KRÓNIKÁK
Egyesületünk által szervezett Lengyelországi utak, személyes élményeim alapján.
1. 1998. augusztus 20-23. Magas-Tátra
Szepesbéla-Vörös kolostor – Tutajozás a Dunajecen – Wieliczka-sóbánya –
Krakkó – Morskie Oko – Zöld-tó
2. 2005. augusztus 15-21. Magas-Tátra megyei magashegyi tábor
Nedec vára – Krakkó - Gubalowka – 5 nagy túra a Lengyel-Tátrában
3. 2014. június 19-22. Lengyel – Tátra túra
Dedinki-tó – Bélai csepkőbarlang – Zakopáné – túra Kasprowy csúcs –
Swinica-csúcs – Fekete-tó – Kuznice – Krakkó - túra Koscieliska völgy
4. 2016. június 18-22. Barangolás Sziléziában
Pelsőc - Deményfalvi völgy – Árva vára – Pszczyna palota – Katowice –
Wroclaw – Krakkó – Nedec vára – Podolin - Kassa
5. 2017. szeptember 22-26. Barangolás Kis - Lengyelország területén
Tarnow – Zalipie – Czestochowa – Ojców Nemzeti Park - Krakkó

Krónikáimban első helyen az ismeretek átadására törekedtem. Most kissé vissza is
tekintek, hiszen 2018-ban huszadik évemet kezdem meg, mint Helyiipari tag. Abban
az évben, 1998-ban csatlakozott még Csőriné Éva, Gombárné Valcsi, Kovácsné Juditka. 1099-ben pedig Juhász Móni, Kreiter Ili, és Váradi Zsófi erősítette a komoly túrázók táborát. Voltak még jó elődeink is, akiket ismerhettek Borka Kornél, Kalocsai Ági,
Farkas Piroska, Gulyás házaspár, Győriné Tóth Zsuzsa, Káplárék, Kovács Béla, Kovács Feri, Sum Anna, Máté Kati és Zsigmondné Julika.
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Lapozgatva az elmúlt évek irományait, fényképeit, van mire emlékezni és ez nagyon
jó dolog. A közösen eltöltött túranapok rám mosolyognak és nem véletlen az általam
választott üdvözlés, mosolygós szép napot kívánok.
Most a lengyelországi kirándulásainkból válogatok. Akkor még hagyományos fényképező masinám volt, de kedves emlékeket idéznek a felvételek.
1. Az 1998-as Szlovák, Lengyel külföldi utat az elnökség szervezte, Dr. Gulyás József
elnök vezetésével. Ő öt évig tevékenykedett az egyesület élén. Ebben az évben halt
meg, temetése szűk családi körben történt.
A határokon való átjutás gyorsan történt, kivéve azt a tényt, hogy Aninak lejárt az útlevele és a barátnője okmányaival közlekedett. Szlovákián keresztül utaztunk,
Szepesbélán megtekintettük a Vörös kolostort. Majd tutajoztunk a Dunajecen. Ott akkor, ezeket a gondolatokat vetettem papírra. Az út a folyón lefelé változatosságával
ejtett ámulatba. Hol kiszélesedett, és méltóságteljesen hömpölygött, hol összeszűkült
és a kiálló kövek között tarajos hullámokat vetve sietett tova. A nap beragyogta a két
oldalon sorakozó sziklákat és fenyveseket. Minden összejött, hogy emelkedett hangulatba kerüljünk. A nyugalom, a szépségek váltakozása három órán át tartott.
Lengyelországban Wielyczkára a sóbányába ereszkedtünk le, Krakkóban város-nézéssel töltöttük a szabadidőnket.
Harmadik nap sok-sok bonyodalommal kezdődött és fejeződött be. Mivel a szállást
Szlovákiában foglalták, oda naponta jöttünk és mentünk. Tehát ezen a bizonyos napon, a határon két órát várakoztunk, ráadásul a buszokat a túloldalon leállították. Ezek
plusz kilométereket és órákat jelentettek. A Halas-tóhoz igyekeztünk (Morskie Oko),
ezt kényelmesen el is értük 3 óra felé, de a tervezett Rysy csúcs (2450 m) megmászására már nem maradt elég idő. Anna ebbe nem nyugodott bele, egy férfi társunkkal
nekivágtak a hegynek. A lengyel oldalra már nem értek vissza, de ők nem tágítottak.
Szlovákiába ereszkedtek le és villanyvonattal értek a szállásra este 10 órakor.
A Morskie Oko (Halas-tó) a Lengyel-Tátra leglátogatottabb, legnépszerűbb
túracélpontjainak
egyike, és nem mellesleg a Tátra
legnagyobb kiterjedésű (34,54
ha) tava. Persze nem mérete,
sokkal inkább a környező csúcsokkal alkotott gyönyörű panorámája miatt keresik fel előszeretettel, a turisták.

A negyedik nap érdekessége az
ajánlott túra a Zöld-tóhoz, közepes nehézségű, ami 22 km-t jelentett. Ma már a korosztályos társaimmal nehéz túrának számítjuk. S ezek után indultunk Miskolcra. Mindkét túranapra rövidebb utakat is lehetett választani.
A Kriván alatti Zöld-tó egy tengerszem a Magas-Tátrában, Szlovákiában, a Vázsecivölgy felső teraszán. 2017 m tengerszint feletti magasságban található. 450 m hosszú
és 160 m széles, zöldes színét nagyobb mélységétől kapja, 23,1 m mély.
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A 45 fős utazó társaságból még ma is túráznak: M Erzsébet, M Kati, S Anna, Kiskun
M, B Kornél, Valcsi, Ifj Kovács, D Mária, Csné Éva,
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A Tengerszem fényképen, baloldalon, fenn Dr. Gulyás József látható az egykori HTE
elnöke, ki ebben az évben hunyt el. Máté Kati szintén az álló sorban, ő kétszer 5 évet
elnökösködött, majd Kiskun áll, ki szintén elfoglalta az elnöki posztot egy ciklusra. Milyen érdekes véletlen, elnökök egy sorban, de mi nők szerencsére élünk, s még Sum
Ani, meg ifj. Kovács is ott volt és ma is virulnak és közösen túrázunk.
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2. A következő Lengyelországi kirándulást és túrát 2005-ben a B.- A.- Z. megyei
Természetjáró Szövetség és a Kazincbarcikai természetbarát Egyesület szervezte.
Ekkor még nem értettem a számítógéphez és minden korábbi utamat kézzel írtam,
mint ezt is. Az első számítógéppel készült beszámolóimat Kesik Laci, Máté Kati és
Kocsis Edit formázták, a kézzel írt szövegem felhasználásával. Így nyert végleges formát még ebből az évből, az „Így vagyunk mi magyarok” Dél-Alföldi buszos kirándulás.
Nagyon sokan fényképeztünk, ráadásul különböző utakon túráztunk. A rengeteg fotóból nagyon nehéz volt a válogatás.

Gubalówkára indulva, pihenő,
ilyen lett a csoportkép.

