Zarándoklat Csehország morva vidékére
A szokásosnál kisebb csapat állt össze erre a
zarándoklatra. Az útirány sem volt szokványos.
Morvaország!
Ez nem egy valódi ország, nem is tájegység, sem nem
kisebbség
lakta
országrész.
Földrajzi
fogalom
Csehországban, elismert árnyalati különbözőségekkel.
Az emberek a morva vidéken kissé nyíltabbak a
cseheknél, vidámabbak, bort is isznak, nemcsak sört.
Tapasztalni a hangulati különbséget.
Tapasztalni az osztrák-magyar Monarchia jelenlétét is,
az északabb területeken a hosszú német jelenlétet.
Sok lenyűgöző templom, várak, városok, tiszta utcák.
Mondják, hogy a csehek nem vallásosak. Ezt nem tudjuk igazolni, sem cáfolni, de régebben ez nem
lehetett rájuk igaz, annyi nagyszerű, égbetörő, nagyméretű és építészeti remek templomot ismertünk
meg.
Nyitra és Nagyszombat voltak első megállóink. Ezek a valamikor
fontos magyar városok ma már teljesen szlovákok, de találkoztunk
magyar szóval. Rövid tartózkodásaink arra voltak csak elegendőek,
hogy pillantást vessünk a két városra és legfontosabb lelki
központjaikra, fő templomaikra.
Brünnben, Olmützben, a belvárosokban egymást érik a gótikus és
barokk, de mindenképpen nagyméretű templomok, amelyeknek
belseje, berendezése, képei, ablakai mind-mind nagy élményt
nyújtottak.
Meglátogattunk híres kegyhelyeket is, mint Svaty Kopečke
premontrei szerzetesek által fenntartott kegytemploma, vagy a
valahai morva birodalom központjának számító Velehrad-ban álló
cisztercita kegytemplom. Ez utóbbi hely volt Cirill és Methód, a
szentté lett görög testvérpár működésének helye, majd Cirill első
nyughelye is. A szláv írás és az ortodox keresztény egyház
megalkotói, leírói ma már Európa katolikus
Szent Cirill és Szent Methód a liturgiájának
Velehrad-i székesegyházban
védőszentjei is.
Svaty Kopečke kegytemplomában tartottuk első szentmisénket. Az élmény nemcsak maga a szentmise és
Zoltán atya beszéde volt, hanem a mise után a nagyon idős premontrei atya önkéntes előadása is a
templom történetéről.
Felvidéki
zarándoktársunk
fordításával megismerhettük a
templom
régi
és
újkori
nevezetes
eseményeit.
Megtudtuk, hogy az oltár egyik
angyal-szobrának kezén lógó
rózsafüzér II. János Pál pápánk
ajándéka,
aki
az
ottani
imádsága emlékére hagyta ott
rózsafüzérét.
Olmütz (Olomouc) különösen
kellemesen
lepett
meg
bennünket
szépségével.
Közvélekedésünk szerint több
szépséget
mutatott,
mint
Brünn. A város házainak,
Péter-Pál templom Brünnben

Szent Jakab templom belseje (Brünn)

templomainak képeit nemcsak
a fényképeken rögzítettük, de emlékezetünkben is.
Külön öröm volt megtalálni Bolyai János, a hírneves erdélyi matematikus emléktábláját, aki Olmützben
töltötte hadmérnöki szolgálatát.
Brünn-nel való ismerkedésünk egy esti sétával kezdődött. Emlékezni fogunk erre a sétára is, mivel a
későbbi, nappali sétánk a városban megerősítette az első benyomásokat, a kivilágított épületek látványát.
Második szentmisénkre a brünni Szent Jakab templomban került sor. Ehhez ki kellett várnunk az előző
szentmise végét, így megtapasztalhattuk, hogy hétköznap is sok brünninek fontos a szentmisén való
részvétel.
A közösen bejárt ismeretszerző sétán kívül, amelyen vezetőnk, Fischer István ismételten nagy
mennyiségben ontotta ránk a tudnivalókat, önállóan is volt alkalom emlékek, élmények gyűjtésére.
Tapasztalat mondatja, hogy a nem túl nagy brünni belvárosban is seregnyi érdekes és szép látnivaló,
megismerni való akad, így egy önálló kirándulás Brünnbe ajánlható bárkinek.
Ép
várakban
is
bővelkedik
Csehországnak
morva
területe. Sok ilyen vár
mellett
csak
elhaladtunk
a
busszal, de legalább
kívülről megnéztük
Bouzov várát, és
belülről is végigjártuk
Pernštein
várát.
Történetük sok szállal
kötődik a magyar, de
inkább a Monarchia
történelméhez.

A városháza Olomouc-ban

Pernštein vára

De a történelemhez
más emlékeken keresztül is kapcsolódott az utunk. Kalandos utakon keresztül sikerült eltalálnunk az
aussterlitzi csata (Napóleon nagy győzelme az orosz-osztrák csapatok felett) emlékművéhez, amelyet
35000 katona sírja fölé emeltek. Az Ausztriában megkeresett dürnkruti csata emlékművénél
elgondolkozhattunk az 1278-ban zajlott ütközet következményeiről, a történelmietlen ’mi lett volna, ha’
összefüggésekről, amelyek Magyarországon több mint hatszáz éves Habsburg uralmat váltottak ki.
A történelem, a magyar és monarchiabeli történelem megtalált bennünket a Brünn felett emelkedő
spilberki vár falán is, ahol az 1964-ben állított emléktáblán ez áll: A MAGYAR HAZAFIAKNAK, AKIK A
VÁR BÖRTÖNÉBEN SZENVEDTEK, A NEMZETI FÜGGETLENSÉGÉRT ÉS A HALADÁSÉRT. Az
eredetileg lakóhelyként szolgáló erődítmény később védvárként szolgált, majd a Monarchia börtöne lett.
Így magyar politikai foglyok is, köztük Kazinczy Ferenc raboskodtak itt.
A sok új ismeret és lelki élmény mellett ezen az úton különösen kedves emlék minden részvevőnek az
együttlét öröme. Bizonyítja ezt az első alkalommal velünk utazók búcsúzkodása, a magukkal vitt öröm
kifejezése, hogy együtt lehettünk.
Legközelebb is a hangsúly ezen az ’együtt’-ön lesz!

