Zarándoklat Umbriába
Umbria tartomány Olaszország közepén terül el,
viszonylag közel Rómához. Magasabb hegyek
szabdalta vidék, mint Toszkána, de jellemzők itt is a
hegyek, dombok tetejére épült, fecskefészekszerű
városok. Szép vidék, sok történelmi és képzőművészeti
látnivalóval, amelyek a
keresztény valláshoz, az
Egyházhoz kötődnek.

A majdnem teljes zarándokcsapat

Első állomásunk még nem umbriai, Padovában álltunk
meg. A Szent Antal sírját is rejtő ’Il Santo’-dóm
mellékkápolnájában volt első misénk. Elmondható,
hogy ha eddig nem hangolódtunk rá a zarándoklat lelki
tartalmára, akkor ezen a misén ez megtörtént.

Maga dóm is számtalan látnivalót adott azon túl, hogy imádkozhattunk a méltán oly népszerű
szent sírjánál kérve és köszönve segítségét.
A városban rövid sétát téve – amelyben most is Fischer István barátunk segített minket –
megtapasztaltuk Padova sok évszázados történelmét. Megéreztük a töretlen folyamatosságot,
amely csak ilyen városban lehetséges. A nyüzsgő, élő város használja ősi épületeit, de
láthatóképp óvja is egyben. Ma is fontos egyetemi város, ahol a valaha ott tanult magyarok
nyomait is felfedeztük.
Külön fénypontja volt az egész útnak a Scrovegny kápolna
megtekintése. Egy XIII. századi uzsorás bűneinek
kiengeszteléséért emeltette fia a kápolnát, amelyet Giotto
freskóival díszíttetett.
Giotto, az akkor újnak számító stílusban élő, érzelmeket
kifejező alakokkal jelenítette meg Mária és Jézus életének
epizódjait, egész történetet mesélve egy-egy epizódban.
Az évszázadok során a kápolnát körbevevő palota elpusztult,
magát a kápolnát is súlyos károsodás érte. A ma látható, sok
helyütt sérült freskók mégis nagy élményt jelentettek
számunkra, mindenki így nyilatkozott. A színek, különösen a
mennyezetre festett csillagos ég kékjét ámultuk, egyben
megéreztük az akkori festő elhivatottságát, hogy képeivel az
írástudatlan hívőknek okítsa az Evangélium történeteit,
Scrovegny kápolna Pádovában
átadva annak lelki üzenetét is.
Estig el kellett érnünk Assisibe, ahol következő háromnapi szállásunk volt, így nagy sietve csak
Orvieto rövid megtekintésére nyílott mód.

A város öreg része itt is a hegytetőn helyezkedik el. Siklóval fel,
majd erőltetett menet a dómhoz, hogy még nyitva találjuk.
A XIII. század közepén történt egy prágai pappal, aki Rómába
zarándokolt hit-kétsége miatt. Kételkedett ugyanis az ostya
Krisztus testévé és vérévé történő átváltozásában. Szent
Krisztina sírjánál mutatott be szentmisét, amikor az
átváltoztatáskor vér csepegett az ostyából, összevérezve a
kehely alatti kendőt.
Az akkori pápa, IV. Urbán templomot építtetett a csodás
jelenség megőrzésére. A kendő a foltokkal ma is látható a dóm
mellékkápolnájában.
A dómban, a relikvián kívül, nagyszerű freskókat láthattunk,
amelyek a világ végének elképzelt jeleneteit, a pokolra jutottak
szenvedéseit, az üdvözültek kitüntetését és a feltámadást
mutatják.

