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BESZÁMOLÓ 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00018 számú "Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 
Dunáig” c. pályázat keretén belül megvalósult rendezvényhez 

 

Rendezvény megnevezése: HELYTÖRTÉNETI KIRÁNDULÁS 

Rendezvény dátum: 2019. MÁJUS 03. 

Helyszín: MONOSTORI ERŐD- KOMÁROM 

Létszám: 111 diák és a kísérő pedagógusok 

Helytörténeti kirándulás a Monostori Erődbe 

A Bábolnai Általános Iskola 111 tanulója 2018. május 3-án a  Térségi 
együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig (EFOP-3.9.2.-16-2017-00018) nyertes 
pályázatnak köszönhetően érdekes kiránduláson vehetett részt Komáromban. Az 
élményközpontú pedagógiára építve tettünk látogatást a Monostori Erődbe. 

Az erődtúra során sok hasznos információ birtokosává válhattunk. Megtudtuk, 
hogy a Monostori erőd - Közép-Európa legnagyobb újkori erődje - 1850 és 1871 
között épült. Az UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő, 
klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, 
precízen faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag 
földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével 
(kazamata-hálózatával). 

Monumentális méreteit bizonyítják a következő adatok: az erőd 25 hektárt foglal 
el, teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár,az  épületek alapterülete 25 680 m2, 
a helyiségek száma 640. Az erődben élő katonák legmagasabb létszáma 8000 fő 
volt. 

Az erőd építését követően a magyar honvédség katonagenerációit szolgálta. 
Feladatai közé tartozott a központi vár (É-Komárom) védelme és a dunai 
hajóforgalom ellenőrzése. Harci eseményekre itt soha nem került sor, elsősorban 
kiképzőközpontként és fegyverraktárként használták. Az I. világháború alatt 
sorozó- és kiképzőközpontként funkcionált. A II. 
világháborúban a Monostori erődbe helyezték a 22-es 
gyalogezred parancsnokságát, és az I.-II. zászlóalj katonái 
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innen indultak a Don menti ütközetekbe. A II. világháború után a 
Csehszlovákiából kitelepített magyar családok szükséglakásait alakították ki az 
erőd falai között. 1945-90 között a Vörös Hadsereg Déli Hadseregcsoportja 
Közép-Európa legnagyobb lőszerraktárát alakította ki az erődben. Távozásukkal 
az erőd katonai szerepe végleg megszűnt. Mindezt az ismeretanyagot tette 
élményszerűvé a múzeum, az erőd makettjének megtekintése, a 
kazamatarendszer bejárása, a tiszti és legénységi szobák meglátogatása. A 
tanulók így  közvetlenül is képet kaphattak az itt folyó életről, a katonák 
hétköznapjairól. 

Az erőd túra után két múzeumpedagógiai foglalkozás részesei lehettek 
diákjaink. A Puskamustra elnevezésű foglalkozás fegyvermustra a 
szabadságharc fegyvereiből és ágyúiból. A diákok megismerik a fegyverek 
történetét és használatát. Nemcsak nézhetik, de kezükbe is foghatják a korabeli 
fegyverek másolatait, amik a segítségükkel el is sülnek. A foglalkozás vezetője 
számos érdekes anekdotával , érdekes kérdésekkel és feladatokkal tette 
interaktívvá a foglalkozást. 

 A Komárom aranykora című foglalkozás a XIX. századba repítette vissza a 
résztvevőket.  A XIX. századi Komárom virágzó kultúrájáról, színházi életéről, 
a város szülöttjéről, Jókai Mórról, az erődrendszer építésének koráról szól a 
rendhagyó történelem óra, amely során a diákok bevonásával egyszerű korabeli 
báli táncok – körmagyar, francia négyes, polonéz - elevenednek meg a régi 
ügyességi és társasági játékok mellett. 
Sok érdekességet, anekdotát ismertünk meg Jókai Mórról, éa a korabeli társasági 
életről.  tánc és a korabeli zene igazán izgalmassá tette a foglalkozást. 

 

Köszönjük a lehetőséget, hogy igazán élményszerűen jutottunk fontos 
ismeretekhez, részt vehettünk egy izgalmas időutazáson, és megtapasztalhattuk a 
velünk élő történelmet, bepillantást nyerhettünk a XIX: századi kultúránk 
világába. 

                                           Veresné Szkocsek Mária 
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