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Horvátországban jártunk. A Határtalanul pályázat keretében 

eljutottunk az ország legmagyarabb vidékére, Dél-Baranyába, 

valamint a horvát főváros érintésével az egykori „magyar 

tengerpartra”. 

Első állomásunk Nagybodolya volt, egy alig 70-80 fős kistelepülés, 

ahol a tájházat tekintettük meg. Mivel a falu kétnemzetiségű, sokac 

és magyar, bemutatták mindkettőnek a huszadik századra jellemző 

paraszti tárgyi világát. Ezután ellátogattunk Sepsére, az általános 

iskolába, ahol elsőtől negyedik osztályig mindössze 8 gyermek 

tanul. Nagyon hangulatos, családias légkörben fogadtak bennünket. 

Megajándékoztak egy projektmunkában készült kiadvánnyal, 

amelyben a gyerekek a falu életét mutatták be. Ezután Kiskőszeg 

felé indultunk, ahol a Bán-hegyen álló 27 méter magas 

partizánemlékmű mellől megcsodáltuk a Dunát. Utolsó programunk 

ezen a napon a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkban tett látogatásunk, 

ahol megnéztünk egy kisfilmet a helyi élővilágról, majd sétáltunk a 

mocsaras terület felett épített fapallókon. Csúzán, a Piros Csizma 

Fogadóban volt a szállásunk, ahol nagyon finom vacsorával vártak 

minket. 

Másnap reggel Kelet-Szlavónia magyar, német és horvát gyökerű 

Dráva parti városába, Eszékre látogattunk. Sétáltunk a hangulatos 

belvárosban, majd megtekintettük az őrvárat, melynél 1849 

februárjában szabadságharcunk legnagyobb veszteséggel járó 

ütközete zajlott. Ezután Zágrábban, Horvátország fővárosában 

álltunk meg. Megcsodáltuk a Káptalandombon emelt 

székesegyházat, majd átsétáltunk Felsővárosba, ahol a Jellasics tér 

és a Szent Márk-tér nevezetességeiről mesélt az idegenvezető. 

Hosszú utazás után Fiuméban (Rijekában) foglaltuk el szobáinkat a 

Vöröskeresztes Szálláson. 

A következő napon a Fiuméhez tartozó Tersatto várát látogattuk 

meg, melyet a Frangepánok építettek a 13. században. Utána 

Fiume történelmi belvárosával ismerkedtünk. Jártunk a kikötőben, 



ahol a kikötői bakok magyar feliratokat őriznek. A „magyar időben” 

épült a piac, a színház és néhány fontos épület: a Kormányzói 

Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-

palota és az Adria Magyar Tengerhajózási Rt. székháza. 

Megkoszorúztuk Baross Gábor egykori közlekedésügyi miniszter 

emléktábláját is. Sokak számára felejthetetlen élményt nyújtott, 

hogy életünkben először fürödhettek a tengerben Lovran 

városában. 

A negyedik nap a monarchia világa elevenedett meg a horvát 

tengerparton. Voloskón megkoszorúztuk azt az emléktáblát, mely 

Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök utolsó lakhelyét jelöli. Ezután 

egy mesebeli sétát tettünk Abbázia (Opatija), az egyik magyar 

üdülőhely legszebb sétányán, melynek mentén a legpatinásabb 

monarchia korabeli épületek helyezkednek el. Minden villához 

gazdag, sokszor nemesi származású magyar családok története 

fűződik. Felkerestük a Hotel Palace Bellevue-t, amely Markusovszky 

Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt. Ezután hajóra 

szálltunk, és a tengerről csodálhattunk meg a partot, a gyönyörű 

épületeket Abbáziától Lovranig. A nap zárásaként ismét 

csobbanhattunk a tenger vizében. 

Az utolsó nap reggelén hazafelé indultunk. Útközben megálltunk 

Varasdon, abban a városban, mely mintegy 200 évig Horvátország 

fővárosa volt. Sétáltunk Európa talán egyik legszebb barokk 

belvárosában, majd megtekintettük az Erdődyek várkastélyát. 

Következő állomásunk Felsőzrínyifalva volt, ahol megkoszorúztuk 

Zrínyi Miklós költő és hadvezér emlékművét, amelyet a kursaneci 

erdőben történt szörnyű tragédia emlékére állítottak. Majd 

Csáktornyán, a Zrínyiek sasfészkében felkerestük a várat, és 

megcsodáltuk a bejáratnál található emlékművet Zrínyi Péter 

búcsújáról. Fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva 

érkeztünk haza! 
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