Séta a gerincen
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Garadnai Sándor a túrevezetőnk az egész úton, a zergék Zárdai Istvánnal tartottak
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Smreczynski Staw
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Murowaniec - menedékház

A menedékházhoz vivő út
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Czarny Staw – Fekete-tó

A „Sas útja” sziklái alatt
Az ezt követő Lengyel-Tátrai kirándulásunkon viszont előzetes
ismeretek nélkül 15-en nekivágtunk ennek a „Sas útja” túrának.
Amiről később szereztünk ismereteket, miszerint mi a „Sas úthoz” vezető gerincen túráztunk
csupán.
Így tehát amit a fenti képen vágyakozva néztünk, annak tízen
küszködő részesei lettünk 2014ben. Erről részletesebben, majd
a következő beszámolómban
mesélek.
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Én valahogy egyedül maradtam, úgy hittem, hogy a végén kullogok. A tűző napsütésben, a kopár oldalon azzal próbáltam biztatni magam, hogy egy dalból egy strófát elénekeltem és ezek után megpihentem. Végre felértem a csúcshoz, és ott derült ki,
hogy az élmezőnnyel haladtam. No persze ez ki is vette az összes energiámat, de
legalább örömmel töltött el a teljesítmény nagysága.
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A Volovec lejtőin gyakran találkozhatunk nagyobb zergecsordákkal, a csúcs kavicsos
északi oldalán, pedig mormoták élnek. A múltban a Volovec környékén is legeltették
nyájaikat a pásztorok, akik néha egészen a csúcs közelébe felterelték a nyájat. A havasalji góral pásztorok az alakja miatt egykor Vastag-hegynek (Hruby Wierch) nevezték, később azonban a térképeken és a különböző kiadványokban is a liptói pásztorok által használt Volovec (Ökrös) elnevezés honosodott meg, akik a közelben ökröket legeltettek.
A csúcs három völgy találkozási pontjában magasodik, ezek a Chochołówi-völgy (Dolina Chochołowská), a Rohácsi-völgy (Roháčska dolina) és a Jamniki-völgy
(Jamnícka dolina).
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Siklawa – vízesés

A Nagy-tóhoz ( Wielk-Stav) vezető út

A Nagy-tó a legmonumentálisabb vízmedence a Lengyel-Öt-tó völgyében, amely
azonnal a turisták szemébe ötlik, amennyiben a Siklawa-vízesés (Siklawa) felől közelítik meg a völgyet. Érdekesség, hogy a tó közelében, kb. 1725 méter magasságban
állt a legrégebbi tátrai pásztorszállás, amely valószínűleg még a XVII. században
épült, és 1986-ban felújították, így ma is látható. A tó partját sűrű törpefenyő borítja,
amely lassan növekszik a korábbi pásztorkodás idején teljesen kipusztított területeken.
A turisták szeme általában megakad a tó közelében élő vörösfenyő néhány példányán,
amelyek ma már több méter magasak.
A tó közelében található a Lengyel-Öt-tavi menedékház (Schronisko w Dolinie Pięciu
Stawów Polskich), és a tó partjáról tovább mehetünk egyrészt a Sas út (Orla Perć),
másrészt a Miedziane-hágó felé.
1934-ben a tó területét 34,14 hektárban állapították meg, legmélyebb pontjaként pedig
79,3 méter lett megállapítva. Ezekkel az adatokkal a tó a Tátra legmélyebb, egyúttal a
Halastó (Morskie Oko, 34,54 hektár) mögött a második legnagyobb tava.
A tóról a XX. század elején így írtak a korabeli turistakalauzok: „A tó olyan mély, hogy
ha a fenekére süllyesztenénk a krakkói Mária-templomot, annak, magasabb tornyának
is csak a korona feletti csúcsa látszana ki a vízből”. A Nagy-tóhoz kapcsolódó érdekesség, hogy 1952-ben egy, a tóban úszó jégtáblán ragadt medve belefulladt a tó vizébe. Tetemét a menedékház személyzete vonszolta ki a partra, preparált teste napjainkban a Tátrai Nemzeti Park múzeumában van kiállítva.
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Sronisko Gorskie menedékház
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Morskie Oko és az Öt-tó völgye
42

3. Lengyel – Tátra túra 2014. június 19-22.
A négy napos utat Győri Zsuzsa és Dzuró Zoltán tervezte és vezette.
1. nap
Szlovákián keresztül utazva és ott két helyen megállva, nevezetességeket néztünk
meg.
Egyik a Dedinki - tó
Az Imrikfalvi-víztározó a Káposztafalvi-karszt déli lábánál található
fontos turisztikai centrum és vízügyi létesítmény.
1953-ban hozták létre a Gölnic folyó felduzzasztásával Imrikfalva
(Dedinky) mellett.
Megrohantak a szomorú emlékeim, hiszen 2008-ban egy sí tábor idején hazafelé
tartva a táborvezetőnk karambolozott és életét vesztette. Itt a tó mellett laktunk és a
szálló fölötti hegyen síeltünk. Ezek után a sportbaráti csapat feloszlott.
Ezen túl eszembe jutottak a szlovákiai sí utak, kezdetben a családdal, barátokkal, később az egyetemi kollégákkal és végül oktatóként ismerkedtem a téli tájjal és élveztem
a siklást, ami a madár röpülésére hasonlítható. Igaz még madár nem voltam, így igen
sánta a hasonlat. Ez tartott mindaddig, míg nem egyszer elszálltam, mint a győzelmi
zászló és többé nem álltam lécre. Ezekről az utakról is készítettem élménybeszámolókat, saját örömömre. A statisztikai része: 19 szlovák, 2 lengyel, 2 ausztriai, 1 franciaországi, 1 olasz, 1 szlovéniai sí út. Ha holnaptól nem mehetnék sehová se, akkor is
annyi élményem és emlékem összegyűlt, hogy kitarthat életem végéig. S ez csak a sí.

Másik a Bélai-barlang (Belianska jaskyňa) az egyetlen, nyilvánosság részére is hozzáférhető barlang a Tátrában. Európában az első barlangok egyike, amelyekben
elektromos világítást vezettek be.
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A barlang bejárata 890 m tengerszint feletti magasságban fekszik, és a Tátra-medencéből szerpentinen keresztül közelíthető meg, miközben az érdeklődőknek 122 m
szintkülönbséget kell leküzdeniük. Napjainkban 1 370 m hosszú útvonalon át vezet a
barlanglátogatás, amely 70 percig tart.
A barlangba vezető helyeket az aranyásók már a 18. század első felében ismerték.
Ezek létezését azonban hosszú ideig titok övezte. A bejárati nyílást 1826-ban L.
Gulden és az aranyásó Fábry fedezték fel újra.
Zakopanéban a szállás elfoglalása
után,
irány
a
Gubalówka.
A
Gubalówkára vezető sikló közvetlenül
Zakopanéból indul, a bevásárló utca
végéből. A 120 személyes, modern felvonó mindössze 3,5 perc alatt szállítja
fel az utasait 1122 méterre. A kényelmesebbjei felvonóval, a túrázni vágyók
gyalog vágtak neki a helyiek által
dombnak nevezett hegyre. Fenn aztán
minden van, ami egy kirakodó vásáron
lenni szokott.
Egyik szilvesztert a középiskolás fiaimmal
itt töltöttük. Alig esett hó abban az évben.
S ez a Gubalówkát alig borította be. Következménye lett egy bukás és az idősebb
fiamnak felrepedt a homloka. Taxival
mentünk a kórházba, ott elsősegély és tetanusz oltás várt rá. Majd még 3 napig kezelés. Szerencsére a taxi ott és akkor nagyon olcsó volt. Ők meg kimondottan élvezték. Én meg naponként remegve számolgattam a költőpénzünket, hogy elég legyen, míg ott tartózkodunk. A Kasprowy
csúcsra nem jutottunk fel, mert minden ott lévő síelő oda igyekezett. A szállodák pedig
lefoglalták a lakóiknak az összes időpontot.
Zakopane a Magas-Tátra lengyel részének legfontosabb városa. Lengyelország téli
központja, és egyben a határ mindkét oldalának legnagyobb olyan városa, amely közvetlenül szomszédos a Tátra ívével. A várost délről a mészköves Tátra erdősége,
északról a Gubalówka hegyvonulata zárja. Zakopane a legmagasabban fekvő lengyel
város, központja a tengerszinttől számítva 838 méter magasan van.
A város fontos szerepet játszott Lengyelország újkori kulturális történetében, sok író,
költő zeneszerző és festő élt és alkotott itt, de a 19. század végétől mindenki, aki egy
kicsit is számított ide járt nyaralni, feltöltődni. Stanisław Igancy Witkiewicz és családja
is itt alkotott, munkáságuknak köszönhetően létrejött a zakopanei építészeti stílus,
amelyben a legtöbb ház épül ma is.
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Esti sétánk során több szobrot és emlékművet láttunk. Engem legjobban ez
az emlék érdekelt. Ki lehetett
Wladyslaw Zamoyski (1853-1924)? A
grófi Zamoyski család Párizsba emigrált, itt született Wladislaw, aki hatalmas vagyont örökölt. Később hazatért
és a Tátra nagy részét felvásárolta.
A helyi szervezetek munkájában
aktívan részt vett, anyagilag támogatta őket, pl. vasútépítés, iskolák,
gazdaképzők, nők foglalkoztatása. A
lengyelek neki köszönhetik, hogy a
Morskie Oko környékét per útján a magyarokkal szemben birtokába vehette. Idős korában az egész vagyonát a lengyel államra hagyta. 1901-ben Zakopane első olyan kitűntettetje lett, aki a város állampolgára
címet viselhette. Gondolom, nálunk a díszpolgári címhez hasonlítható.
Házigazdáink megvendégeltek étellel és itallal. Szállásunk a városközponttól elég messze esett, de ez különösebben nem zavarta a többséget, hiszen túráinkhoz legtöbbször
busszal mentünk.

