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Nagy készülődés előzte meg a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási 

Iskolában a 2011. szeptember 22-i tanulmányi kirándulást, melynek célja volt megismertetni 

a 12-13 éves nebulókkal a 19. századi magyar történelem legjobb hadvezérének, Görgei Artúrnak 
életét, és az 1848-49-es szabadságharcban nyújtott zseniális katonai teljesítményét. 

 

A tanulmányi kirándulás első állomása a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum volt, ahol az 

időszaki kiállítás (melynek címe: A sebesült Görgei) az 1848-49-es forradalom egy kevéssé 

ismert eseményét jeleníti meg. Scheffer Krisztina tárlatvezető tartott előadást Görgei 

Artúrról, aki 1849. július 2-án Komárom térségében életveszélyes fejsérülést szenvedett. 

Megdöbbentő látványt nyújtott a gyönyörűen kidolgozott, sasmarkolatos Görgei szablya, 

valamint a rekonstruált szétrobbanó gránátszilánk, amely 12-15 cm hosszan felhasította 

Görgei koponyáját. Az előadás végén a tanulóknak kérdőívet kellett kitölteniük, aminek 

nagy buzgósággal, ügyesen tettek eleget. Mindezek után megnéztük az orvoslás történetét 

bemutató kiállítás egészét. 

   
Következő állomásunk a Budai vár volt, ahol rengeteg látnivaló várt a diákokra. A várat a 

Budavári nagy rondella felől közelítettük meg. A vár bejárása után kívülről megcsodáltuk a 

Budavári Palotát, az Országos Széchenyi Könyvtárat és a Budapest Történeti Múzeumot. A 

Szent György téren megnéztük a Sándor palotát, ahol a díszőrség őrjáratának látványa 

fogadott minket, majd az 1787. október. 17-én megnyíló Várszínházat tekintettük meg. Ezek 

után megérkeztünk a Fehérvári rondellához, mely az 1848-49-es magyar szabadságharc 

fővezérét Görgei Artúr tábornok lovas szobrát ábrázolja. Végezetül végigsétáltunk a 

történelmi lakónegyeden, ahol 17-18. századbeli lakóházak és középületek voltak láthatók.  

   
Ezután következett a Hadtörténeti Intézet, ahol Dr. Hermann Róbert történész fogadta a 

csoportot, aki egy rendkívüli színvonalas előadást tartott az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc történetéről. Az előadás végén néhány kérdés is elhangzott, mely tükrözte a 

diákok olvasottságát és érdeklődését. Ezt követően megtekintettük az Esztergomi rondellát, 

ahol 1849. május 21. én a harmadik hadtest honvédjei támadtak. 

 

Kirándulásunk záró eleme a Gellért-hegy tetején fekvő monumentális Citadella erőd volt, 

ahonnan elénk tárult az egész város. Ugyanitt megtekinthettük Kisfaludi Stróbl Zsigmond 

alkotását, a 40 méter magasra emelkedő Szabadság –szobrot, melyet 1947-ben állítottak fel. 



 

Az esti órákban fáradtan érkeztünk haza, de telve nagyszerű élményekkel. Kísérő tanárként 

bízom abban, hogy a résztvevő tanulóknak sikerült felejthetetlen napot szerezni a kirándulás 

megszervezésével! Nárai Tamás 

 

 


