
 
 

Rákóczi nyomában a Felvidéken 
Élménybeszámoló 

 
 
Iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 4.994.650 Ft támo-
gatást nyert a 2021. évi Határtalanul! pályázaton.  
A pályázat címe: Rákóczi nyomában a Felvidéken.  
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000931. 
A kirándulást iskolánk szervezte. 
Ideje: 2022. június 6–10. Helye: Szlovákia. 
„Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával.”  
 
Első nap – 2022. június 6. hétfő 
Csornáról 6:45 órakor indultunk. A komáromi FA-TER Kft. minőségi buszán 55 tanuló és 5 
tanár jó hangulatban vágott neki az utazásnak. 
Borsiba 13 órakor érkeztünk meg nagy melegben. A település Sátoraljaújhelytől 3 km-re, a 
Zempléni-hegység déli lábánál, a Bodrog jobb partján fekszik. A borsi várkastélyban született 
II. Rákóczi Ferenc. 
A Rákóczi Kastélyközpont előtti Rákóczi-szobornál megemlékeztünk a nagyságos fejedelem-
ről: verset mondtunk, meghallgattuk A Fejedelem c. rockmusical egyik slágerét, majd megko-
szorúztuk a szobrot. 

 
Rákóczi-szobor – Borsi 



 
A gyönyörűen felújított és 2021-ben ünnepélyesen átadott Rákóczi Kastélyközpontban a 
magas létszám miatt két csoportban, tárlatvezetés keretében megnéztük a Rákóczi Három 
Születése c. interaktív kiállítást, amely Rákóczi korát és életét mutatta be.  

 
Rákóczi-kiállítás – Rákóczi Kastélyközpont, Borsi 

 
Ezután körpanoráma-vetítés következett. A nézőket körülölelő 360 fokos vászonra vetített 
filmek egyszerre látványosak és informatívak. Az 5-6 perces mozik bemutatták II. Rákóczi 
Ferenc életét, a Kárpát-medence őshonos fafajtáit, föléje repülhettünk a nevezetes Rákóczi-
emlékhelyeknek. Szlovákiában egyébként a pünkösdhétfő munkanap, a múzeumok persze 
ott is zárva vannak. Velünk kivételt tettek. 
Késő délután lesétáltunk a Bodrog-partra, de a szúnyogtámadás miatt villámgyorsan vissza-
vonultunk a kastélyudvarra. 
A Brigadéros Szállodában fejedelmi szobákban pihenhettek a 7.a és 7.c osztályos tanulók 
(maximum 45 férőhelyes a hotel.) Ezért a 7.b osztály a szomszédos faluban, Szőlőskén, a 
szintén kiváló Arany Puttony Panzióban töltötte az éjszakát. A vacsorát és a reggelit min-
dannyian a borsi Rákóczi Kastélyközpontban, a Nagyasszonyok Éttermében fogyasztottuk el. 
 
Második nap – 2022. június 7. kedd 
Kassán, Rákóczi szeretett városában kezdtük a napot. Itt csatlakozott hozzánk a pályázatbe-
adás után felkért rimaszombati idegenvezető, Maksi István.  
A Rodostói-ház hű építészeti másolata az eredetinek, alaprajza azonban lényegesen eltér. Az 
emberléptékű kiállítás részei: családi galéria, a hazaszállítás eseményei, a ház építésének 
lépései, a rodostói kápolna emléktárgyai. Az emlékház fő része a nagy ebédlő. Két csoport-
ban fértünk csak el. A tárlatvezető hölgy személyében igazi Rákóczi-fant ismertünk meg. 



 
Rodostói-ház – Kassa 

 
A Rodostói-ház udvarán áll a 240 cm magas és 9 tonnás Rákóczi-szobor egy brazíliai kő-
tömbön, rajta Rákóczi híres jelmondata: Cum Deo Pro Patria et Libertate. Versolvasással, 
énekléssel és koszorúzással emlékeztünk a magyar történelem egyik legrokonszenvesebb 
államférfijára. 