2. nap: Zakopane – Kuznice –
Kasprowy csúcs. Ez a nap néhányunk számára egy életre szóló emléket adott. Már azzal kezdődött, hogy kellemetlen
borongós, esőre álló időt fogtunk ki. A felvonónál sokáig sorakoztunk és többen úgy
döntöttek fel se jönnek, inkább a városnézést választották. Felérve aztán jött a második rosta, a köd és a szemerkélő havas eső. Szerencsére sokan lemondtak a további
gyalogútról, pedig nem is tudták a zergék mire is vállalkoztak. No persze a csapat
maradék részéből öten tartoztak a zergék színjébe, a többiek csak próbálkoztak. Végül 15-en indultunk a csúcsok meghódítására.
Az óvatosabbak a gerincen tettek rövidebb sétákat, elmentek a Liliom-hágóig, megnézték a csillagvizsgálót, majd felvonóval jutottak le Kuznicébe.
Elindultunk, a szél feltámadt, a köd gomolygott. A Liliom-hágóig (1952 m) csendben
haladtunk. Az első adandó alkalommal, el akartunk válni a csapattól, jelezve, hogy ez
nekünk sok. Túravezetőnk megnyugtatott, lesz még rövidítésre lehetőségünk és különben is ezt mi bírni fogjuk. Hittünk neki és tovább haladtunk olyanok is, akik életükben először jártak magashegyen.
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A csapat, akik bátran nekivágtak a gerinctúrának, aminek egyik szakasza a „Sas út”
nevet kapta. Persze mi csak azt hittük, ezt jártuk be, de csak az indulási pontig jutottunk. Ennek ellenére ízelítőt kaptunk, a láncokból, létrákból, csúszós sziklákon való
haladásból. S ráadásul az időjárás se kedvezett nekünk, ezen a túrán.
A Sas-út lengyelül Orla Perć, egy gerincvonulaton végigvezető egyedülálló turista útvonal a Magas-Tátra lengyelországi részén. Az egész Tátrában az egyik legismertebb,
legnehezebb, legveszélyesebb jelzett túraútvonalnak tartják, ezért csak gyakorlott túrázóknak, hegymászóknak ajánlott. Az útvonalat piros sáv
turistajelzéssel jelölték.
Az útvonal a Magas-Tátra közepén található. A jelzett út teljes hossza 4,3 km. A végigjárásához szükséges időtartam 6-8 óra (nyáron, időjárás és az út állapotának függvényében). A legmagasabb pontja a Zerge-hegy (Kozi Wierch) tszf 2291 m. Az ösvény
a Zawrat-hágónál (2159 m tszf.) kezdődik és a Kereszt-nyeregben (Krzyżne) (2112 m
tszf.) ér véget. Keresztülvezetve számos csúcson és több hágón leginkább a hegyek
gerincén halad végig érintve – többek között – a Zerge-hegy (Kozi Wierch) és Gránátcsúcs (Granaty) nevű csúcsokat. A túrázók számára számos kiépített segítség (lánc,
létra, kapaszkodó) áll rendelkezésre a legtöbb kitett, meredek vagy függőleges szakaszon. Az egyenetlen felszínt többnyire gránittömbök, durva törmelékek alkotják. A Sasút út összesen 8 csomóponttal kapcsolódik más túra utakhoz, melyek hegyi menedékházakhoz, turistaházakhoz vezetnek le a gerincről.
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Mi Kasprowytól a Zawrat hágóig a gerincen haladtunk, szélben, hóban és ködben.
Mikor elindultunk lefelé, arra gondoltunk a megpróbáltatásaink véget értek, de az elfáradt izmok és inak egyre nehezebben engedelmeskedtek. Néhányan már a végső
tartalékaikat fogyasztották, de menni kellett.

Itt már csak 14-en mosolygunk a felvételen, mert egyik társunk nem figyelt a pihenő
utáni induláskor és visszament arra, emerről jöttünk. Hát ő járt jobban, mert a lefelé
utat felvonóval tette meg. Igaz izgultunk mindannyian, mi van vele, de aztán ismerősöktől kaptunk egy telefonhívást, hogy már lefelé tart.
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Én zártam a sort, így minden előttem haladóval végigéltem az izgalmakat.

A Fekete-tó környékén már kora nyári arcát is megmutatta a természet. Nekünk viszont már az volt az
óhajunk, lennénk már lenn. Ott viszont még várt
ránk 4 kilométer gyaloglás a buszunkhoz.

