
Kedvcsináló Zoboralja – Nyitra tanulmányútra 
„Ne a nagymamák tanulják meg az unokák nyelvét, hanem az unokák a nagymamákét!” 

 /Sándor János/ 
 
Szent László nyomában haladva Somogyvár, Nagyvárad, Zágráb után most halálának 
helyszínére, Nyitrára látogatunk. 
Különös vidék ez, „sziget” a Felvidéken: ma a zoboralji magyarság szórványként, de erős 
lelkiséggel őrzi identitását. Erre a tényre is kitekintést nyerünk az 1 napos út során. Nyitra a 
Kisalföld legészakibb települése a Trebics-hegység déli nyúlványa, a Zobor-hegy alatt 
fekszik. 
Az egyik legrégebbi (kb. hatodik legnagyobb) település Szlovákiában, valóban rendelkezik 
szláv gyökerekkel (Pribina fedelem, majd Nagy-Morva Birodalom, Cirill és Metód 
tevékenysége). De Szent István is itt alapított püspökséget, és egészen 1918-1920-ig 
Magyarországhoz tartozott. Azóta aztán jelentősen átalakult az etnikai összetétele is, ma már 
magyarok alig laknak a településen. A környéken lévő 5-6 faluban (Zoboralja) azonban a 
magyarok még tartják nyelvüket, hagyományaikat. 
Nyitrát Tóth Klára, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ munkatársa vezetésével 

nézzük meg. Természetesen elsősorban a várnegyedet  
keressük föl, benne a Ferences templommal, majd láthatjuk a Nagyszeminárium épületét 

,  
vele szemben a Kisszemináriumot.   



Látni fogjuk a kanonokházon Corgon sörnek nevet adó Atlasz (Corgon) szobrot is, 

   
ahogy Pribina fejedelem szobrát is.  

(Az ormótlan szobor Bártfai György MAGYAR szobrászművész alkotása.)  

Találkozunk a lengyel pápával is.  
Séta közben látjuk majd a Mária-szobrot, melynek mellékalakjai (Szent István, Szent Imre, 

Szent László, Szent Adalbert vagy IV. Béla is)  



A várdomb tetején áll a várfallal körülvett püspöki székesegyház, illetve előtte még Cirill és 

Metód szobrát is megnézhetjük.  
A székesegyház legrégebbi része a Szent Emmerám templom, de az egész székesegyházat 

megtekintjük. A Vazul-torony lesz az a hely, ahol legközelebb 
kerülünk Szent Lászlóhoz, hiszen az ő nagyapjáról van szó, akit itt vakíttatott meg István 
király.  

A városnézés során láthatjuk a volt vármegyeházát , a Szent 
Mihály kápolnát (ahol Prohászka Ottokár megkeresztelése történt) 

,   a Szent István 
székesegyházat,  
 



a Szent László templomot, mely a piarista rendhez tartozik.    
(Igazában csak a neve utal László királyra.) És sétálunk a sétálóutcán – magyar szavakra 
vadászva. Biztosan látjuk majd a színházat is. 
Közben (és útközben is!) énekelhetjük a Kodály Zoltán által Zobor-vidéken gyűjtött A csitári 
hegyek alatt c. népdalt.  

A városnézés után Alsóbodokra látogatunk, ahol Esterházy Jánosra   
emlékezünk. Itt egy emlékparkot hoztak létre, kálváriával, és szeptember 16-án átadják a 

kápolnát  is, ahol a hamvait végső nyugalomra helyezik. Itt a 
nyitrai vasturul faalapzatába mi is szögeket verhetünk – természetesen megismerve a történeti 

hátterét is.   
Segítségünkre lesz még Tóth Klárán kívül Zsok Gizella is, aki az Észak-komáromi könyvtár 
igazgatója volt, idegenvezető. Őt útközben (Komáromban) vesszük föl, tesszük ki.  
Természetesen a programváltoztatás jogát fönntartom.  
Bazsóné Megyes Klára, elnök, szervező  
A tanulmányutat támogatja: 

 


