.
A hetedikes diákok nagy várakozással készültek a kirándulásra, melyet több, a szepességi régió
történelmét, kultúráját és természeti értékeit bemutató foglalkozás előzött meg.
2019. június 3-án kora reggel indultunk Felvidéki barangolásunkra. Mivel utunk egyik célja az volt,
hogy személyes kapcsolatok kialakítása révén is erősítsük diákjainkban a külhoni magyarsággal való
összetartozás érzését, a határ átlépése után Rimaszombaton felkerestünk egy szlovákiai magyar
iskolát (Tompa Mihály Református Gimnázium).

Ezután érkeztünk második állomásunkra, Rozsnyóra. Idegenvezetőnktől, Maksi Istvántól megtudtuk,
hogy ez a város II. Rákóczi Ferenc egyik kedvenc tartózkodási helyének számított, ezért 1706-ban
innen kormányozta a fennhatósága alatt lévő országrészeket. Rezidenciája a Nehrer-házban volt.
Rozsnyó Gömör térség északi részének legjelentősebb városa és 1776-tól a rozsnyói püspökség
székhelye. Fontos bányaváros volt. A város főterén megtekintettük Andrássy Franciska emlékművét.
Andrássy Dénes gróf felesége az iskolák, óvodák, kórházak és emberiességi szervezetek adakozó
támogatója, a Vakok és Siketnémák Intézete alapítója volt.
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Rozsnyóról Késmárkra vezetett az utunk, ahol az evangélikus templomban megkoszorúztuk II.
Rákóczi Ferenc nevelőapjának, Zrínyi Ilona második férjének, Felső-Magyarország fejedelmének, a
kuruc vezérnek, gróf Thököly Imrének a szarkofágját. Meglátogattuk az UNESCO Világörökség részét
képező cipszer fatemplomot is. Az egyedülálló faépítmény tiszafából és vörösfenyőből épült egyetlen
fém alkatrész felhasználása nélkül.

Késő délután érkeztünk Iglóra, ahol elfoglaltuk szállásunkat az Akadémiai Kollégiumban. Diákjaink
nagyon jól érezték magukat a kényelmes, háromágyas szobákban.
Az ízletes vacsora után, melyet a kollégium szomszédságában levő épületben kaptunk, esti
városnézésre indultunk. Igló a Szepesség egyik legjelentősebb városa. Megtekintettük Szűz Mária
Mennybemenetelének szentelt templomát, melynek 14. századi eredetű tornya Szlovákia
legmagasabb templomtornya. Gyönyörű a 18. századi városháza, a szepesi városok kormányzati
székháza, a 18. századi Provinciális ház, és a szecessziós színház épülete is.
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A klasszicista stílusú városháza előtt található Wagner János harangja, melyet Konrád mester
műhelyében öntöttek a 14. és 15. század fordulóján. Az emlékmű Kovaľ István szobrászművész
alkotása és a középkori harangöntő, Konrád mester képzeletbeli portréját ábrázolja. Az emlékmű
része egy félharang is, ahol a látogatók halkan megsúghatják kívánságukat és a harang
megkongatásával a mennyországba repíthetik. Természetesen ezt mi is megtettük!

Másnap korán keltünk, hiszen számos szepességi felfedeznivaló várt ránk. Elsőként a Szlovák
Paradicsom Nemzeti Parkba látogattunk, ahol az UNESCO Világörökség részét képező Dobsinai
Jégbarlangot kerestük fel. 20-30 percnyi meredek kaptató után értünk fel a barlanghoz, mely az örök
jég birodalmának helyszíne. Lélegzetelállító látványt nyújtott a néhol 25 méter vastagságot is elérő,
csillogó jégtakaró.
Következő programunk Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű erődítményének, Szepes várának
megtekintése volt. Itt született Szapolyai János magyar király. A vár múzeumában meglátogattuk a
különböző tárlatokat és a régészeti leletek bemutatóját. Felkerestük a Szent Erzsébet kápolnát és a
kínzókamrát is.
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Szepesváralján, a szepesi káptalan fürdőhelye mellett találtunk egy különleges természeti értéket, a
Szürke Szakáll-hegy savanyúvizes forrást, mely a barokk Szent Kereszt kápolna közelében buzog.
Gyakori jelenség errefelé, hogy ásványvíz tör a felszínre, és igen sok helyen, ahol ez megtörténik,
hófehér mésztufa (travertin) bevonatot képez a felszínen.

