
Utazás Kárpátaljára II. Rákóczi Ferenc nyomában

A skanzenben

A Szerb Antal Gimnázium 10.b osztálya, kiegészülve 6 diákkal 2019. május 27-30.
között a Határtalanul… pályázat (HAT-18-0049 )  keretében  minden értelemben időutazáson
vett  részt  Ukrajna  Kárpátalja  kerületében.  Elsősorban  a  nagyságos  fejedelem  itteni
tevékenységéhez  köthető  helyszíneket  jártuk  végig.  A  történelmi  ismeretek  gyarapítása
mellett oktatási segédeszközöket vittünk a Nagydobronyi Középiskola számára.

Az első nap hosszú buszozással kezdődött,  melyet jelentősen befolyásolt a két órás
várakozás  a  határon.  Utána azonban helyi  idegenvezetőnk  Balogh Henriett  kalauzolásával
megismerkedtünk Beregszász belvárosával,  az Illyés Gyula Főiskola épületével és a város
szépen felújított főterével.

Este érkeztünk Nagydobronyba a szálláshelyünkre, ahol szívélyes fogadtatásban volt
részünk.  A  helyi  Irgalmas  Samaritánus  Református  Otthon  rendkívül  barátságos
vendéglátónak  bizonyult.  Az  esti  beszélgetések  során  pedig  képet  kaphattunk  a  helyi
viszonyokról, a kárpátaljai magyarok hétköznapjairól.

Második  napunk  első  állomása  a  Munkácsi  vár  volt,  ahol  a  kis  Rákóczi  Ferenc
édesanyjával  Zrínyi  Ilonával  3  évet  töltött  császári  ostromzár  alatt.  A  kiállítás  a
körülményekhez képest pontosan mutatja be a korszak viszonyait, bár lényegében csak ukrán
felirattal találkoztunk a termekben. Délután Beregszentmiklós két kastélyával ismerkedtünk
meg. Itt töltötte a fejedelem utolsó magyarországi éjszakáját 1711 tavaszán.

A harmadik napon Ungvárra vitt utunk. Ez a város Kárpátalja központja. A várbeli
kiállítás megtekintése után nagyon érdekes volt végig járni a helyi skanzent. Itt mutatják be a
Kárpátalján élő népcsoportok építészetét. Láthattunk ruszin, lengyel, szlovák, magyar és gorál



házat  is.  Gyönyörű  a  görögkatolikus  templom,  melyet  fából  építettek  szög  felhasználása
nélkül.

Tanulságos volt  a  100 évvel  korábbi  rekonstruált  iskolai  tanterem,  melyhez  tanítói
szoba is tartozott. Ungváron rövid szabadprogram következett, majd a méltán híres hársfasor
alatti sétával ért véget itteni kirándulásunk.

Utunk utolsó napját Tiszaújlakon kezdtük. Az itteni Sóházat rohanták le Esze Tamás
kurucai,  lényegében  ettől  az  eseménytől  datálhatjuk  a  szabadságharc  kirobbanását.
Tiszteletünket tettük a Turul emlékműnél is. 

Innen indultunk haza és két és fél órás várakozás után tudtunk átkelni a határon. Este 6
órára értünk a Gimnázium épülete elé.

Azt  hiszem,  hogy  túl  a  kirándulás  tanulmányi  hasznán  és  a  helyi  magyarok
mindennapjainak megismerésén, ez az út arra is jó volt, hogy a határok nélküli Európához
szokott diákjaink láthatták, hogy milyen viszonyok uralkodtak 1989 előtt Közép-Európában.

Az ungvári vár bejárata előtt


