Zarándoklat Burgenlandban
Az időpont egyeztetések miatt októberre
csúszott őszi zarándoklatunk Ausztriába
vezetett, régi magyar nevén a Várvidékre,
Burgenlandba. Korábbi útjainkhoz hasonlóan
most is a lelki töltekezés mellett a magyar
vonatkozások keresése volt a cél. Ez utóbbi nem
kíván nagy erőfeszítést, mert lépten-nyomon
magyar emlékeket találtunk.
Nagy magyar családok, a Batthyányak, a
Nádasdyak és az Esterházyak várai, kastélyai és
a magyar történelem hozzájuk kötődő részei
jelentették utunk kulturális vonulatát.
Elsőként boldog Batthyány Stratmann László
sírját kerestük fel.
A németújvári teplomban, az ízlésünknek kissé túl modern felfogással kialakított fülkében nyugvó
egyik legújabb szentünk mellett tartottuk első szentmisénket.
A zarándokcsapat a boldogasszonyi templom előtt

Megmásztuk a város közepén emelkedő sziklát, hogy a tetején
álló Batthyány várat megtekintsük. Érdekes, gazdag kiállítás,
berendezett termek fogadtak minket, amely részben ma is
családi fészekként működik a világban szétszórt Batthyányiak
számára.
Innen utunk Máriafalvára vezetett, ahol egy ékszer szépségű
templomot találtunk. Az oltár, a szószék Zsolnay porcelán, ritka
érdekesség és szépség.
Léka városa és a vár a Nádasdyak emlékét őrzi. A templom alatt
található a kripta, ahol a család sok híressége nyugszik. A vár
szépen helyreállított.
A soproni Lővérekben lévő szállásunkról könnyen elértük
másnap Liszt Ferenc szülőházát Doborjánban. A kis épület sok
érdekességet rejt. Jó volt feleleveníteni és kiegészíteni
ismereteinket Liszt Ferencről, akinek születése 200 éves
Máriafalva
évfordulója jön el jövőre.
Fraknó várát már sokan ismertük, mégis kaptunk újat az Esterházyak régen legfontosabb családi
központjának történetéből, amely sok ponton volt a magyar, elsősorban monarchiabeli történelem
eleme is. Folytatva utunkat az Esterházyak későbbi központja, Kismarton volt a cél. Ez a takaros
kisváros Burgenland fővárosa. Meglátogattuk az Esterházyak muzsikusa, Joseph Haydn sírját, majd
sétát tettünk a városban. Ezen a napon még jutott idő arra is, hogy útba ejtsük a festői városkát,
Rusztot a Fertő tó partján.
A harmadik napunk is sok, tartalmas élményt hozott.
A Fertő tavat megkerülve jutottunk Boldogasszonyba,
amelynek bazilikáját szintén Esterházy építtette. A
bazilika lenyűgöző szépségét csak emelte az oltár előtt
felhalmozott, a bő termést köszönő dekoráció, amely
szép példája a hálaadásnak. Szentmisénken nekünk is
volt köszönnivalónk.
A fertődi kastély, az Esterházyak nyári rezidenciája
inkább érdekes volt, mint szép, hiszen még mindig alig
van látszatja a sok helyreállításnak, amit eddig
végeztek, hogy eltüntessék ötven év pusztításának
nyomát. Vannak azért már szépen helyreállított
Szentmise a boldogasszonyi bazilikában
részek, és folytatódik a sok pénzt igénylő munka.
Ráadásnak kaptuk a sétát Győr belvárosában. Sokunk látta régen a várost, ami épül és szépül.

