
Muravidék és Szlovénia 
– kedvcsináló az MKE Pemeksz szlovéniai utazásához 

 
 
Felvidék, Erdély, Délvidék, Kárpátalja, Lengyelország után most a Muravidékre és Szlovénia 
távolabbi tájaira szervezzük a tanulmányutunkat 2016.  június 16-19. közötti időpontra. 
 
Eddigi útjaink elsősorban olyan helyekre vezettek, amelyek valaha Magyarország részei 
voltak, vagy legalább erősen kötődtek a magyar történelemhez.  
Most ez kicsit vegyesen alakul: a Muravidék valaha a magyar állam része volt Trianonig, de 
Szlovénia többi része nem. Fölkeressük tehát Közép-Európa (talán) legkisebb államát, annak  
azt a – nagyon pici - részét, ami valaha Magyarország része volt, de fölkeressük ennek a 
gyönyörű országnak más tájait is. És ellátogatunk a nagy háború (I. világháború) helyszínére, 
az Isonzó, Doberdó vidékére. 
Azt gondolom, meglehetősen keveset tudunk Szlovéniáról! Persze, tudjuk, hogy Jugoszlávia 
része volt, hogy itt tört ki az első jugoszláv háború, hogy elsőként vált le róla, hogy ez volt 
talán a legfejlettebb (leggazdagabb) része. De a történetéről, kultúrájáról, irodalmáról vajon 
mit tudunk? 
Talán ez az út segít megismerni ezeket. 
 
A Muravidék lesz a központunk, itt is Lendva városa, itt lesz az egyik szállásunk is. 
(Olimpija panzio) 
Fölkeressük a városka nevezetességeit, könyvtárát, a Bánffy-központot, 

   a „Makovecz-kultúrházat”,     

a Bánffy-várat   ,   emlékezünk Zala Györgyre,  Lendva 

szülöttjére, fölmegyünk a Szentháromság kápolnához,   
ahol 

Hadik Mihály (Hadik András apja) mumifikálódott teste is látható.  



 

A Muravidéken még Bántornyát  nézzük meg: nevezetessége a 15. 
század második felében épült románkori templom, Aquila János freskóival, amelyek közül a 

leghíresebb a Szent László-legenda falképsora.   
A művész Velemérhez hasonlóan itt is megfestette a köpenyes Madonna alakját  
Mártonhelyen a Szent Márton tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemplom a 
szentélyén látható felirat szerint 1392-ben épült gótikus stílusban. A 18. században barokk 
stílusban építették át. Egyhajós épület nyolcszög záródású szentéllyel. Szentélyét szintén 

Aquila János freskói díszítik,  Tervezzük a csáktornyai Zrínyi-vár 
fölkeresését is.(itt írta Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem c. művét.) 

 
 
Megnézzük a Száva-parti fővárost, Ljulbljanát,  a várat, ahol Batthyány Lajos is raboskodott.  

      



Utazunk a magas hegyek között, a Bledi-tó is belefér a programba:  

   
 
 

Sétálunk a Vintgár-szurdokban  , 
fölkeressük az világtörténelem leghosszabb és legvéresebb hegyi háborújának doberdói 
helyszíneit emlékhelyeit: 

a  Magyar kápolnát, ,   
 

a Szentlélek-kápolnát , amelyet magyar katonák emeltek a 
halottak tiszteletére. 



 
 
 
A program összeállításához segítséget kaptam Patyi Zoltán idegenvezetőtől, aki a 4  napon át 
velünk lesz. 
 A tervtől természetesen eltérünk, ha a szükség úgy hozza, de azért a célokat mindenki 
láthatja: megismerni Szlovénia magyarlakta részét, de kitekinteni a gyönyörű természeti 
helyekre, ahol a magas hegyek világába jutunk. És a nagyapáinktól sokszor hallott történetek 
juthatnak majd az én korosztályom tagjainka eszébe a Doberdón, az Isonzó mentén, ahol fejet 
hajthatunk az I. világháború hősei előtt. 

Az út során találkozunk majd  - reményeink szerint – magyar könyvtárosokkal, 
„kultúrmunkásokkal”, többek között Dr. Zágorec-Csuka Judit költővel, könyvtárossal. 
Olvassátok – szintén kedvcsinálónak, lélekemelőnek az ő versét: 

Szülőföldem 

Kőbaltákat látok, 
élesednek e föld gyomrában, 
megbújva évezredeken át 
a cölöpkunyhók sövényfalai 
mögött. 

Utak kereszteződnek 
Pannónia szívében, 
szlávok és avarok, 
kelták, s hadat üzenő 
rómaiak keresik az utat 
Halicanum felé. 

Gyepűvidék, senkiföldje, 
évszázadokon át őseim 
szemfedője, buja termőföld, 
apám búzaföldje, szülőföldje, 
Muravidék 

 
 
Diósd, 2016. január 23.  
 
    Bazsóné Megyes Klára 
     szervező 