 
Rákóczi-szobor – Rodostói-ház udvara, Kassa 



Kassán, a Fő téren található Európa legkeletibb nyugati stílusú, gótikus épülete. A Szent Er-
zsébet székesegyházba csak két szentmise között mehettünk be. A dóm altemplomában 
1906. október 29-én helyezték el II. Rákóczi Ferenc földi maradványait. A sírbolt négy kőko-
porsójában a fejedelem mellett édesanyja, idősebb fia és hűséges emberei pihennek. A sír-
hely nemzeti zarándokhely. A Rákóczi-kriptában újabb főhajtás következett: vers, ének, ko-
szorúzás. 
 

 
Rákóczi-kripta – Kassa  
 
Kora délután a Szádelő-völgyben 9 km-es szurdoktúrát teljesítettünk erőltetett menetben. A 
túra első szakasza a Szár-patak mentén viszonylag széles aszfaltúton vezetett. A tanösvény 
tábláin magyarul is olvashattunk a völgy geológiájáról, gazdag növény-és állatvilágáról. Az 
internet szerinti kényelmes séta a valóságban folyamatosan emelkedő gyalogutat jelentett. A 
fahídnál jobbra 35 vállalkozó szellemű diák és három felnőtt egy meredek erdei ösvényen 
felkapaszkodott egy sziklaoromra is. 



 
Szádelő-völgyi gyalogtúra 
 

 
Szádelő-völgyi panoráma 
 
Késő délután Betléren, szintén két csoportban, tárlatvezetéssel megcsodáltuk az Andrássy-
kastélyt. A vadászkastély Szlovákia egyetlen olyan kastélya, amelynek 1945 után is megma-
radt a berendezése. Megnéztük a történelmi bútorokat, lakáskiegészítőket, a családi műkin-
cseket, a történelmi könyvtárat. Az Orientális és a Sárga Szobát, a Vörös fogadószalont, a 
grófi és grófnői lakosztályt. A folyosókat remek trófeák díszítették. Az alagsorban egzotikus 



állatok tárlatával fejeztük be a különleges időutazást.  Az Andrássy-mauzóleumot kihagytuk, 
mert időre kellett a szállásra megérkezni. 

 
Andrássy-kastély – Betlér  
 
Várhosszúréten az évfolyam nagy része a Jozefina Panzióban lett elszállásolva. Ezt a szállást 
az idegenvezető szerezte nekünk. Átlagos színvonalú volt néhány megoldandó nehézséggel. 
12 fiú a közeli Adriana panzióban lakott. 
Este 11 tanuló az idegenvezetővel felsétált a kápolnához. 
Étkezést a Jozefina panzióban kaptunk. A reggeli és a hideg csomag is svédasztalos volt. 
 
Harmadik nap – 2022. június 8. szerda 
Reggel csendes esőben pakoltunk be a buszba. A ki- és bepakolás napi programnak számított 
a változó szálláshelyek miatt, de várakozás feletti idővel ügyeskedtünk minden alkalommal. 
A füleki vár a Palócföld legnagyobb vára. Az impozáns várrom a város közepén magasodó 
vulkáni bazaltkúpra épült. A várudvaron sok érdekes történetet, legendát hallottunk a vár 
történetéről. A fedeles, ötszögletű és ötemeletes Bebek-bástya a vár legépebben megma-
radt része. A Füleki Vármúzeum állandó kiállításának e torony ad helyet. Az első szinten pa-
leontológiai, a másodikon régészeti gyűjtemény látható. A harmadik szinten látható „A füleki 
vár évszázadai” c. kiállítás, amely a füleki vár és város történetét mutatja be 1682-ig. A ne-
gyedik szinten interaktív pihenősarok várt bennünket, ahol 3D-s videó-konstrukción láthat-
tuk a vár eredeti állapotát. A legfelső emeleten időszaki kiállítást rendeztek be. A felső vár-
ban a palota maradványai, egy őrtorony és egy félkör alakú ágyúbástya maradt meg. A fel-
legvárból remek kilátás nyílt a városra és a Cseres-hegységre.  