Szerencsére kisbuszok várták a hozzánk hasonlóan kimerült túrázókat.
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Este a vacsora után tanácskozásra gyűltek össze azok, akik még ébren tudtak maradni. Mi legyen a holnapi nap menetrendje, hiszen az idő nem kedvezett eddig. Legtöbben, velem együtt az alvást választottuk, mondván elég lesz reggel megtudni, mi a
döntés. Én a szomszédomat megkértem másnap értesítsen, hová megyünk, hogy készüljünk.
3. nap
Hát elfelejtett ébreszteni a szomszédom. Indulás előtt 10 perccel szólt be valaki a szobánkba, mi van velem. Akkor döntöttek úgy, hogy Krakkóba megyünk város-nézésre,
tessék átöltözködni.
Ennyi időm lett az indulásig. A buszon mondta a túravezetőnk, hogy 30 évvel ezelőtt
járt itt, tehát nem sokra emlékezik. Így az idegenvezetést Fejér Ildivel ketten vállaltuk,
mondván valamennyire ismerősek vagyunk itt.
Ha a külső kerületekkel nem számolunk, Krakkó annyira barátságosan kicsi, hogy az
Óvárost, a zsidó negyedet és a Wawelt (a krakkói vár) is beleszámítva kb. egy óra alatt
gyalog is bármelyik úti célunkat elérhetjük, és a rengeteg rejtett látnivaló (pl. gyönyörű,
történelmi épületek) miatt érdemes így mozogni.
Rynek Glówny (Főpiactér) közel hét évszázada Krakkó központja ez a 200x200 m-es,
szabályos négyzet alakú térség, amelynek közepét a reneszánsz Posztócsarnok foglalja el. Mellette emelkedik az
egykori városháza hatalmas
tornya s a teret körülvevő ódon
kereskedő házak, paloták közül kiválva aranyos fénnyel
csillan meg a gótikus Máriatemplom koronával ékesített kettős tornya.
A fallal körbevett Óvárosban (Rynek Glówny) annyi magyarral találkoztam, hogy szinte
úgy éreztem magam, mintha Szegeden vagy Pécsett lennék. A város középpontjában
található piactér Európa legnagyobb tere, és bármennyire próbálkoztam, lehetetlen
volt egy fotón befogni az egészet. Pusztán ezen a téren annyi a látnivaló, hogy fél
napig tobzódhatunk köztük. A Szent Mária-székesegyház gigászi szárnyas oltára pazar látványt nyújt, a Posztócsarnok szokatlan „piactere” kifogástalan választékot kínál szuvenírek terén, a Városháza tornyából pedig igazán szép a kilátás. A téren a
szép időben egy kávét meginni valamelyik kinti asztalnál egyszerűen kötelező.
A nagy, gótikus stílusú Posztócsarnok építése 1344 körül kezdődött. Az épületet
majdnem 50 év után, 1392-ben adták át. Jelenlegi, reneszánsz jegyekkel büszkélkedő
külsejét a XVI. században nyerte el. A földszinten napjainkban kisebb ajándékboltok,
és kávéházak találhatók, míg az emeleten és a föld alatt múzeumok működnek.
A már említett városházát 1300-ban építették. Az épület azonban leégett, és ma már
csak a torony jelzi, hogy valamikor itt állt.
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A Wawel-domb. Igen, itt találjuk a székesegyházat, a királyi palotát, és Leonardo da
Vinci Hermelines hölgyét.
A vár 1038-tól számos átépítésen ment keresztül. A bejárat felett az elhíresült mottó
olvasható: Si Deus nobiscum, qui contra nos? (Ha Isten velünk, ki ellenünk?). Ha végigmegyünk a sötét alagúton, a kastély világos belső udvarára érünk, ahol a
Bartolomeo Berrecci által tervezett oszlopsor található.
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A katedrális főhajóját számos kis kápolna veszi körül. A gótikus mennyezeten litván,
lengyel és magyar címer látható. Az 1519 és 1533 között épült Zsigmond-kápolna az
egyik legfontosabb és legnagyobb hatású reneszánsz emlékmű Lengyelországban.
Számunkra pedig Hedvig királynő síremléke a legfontosabb, aki Nagy Lajos király legkisebb leánya volt, egyik legcsodálatosabb történelmi nőalakunk. Ennek ellenére Magyarországon kevésbé ismert, mert a kor, amelyben élt, Lengyelországba sodorta,
ahol már életében szentként tisztelték, és ma is nagy megbecsülés övezi.
Hedvig (Jadwiga) Lengyelország nemzeti szentje lett. Nevét most is nagy tisztelet
övezi, a Wavelben található síremlékét állandóan virágok és koszorúk borítják. Bár
tevékenységével Lengyelországot tette naggyá, Hedvig mégis magyar királylány volt,
akire nemcsak a lengyelek, hanem mi is méltán lehetünk büszkék.

4. nap
A Koscieliska völgy bejáratáig busszal jutottunk el. Innen gyalogosan túráztunk a
völgyben, amely 8 km hosszú. Ki korán kel, aranyat lel, de legalábbis nem a legnagyobb tömegben kell túráznia. Ismét egy örökbecsű mondás, amit a népszerűbb lengyel-tátrai útvonalakon érdemes észben tartani, hiszen egy olyan országban, ahol
nemzeti sport a túrázás, meglehetősen korán kell elindulnunk ahhoz, hogy az előttünk
bandukoló hátizsákján kívül egyéb látnivalókat is felfedezhessünk.
Széles, murvás-kavicsos út vezetett be a völgybe. A távolban égbe szökő vékonyka
füstoszlop jelezte, hogy hamarosan elérjük a régi kis juhászkunyhót, ahol serényen
folyik a lengyel konyha ismert és kedvelt ételei közé tartozó gurál juhsajtok füstölése.
Áprilistól októberig bárki meglesheti a sajtmestert munka közben, és vásárolhat némi
útravalót a különleges finomságokból.
A völgyben nemcsak gyalogszerrel, de négyszemélyes lovas kocsival is közlekedhetünk egészen az Írott-rétig, ahonnan már kizárólag gyalog lehet tovább menni.
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Egy kis kápolnához értünk, amelynek kapujában két gurál férfialak faragott mása
állt. Az úgynevezett Betyár-kápolna a
monda szerint a régmúlt időkben itt álló
templom emlékét hivatott őrizni. Több
száz évvel ezelőtt ezüst- és rézbányászat
folyt a völgyben, amire a kápolna tetejét
díszítő keresztbe vetett csákány és kalapács, a bányászat világszerte ismert szimbóluma utal.
Érdekes és egyben szívszorító látványt
nyújtott a völgyet jobbról szegélyező, derékban kettétört vagy gyökerestől kidőlt facsoportokkal tarkított, kies hegyoldal és a
vele éles kontrasztban álló, fenyőfákkal
sűrűn benőtt bal oldalfal. Szomorú mementói a hírhedt tátrai viharok pusztító
erejének, melyek a völgyet sem kímélték.
Ezen a részen halnynak hívják azt a főn
típusú szelet, amely a Tátra magasabb
csúcsairól alábukva jelentős károkat okoz.
A tátrai szakemberek kiépítettek
egyfajta körutat, ami azt jelenti,
hogy egyirányú gyalogösvényen
fel kell menni egy barlangig, azon
át kell küzdeni magunkat, majd a
kijárattól lemenő, szintén egyirányú úton el kell érni a völgyben a
"fő" utat. Mi is kipróbáltunk egyet.
Először is meg kell találni a
Jaskinia Mroźna (Mrozna barlang) táblát, ami egy híd elején található. Itt 20 perc alatt egy meglehetősen kaptatós úton el lehet
jutni a barlang bejáratához. A belépő 4 PLZ! Ez a barlang ki van világítva, rozsdamentes korlátok és trepnik vannak. Szerencsére nincs vezetés, mindenki iszkol a másik
vége felé. Ez azért nem olyan egyszerű, mivel a járatok néha olyan ferdék, hogy kitámasztva is alig lehet átvánszorogni, valamint több helyen csak leguggolva lehet tovább
jutni. Ha kiértünk, akkor egy meglehetősen hosszú és meredek lépcsősoron kell lemenni, a völgybe. Én úgy becsültem, hogy négy 10 emeletes ház magasságot kell
felmenni, (nem szokványos séta) vár ránk, majd ugyancsak kb. 40 emeletet kell lemenni. Még egyszer: az út szigorúan egyirányú!
Az útvonal hossza - kb. 510 m.
Belső hőmérséklet +6,5oC.
Megvilágított, könnyen bejárható útvonal.

A látogatás hossza - kb. 40 perc
Páratartalom kb. 90 - 98 %.
Nem akadálymentesített.
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Felfelé a barlanghoz

Barlangi séta

A kijáratnál
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Lefelé a barlangból

Alattunk a völgy

V I S Z O N T L ÁT Á S R A

LENGYELORSZÁG
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4. út Barangolás Sziléziában, Lengyelország Vajdaságában, a túrizmus, a hagyományok és a műemlékek nyomában, 2016. június 18-22.
Útvonal: Miskolc – Bánréve – Pelsőc – Demény falvi völgy – Árvaváralja – Árva vára
– Pszczyna – Katowice – Wroclaw – Krakkó – Nedec – Podolin – Kassa – Miskolc
1. nap 06.18. szombat Szlovákia tájain haladtunk keresztül.
Pelsőc (Plesivec)
Község a Sajó folyó völgyében a Csetnek folyó torkolatánál, körülvéve a
Szlovák Karszt síkságaival. Az elhelyezkedése miatt a Szlovák Karszt turisztikai kiindulópontja. Éppen ezért túrázni indultunk a megyei szövetséggel
réges-régen. Érdekes pályázatot nyertek az akkori vezetők, intenzív, bennlakásos tanfolyamot lehetett szervezni, sőt nemzetközi képzésnek számított,
mert Szlovákiában élő magyar társaink is megjelentek. Jósvafőn szállodában laktunk,
teljes ellátással. Akkor én oktatóként szerepeltem. Tehát meglátogattuk a pelsőci
templomot helyi idegenvezetővel, majd elindultunk bejárni a környéket. Az ezüstjelvényes túravezetőnk és a helyiek is úgy eltévedtek, alig találtuk meg a buszunkat. Többször nyugtattak a régi turista mondással, miszerint nem eltévedtünk, hanem új utakat
jártunk be, de nem biztos, hogy oda akartunk eljutni.
Érdekesség számba ment, hogy a szalonnai lelkész is túravezetői vizsgát tett és mindenki azt várta, hogy nyájával együtt fellendíti a régió túrizmusát. Sajnos utóbb kiderült,
az itókát jobban szerette a gyaloglásnál és el is került nem tudjuk hová.
Ősgótikus Szent György templom (református), a 13. századból. A 17. században reneszánsszá átalakítva, értékes
berendezéssel és gótikus falfestményekkel, a Bebek család családi és temetkezési jellegű temploma. Úgynevezett
Bebek kápolna kb. a 16. században épült
a templom északi oldalához. Megmaradtak rajta kőablakok késő gótikus körvonalaikkal. Az északi részén az ablak alatt
Bebek László síremléke található címerével.
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A templomra ráférne valamiféle felújítás. Legszomorúbban az északi kápolna néz ki.
A gyönyörű boltívek alatt raktár működik, kacatok porosodnak, a síremlék az ablak
alatt szomorkodik egy árva magyar zászló társaságában.