A Szepesi várral szemben fekvő dombon áll Szepeshely vallási települése. Az egykor nagyhatalmú,
„Felvidék Vatikánjának” nevezett Szepesi Káptalan területén is tettünk egy sétát. Láttuk a 18. századi
kanonoksort, a püspöki palotát és a hatalmas, kéttornyos, háromhajós, késő román stílusú, 13.
században épült Szent Márton székesegyházat (ami egyébként az Egri csillagokból ismert Mekcsey
István végső nyughelye is).
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Fárasztó napunknak még korántsem volt vége, hiszen ezután következett egy kiadós túra a Szlovák
Paradicsomban, eredeti nevén Felső-Magyarország Paradicsomában, a Tamásfalvi-kilátóhoz. A pazar
látvány, mely odafentről tárult a szemünk elé, valamennyiünket kárpótolt a túra nehézségeiért.

A harmadik nap első állomása a Szepesség központja, Lőcse, mely ismerősnek tűnt, hiszen itt
játszódik a Mikszáth Kálmán regényéből készült filmsorozat, A fekete város. Megtekintettük a
Felvidék legjelentősebb vallási építményei közé tartozó Szent Jakab katedrálist, az egykori
Magyarország egyik legszebb templomát. Itt található a világ legmagasabb templomi faoltára, mely
Lőcsei Pál műhelyében készült.
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Ezután egy rövid sétát tettünk a belvárosban. A régi városháza épülete a reneszánsz világi építészet
legjelentősebb remekművei közé tartozik. Ma a Szepesi Múzeum működik benne, melyet belülről is
megismerhettünk. A titkos lépcsőhöz vezető ajtó híres festménye a Jókai-regény ihletőjét, a Lőcsei
fehér asszonyt ábrázolja, amint csalfán hívogatja a városba bejutni akaró labanc ellenséget. Az író
fantáziája szerint a ledér asszony szerelme vezette a szabadságharc ügyének elárulására a várvédő
kapitányt, Andrássy István generálist.

Városnéző sétánk után ismét egy középkori várba kalauzolt el bennünket idegenvezetőnk.
Megmásztuk és végigjártuk Ólubló várát, amely 1412-ben történelmi találkozó színhelye volt: Itt
találkozott egymással Luxemburg Zsigmond magyar király és II. Ulászló lengyel uralkodó. A vár a
lengyel királyok zálogává vált és a lengyel polgármesterek - vagyis a zálogba kapott szepesi városok
igazgatásával megbízott személyek - székhelye lett.

6

Következő úticélunk Vöröskolostor: az ősi kolostor a karthauziaknak épült 1319-ben, a Berzeviczy
család őse, Kakas fia Rikolf alapította a Dunajec jobb partján, saját birtokán. Épületei részben helyre
vannak állítva, ebédlőjében 1520-ból való freskókat láthattunk. Nagyon érdekesnek találtuk a
Sziléziából származó Ciprián Fráterről szóló legendákat, akit megbecsült orvosnak, gyógyszerésznek,
botanikusnak és repülő szerzetesnek tartottak.

A nap utolsó programját mindenki nagy izgalommal várta: a Dunajecen gorál tutajokon tettünk festői
túrát a tajtékzó hullámokból kiemelkedő sziklák és a zöld fenyvesek között. A Dunajec folyó 800–900
méter magas festői mészkőszirtek között kanyarog, egyes helyeken 12 méterre szűkül össze.
Rendkívül nagy élményt jelentett a gyerekeknek: élvezték a különleges közlekedési eszközzel való
utazást, miközben a meseszép tájban gyönyörködhettek.
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Végül elérkezett kirándulásunk utolsó napja. Miután összecsomagoltunk és elköszöntünk iglói
vendéglátóinktól, a délelőttöt Kelet-Szlovákia legnagyobb városában, Kassán töltöttük.
Városnéző sétánk során megtekintettük a Kárpát-medence egyik legfantasztikusabb, fél ezer éven át
épített templomát, a Kassai dómot, megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi sírját.

A városnézés során Rákóczi, Kazinczy, Batsányi, Baróti Szabó Dávid, Bocskai, Bethlen Gábor, Márai
Sándor és egyéb más nagy magyar személyiségek életének kassai vonatkozásait ismerhettük meg.
Megnéztük a város fő utcáját, a városi színházat, az Andrássy-palotát, majd II. Rákóczi Ferenc
rodostói házának másolatát. Az épület elé 2006-ban szobrot is állítottak a fejedelem tiszteletére.
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Ezzel a programmal zárult szepességi kalandozásunk. Fáradtan, de gyönyörű élményekkel
gazdagodva érkeztünk vissza Székesfehérvárra.
Biztosak vagyunk benne, hogy ez a tanulmányi kirándulás gazdagította diákjaink történelmi, földrajzi,
irodalmi ismereteit, segítette az egységes nemzethez tartozás érzésének elmélyülését. A számtalan
közösségi élmény megélése pedig hozzájárult osztályközösségeik erősítéséhez és egymás jobb
megismeréséhez.

KÖSZÖNJÜK, HOGY RÉSZESEI LEHETTÜNK!
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