Ismét Olaszországban zarándokoltunk
Olaszország nemcsak kulturális látnivalókban bővelkedik, hanem szakrális helyszínek tekintetében
is szinte kimeríthetetlen. A korábban már látott Róma és Umbria után az idén Észak-Olaszországot,
azon belül Velencét, Ravennát, Veronát és Vicenzát választottuk úti célnak. Ezúttal is közös
szervezésben pilisszentkereszti hívő társainkkal.
A hosszú buszút első állomása a Trieszt melletti Miramare kastély, Habsburg Miksa főherceg,
Ferenc József öccsének palotája volt. Bár esőben érkeztünk, de így is szépnek találtuk a tengerparti
kastélyt és környezetét, amely azonban csak rövid ideig szolgált kellemes lakhelyéül a főhercegi
párnak. Miksa ugyanis Mexikó királya lett, ahol viszont a köztársasági felkelők néhány év uralkodás
után elfogták és kivégezték. A palota berendezése, a főhercegi pár életének helyszíne eredeti
állapotában szemlélhető meg.
Szálláshelyünknek a Velence közelében lévő Jesolo üdülőhelyet választottuk, amely innentől napi
útjaink kiinduló és végpontja is volt, és különösen Velence hajón való megközelítése céljából volt jó
választás. Sokszor hallottuk, hogy a ”lagúnák városát” hajóról érdemes meglátni. Igazat kell
adnunk, a Szent Márk térnél kikötni és belecsöppenni Velence forgatagába, valóban nagy élmény.
A San Salvator templomba szerveztünk
szentmisét, ám mint kiderült, azonos időre
egy lengyel zarándokcsoporttal. Lelki
vezetőink
rugalmassága
azonban
különleges eseményé tette a közös
szentmisét. A lengyel atya celebrálta a
szertartást, Zoltán atya concelebrált és
mondta a szentbeszédet, a lengyel apácák
pedig vezették az éneket, de mi is
elénekeltük a ’Boldogasszony anyánk’-at.
Lélekemelő volt!
…hajóval érkezve…

Ezután nyakunkba vettük a várost.

Fischer István társunk és barátunk számtalanszor vezetett már csoportokat itt, így nekünk is
megmutatta a legfontosabb látnivalókat. Igaz, ehhez sokat kellett gyalogolni és csak rövid szakaszra
vehettük igénybe Velence tömegközlekedését, a vaporettot.
Megérte a fáradságot a barangolás az öreg házak között,
átkelni a lagúnák feletti kis hidakon, látni a vízen zajló
életet, a közlekedés formáit. Velence legöregebb temploma,
a San Giacomo di Rialto 421-ből való, de az újabb kori
épületek is több évszázadosak. Mindez jól mutatja a sétánk
által felölelt történelmi távlatokat.
A Frari templom, a Rialto, a halpiac, a Sóhajok hídja,
Colleoni zsoldosvezér lovas szobra, a San Giovanni e Paolo
bazilika, a Dózse palota, a Szent Márk bazilika, felsorolni is
nehéz a sok látnivalót.
Közben végig ott motoszkáltak bennem a Zoltán atya aznapi
szentbeszédében mondottak a hatalomvágyról, a gazdagság
hajszolásáról, mindehhez Istenre hivatkozásról és ezzel
szemben a valódi értékekről, az Istenhez tartozó életről.

San Giacomo di Rialto

Másnap Ravennába buszoztunk, de előbb megálltunk Pomposánál, egy korábbi bencés kolostornál,
ahol ismét sikerült szentmisét tartanunk. Pomposa 6-7. századi festett temploma csupán bevezetés
volt Ravenna csodálatos mozaikjaihoz. Ravenna a 6-8. században volt a bizánci, a kelet-római
birodalom itáliai bástyája, ezért keletkeztek a Bizáncra jellemző mozaikképek az akkori
templomokban.
Ismerve a bizánci császárság korabeli történetét, a velenceihez képest sok évszázaddal korábban
sem volt kisebb a hatalomvágy, ennek ellenére a valódi értékek jelenítették meg a művészek
csodálatos alkotásaikon. Például a San Vitale bazilika építője az a Massimian püspök volt, akit
szolgálataiért tett azzá a romlott életű bizánci Theodora császárné. A mozaikok varázslatos színe,
fénye és az ábrázolt jelenetek nagy része Jézus életéről beszél, hozzá kapcsolódó személyeket és
jelképeket mutat mindenkit megérintő hatással.
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Ugyanez igaz a Galla Placidia 5. századi mauzóleumának
képeire. Galla Placidia Theodosius római császár lánya
volt, akinek viszontagságos életét követően Ravennára
hosszabb időre béke köszöntött. A mauzóleum kívülről
egyszerű téglaépület, belül azonban a legszebb kék
színekben pompázó mozaikokat találunk. A jó Pásztort
ábrázoló kép mennyezetén is ez a kék jelenik meg a
minták között, de káprázatos egy másik boltozat
aranycsillagos égboltja is, középen aranykereszttel.

A jó Pásztor

A San Apolinare Nuovo bazilika, amely eredetileg pogány
szentély volt, szintén gazdag mozaikokban.

Nem szerepelhet itt minden, amit láttunk, érdemes viszont utánanézni könyvekben, vagy az
Interneten.
A következő napon Veronát és Vincenzát fedeztük fel. Verona más benyomást tett a csoportra, mint
Ravenna, mert más korból származó életet mutat épületeiben, templomaiban. Egy nap ebben a
városban is csak arra elég, hogy benyomásokat szerezzen a látogató.

A Szent Zéno kapuja

Városkép

Szent Anasztázia

Szenteltvíztartó

A Szent Zéno bazilika a 4-5. századból származik, de sokszor építették újjá, vagy bővítették, majd a
19. század elejéig be is volt zárva rossz állapota miatt. Sok nevezetes részlete – mint a rozetta, amit
szerencsekeréknek hívnak, vagy a bejáratokat díszítő kis szobrok, de talán leginkább az egyik
bejárati kapun található 48 bronzplakett – valamint a templombelső és a templomhoz tartozó
kerengő mind Verona egyik kiemelkedő látnivalójává teszik.
Leginkább ismert veronai épület az Aréna, amely egy római kori amfiteátrum. Olyan jó állapotban
maradt fenn, hogy ma is rendeznek itt operaelőadásokat, nagyszámú néző előtt.
A város nagyrészt épségben mutatja középkorból származó arculatát. Az idő szűke nem tette
lehetővé, hogy alaposabban megismerjük, de a valóban szépséges Szent Anasztázia templom
belefért a programba. Sokak tetszését elnyerte a szenteltvíztartókat hátukon viselő két alak.
Az ötödik nap a hazautazásé volt, de azért sikerült még egy kis időt szakítanunk egy szép
búcsúszentmisére Grado-ban, egy öreg kis tengerparti városkában.
Nevelős Géza
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