Demény falvi völgy a legszebb és
egyben a leglátogatottabb térség az
Alacsony Tátra hegységben. A táj mellett a híres barlangok teszik még érdekesebbé.
A legkorábbi hétvégi házak az első Világháború után a 19. század végén és
a 20. század elején épültek.
A völgy a Demény falvi barlangoktól
vált igazán híressé. A Demény falvi barlangrendszert 30 barlang alkotja és
hossza 21 kilométer. A nagyközönség
részére megközelíthető és egyben látogatható ezek közül kettő a Demény falvi jégbarlang és a Demény falvi Szabadság barlang.
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Mi a Szabadság-barlangot
látogattuk meg.
A hagyományos túra során az
1933-ban megnyitott Demény
falvi barlangrendszer legértékesebb részeit tekintettük
meg, vezetővel. A látogatási
útvonal 1150 m hosszú, a
szintkülönbség pedig 86 m, a
túra időtartama 60 perc volt.

2. nap 06. 19. vasárnap
Árva vára az Árva folyó szintje felett
112 méterre magasodó sziklára épült.
A középkorban fontos és jelentős
szerepet
játszott
Magyarország
északi határa és a Lengyelország felé
vezető kereskedelmi út védelmében.
A második világháború után a korábbi
német és magyar birtokokat államosították Szlovákiában. A vár állami tulajdon lett. Jelenleg is tartanak a karbantartási és rekonstrukciós munkák.
A vár jelenleg nemzeti emlékhely és
múzeum szerepét tölti be. Bemutatják a vár történetét, legrészletesebben a Thurzókorszakot és a közbirtokosság idejét.
Egy korábbi kirándulásunk
alkalmából az az eset történt,
hogy ezen a lépcsőn a tériszonyos társunk kijelentette
nem tud tovább menni, ő
visszafordul. Igen ám, de itt
szigorúan egyirányú a haladási irány. Mögöttünk rögtön
zárták az ajtókat. Körbeálltuk, ráparancsoltunk le ne
nézzen, így hát feljutottunk.
A tervezésnél ezeket nem
tudjuk felmérni és hát izgalmakra adnak okot.
A szlovákiai részen én vezetgettem csoportunkat, de innentől kezdve Jadwiga vette át
a kormányzást. Rögtön tolmácsolással kezdte. Az idegenvezető fiatalember jól tudott
lengyelül, így Jól megértették egymást. A várról sok minden adatot hallhattunk, de a
maradandó élményt a vár épület felépítése, alakja adta.
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Pszczyna palota a sziléziai vajdaság
„Hét építészeti csodája” közé tartozik.
Eredetileg a késői középkorban várnak épült. Többször átalakították, reneszánsz, majd barokk stílusban. Jelenleg neobarokk formát kapott. 1900
óta a belső tér nyolcvan százalékban
eredeti formájában megmaradt.
1936-ban az utolsó tulajdonos család
kihalásával a már kastéllyá átépített
épület állami tulajdonba került. 1946tól múzeumként működik
Estére Katowicébe értünk, ahol különös kalandba keveredtünk. Busszal nem tudtuk
megközelíteni a szállodát. Néhány kör megtétele után segítséget kértünk a szállodától,
ugyan jöjjön már valaki ide és navigáljon. Hosszas várakozás után megjelent a mentőnk, úgy hittük. Több szűk utcába irányított, ahonnét István alig tudott kitolatni. Egy
órás buszos városnézés után visszajutottunk a kiinduló állomásunkra. Persze a busz
itt se maradhatott, csak annyi ideig, míg lekászálódtunk. Addigra megeredt az eső és
elindultunk gyalog huzigálva csomagjainkat. A tekergés okának azt hallottuk, hogy a
felüljárók, ami alatt át kellett haladnunk mind alacsonyabbak voltak a buszunk magasságánál.
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Ez alatt a híd alatt számtalanszor áthaladtunk.
A várakozás ideje alatt több izgalmat is átéltünk. Egyik túratársunk eltűnt, míg kerestük,
addig Kornél előkerült, akit pedig nem is hiányoltunk. Másik
társunk a mosdóba szorult, úgy
kellett érte menni és kisegíteni.
Ezek után már nem igazán kívánkoztunk csatangolni a városban.
3. nap 06. 20. hétfő Wroclaw
Az eső változatlanul, megállás nélkül hullott, csak hullott. A vezetők úgy döntöttek indulunk Wroclawba, nem időzünk itt Katowicében. Utólag derült ki, nagyon jól döntöttek,
az autópályán néhol araszolva haladhattunk csak, útépítések miatt. Ráadásul az égi
áldás se akart megszűnni. Hát itt benn a buszban ez nem okozott gondot, de a városnéző sétát jobb időben képzeltük. Egy órára értünk a városba, ilyen idő fogadott.

Wroclaw a legnagyobb város nyugat Lengyelországban. 2016-ban a város Európa Kulturális Fővárosa volt. Az Odera-folyó két partján terül el, melynek holtágai át-meg átszelik az egész várost. A hajózható Oderán eljuthatunk a Balti-tengerig. Bár a második
világháborúban sokat szenvedett, látnivalói mégis sokat ígérőek, így idegenforgalma
is jelentős.
Megérkezésünk után, rögtön a belváros keleti részében kezdtük ismerkedésünket a
településsel. Ez a város nagy sport- és üdülő komplexuma. Itt épült a hatalmas méretű,
gomba alakú, csupa üveg Hala Ludowa, a Népcsarnok, előtte a100 méter magas acélárboc. Az építésének idejében (1912-1913) a korabeli technika mesterműve volt.
A csarnok körül elterülő kultúr parkban különböző sportlétesítményeket találunk, Pl.
kerékpárstadiont.
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A tó mentén, 800 méter hosszú, 600 oszlopból
álló pergolát alakítottak ki.
A Japán kertet is ide telepítették, ahol sétára
indultuk a még mindig szemerkélő esőben.

Rövid sétával jutottunk el Keresztelő Szent János-székesegyházhoz, amelynek helyén
korábban három román kori templom állt.
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A bazilikát, a város főtemplomát a 13-14. században építették, majd többször átalakították. Homlokzatát két, vörös téglából emelt, sisak nélkül torony uralja, egyes részeinek építését századok választják el egymástól.
Útjaink során tapasztalhattuk a lengyelek
mélységes vallásosságát. Pedig ők is a szocialista tábor országaiba tartoztak, de hitüket
nem lehetett megtörni. Érzésem szerint Karol Józef Wojtyla megválasztásánál ezzel jutalmazták a lengyel népet. A II. János Pál
pápa néven szereplő főpapot az egész katolikus világ megszerette és tisztelte.
Itt is, mint minden városban lépten, nyomon
templomokba botlunk. Meg se lehet jegyezni
ezeket egy séta során. Itt különösen érdekes,
hogy egy szigeten papok laktak és a mai napig laknak is ott.

