
Beszámoló a Collegium horvátországi kirándulásáról 
Abban a szerencsében volt részem, hogy 2018. március 14-18 között az Eötvös József 

Collegium azon tagjai közé kerülhettem, akik kiutazhattak az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kirobbanásának immár 170. évfordulója alkalmából Horvátországba, hogy az 
ottani magyar közösségekkel együtt ünnepelhessük meg ezt a jeles dátumot. Utunk során 
bejártuk az ország jelentős részét, Eszéktől Fiuméig, a Plitvicei-tavaktól Varasdig. A 
következő beszámolóban összefoglalom az út főbb eseményeit, saját élményeimmel, 
benyomásaimmal megfűszerezve. 

Március 14-én, szerdán, a Balogh lejtő aljánál lévő buszmegállóból indult a kirándulás, 
rögtön egy komoly útszakasszal, hiszen az első állomás Eszék volt, a Dráva fontos 
átkelőhelye, Kelet-Szlavónia legnagyobb városa. A kicsivel több, mint 100 000 lakosú 
településre kora délután érkeztünk meg, miután viszonylag rövid várakozás után sikerült 
átjutnunk a határon. Eszék-Baranya megye székhelyén elsőképpen meglátogattuk a 
Strossmayer Egyetemet, ahol egy kölcsönös bemutatkozást bonyolítottunk le az ottani Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékkel. Itt megtekinthettünk az első írott horvát nyelvemlék, a baskai 
kőtábla egyik másolatát (egy másik másolat található Baskában, az eredeti pedig Zágrábban). 
Ajándékképpen átadtunk a tanszéknek egy collegiumi kiadású könyvekből álló csomagot, 
mely változatos témájú irományokat tartalmazott a konferenciakötetektől az életrajzokig. A 
következő program egy március 15-i megemlékezés volt a HMOM, a Horvátországi Magyar 
Oktatási és Művelődési Központ szervezésében, akik vendégül látták a Collegiumot és a 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskoláját. A három intézmény mindegyike műsorral készült, az EJC verses, zenés 
produkciót adott elő, közös énekléssel, valamint gordonkajátékkal, versmondással. 
Természetesen itt sem maradhatott el az EJC-s könyvcsomag átadása. A közös ünneplést 
fogadás követte, kötetlen beszélgetéssel, majd ennek végeztével kellemes hangulatban 
hagytuk el az intézményt, hogy megnézzük Eszék városát, melynek egyik fő jellegzetessége a 
hatalmas Szent Péter és Pál Nagytemplom. A város központja kiválóan kiépített, viszont a 
külsőbb területeken még jól látszanak a háborús pusztítás nyomai, sok falon golyónyomok 
figyelhetők meg. 

Az eszéki látogatás után újra buszra szálltunk, és elindultunk aznapi második úticélunk 
felé, mely egy, a Határőrvidéken fekvő kistelepülés, Staza volt. Itt született a szabadságharc 
ikonikus alakja, az egyetlen olyan hadverézünk, akit egy csatában se győztek le, Damjanich 
János. A hosszú, dél és nyugat felé történő utazás végén megemlékezésre és koszorúzásra 
került sor a szerb származású, horvátországi születésű magyar hős szülőházának romjainál, 
ahol egy, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által állított emléktábla örökíti 
meg a történelmi helyszínt. Ekkorra már besötétedett, szóval az ünnepélyre a busz 
fényszóróinak világában került sor, amely különleges hangulatot kölcsönzött az eseménynek. 

Az utazás első napjának zárásaképp elfoglaltuk a lefoglalt szállást, amely a Hotel Zagi 
névre hallgatott, és Oroslavjében volt található, egy kisvárosban a Medvednica északi oldalán, 
Zágrábtól nem messze. 

A kirándulás második napja (március 15.) a fővárosban, Zágrábban zajlott, ahova egész 
napot kitöltő programtervezettel érkezett a Collegium delegációja. Délelőtt 10 órától a 
Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékére voltunk hivatalosak, ahol a korábbi 
kapcsolatokat személyesen is megerősítettük, mivel az Eötvös József Collegium biztosított 
szállást a fenti tanszék egy hallgatójának, aki szintén velünk utazott a kirándulás alatt. Itt 



nagyon kedves fogadtatásban és egy kis vendégségben volt részünk, jó hangulatú 
beszélgetéssel telt az idő. A már megszokott könyvcsomagot itt is átadta a Collegium, a kötött 
program után pedig a horvát hallgatókkal vegyülve töltöttünk némi szabadidőt a 
fogadóteremben. 

