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Tanulmányi kirándulás célja, hogy felkeressük és megismerjük a közép- és újkori magyar történelem 

horvátországi emlékhelyeit, melyek közvetlenül kapcsolódnak a törénelem tantárgyhoz. 

Programelem bemutatása 1.   Zrínyiek és a Frangepánok nyomában 

Helyszín: Zrínyifalva és Csáktornya, Bakar, Zengg, 

Zrínyifalva a csáktornyai uradalomhoz tartozott. 1664-ben az itteni erdőben érte halálos baleset Zrínyi 

Miklóst gyanús körülmények között vadkanvadászat közben. Az emlékoszlopnál felidézzük Zrínyi Miklós 

költő, hadvezér és politikus életpályáját, családfáját és koszorút helyezünk el az emlékhelyen. Felolvasunk 

egy korabeli szemtanú feljegyzését Zrínyi haláláról. 

Csáktornyán meglátogatjuk a várat, mely a 16. században került a szigetvári hős Zrínyi Miklós, a dédapa 

birtokába. Rövid részletet olvasunk fel az Szigeti veszedelem c. eposzból, melyet a dédunoka Zrínyi Miklós 

e várban írt, melyben emléket állít dédapjának. A tanulók remek példáját láthatják az újkori 

várépítészetnek, megcsodálhatják az olaszbástyát. Így élőben is megtapasztalhatják a tanórán tanultakat. 

Bakar a Frangepánok alatt élte virágkorát, majd a Zrínyiek (akik házasság révén jutottak a birtokhoz) idején 

kereskedelme újra föllendült. A város címerét Mária Terézia adományozta a szabad királyi város jogával 

együtt. Itt megtekintjük a Szádrévi várat. Röviden megbeszéljük, amit Mária Terézia gazdaságpolitikájáról 

tanultunk. 

Zengg a Frangepánok alatt a város visszanyerte régi fényét. Elsétálunk a Főtér végén álló Frangepán 

kastélyhoz, majd megtekintjük a várat. Itt született 1490-ben Jurisics Miklós, Kőszeg védője, 

mellszobránál koszorút helyezünk el és rövid előadást hallgatunk meg a Kőszeg ostromáról. 

Crikvenica város alapítója IV. Frangepán Miklós, aki kolostort építtetett. Adománylevele  Cirkvenica 

nevének első írásos említése. Sétát teszünk a városban, megtekintjük a csodás szállodákat, többek között 

a Frangepán kastélyt, József főherceg szállodát. 

Programelem bemutatása 2.   A Monarchia emlékeinek nyomában 

Helyszín: Abbázia, Fiume, Zágráb 

Abbáziában gróf Andrássy Gyula villájának kertjében koszorút helyezünk el a márvány emléktáblán. 
Felidézzük egykori miniszterelnökünk kimagasló történelmi életútját, aki miután visszavonult az aktív 
politizálástól, rendszeresen e ház falai között töltötte szabadidejét. A város parkjaiban, monarchia-beli 
villái között sétálunk. 
 
Fiume a Monarchia emlékeinek felkutatása, Andrássy út, Kossuth korzó és a Battyhány villa felkeresése. 

Megkoszorúzzuk Baross Gábor emléktábláját a fiumei konzulátusnál. Baross Gábor a korszerű magyar 

kereskedelem és közlekedés megalapítója. A dualizmus korának kiemelkedő gazdaság-és 

közlekedéspolitikusa. A vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt „vasminiszternek” nevezték, 

kora Széchenyi István közlekedéspolitikai eszméinek megvalósítóját tisztelte benne. A tanórán tanultak 

felidézése, kiselőadás életéről, munkásságáról. Ezután elsétálunk a kikötőbe, ahol megcsodálhatjuk az 

öntöttvas bójákat, amik több mint száz éve hirdetik, hogy ez itt egy magyar tengeri kikötő volt. 

Megtekintjük a hotelt, ahol Jókai Mórnak állandó szoba állt rendelkezésére. 

Zágráb megtekintjük a főtéren álló Jellasics szobrot, megbeszéljük a tanulókkal, hogy aki a horvát 

történelemben nemzeti hősnek számít, az nálunk Móga János pákozdi ellenfele, aki orvul támadt 

Magyarországra 1848-ban. Kiselőadásban felidézzük a szabadságharc leverésétől az Osztrák-Magyar 

Monarchia megalakulásáig vezető történéseket a történelem órákon tanultaknak megfelelően. 
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Zágráb neve összefonódik középkori lovagkirályunk Szent László alakjával. Látogatást teszünk az általa 

alapított Mária Mennybemenetele Székesegyházban. Itt őrzik Szent László palástját. Itt 

nyugszik  Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter, akiket a Wesselényi féle összeesküvésben való részvételért 

halálra ítéltek. Kapcsolódás a történelem tantárgyhoz Szent László tettei, összeesküvés a Habsburgok 

ellen. 
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