Ismét rövid séta után jutunk a plac
Universytecki-re, azaz az Egyetem
térre. I. Lipót császár 1702-ben alapította az intézményt, az elegáns, szobrokkal díszített, monumentális barokk
épület főhomlokzata a keskeny térre
tekint, a másik, egyszerűbb pedig az
Oderára.
Az ő nevét viseli a lélegzetelállító Leopold Aula, melyet szobrok, stukkók,
falfestmények és a híres Sziléziai Dicsőség freskó díszítenek.
Régi hagyomány, hogy a hasonló foglalkozású mester emberek egy utcában éltek.
Stare Jatki utcában, ami 1242 óta a hentesek helye volt, áll egy emlék a vágóállatok
tiszteletére. A bronzból kiöntött állatok:
kecskék, kakasok tojással, nyulak, libák és
malacok mellett egy kőből készült vízelvezető csatorna van és egy tábla a következő
felirattal: „A vágóállatok tiszteletére – a vásárlók”.
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A törpék elfoglalták Wrocławot! Amióta
2003-ban Wrocław polgármestere a Jas
lakóházban megnyitott egy extra helyiséget – a Törpe Múzeumot, melynek létezéséről egy miniatűr címtábla informál az
emberi térd magasságában, azóta
Wrocławba elkezdtek beköltözni a koboldok. Először harcos (Szermierz), majd
Hentes (Rzeznik) és két Sziszifuszi
(Syzyfki). Az Oderai Mosó (Pracz
Odrzanski) a Piast Hídnál vert magának
sátrat. A Vak és Siket Törpék W-skerst
kísérik.
Elérkeztünk a főtérhez, a város legszebb,
legnevezetesebb látnivalójához.
A Rynek közepén az 1241-ben felhúzott,
kétszáz évvel később átalakított, reneszánsz
elemeket is magában foglaló gótikus városháza található. Egész Lengyelországnak ez
a legszebb gótikus épülete, 66 méter magas,
reneszánsz
tornyával.
Az egykori szerény városháza fokozatosan
nőtte ki magát, a település szabad várossá
nyilvánításakor kapott először látványosabb
külsőt, emeletet húztak rá, később bővítették, hozzákapcsolták a posztócsarnokot, valamint városi hivatalokat.

Pincéjében van a legrégibb söröző.
Barátaink szívesen hangoztatják, lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol,
s issza borát. Itt inkább sörét.
A wrocławi városháza a gótika gyöngyszeme, építészeti mestermű. Az épület szélső
pontjai, vagyis a reneszánsz sisakkal díszített torony és a pince, a legrégebbi lengyel
óraharangot és a legrégebbi európai éttermet – Piwnica Swidnicka – rejtik. Az éttermet
utoljára 1519-ben építették át, amikor összekötötték a közeli sörfőzdével.
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Indulás előtti népszámlálás, mint az óvodában.

Szállásunk ismét a belvárosban volt, ahová a buszunk azért nem tudott az udvarra
bemenni, mert olyan szűkre építették a kapu bejáratot. Tehát megint gyalog közelítettük meg a hotelt, de legalább elég közel tudott megállni István söfőrünk.
Hiába fáradtunk el, többen nem tudtunk elaludni, mert a csörgő-zörgő villamos az ablakunk alatt haladt el, ráadásul még csikorgott is, mert kanyarral folytatta útját.
Wrocławot, Alsó-Szilézia központját nem véletlenül tartják az egyik legszebb városnak. A Sziléziai-síkságon, az Odera két partján terül el, a folyó holt- és mellékágai
átszelik a települést, amely történelmét és népességét tekintve az egyik legjelentősebb
az országban.
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Alsó-Szilézia ősi fővárosa bővelkedik látnivalókban, az egyik legrégibb és legszebb lengyel város, népességét tekintve a negyedik a
sorban. Napjainkban hatszázezren élnek itt.
A porosz időkben Breslauként ismerték, akkoriban Kelet-Németország legfontosabb városa volt, a magyarok a 19. századig Boroszlóként tartották számon.
Boroszló - Hunyadi Mátyás talán legdicsőségesebb győzelmének helyszíne. 1474-ben itt
győzte le a IV. Kázmér király többszörös túlerőben lévő lengyel és cseh hadait.
4. nap 06. 21. kedd Brzeg
Az előzetes tervektől eltérően megálltunk és megnéztük Brzeg város
hírneves várát, a sziléziai Piastok reneszánsz hercegi erősségét, amelynek boltíves, árkádos udvarát háromszintű kerengő övezi.
Itt található a gótikus, rokokó belső
díszítésű Szent-Jadwiga ( Hedvig )
kápolna.
A vár alatti pincében helyezték örök
nyugalomba az elhunyt Piaszt család tagjait.
Hedvig 1174 körül született Bajorországban, 12 éves koráig kolostorban nevelkedett. Ekkor szülei fétjhez adták a sziléziai
Henrikk herceghez.
Élete a jótékonyságból állt, támogatta
szegényeket, ispotályokat építettett, női
rendházat alapított.
A szent hercegnő gyakran megszegte a
feudális rend szabályait. Ha szükséghelyzetbe kerültek alattvalói, elengedte
adójukat, szolgálataikat és adósságaikat.
Már életében is szentként tisztelték.
Az utolsó független sziléziai Piast hercegség 1368-ban szűnt meg. A brzegi ág élt legtovább, csak 1675-ben halt ki. Brzeg Wrocławtól 33 km re fekszik az Odera partján.
1248 ban a wrocławi Piastoké lett Brzeg, a brzegi hercegség székhelye, egészen
1675-ig.
Az 1551-53 között készült várkaput a Piast dinasztia uralkodóinak (II Jerzy herceg
és felesége, Brandenburgi Borbála felmenői) és a lengyel királyoknak mellszobrai
díszítik.

Folytattuk utunkat Krakkó városába, ott olyan helyet választottak a vezetők, ahol
még nem járhattunk, mert nem tartozik a városba látogatók elsődleges látnivalói
közé. Ez Tadeusz Kosciusko lengyel szabadság-harcos emlékműve.
A 34 m magas Kosciusko-dombot 1820-1823
között Krakkó városa emelte „társadalmi
munkában” a lengyel szabadságküzdelmek
nagy vezérének és harcosának tiszteletére.
A domb tetején urnákban helyeztek el egyegy kis földet valamennyi csatamezőről, ahol
harcolt. A domb nyugati oldalán az osztrák
időkben emelt erődítmény romjai láthatók.
Kosciuskóról készült festményt Brzeg városában a vár Helytörténeti Múzemban helyezték el
Tadeusz Kościuszko (magyarosan
Kościuszko Tádé),
(született Mereczowszczyzna,1746.
február 4. – meghalt Solothurn, Svájc,
1817. október 15.), hadmérnök, lengyel
és amerikai tábornok, az amerikai függetlenségi háború résztvevője, a nemzeti fegyveres erők főparancsnoka a
nevét viselő, az Orosz Birodalom ellen
indított 1794-es nagy felkelés idején, a
lengyel, a litván, a fehérorosz és az
amerikai nemzetek hőse.
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Este érkeztünk a Lengyel Szlovák határhoz, mivel az út távolsága kb. 400 km. A határ
melletti Nedec környékén a Villa Szarotkában kaptunk kitűnő szállást. Se villamosok,
se hangoskodó járókelők nem zavartak. A környék este és reggel egyaránt lenyügözött
valamennyiünket.

