Zarándoklat Salzburg vidékére
Egyházközségünk
összeszokott
zarándokcsapata, néhány újonnan
csatlakozóval kiegészülve, nyugatnak
vette az irányt. Salzburg és környéke
volt a célterület, a zarándoklat célja
pedig az ottani természeti és
kulturális
szépségek
közös
élményének megélése, kiegészítve
lelki
tartalommal,
imával,
szentmisékkel. Nem társasutazás,
hanem a kis lelki közösség együttléte
volt a cél.
Az út során mindig vegyesen kaptuk
az Isten alkotta természet és az
ember alkotta építészet szépségeit.
Az oda úton a Melki apátság meglátogatása volt a bónusz, meg a Wachau látványa odáig. Az
apátság magas színvonalú múzeuma, az apátsági templom, az egész apátság elhelyezkedése a
Duna feletti szirten jó bevezetője volt az útnak.
Programon kívül ugrottunk be Szt.Florian-ba is, éppen Flórián napon. Mivel Szent Flórián
köztudomásúan a tűzoltók védőszentje, így a helységben talált búcsú is leginkább a helyi
tűzoltók körül zajlott. Mi nem álltunk az ünneplők közé, de az Ágostonrendi apátság
megtekintése e nélkül is növelte elraktározott élményeink mennyiségét.
Vöcklabruckban szálltunk meg, ami egy öreg városmaggal rendelkező kisváros nem túl messze
Salzburgtól és közel a salzkammerguti tavakhoz. Az öreg városmagban volt a szállodánk, amely
több épület összeépítésével hoztak létre. Ennek következtében zegzugos utakon jutottunk
szobánkba, vagy az étterembe. Mire eljöttünk, meg is tanultuk a járást. Nem volt ez kellemetlen,
inkább jó hangulatunkat fokozta.
Másnap Salzburg volt a főcél. Gyalogosan jártuk be, amit hatórányi idő alatt lehetett. De ebbe a
hat órába sok minden fért bele. Különösen jó szervezéssel, amelyet Fischer István barátunknak,
társunknak köszönhettünk most is, mint már oly sokszor.
A Mirabell kerten átsétálva, majd a átkelve a Salzach hídján jutottunk a belvárosba. Mozart
szülőháza mellett csak elhaladtunk, majd betértünk a ferencesek templomába. Az eredetileg már
a VIII., majd a XII. században épült román és gótikus templom ritkaságnak számít Ausztriában,
mivel a barokk kor átalakításai csak kis mértékben változtattak a templom stílusán.

A Szt.Péter bencés apátsági templomban egy koreai
csoport szentmiséjébe csöppentünk. Ahogy Zoltán
atya később fel is hívta figyelmünket, valóban
megtapasztalhattuk
a
katolikus
egyház
egyetemességét: egy szó megértése nélkül is tudtuk
követni a mise folyamát, ha rövid időre is, de teljes
lélekkel tudtunk bekapcsolódni abba.
Salzburg hosszú évszázadokon keresztül egyházi
központ, hercegérsekség volt. Ennek sok nyomát
találtuk, de a legjelentősebb a katedrális. Az idők
során többször is elpusztult a VIII. századtól létező
épület. A ma látható dómot 1614-ben kezdték
építeni, majd az egyik leghíresebb hercegérsek,
Paris Graf Londron adta át a szentélyt 1628-ban.
Délután felvitettük magunkat siklóval a várba, ahonnan a kilátás a városra és a környékre
nagyon szép. A várban látható gyűjteménynél nagyobb élmény volt ez a kilátás és a vár maga.
A nap végén a Mondsee partján lévő azonos nevű városka
bazilikájában tartottuk szentmisénket az előre egyeztetett időben.
A szolgálatot teljesítő sekrestyés is végighallgatta a misét, még ha
nem is értette a szöveget. Utána megindult szavakkal mondta el,
mennyire megérintette őt a szertartás, a közös élmény.
A következő nap célja a salzkammerguti tavak vidéke, a táj és az
ottani helységek megtekintése volt. Gmunden, ragyogó napsütés,
Traunsee, békés tópart, szép barokk templom, Traunkirchen,
ismét egy szép barokk templom egy egészen különleges szószékkel.
Az apostolok halász-csónakja a kivetett hálóval. Az Úr szavára
majd megtelik a háló.
A következő állomás Bad Ischl, Ferenc József királyunk és Sissy
királynénk pihenőhelye és Lehár Ferenc operett szerző nyári
tartózkodási helye, az ischler sütemény származási helye.
Hosszabb sétát tettünk a városban, de nem hagytuk ki a Szt.Miklós
templomot, amely az említett uralkodói pár eljegyzésének
színhelye volt.
Innen a szó szerint festői Hallstadt városkát vettük célba, amely az azonos nevű tó partján
kapaszkodik a meredek sziklafalba. A környék hajdani sóbányászatának egyik központja. A
templom körüli temető olyan kicsi, hogy a régebbi sírok exhumált csontjait, koponyáit – névvel
ellátva – egy csontkamrában tornyozzák fel. A templomban két gyönyörű szárnyas oltárt is
megcsodálhattunk, környékbeli fafaragó mesterek munkáit a XV. századból.

Újabb bónusz következett. Gosausee, hatalmas
hegyekkel, köztük a Dachstein csoporttal határolva.
A továbbra is ragyogó napsütésben szikrázó
fehérségű hátteret kaptunk fényképeinkhez a
hófödte hegyekkel.
Szt.Wolfgang, az azonos nevű tó partján fekvő híres
nyaralóhely, búcsújáró hely, újabb gyönyörű
templom, újabb gyönyörű szárnyas oltár a
Szt.Wolfgang templomban, az oltár előtt aznapi
szentmisénk. Egy újabb maradandó élmény.
Hazafelé még két programon kívüli program:
Kremsmünster bencés apátsága, ahol egy bérmálási
ünnepségbe csöppentünk, majd Steyr városka szép
utcáin sétáltunk.
Utolsó állomásunk Heiligenkreuz volt, az ottani ciszter kolostor megtekintése, majd szentmise a
Szentkereszt-ereklyét őrző templomban.
Érdekes, tanulságos volt a kolostor végigjárása,
történetének megismerése. Azonban nem ez tette ránk a
legmélyebb benyomást, hanem vezetőnk személyisége.
Mindenkit megragadott és mindenkit elgondolkoztatott a
minket végigkísérő magyar nővér lénye. Amely áthatotta
az ismereteket a kolostorról, a hideg és rideg falakat, a
sokszor szerencsétlen kolostor-történelmet, az ott élt és
élő atyák mindennapjainak ritmusát. Amely minket a
lelkünkben is megragadott. Zoltán atya szerint a nővér
tiszta hite volt ez, ami így hatott ránk. Ez mindenen át
érződött, amit a nővér tett, vagy mondott. Ez a hit
személytelenné, szinte én-nélkülivé tette őt. Nem
udvariatlanságból nem mutatkozott be, hanem mert
számára már a saját személye valóban jelentéktelenné
vált.
Nem álszerénység, hanem valódi feloldódás a hitben, a teljes önátadás Istennek és az ebből
fakadó derű sugárzott ránk. Úgy egyéniség, hogy egy nagy egység kis egyéni arca. Élő példa,
amelyet elérni mindenki képes lehet a saját életében.
Nevelős Géza