Orvieto - dóm

A zarándok-csapat jó része már nem először látogatott Assisibe. De ez a város mindig nagy
élmény. Maguk az ódon utcák, házak terek, templomok is, amelyekre most több idő jutott, mint
a római zarándoklat során. Szent Ferenc és Szent Klára lelkülete érződik itt mindenütt, az
idelátogatók leginkább miattuk jönnek. Meg akarnak érezni, érteni valamit abból, ami a két
szentéletű embert Isten feltétlen szolgálatára bírta, amellyel a természetet, az embereket,
mindent szeretettel és Istent dicsőítve szolgáltak.
A Szent Ferencről szóló legendák mind erről
szólnak, végletes tisztasága ezt a példát mutatja
nekünk Assisiben és mindenütt máshol.
Szerencsések voltunk azzal, hogy a Szent Ferenc
bazilikától öt percre laktunk, így este is érezhettük
a városka hangulatát. A harmadik nap reggelén az
altemplomban tartott szentmisénk nemcsak
hangulatot, de valódi áhítatot is adott számunkra!

A Szent Ferenc bazilika Assisiben

Assisiből kirándultunk Gubbióba, a Terni
vízeséshez, Casciába Szent Ritához, Norciába
Szent Benedekhez, majd Spoletóba is. Jutott így
bőven élmény lelki és világi értelemben egyaránt!

A Terni vízesés egy több mint kétezer éves mesterséges mű. Még a rómaiak építették, majd
többször átépült, vízkárok enyhítése céljából. A látvány, a magasból lezúduló víztömeg nem
mutat mesterséges látszatot, annál inkább igazi természeti látványosság.

Casciában meglátogattuk Szent Ritát, aki a templomban
található üvegkoporsóban alussza örök álmát. A XV. századi
történet, Szent Rita nehéz házasélete, majd szolgálata
apácaként máig ható példa, amit érdemes megismerni.
A ’leglehetetlenebb kérések teljesítője’ tömegével vonzza a
tisztelőket, tele volt a kisváros és a templom is.
Norcia teljesen épen maradt, falakkal körülvett, parányi város.
Betértünk Szent Benedek és ikertestvére, Szent Scolastica
templomába, amely szülőházukra épült. Az V.-VI. században élt
szentéletű testvérek lettek alapítói és rendszerezői a benedekrend férfi és női ágának. Fennmaradt történetek szerint Szent
Benedek szigorú regulát készített rendtársai számára, amivel
ellenkezést is kiváltott, de saját életpéldája és a Szentlélek
segítsége minden nehézségen átsegítette. A rend ma is az egyik
legelterjedtebb és legtevékenyebb az Egyházban.
Az ikertestvérek, Szent Benedek és Szent
Scolastica temploma Norciaban

Gyönyörű időben sétáltunk még a városkában, felejthetetlen
élményt szerezve ismét.

Spoletoban igazi zarándok módra kapaszkodtunk fel a dómhoz. A magas lépcsősoron kaptatva
hirtelen bukkan elő a Santa Maria Assunta templom, a napsütésben különösen szép fehér
márvány homlokzatával, aranyos mozaikjával. A XII. század végén készült templomhoz későbbi
korok stílusa kapcsolódik, teljes harmóniában.
Az apszis freskói különösen érdekesek és szépek. A XV. századi
festő, Filippo Lippi alkotásai. Mária életének legfontosabb jeleneteit
ábrázolják,
legfelül
a
Mária
kiválasztását
jelképező
megkoronázással. Ámultunk és bámultunk annak láttán, hogy az
elmesélhetetlen, az elmagyarázhatatlan hogyan válik érthetővé
számunkra is ennyi évszázad után!
Hamar elszaladt az idő és már hazafelé tartottunk. Perugiára jutott
még több időnk a visszaúton, Bolognára kevesebb.
A perugiai séta ismét a történelmi távlatokat nyitotta meg
számunkra. A szökőkút – amit a világ legszebbjeként tartanak
számon – a Palazzo dei Priori (az előljáróság) épülete, azzal
szemben a San Lorenzo dóm, együtt a belvárosi nyüzsgéssel ismét
a történelem folyamatosságának érzését adta. Szent Domonkos
templomának
kerengőjében
rátaláltunk
Szent
Erzsébet
emléktáblájára.
’Isten hazánkért’ – énekelte kis csoportunk a tábla előtt. ’Szent
Erzsébetből hős szeretet árad’ – zengett a dal.

Filippo Lippi: A Szűz megkoronázása
Spoleto - Dóm
Nevelős Géza

