Tátrai zarándoklat

A zarándokcsapat a Csorba tó mellett

A Magas-Tátra a végcél volt, oda-vissza
útközben a magyar múlt emlékeit kerestük fel.
Zarándoklat volt az utazás több értelemben.
Imádkoztunk a buszon és szentmisén vettünk
részt Ótátrafüreden, templomokat látogattunk az
egész út folyamán. Fischer István – állandó
ismeretterjesztőnk az ilyen utakon – bőségesen
ontotta ránk a magyar emlékeket, vezetett
bennünket a magyar történelem meglévő
nyomaihoz. Zarándoklat volt az utazás azért is,
mert együtt voltunk, és az együttlét öröme
emelte a lelkünket. Emelte azt a táj is, hiszen –
a 2004-es óriási fapusztulás ellenére –
csodaszép a Magas-Tátra. Felhővel együtt is.

Az Alacsony-Tátra tájaiból is kaptunk ízelítőt, de kiemelkedő élményt adott az ótátrafüredi
gyalogtúránk a Tar-pataki vízesésekhez, a nagy köveken bukdácsolás a Tar-patak völgyében.
Ugyan nem sikerült imát mondanunk Balassi
Bálint sírja mellett Hibbén, de Thököly Imre
sírjánál Késmárkon erre volt lehetőség.
Ugyancsak Késmárkon nagy élmény volt a régi
evangélikus fatemplom, de az új, zsinagógaszerű is. Legalább kívülről és az udvarán
megnézhettük a késmárki Thököly-várat, de a
betléri
Andrássy
kastélyt
részletesen
megismerhettük. Nemcsak bútorok és képek,
nemcsak vadásztrófeák és egyéb emlékek,
hanem a ranggal, vagyonnal járó felelősség
megtapasztalását hoztuk innen magunkkal.
A Tar-pataki vízesésnél

Sétáltunk Besztercebánya főutcáján, csodáltuk a ma már szépen helyreállított palotácskákat.
Lubló templomaiba ugyan nem jutottunk be, mégis – még kívülről is – szépnek találtuk azokat,
és a fellelhető emléktáblák előtt újabb részleteket kaptunk magyar gyökerekből.
Eljutottunk a lengyel határig a Dunajecnél.
Itt a Vörös kolostor valóban érdekes
történetének minden nyoma megtalálható
volt. A még nem helyreállított épületegység
minden részlete szépséggel és a régmúlt
érezhető jelenlétével teljes.
A Dunajecen láttunk ugyan tutajon utazókat,
de ez az élmény kimaradt számunkra.
Bőven kárpótolt a parton eltöltött rövid
pihenő, szemben a Pieninek hármas
sziklacsúcsának látványával.
Minden a magyar múltról mesélt ezen az
úton!
Magyar múlt magyarok nélkül! Fájdalmas élmény volt Rozsnyón a püspöki templomban zajlott
beszélgetés a plébánossal. Addig sem nagyon hallottunk magyar szót jártunkban-keltünkben,
de ott megtudtuk, hogy miért van ez. Mert az ott élő magyarok legtöbbje sem beszél már
A Vörös kolostor a lengyel

határnál

magyarul. A plébános sem akart magyarul beszélni, talán nem is volt magyar, de még azt sem
tudta, hogy hány magyar él a városban. Elmondta, hogy a fiatalok, ha el is jönnek a templomba
megesküdni, már szlovákul teszik, hogy a többiek is értsék. Otthon sem beszélnek magyarul,
mert úgy kényelmesebb. A betléri kastélyban a magyar vezető fiatal lány nem akart magyarul
vezetni minket, mert szégyellte, hogy rosszul beszél. Tényleg.
Talán érthető, hogy a hivatalos Szlovákia minden módon írtja a magyar beszédet, bár ezzel a
valaha volt kétnyelvűség mindenféle előnyét elvesztik. De az ottani magyarok kétnyelvűsége?
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