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A HATÁRTALANUL! pályázaton való sikeres részvétel után lelkesen szerveztük az út
részleteit.
Csütörtök este foglaltuk el első szállásunkat Felvidéken, Besztercebányán. A vacsoránk
egy közeli étteremben készült, de előtte levezetőnek tettünk egy kis esti sétát a kivilágított
városban.
Reggeli után elindultunk Késmárkba. Thököly Imre síremlékénél leróttuk tiszteletünket.
Lőcsén a városháza gótikus stílusban épült. Napjainkban egy múzeum üzemel benne, itt
található „a lőcsei fehérasszony” portré, amit egész közelről is megnézhettünk. Ezt követően
átsétáltunk a Szent Jakab római katolikus templomba. Belülről híres szárnyasoltárak díszítik,
több mint 700 éve épült. Megmásztuk Közép-Európa legnagyobb várát. Szepes vára és a
társított emlékművek a Világörökségünk része. Egy hatalmas sziklára épült, ahonnan csodás a
kilátás. Eperjest másnéven „Tarca parti Athén”-nak is emlegetik. A Szent Miklós
Székesegyházba is betekintést nyertünk. Ez a csúcsíves csarnoktemplomok mintapéldája a
város orsó alakú főterén díszeleg. Főoltárán megmutatkozik a barokk és gótika találkozása.
Utolsó állomásunk Kassa volt, Szlovákia 2. legnagyobb városa. Ebben a mozgalmas városban
volt a második szálláshelyünk.
Nagyon szívesen visszatekernénk az időt, és átélnénk újra meg újra ezt a sok élményt,
amivel gazdagodhattunk.

A Szepesi vár
Lőcse után a Szepesi várhoz utaztunk. Nekem ez volt a legérdekesebb helyszín a
kiránduláson.
Ez az erődítmény a környék fölött mintegy 200 méterrel kimagasodó mészkősziklára épült.
A legnagyobb vár Közép-Európában. A vár legrégebbi része a köralakú lakótorony még a 11-12.
században épült. A fellegvár az erődítmény legértékesebb része. A közepén egy 13. században
épített köralakú öregtorony ékeskedik.
A várig egy 20-30 perces gyalogtúra vezetett. Először az alsó várudvart néztük meg. Onnan a
felső várba vezetett az utunk. Itt megnéztük a várkonyhát, majd a múzeumot. Ezután a
kínzókamrába is betekintettünk. Végül a toronyhoz mentünk fel egy keskeny csigalépcsőn. Innen
nagyon szép volt a kilátás a környező tájra.
Érdekes volt látni egy ilyen régi várat belülről is. Visszatekintettünk a múltba, hogy milyen
volt itt az élet a középkorban, az erőd dicső fénykorának idején.

A vizsolyi Biblia
A Határtalanul pályázat egyik nyerteseként a mi osztályunk eljutott Szlovákiába.
Kirándulásunk egyik állomása volt Vizsoly.
Vizsolyban lehetőségünk nyílt a Biblia egyik oldalának a kinyomtatására.
Az idegenvezetőnk elmesélte nekünk a Biblia magyarra történő fordításának viszontagságos
történetét. A Bibliát Károlyi Gáspár tudós és református lelkész fordította magyarra. Munkáját
még hárman segítették, akiknek a neve ismeretlen. A nyomtatást Mantskovits Bálint
nyomdájában készítették. 1589. február 18-án kezdték és 1590. július 20-án fejezték be. A
Vizsolyban folyó munkálatokra a Habsburgok is felfigyeltek. 1589. március 3-án Ernő főherceg
és a királyi titkár arról írt a szepesi kamarának, hogy Vizsolyban régi naptárt és más hasonló
könyveket nyomtatnak. Rákóczi Zsigmond földbirtokos akkor nagy befolyással bírt Bécsben. Az
ő anyagi segítségével és támogatásával sikerült befejezni a Biblia nyomtatását, és cáfolta a
szepesi kamara előtt a Habsburg vádakat. A könyv 800 példányban jelent meg, ami 3 részből,
2412 oldalból állt és 6 kg-ot nyomott. Az eredeti példányból ma körülbelül 20 példány található
a világban.
Örültünk, hogy részesei lehettünk ennek az élményteli és izgalmas kirándulásnak.

