Az őszi zarándoklat az Őrségben
Az Őrség tájegység Magyarország nyugati határvidékén. Lenyúlik a szlovén határig, így ismét
egy olyan tájat jártunk be, amely félreesik a legforgalmasabb útvonalaktól. Ennek előnye,
hogy sok valódi érték maradt fent a közelmúlt viharos évtizedeiben. Körmenden csak kívülről
tekintettük meg a Batthyányi kastélyt, boldog Batthyányi-Strattman László lakhelyét és
működési helyszínét, amely még felújítás előtt áll.
Öriszentpéter már szeres település, ami azt jelenti,
hogy a település a honfoglalás kori szálláshelyek
szerkezetét megtartotta, több, csokorba épített ház,
gazdálkodási egység különálló, egymástól akár több
száz méterre elhelyezkedő település-résszel. Árpádkori temploma szépen helyreállított. Érdekes volt
látni a reformáció idejéből megmaradt, falra festett
biblia-idézeteket.
A
buszvezető
kötelező pihenőideje miatt
lemaradtunk a veleméri, szintén Árpád-kori, kívülbelül festett templom meglátogatásáról, de
Pityerszeren egy épen fennmaradt szer házait, a
honfoglalás ideje óta most nemrégen megszűnt
Pityerszer
életforma emlékeit alaposan megismerhettük.
Külön érdekessége a szerben való életnek, hogy utca, vagy más, a mai fogalmaink szerinti
település-szerkezetnek nyoma sincs, a több családnak életteréül szolgáló szer szorosabb
közösséget, egymást segítő életvitelt mutat.
Pityerszer Szalafő település része, azaz a települést alkotó szerek egyike. A többi szer ma már
átépült, de Szalafő szerekből álló szerkezete fennmaradt, így lehetőségünk volt elképzelni
eleink életformáját, mindennapjait, közösségi életét.
Második napunkon áttértünk Ausztriába, Graz volt a
program, de azt megelőzően szentmisén vettünk részt Maria
Trost (Vigasztaló Mária) kegyhelyen. A szép, barokk
templom körüli nagy épületekben régebben ferences
rendház működött könyvtárral. Ma egyetlen pap, vagy
szerzetes sem lakik ott, a városból jönnek, ha szükséges. A
hívek még jönnek hétköznap is. Vasárnap is megtöltik a
templomot két szentmisén.
A nap hátralévő részében Graz-cal ismerkedtünk. A
látnivalókban bővelkedő város legtöbb látványossága
szerencsére gyalog bejárható. A szűk belvárosi utcákon
kanyargó modern villamos jól jellemzi a várost. A régi és az
új egyszerre van jelen. Az utca nemcsak közlekedésre való,
ezt mutatja Graz-ban is sok utcai terasz-étterem, amelyek
mind tele voltak a hétköznap ellenére.

Szentmise Maria Trost-ban

Többen feljutottak a város feletti óratoronyhoz, ki gyalog, ki
lifttel, és fentről élvezhették a gyönyörű napsütésben a város
látványát.

Szállásunkra térés előtt volt időnk bemenni a szentgotthárdi plébániatemplomba, amelynek
apszisa éppen helyreállítás miatt nagyrészt el volt takarva, de bőven kárpótolt bennünket a
véletlenül éppen ott hittanórát tartó Rimfel Ferenc plébános atya, aki bemutatta a
templomot, majd hosszan megemlékezett Brenner János fiatal papról, akit Szentgotthárdon
az 1950-es években gyilkoltak meg kommunista bérencek áldozatos és sikeres lelkipásztori
élete miatt.

Harmadik napunk már
a hazatérés napja is
volt. Jákon volt a
szentmisénk a kívülről
már
gyönyörűen
helyreállított
román
kori templomban. Volt
időnk a templombelső
részleteinek megtekintésére. Körbejártuk a
templomot, megcsodáltuk a falba épített
kőfaragvány figurákat.
Ráadásként
kaptuk
Fischer István barátunktól a XIII. századi

A zarándokcsapat Jákon

román kori kis templom élményét Csempeszkopácson. A parányi templom vastag falai,
freskómaradványai és a Dorfmeister Istvántól származó 18. századi oltárkép különleges
emlékként maradnak emlékezetünkben.
Sárváron a Nádasdy kastély megtekintése volt programunkban. A tartalmas kiállítás a
Nádasdy család változatos, a történelem során sokszor viharos életét mutatta be, ezen belül
egy részletes huszár-kiállítással, különös tekintettel a Nádasdy huszárok dicső történetére,
fegyverzetükre, hadi sikereikre.