A következő bő órát ebédelésre és a város felfedezésére szánhattuk, amely egy 
rendkívül szép település, sok parkkal és zöld területtel, a modern és a reformkori építészet 
szép példáival. 

A városnézés után a Petőfi-emléktáblánál volt a gyűlés helye, ahol beszéddel és 
koszorúzással tisztelegtünk a költő és szabadságharcos előtt. Itt eredetileg együtt ünnepelt 
volna a Collegium a helyi Ady Endre Kultúrkörrel, ám ez végül nem valósult meg, minthogy 
ők már a megelőző nap során megkoszorúzták az emlékhelyet. 

Március 16-a fő programpontja a Plitvicei-tavakhoz tett kirándulás volt, melyet 
szerencsére sikerült többnyire napos időben lefolytatni. A Korana folyó tóláncolata az egyik 
legismertebb karsztos képződmény, amely csodálatos természeti szépsége mellett földrajzi, 
földtudományi érdekességeivel is felhívta magára a figyelmet. 

A tavak környékén való túrázás, illetve hajókirándulás elfoglalta a délelőttöt, valamint a 
délután egy részét, a visszaút során pedig alkalmunk volt megtekinteni Horvátország egyik 
legfontosabb közlekedési csomópontját, Károlyvárost is. A településen meglátogattuk 
Dubovac (Dobóc) várát, ahonnan nagyszerű kilátás nyílt a három folyó összefolyásánál fekvő 
területre. 

Szombaton, március 17-én az úticélok Fiume és Krk szigete voltak, ezek 
meglátogatásához hosszú buszút és korai indulás szükségeltetett. Elsőként a volt magyar 
kikötővárosba érkeztünk meg, ahol megtekintettük a Tengerészeti és Történelmi Múzeum 
kiállítását, mely a volt kormányzói palota épületében kapott helyet. Ezek után szabad 
programra került sor, mely alatt többen megmászták a város fölé magasodó Tersatto-hegyet és 
megtekintették Trsat várát, illetve a magyar tengerészet hősi halottainak emlékére a kikötőben 
koszorúzás is történt. 

A Tito téren kijelölt találkahelyről dél környékén indult tovább a Collegium 
küldöttsége, hogy körülbelül egy órás utazás után Krk szigetére keljen át. Itt először a sziget 
központjának számító Krk települést tekintettük meg, melynek hangulatos utcái, sikátorai 
jellegzetes mediterrán hangulatot sugároztak az esős időjárás ellenére is. Következő 
állomásunk a sziget déli partján fekvő, sokak által méltatott Baska volt, ennek turistacélponti 
reputációja mellett másik nevezetessége, hogy itt találták az első írott horvát nyelvemléket, a 
glagolita írással rótt baskai kőtáblát. Az itteni látogatás után buszra szállva késő este 
érkeztünk vissza az oroslavjei szállásra. 

Az utolsó nap, március 18-a, vasárnap volt, ekkorra Horvátország északi-északnyugati 
részének meglátogatása maradt, mintegy a hazafelé vezető útra felfűzve. Első megállóként a 
szlovén határ melletti Trakostyán várát tekintettük meg, mely a legrégibb épen fennmaradt 
erősség az országban. A meredek hegy tetején álló felújított épület múzeumként működik, 
régen sokáig a Cilleiek és a Draskovichok birtokában volt. 

A vár és a mellette lévő tó körbejárása után a volt fővárosba, Varasdra utaztunk, mely 
akkor kapott fővárosi rangot, mikor Zágrábhoz már túlzottan közel húzódott a Török 
Birodalom határa. Utóbbi település csak az 1776-os varasdi tűzvész óta tölti be újra központi 
szerepét. Varasdon a vármúzeum megtekintése mellett a város Habsburg-kori építészeti 
emlékeit, macskaköves utcákkal behálózott óvárosát is bejárhattuk. 

Ezzel ért véget a Collegium 2018. március 15-e alkalmából szervezett horvátországi 
kirándulása, a határt Lentinél átlépve késő délutánra-kora estére befutottunk utunk 



kiindulópontjára, a Balogh lépcső alatti buszmegállóba. Személyes véleményem szerint a 
kirándulás rendkívül sikeres és élvezetes volt, emellett nagyban segítette a határon túli 
magyarsággal való kapcsolat fenntartását, szorosabbá tételét. 

         Magyari Sándor István 