 
Bebek-torony – Füleki vár 

 
A vár bejáratánál lévő trianoni emléktáblánál verssel, élő énekléssel (Csík zenekar: Hazám, 
hazám) és koszorúzással emlékeztünk. 

 
Trianon-emléktábla – Fülek 



Kora délután Alsósztregován, a Madách Kastélymúzeumban a tárlatvezető nagy szeretettel 
és ízes palóc tájszólással mutatta be nekünk Madách Imrét és Az ember tragédiáját egy eu-
rópai színvonalú tárlaton.  

 
Madách-kastély – Alsósztregova 

 
A kastély történelmi parkjában az elmúlt két évben modern múzeumpedagógiai eszközökkel 
és információs táblákkal tematikus utat, továbbá játszóteret, a patak felett hidat, színpadot 
építettek. A Madách-emlékműnél verssel, koszorúzással köszöntöttük a nagy magyar dráma-
írót és halhatatlan művét, Az ember tragédiáját. 

 
Madách-síremlék – Alsósztregova 



Szklabonyán, a Mikszáth Kálmán Emlékházban, két csoportban tárlatvezetéssel néztük meg 
a Szent Péter esernyője alatt c. 2021-ben felújított kiállítást. Mindkét tárlatvezető nagy-nagy 
szeretettel méltatta Mikszáth életét és munkásságát.  

 
Mikszáth-kiállítás – Szklabonya 

 
Az emlékház előtti Mikszáth-mellszobornál verssel és koszorúzással tisztelegtünk a nagy író 
előtt. 

 
Mikszáth-mellszobor – Szklabonya 



A szerdai programsorozatot Alsóbodokon fejeztük be. Útközben szakadt az eső, de megérke-
zésünkre elállt. Az Esterházy János Zarándokközpontban a múzeumban megnéztünk egy 
híradófilmet, majd a sziklakápolnában sok érdekességet megtudtunk Esterházy Jánosról a 
zarándokközpont igazgatójától. Isten szolgája Esterházy Jánosra versolvasással és koszorú-
zással emlékeztünk. 

 
Esterházy János sziklasírja – Alsóbodok  

 

 
Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna – Alsóbodok 



Szállásunk a Paulisz rancson volt. A fiúk a kisebb létszámuk miatt az apartmanokban kaptak 
helyet, a lányok az új kollégium épületében. Kiváló szállás volt mindegyik. Itt is svédasztalos 
reggeli várt bennünket és bőséges hideg csomaggal szálltunk fel a buszra. 
 
Negyedik nap – 2022. június 9. csütörtök 
Garamszentbenedek leghíresebb nevezetessége az 1075-ben alapított bencés apátsági 
templom, a közép-európai koragótika egyik legszebb emléke. Különlegesen szép bélletes 
főkapuja a jáki templom szépségével vetekszik. Az egyik legrégibb magyar bencés apátság 
jelenleg Szlovákia második legnagyobb kolostora. A 18. század végén Storno Ferenc soproni 
építész tervei alapján neogótikus, historizáló stílusban állították helyre a tűzvész után. A 
gyönyörű templomban, többek között, megnéztük a főhajó alatt a Koháry-család sírboltját. A 
lévai hős, Koháry István, síremléke a déli oldalhajó falában található. A kolostor néhány he-
lyiségét is megmutatták. Megtudtuk, hogy alig látogatják a templomot, a szlovákok egyálta-
lán nem, de a magyar csoportok sem. 

