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A diákok játékos formában, Deák Ferenc Mondák és mesék című könyvében megjelent, II. 

Rákóczi Ferenchez kapcsolódó történetének felidézése során ismerkedtek meg a Felvidék 

városaival. A kirándulás során érintettük azokat a helyszíneket, amelyek valamilyen módon 

kapcsolódtak Rákóczi életéhez, politikai vagy hadi szerepéhez. Érsekújváron a Rákóczi-

szabadságharc idején egy vár állt, az 1706-ban aláírt fegyverszünet az ő nevéhez fűződött. Itt 

olvastuk fel a " Furfangos Támadi" történetét, amely a labanc időszakhoz kötődik. Rozsnyón 

megtekintettük a székesegyházat és a Neher-házat, ahol szívesen tartózkodott. A háznál 

felidéztük "A kis kuruc" történetét, amely Szeged várának felszabadításáról szólt. Késmárkon 

az evangélikus templomban, II. Rákóczi Ferenc nevelőapjának, Thököly Imrének szarkofágja 

látható, amit megkoszorúztunk. Thökölyhez kapcsolódik "Csikaló" története, amelyet 

felolvastunk a templom környékén. Lőcsén megtekintettük a Szent Jakab-templomot. 

Kirándulásunk során ismerkedtünk meg a lőcsei fehér asszony történetével is. Hogy itt se 

maradjunk történet nélkül, "A hét Czötkény" című mondát meséltük el. Borsiban felkerestük 

Rákóczi szülőházát, amely ma múzeumként üzemel. A múzeumnál egy újabb történettel 

ismerkedtünk meg, ezúttal a "Haragos Kengyela" mutatkozott be nekünk. Rákóczi szobra előtt 

elénekeltük a Himnuszt, és koszorúzással tisztelegtünk előtte. Kassán, a gótikus Szent Erzsébet 

dómban található márványkoporsóját, és a Rodostói-házat is megtekintettük. Ez utóbbinál "A 

majtényi patak" történetét idéztük fel. Folytattuk utazásunkat Mikszáth Kálmán szülőfalujába, 

Szklabonyára. A helyi múzeum színesen mutatja be a nagy palóc életét. Alsósztregován Arany 

Jánosnak Madács Imrénél tett látogatására emlékeztünk a Madách-kastély megtekintése során. 

Az utolsó nap zárásaként kerestük fel a Gombaszögi barlangot, amely az UNECSO 

világörökségi listáján is szereplő cseppkőbarlang legfőbb látnivalója a sok-sok szalmacseppkő, 

amelyekből Szlovákia területén itt található a legtöbb. Befejezésül felkerestük az Andrássy 

család felvidéki birtokai közül a betléri kastélyt, amelynek hatalmas könyvtárában számos 

könyvritkaságot és régiséget gyűjtenek. Az egykor vadászkastélyként használt épületben 

berendezett kiállítás, egy gazdag felvidéki arisztokrata család lakáskultúrájába, és egy 

végérvényesen elmúlt világba enged bepillantást. 

A gyerekek az útjuk során naplót vezettek az élményeikről, esténként pedig játékos 

feladatlappal, drámajátékkal tettük emlékezetessé ottlétüket. 