5. nap 06. 22. szerda
Nedec
A Dunajec völgyében megbújó Nedec (lengyelül: Niedzica) település nevezetessége
a folyó partján magasodó sziklán álló vára, amely mintegy farkasszemet néz az átellenben a galíciai oldalon magasodó Czorsztynnal. A monda szerint a két vár két egymással állandó viszályban élő testvéré volt. Nedec (más néven Dunajec) várát Drugeth
Vilmos építtette saját birtokán kevéssel 1330 előtt, mely előbb Drugeth, majd Szapolyai
birtok volt.
1412-ben itt adták át Ulászló lengyel király követei a 16 szepesi városért fizetett zálogkölcsönt. 1470-ben Szapolyai
Imre erőszakkal foglalta vissza a lengyelektől 1553-ban. 1772-ben itt váltották vissza a Zsigmond által elzálogosított szepességi városokat.
A 18. században a Horváth család építtette újjá. 1918-ban Lengyelország része lett, de 1945-ig a Salamon család
utódai lakták. Ma művészeti alkotóház
és múzeum van benne.
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Podolin
A tér közepén a 13. század végéből származó római katolikus templom áll, amelyhez
1659-ben egy 1392-ből származó értékes haranggal ellátott reneszánsz haranglábat építettek.
A város északi peremén piarista kolostor és
templom hatalmas épülete áll. A barokk-tetős
kolostor-templom kettős tornya nélkül ma elképzelhetetlen a város csodálatos látványa.
Ha ezek a műemlék épületek nem lennének,
akkor egy pusztuló város képét szemlélhetnénk csak. Számomra óriási csalódást jelentett. Főleg a lakosság „kisebbségi” többsége döbentett meg. Ráadásul déli melegben, sietve kerestem fel a Krúdyhoz köthető
emlékhelyeket és fényképeket készítettem. Az okosabbak az egy szem kocsmajellegű
cukrászdában ütötték el idejüket, éhségüket és szomjúságukat.
Ez a város azért került a látogatásunk listájára, mert az elmúlt évben megpályázott
kulturális mecénás tervében szerepelt.
Itt járt középiskolában Krúdy Gyula, ezen emlékek alapján írta meg az alábbi regényét:
A PODOLINI KÍSÉRTET A Podolini kísértet Krúdy első regénye, 1900-ban íródott. A

határszéli szepességi városkában, Podolinban áll az idő, az emberek nemigen változnak, az unokák ugyanabban az öreg házban laknak, ahol nagyapáik, még a furcsa, kísérteties história és különleges szereplői sem borzolgatják meg a podolini polgárok lelkét. Mint Krúdy más könyveinek, ennek sincs röviden elmondható meséje,
hiszen nem az a fontos, amit elmond, hanem a hangulat, amit teremt.
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Sajátos hangulattal fűszerezett, ezoterikus világa adja meg egyéni jellegét, hogy ifjúkori szerelmének meggyilkolásáért áldozatát öngyilkosságra kényszerítse, s szállását
a romantikus várban elfoglalja.
E szepességi kisvároska nevét ő rajzolta be a magyar irodalom térképére, bár Krúdy
Podolinjának kevés köze van a valóságos kisvároshoz, de annál több az álmokhoz, a
csodákhoz, elködlő kísértetekhez és tenyeres-talpas cselédlányokhoz.A magyar irodalomnak alighanem a legtermékenyebb írója, lehetséges, hogy Jókainál is több betűt
írt le, holott ő csak ötvenöt évet ért meg. Regényeinek száma hatvan fölött van, novelláié és elbeszéléseié meghaladja a háromezret.
Mikor ezeket az emlékeket csokorba kötöm, rá kell jönnöm, hogy az igazi csemegéket
a különös, rázós esetek teszik igazán emlékezetessé. Ha valami kerek, akkor ahhoz
nics mit hozzátenni, a személyes élmények helyett adja magár az ismeretterjesztés, a
történelem, számok, adatok.
Hát itt adodott különös eset a javából és nem először fordult elő ilyesmi. Végre a tikkasztó hőségtől gyötörve elhagyhattuk Podolint. Ám kevéske idő múltával, nyekk,
megállt a busz. A férfiak készségesen segítettek Istvánnak az ok felkutatásában. Mi
nők, a mező szélén álldogáló fák árnyékába húzódtunk és vártuk a híreket. Meg is
érkezett, elfogyott az üzemanyag. Gépkocsivezetőnk elindult gyalog vissza Podolinba.

Mikor lesz ebből továbbindulás? De más megoldás híján próbáltuk elfogadni a tényeket. Pedig még várt ránk Kassa és haza is kellene érni még ezen a napon.
Az árnyékban pihengetve felelevenítettük azt a korábbi kalandunkat, amit Párizsból
hazafelé éltünk át. Hajnali 5 órakor indultunk, akkor még két soförrel. Hegyeshalomra
17 óra körül érkeztünk. Simán átjutottunk a határon, már zümmögtek a telefonok, kit,
mikor és hol várjanak. Mária még aznap éjszaka Szlovéniába akart utazni, másik társunknak hajnalban indult a gépe Londonba. Tünde edzést akart tartani reggel Pesten.
Mi terveztünk, de a gépkocsivezetők figyelmetlensége miatt, kifogyott a gázolaj, éppen
csak átgurultunk a határon.
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Addig próbáltak indítgatni, míg végül valamit teljesen elrontottak. Négy órán keresztül
ültünk az árokparton, míg a szerviz kocsi odaért és kijavította a hibát és üzemanyagot
is hozott. A mellettünk haladó néhány magyar busz felajánlotta, hogy elvisznek, de
csak Pestig. Hárman el is mentek. Mi másnap 1 órára érkeztünk Miskolcra.

A kassai városnéző séta idejéből alig maradt valami és még ott is történt némi kaland.
Kassa
Kassa (szlovákul: Košice), Szlovákia második legnagyobb városa a Hernád-partján
fekszik a magyar határtól mindössze 16 km távolságban. Katolikus és evangélikus
püspöki székhely. A város fő látnivalói – a kassai dóm, Szt. Mihály-kápolna, nemesi
paloták, 19. századi polgári házak, múzeumok nagyobbrészt a mintegy 800 méter
hosszú, orsó alakban elnyúló főutcáján, illetve annak közvetlen közelében találhatók,
gyalogszerrel könnyen bejárhatóak.
A város legkiemelkedőbb műemléke, a gótikus
építészet nagyszerű alkotása, a Szt. Erzsébet
püspöki székes-egyház, a kassai dóm. Mai alakját a 19. századi megújítása után nyerte el, átépítésének terveit Steindl Imre, a pesti parlament
tervezője készítette. A dóm altemplomában helyezték el II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait.
Mint minden nagyobb városban a buszo parkírozása a legnagyobb gond, Itt is ez történt. Közel a
fő térhez a buszmegállóban szálltunk ki és oda
is kellett visszajönni a megadott időre. A templommal szembeni utcából közelítettük meg a főutcát.
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Számomra, aki sokszor jártam már itt, nem jelentett gondott a tájékozódás. Nyugodtan
útjára engedtem a társaságot, hiszen szervezett sétára már kevés idő maradt. Ez inkább egy kis pihenőt jelentett, izmaink megmozgatását, testünk felfrissítését és némi
söröcskét, vagy fagylaltocskát.
Azért voltak akik velem tartottak. Első utunk a gyönyörűséges Szt. Erzsébet-főszékesegyházba vezetett. Szerencsénkre még itt találtuk a magyar nyelvű idegenvezetőt, aki
az altemplomban mesélt a Rákóczi családi tagjairól, és bujdosótársairól, akiknak a
hamvait 1906. október 29-én ünnepélyes keretek között hozták haza és helyezték el
őket ide az altemplomba. A lépcsővel szemben három szarkofág áll: a középső II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Rákóczi József bronzkoporsóját rejti, a bal
oldaliban Sibrik Miklós udvarmester, a jobb oldaliban gróf Esterházy Antal nyugszik. A lépcső
lejáratától jobbra, Esterházy
szarkofágja mellett gróf Bercsényi Miklós és második felesége,
Csáky Krisztina nyugszanak. Az
a gyászzászló, amit a menet élén
vitt egy páncélos lovag az újratemetéskor, a lépcső aljánál tekinthetjük meg.
Továbbhaladtunk a főtéren, körbejártuk a földön álló,
korábban az Orbán toronyból tűzvész miatt a toronyból lezuhanó hararangot.