 
Bencés apátsági templom – Garamszentbenedek 

 
Selmecbánya a Felvidék egyik gyöngyszeme. A Selmeci-hegység egyik völgyében fekszik. A 
középkorban Európa leggazdagabb városai közé tartozott az ezüstbányászatnak köszönhető-
en. Itt jött létre a világ első bányászati akadémiája. Itt írták a híres bányászhimnuszt. A 18. 
században Magyarország harmadik legnépesebb városa. A városban 1704-ben sikertelen 
béketárgyalásokat folytatott Rákóczi fejedelem a bécsi udvarral.  
Selmecbányán az Óvár volt az első állomásunk. A helytörténeti, bányászati kiállítás mellett 
hatalmas pipagyűjteményre alig jutott idő. Az udvaron álló Honvéd-szobornál versolvasással 
és koszorúzással emlékeztünk az 1848/1849-es szabadságharcra. A szobrot Tóth Árpád költő 



édesapja készítette Zólyom főterére, és Trianon után sok viszontagság után állították fel az 
Óvár udvarán. 

 
Honvéd-szobor – Óvár, Selmecbánya 

 
Rövid séta következett a Szentháromság téren. A tér felső végén álló Evangélikus Líceum 
homlokzatán elhelyezett Petőfi-emléktáblánál verssel és koszorúzással üdvözöltük a magát 
öntudatosan magyarnak valló költőzsenit.  

 
Petőfi-emléktábla – Selmecbánya 

A pestisjárvány emlékére emelt Szentháromság-oszlopnál is megálltunk néhány mondatra. 



A város szélén lévő Szabadtéri Bányászati Múzeumban megnéztünk egy filmet az itteni bá-
nyászatról. Selmecbánya a magyarországi ezüstbányászat központja volt a középkorban. A 
filmnézés után köpenyben, sisakban és lámpákkal leereszkedtünk a föld alá a Bertalan-
aknában. Amikor lementünk, esett az eső, mire feljöttünk, sütött a nap. 

 
Szabadtéri Bányászati Múzeum – Selmecbánya 

 
Utolsó programhelyünk Léván a Barsi Múzeum volt. A lévai vár a Garam folyó völgyében egy 
sziklás vulkanikus nyúlványra épült. A Rákóczi-szabadságharc alatt többször is gazdát cserélt, 
végül 1709-ben a kurucok lerombolták a vár falait. A vár dicsőséges múltjára a romok és az 
alsó várban található Dobó-kastély emlékeztet. A várban lévő múzeumba szakadó esőben, 
két részletben mentünk be. A Barsi Múzeum kétszintes reneszánsz épületben működik. A 
szlovák nyelvű tárlatvezetést idegenvezetőnk fordította le. Az állandó tárlat a környék régé-
szeti, történelmi, néprajzi és természettudományi gyűjteménye. Közepesen találtuk érde-
kesnek. 

 



Barsi Múzeum – Léva 
Búcson a Karkó panzióban (Vintop Karkó Agropanzió) ismét minőségi szálláson pihenhet-
tünk. A vacsoránál – meglepetés akcióként – felköszöntöttük a tulajdonost, Karkó Henriettát, 
egy róla írt verssel. Nagy meghatottsággal mondott köszönetet. Karkó Henrietta alapította a 
ma is aktív Felvidéki Rockszínházat. 
 
Ötödik nap – 2022. június 10. péntek 
Búcs szőlőtermesztéséről ismert falu. Komáromtól 28 km-re északkeletre fekszik a Mátyus-
föld legdélibb, Dunára lefutó szélén. Jelenleg is 92%-ban magyarlakta község. Szlovákia szob-
rokban leggazdagabb faluja. A teljes délelőttöt ebben a vendégszerető közösségben töltöt-
tük.  
A központban megemlékeztünk a kitelepítettek kopjafájánál a Csehországba deportált és a 
Magyarországra áttelepített búcsi emberekről verssel és koszorúzással. 
 

