
Az eltűnt idő nyomában….. 

Történelmi kirándulás az egykori koronázó városba 

 

A történelem iránt érdeklődő diákok október egyik, még napsütéses reggelén múltidéző túrára 

indultak a hajdan volt Magyarország területén, több határt átlépve, több szomszédos országot 

érintve. 

Az út Burgenland takaros falvain vezetett keresztül. A Fertő-tó partján, a Lajta-hegység fölött 

gyönyörű szivárvány mosolygott ránk, jelezve, jó helyen járunk, szép napunk lesz. 

Az első megálló valóban édes 

meglepetéseket tartogatott. Az ausztriai 

Kittsee csokigyára szakmai tanulmányút 

is volt az élelmiszeres tanulók számára, 

de a földmérő diákok is érdeklődve 

figyelték a csoki gyártás folyamatát, a 

hatalmas keverőgépeket, gyártósorokat. 

A gyárlátogatás után az elkészült 

termékek minőségét is ellenőrizhettük: 

a csoki kóstolás a nap felejthetetlen 

programja volt. Nem csak magunkra 

gondoltunk persze, alaposan be is 

vásároltunk a különleges csokoládékból, 

hogy örömet szerezhessünk a családnak, 

a barátoknak is. 

Pár perccel később már a szlovák határt 

léptük át, és a Duna vonalát követve 

érkeztünk az egykori Magyarország 

nyugati kapujához, Dévény várához. Az 

építmény romjaiban is impozáns, 

évezredek óta áll őrt a két folyó – a Duna 

és a Morva – torkolatánál, védve a római 

limest, vagy a középkori birodalmak 

határait. A meredek kősziklára épített 

erődítmény az Árpádok korában 

határvárként – Porta Hungariae – az 

ország nyugati kapujaként is szolgált. 



Utunk következő állomása és egyben 

végcélja az egykori magyar koronázó 

város, Pozsony, jelenleg Bratislava, 

Szlovákia fővárosa. A város fölé 

magasodó négytornyú vár a magyar 

történelem számos jelentős 

eseményének helyszíne. A szépen 

felújított bástyákról kitűnő panoráma 

nyílt a Dunára és a történelmi 

belvárosra, amit hamarosan meg is 

látogattunk. A hajdani koronázási 

menet útvonalán haladva először a 

koronázási templomot, a Szent 

Márton dómot tekintettük meg, mint 

történelmünk egyik legjelentősebb 

helyszínét. 11 magyar királyt és 8 

királynét koronáztak itt meg. A 

gyönyörű gótikus templom 

tornyán a magyar korona 

másolata látható. A koronázási 

menet következő állomása a 

Ferencrendiek temploma volt. Az 

új király itt ütötte lovaggá az arra 

érdemes alattvalókat. A város 

főtere anno piactérként szolgált, 

most elegáns palotákkal övezett 

korzó. A szépen felújított régi 

épületek közül kiemelkedik a Régi 

Városháza tömbje, aminek 

árkádjai alatt áthaladva a Prímás Palotához érünk. Ezeken az utcácskákon Napóleon hadai is 

masíroztak, az épületek fontos tárgyalások színhelyéül  szolgáltak. Napóleon bronzba öntött 

katonájával akár ma is találkozhatunk az egyik fő téri padnál, ahogy más furcsa, modern szobrokkal is, 

amelyek ugyancsak fotózásra csábítják a turistákat. A történelmet megidézve nem hagyhattuk ki a 

látnivalók sorából az egyetemi könyvtár épületét, amely egykor a híres reform országgyűlések 

színhelye volt. A történelmi városközpontot a Mihály-kapun keresztül hagytuk el, hogy egy rövid 

szabadprogram után az elnöki rezidenciaként szolgáló Grassalkovich palotánál felszálljunk 

autóbuszunkra, és elinduljunk hazafelé. 

 



Tartalmas és szép nap volt, sok mindent láttunk, sokat tanultunk, jól szórakoztunk. A feladatunk 

most, hogy új úti célt találjunk, amin majd ismét elindulhatunk az eltűnt idők nyomait kutatva….. 


