
Budapesten egy „történelmi” kiruccanáson 

2019. október 3-án pályázaton elnyert pénzből húsz kollégista egy történelmi témájú kiránduláson 

vehetett részt a fővárosban. 

A tanulmányi kiránduláson megismerhettük Görgei Artúr (1818–1916) valós alakját, pályafutását 

majd megítélését, s annak változásait napjainkig, hogy emlékét az őt megillető 

tisztelettel és megbecsüléssel övezzük. 

Megtekintettük a „Fényesebb a láncnál a kard” című kiállítást is az 1848-as 

polgári forradalomról és az 1848–49-es szabadságharcról. 

Közben egy kiváló történész poénokkal fűszerezett 

előadását hallgathattuk meg.  

A vártörténeti séta keretében megtudtuk, hogy 1757-ben 

Berlin falai alá érkezett Hadik András gróf, Mária Terézia 

magyar királynő egyik legtehetségesebb tábornoka, aki ezen a napon rövid 

küzdelemben elfoglalta, majd később megsarcolta a porosz fővárost. A legenda 

szerint a hőstettet követően több pár, Berlin 

címerével díszített selyemkesztyűt küldött 

az elfoglalt fővárosból a királynőjének. 

A szélfújta emlékekkel átsuhantunk a Széll 

Kálmán térre, ahonnan a szélvédett 

zsinagóga falai közé érve megpihentünk, és hallgattuk a zsidó 

történeteket.     

Impressziók: 

Valójában nekem az egész „kiruccanás” maradandó 

emlékként él a fejemben. Sok új dolgot tudtunk meg, 

mindannyian okosodtunk. Személyes véleményem szerint a 

Görgeiről szóló bemutató eléggé tömény volt. Szívesen 

maradtam volna még a Hadtörténeti Múzeumban, több 

dolgot is megnéztem volna, de összességében így is nagyon 

érdekes volt.  

A Zsinagóga is felkeltette érdeklődésemet, amely sokkal 

nagyobb, mint a győri. A zsidó vallásról is tudtak nekem újat mesélni.  

Egy humorosabb emlékként megmarad bennem, hogy Tünde és Ildikó nénivel nem fértünk be a 

metróba, így a következővel mentünk a Széll Kálmán térre  ‒ Cseke Hajnal. 

Ahogy sétáltunk a régi városrészben, és hallgattuk a történeteket, érezni lehetett minden egyes 

helyszínen az itt történt eseményeket – Hegyi Dorka 

A hideg és a szél ellenére nagyon élveztem, számomra a legjobb és 

legérdekesebb a Zsinagóga volt, mert nagyon érdekel a zsidók életmódja – 

Madarász Anna 

A vár szépségei és izgalmas történetei, akárcsak másokat, engem is magukkal 

ragadtak – Nagy Kamilla 

Igazgatónőnkben, Zsuzsa néniben is hatalmas élményt hagyott ez a túra. Ha egy 

dolgot kellene kiemelnie, akkor az Görgei Artúr tábornok szabadságharcban 

betöltött szerepe és későbbi munkássága lenne, amellyel Hermann Róbert 

történész ismertetett meg bennünket.  


