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Főurak,  nemesek,  sorsok  a  történelmi  Magyarországon  című  nyertes  pályázatunkat  a
gyergyószentmiklósi  partnerintézményünkkel  a  Batthyány  Ignác  Középiskolával  közösen
2022 tavaszán sikerült megvalósítanunk a járványügyi intézkedések feloldása után. Az első
szakaszban az  előkészítő  óra  után  iskolánk tanulói  látogattak  el  Gyergyószentmiklósra  és
környékére. 

A megvalósulás során az első napon az utazás töltötte ki a napunk szinte egészét, hiszen a
több mint  ötszász kilométeres  távolság leküzdése igénybe vette  az egész napunkat.  Az út
során  pihenőt  és  megállót  tartottunk  Nagyváradon,  ahol  a  szecessziós  építészeti  stílust
vizsgáltuk,  utaltunk  Ady Endre  itt  töltött  idejére,  valamint  meglátogattuk  a  várat,  ahol  I.
László  királyunkra  emlékeztünk  valamint  szóltunk  a  vár  és  a  város  szerepéről  a
történelmünkben, illetve Janus Pannonius is szóba került a Búcsú Váradtól című tanított ez
által ismert verse kapcsán. Este a vacsora után elfoglaltuk a szállásunkat testvériskolánkban.

Második  napunkon  Háromszékre  utaznunk.  Utunk  során  koszorút  helyeztünk  el  a
Nyergestetői emlékművön. Ezt követően meglátogattuk a zabolai református templomot, majd
Zágonban  Mikes  portát.  Innen  útközben  megálltunk  Gábor  Áron  síremlékénél,  majd  az
alsócsernátoni falumúzeumban tekintettük meg a kiállítást és hallgattuk meg a kiállításokról
szóló tájékoztatót.

Harmadik  napon  terveink  szerint  látogatást  tettünk  volna  gyergyószentmiklósi  Tarisznyás
Márton Múzeumba de sajnos a kiállítások átszervezése és felújítása miatt a múzeum nem volt
látogatható. Sétát tettünk a városban megtekintettük a Szent Miklós plébánia templomot és az
örmény templomot.  Délután  kirándulást  tettünk  a  Gyilkos  tóhoz és  Békás  szorosba.  Itt  a
földrajzi ismeretek mélyítése volt a cél.

Negyedik  napon  gyalogtúrát  tettünk  a  város  környékére,  fölkeresve  a  történelmi
Magyarország  egyik  határpontját,  amely  nagyon  sok tatár  betörésnek  volta  a  helyszíne  a
történelmünk során, fizikailag is bemutatva a lófőszékelység nehézségét a határvédő szerepük
helyszíni bejárásával. Este még néhány vállalkozó diákkal elsétáltunk a város szélében lévő
II.  világháborús  emlékműhöz,  amely  az  álmunkban  legyilkolt  magyar  katonáknak  állít
helyszíni emléket.

Utazásunk utolsó napján a hazautazás  során megálltunk Marosvécsen a kastélyban,  ahol a
kiállítást  maga  a  báró úr  mutatta  be nekünk,  ezzel  is  felvillantva  az  erdélyi  arisztokrácia
szerepét es feladatát a korabeli gazdasági és kulturális, politikai életben. Indulás előtt koszorút
helyeztünk el Wass Albert kastélykertben található sírjánál. Az esti órákban érkeztünk vissza
iskolánkhoz.

A második  szakaszban  a  gyergyói  csapat  utazott  hozzánk  Hevesre,  majd  innen  tovább  a
Felvidékre.  Első  nap:  egész  napos  utazás  Gyergyószentmiklósról  Hevesre.  Az  út  során
betervezett Karcagi Múzeum meglátogatása elmaradt, mert az autópálya kiépülése miatt az
ideális  útvonal  megváltozott,  és  a  jelen  körülmények  között  már  nem érinti  Karcagot.  A
busztársaság érthető okok miatt  az autópályán való közlekedést  preferálja.  Ezért  az utolsó
előtti napon egy korábban nem tervezett múzeum meglátogatása került a programba a Hevesi
események idején. 

Második nap: Utazás a Felvidékre Rozsnyó környékére. Kora délután Betléren az Andrássy
kastély megtekintése volt a program majd ezek után Krasznahorkaváralján az Andrássy Dénes
és  feleségének  mauzóleuma  került  fölkeresésre.  A  család  reprezentálja  a  korabeli
arisztokráciát  minden  vonatkozásban.  Szerepük,  tevékenységük  jól  érzékelhető  szelet  a



magyar  főúri  mindennapok  bemutatása  útján.  Különös  zamata  van  ennek  a  gyergyóiak
vonatkozásában hiszen a család őse székelyföldi származású volt. Ez külön érdekessé tette a
témát a tanulóknak.

Harmadik nap: A főúri témakör további bővítésének az ideje Látogatást tettünk Kassán, ahol
idegenvezető  mutatta  be  a  várost  és  a  méltán  híres  Székesegyházat,  ahol  a  kriptában
tiszteletünket  tettük  Rákóczi  Ferenc  szarkofágjánál  is.  Innen  a  gyönyörű  Szepességen
keresztül Kézsmárkra mentünk, ahol Rákóczi után egy újabb történelemformáló család lába
nyomát  vizsgáltuk.  Megtekintettük  a  város  mellett  Thököly  Imre  nyughelyét,  valamint  a
nemrégiben  a  vár  előtt  felállított  életnagyságú  lovasszobrát.  A  szabd  időben  a  vár
meglátogatására is volt módja a tanulóknak.

Negyedik nap: A Hevesre való visszaindulás előtt  a gömöri  kézművesek segítségével egy
foglalkozáson  vehettünk  részt,  ahol  a  hagyományos  kézműves  tevékenység  mellett,
bepillantást nyerhettünk a harangöntés tudományába, amit helyi gömöri mesterek végeznek
középkori technológia alkalmazásával.  Délután Hevesre visszaérve a Városi múzeumban a
múzeum vezetője előadásban mutatta be a környék nemeseinek egykori mindennapjait. Színes
érdekes példákat hozva igen nagy érdeklődést váltott  ki a hallagatóság köréből. Ez után a
város híres szülötte Kő Pál szobrászművész tárlatát tekintettük meg a Halász kastélyban, ami
helyet ad a kiállításnak. Érdekes egybeesés hogy személyében a Mester is a vidék nemességét
hordozta hiszen származására nézve ő is a vidék egyik meghatározó nemesi családjának az
ivadéka volt.

Ötödik nap: Egész napos utazás Hevesről Gyergyószentmiklósra.

A kirándulások után a záró foglalkozásokon értékeltük a megvalósult programokat, felidéztük
a  közös  élményeket.