 
A kitelepítettek kopjafája – Búcs 

 
A kopjafával szemközt egy ligetben bújik meg Esterházy János mellszobra, amely az első köz-
téri Esterházy-szobor volt Szlovákiában. Verssel és koszorúzással hajtottunk fejet. A központ-
ban végül Bulcsú vezér monumentális lovasszobrát csodáltuk meg. 
A Katona Mihály Magyar Alapiskolában több mint egy órát töltöttünk. A 7-8-9. évfolyamos 
tanulókkal közös program keretében először bemutatkoztunk egymásnak. Mi két filmet vetí-
tettünk le Csorna városról és a Rákóczi-iskoláról; ők szóban, nagyon szellemesen ajánlották 
magukat. Ezt követően megajándékoztuk egymást. Sok könyvet, tankönyvet, naptárt, vala-



mint rábaközi perecet vittünk nekik. Végül körbesétáltunk az épületben, benéztünk a tan-
termekbe, a tornaterembe, a tanulók és a tanárok beszélgettek egymással. 

 
Csornai bemutatkozás – Katona Mihály Alapiskola, Búcs 

 



 
Búcsi bemutatkozás – Katona Mihály Alapiskola, Búcs 

A Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házában Szobiné Kerekes Eszter, Eszti néni szenve-
délyes kalauzolásával gyönyörködtünk a népviseletben. 2022. április 22-én avatóünnepség 
volt a portán, mert a bővítés eredményeként többfunkciós közösségi alkotóműhelyekkel 
bővítették, ahová múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokat terveznek a tavasszal 
felújított és bővített kiállítási anyagokban. 



 
Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Háza – Búcs 

 
A református templomban Nagy Zsolt tiszteletes fogadott bennünket. Szívhez szólóan be-
szélt hozzánk. Közösen elénekeltük a Himnuszt. A templom bejáratánál lévő emléktáblánál 
verssel és koszorúzással emlékeztünk a kitelepítettekre. 

 
Református templom – Búcs 

A temetőben megkoszorúztuk Katona Mihály sírját, amit nehezen találtunk meg. 
A Karkó panzióban finom ebéddel vártak bennünket. Nehéz szívvel búcsúztunk el a kedves 
búcsiaktól. 
 



Révkomáromban a Zichy-palotában lévő Duna Menti Múzeumban a Jókai-Lehár-kiállítást 
néztük meg tárlatvezetéssel. A látogatás elején megismerkedtünk egy kedves, szakállas bá-
csival, aki a sétabotját az igazgató bácsinak ajándékozta. A tárlatvezetőtől megtudtuk, hogy 
Révkomárom híres festőművészével, Fügedy Jenővel, hozott össze bennünket a Jóisten. 

 
Jókai-Lehár-kiállítás – Révkomárom 

 
A Jókai-szobornál, majd a Klapka-szobornál verssel és koszorúzással tisztelegtünk a nagy 
mesemondó és a szabadságharcos tábornok emléke előtt. 

 
Jókai-szobor – Révkomárom 



 
Klapka-szobor – Révkomárom 

 
A révkomáromi várban a helyi vezető másfél órán keresztül sok-sok érdekességet megmuta-
tott. Legnagyobb sikere a vakalagútnak lett. 

 
Lipót-kapu, Újvár – Révkomárom 



Hat óra előtt indultunk haza. Este hét órára érkeztünk Csornára. 
Megköszöntük sofőrünknek, Horvát Róbertnek, a biztonságos vezetést és az emberségét. 
Az időjárással – a Jóistennek köszönhetően – szinte végig barátságban voltunk. Ha esett, 
éppen buszban ültünk, általában hét ágra sütött a nap. 
Tanulmányi kiránduláson vettünk részt, nem turistaúton. Magyar tudattal és magyar szívvel 
mentünk, és magyarságismeretben gazdagon tértünk haza. 15 helyen tartottunk megemlé-
kezést: ez 15 verset és 15 koszorút jelent. A tanulók 37 kiselőadást tartottak a buszon és 
több helyszínen. Tisztelet és elismerés nekik! 
Köszönet jár a tanároknak, mert végig segítették, tanították, nevelték a diákjaikat.  
Kísérő tanárok: Turiné Németh Edit, Kovács Rita, Polgárné Németh Rita, Nyíry Zsuzsanna. 
 
 
Csorna, 2022. 07. 26. Herman Antal 
 projektvezető 
 
 
BETHLEN GÁBOR Alapkezelő Zrt. Határtalanul! program 