Orbántorony

A Rodostói ház annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között
száműzetésben élt, és halt meg. A Hóhérbástya udvarán álló kétemeletes épület, amelyet 1991-ben nyitottak meg a nagyközönség számára. Az eredeti Rodostóban található ház kivitelezésében a fejedelem sajátkezűleg is részt vett.
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A találkozó idején egy férfitársunk hiányzott. István már két kört tett a környéken, de
még semmi hír. Szerencsére a feleségnél is volt mobil és annak segítségével navigáltam a találkozó helyre. Szomorúan panaszolta, hogy vele megfordult a tér és állandóan
ellenklező irányba ment.
Ezzel ért véget ez a tartalmas kirándulásunk, ahol Derlatkó Jadwiga először vezetett
bennünket Lengyelország kis régiójának megismerésére.
5. Barangolás Lengyelországban 2017. szeptember 22-26.
Útvonal: Miskolc – Tarnów – Zalipie – Czestochowa – Kraków – Miskolc
Jadwiga második idegenvezetése Lengyelországban, főleg azokon a helyeken jártunk,
ami tavaly kimaradt, időhiány miatt.
1. nap 09. 22. péntek
Első hosszabb pihenőnket a lengyel
Gorlicében töltöttük. Rövid sétánk alatt megnéztünk egy katolikus templomot.
Neve ismerősen csengett, de nem emlékeztem rá, mi is történt itt. Hazaérkezésem után
kerestem rá.
Gorlicei áttörés: 1915. május 2-án indította a
Mackensen tábornok által irányított 11. német hadsereg és a 4. osztrák hadsereg azt a
sikeres támadást, mely Gorlice mellett a front
áttörését és a cári csapatok visszavonulását
eredményezte, megszüntetve az orosz nyomást a Monarchia területén. Ebben a csatában közel 500 ezer katona tűnt el a monarchia oldalán.
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A győzelmet nem tudták kihasználni. A háború még évekig folytatódott. A város környékén számtalan katonai temető emlékeztet az ott elhunyt hazánk és szövetségeseink fiaira.
Tarnów a Biała folyó partján fekvő dél - lengyelországi város, a Kis - lengyelországi
vajdaságban.1975 – 1998 között Tarnów volt a fővárosa a tarnówi vajdaságnak.
Tarnów is azok közé a lengyel városok közé tartozik, amelyek sok szállal kötődnek
hazánkhoz. E kötelék a város 1330-as alapítása idejéig nyúlik vissza, a viszony azonban nem volt mindig jó. Tarnów és a magyar nép közötti legszorosabb kapocs kétséget
kizáróan Bem apó, a legendás tábornok, aki mindkét nép szabadságharcából tevékenyen kivette részét.
A székely kapu Bem apó és Petőfi nevét viseli, rajta a magyar és a lengyel címer látható, valamint Petőfi: Az erdélyi hadsereg című versének egy szakasza olvasható magyar és lengyel nyelven. Mögötte található a Petőfi tér, ahol a költő bronz mellszobra
látható.

A város a XVI. században élte virágkorát, ebből az időből származnak legértékesebb
műemlékei. A tarnówi Óvárost a „Reneszánsz gyöngyszemének” is nevezik. Ez nem
véletlen, hiszen Tarnów a reneszánsz idején az egyik legszebb lengyel város volt.
A városba érve szemerkélni kezdett az eső. Elindultunk az óváros felé. Útközben elhaladunk Bem Apó egész alakos szobra mellett. A város ezen részében éltek a zsidók,
1939-ben a lakosság 39 százalékát tették ki. A német elhúrccolták őket, zsinagógájukat lerombolták, helyén ma négy oszlop emlékeztet rájuk.
73

A városi múzeum bezárt, amikor odaértünk. Helyette az Egyházművészeti Múzeum
kincseit szemlélhettünk meg. Utunk során körbesétáltuk a városházát.

A 14. század közepén gótikus-reneszánsz stílusban épült, majd később reneszánsz stílusban átépített városháza. Az épület északi oldalán magasodik a harmincméteres óratorony,
ennek erkélyéről kémlelték az őrök a vidéket,
jelezték a tűzeseteket. A városháza korábbi állandó kiállításai a rekonstrukció miatt jelenleg
nem látogathatók.

A tarnówi gótikus székesegyház nem csak szentély,
de egyben a város egyik legszebb műemléke is. A 15.
században épült, három hajós, vörös téglás épület mai
arculatát az 1889-1900-as években egy alapos felújítás és részleges átépítés után nyerte el. Gazdag berendezése, valamint a déli oldalhajó eredeti faltöredéki
Lengyelország legszebb templomai közé emelik. A
szentély bal oldalán látható a város egykori tulajdonosa, a Tarnowski család gótikus-reneszánsz síremléke. Jan Tarnowski (a felső fülkében) és fia, Jan
Krzysztof Tarnowski 13 m magas, homokkőből és alabástromból faragott, emeletes síremléke európai mértékkel is a kiemelkedő alkotások közé sorolják.
Józef Zachariasz Bem, magyarosan Bem József, felvett muszlim nevén Murád
(Tarnów, 1794. március 14. – Aleppó, 1850. december 10.) lengyel származású magyar honvéd altábornagy majd oszmán pasa, „a székelyek Bem apója”.
Bem tábornok aleppói sírjának feltárására 1929. június 20.-án került sor, hamvait Magyarországon át szállították Tarnówba. Útközben Budapesten, a Nemzeti Múzeum
előtt ravatalozták fel a legendás szabadsághős koporsóját, amely előtt a gyászoló magyarok tömegei is leróhatták kegyeletüket. A hamvakat ezután szülővárosába szállították, ahol ünnepélyes keretek között helyezték el a városi parkban felépített impozáns mauzóleumban, a park északi részén fekvő tóban kialakított mesterséges szigeten található. A szarkofágot – benne a hős tábornok maradványaival – hat korinthoszi
oszlop tartja, talapzatán 10 db, fémlánccal összefogott, ágyúgolyót szimbolizáló betongolyót helyeztek el. Talán meglepő, hogy a szarkofágot a vízililiomokkal gazdagon
benőtt tóban kialakított mesterséges szigeten felállított oszlopok tetején helyezték el.
Ennek az a magyarázata, hogy Bem – Ferik Murád pasa – az emigrációban áttért a
muzulmán hitre, és a lengyel püspöki kar állásfoglalása szerint hamvai nem nyugodhattak a megszentelt lengyel földben. Élete fő céljához, a lengyel szabadságért folytatott küzdelemhez haláláig hű maradt. A vallási áttérés ehhez csak eszköz volt.
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Bem József portréja és mauzóleuma

2. nap 09. 23. szombat
Esős időben indultunk el, Zalapiébe, ahol a virágba borult falut tekintettük meg. A bájos hangulatú falu házait színpompás virág motívumok díszítik. A múlt században
kezdték el a falubéli asszonyok házaikat virágokkal festeni és díszíteni. Nem csak kívül, hanam belül is színes képek borítják a házat.
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Zalipieben jelenleg kb. 30 major van, ahol a lakó- vagy a gazdasági épületek falát
jellegzetes virágmintákkal festik ki. Felicja Curyłowa majorjában (jelenleg a Körzeti
Múzeumhoz tartozik) a ház és a gazdasági épületek külső, festett falán túl meg lehet
csodálni a házikó gyönyörűen kidíszített belsejét is. Még a templomukat is kifestették.
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Czestochovától délkeleti irányba mintegy 16 km-re található Olsztyn vára, ami egy ma
már eldugott kisvárost koronáz meg két jellegzetes lakótornyával. Valószínűleg e vár
is a kázméri védvonal kiépítése során jött létre, bár talán a krakkói püspökségnek megelőzőleg is állhatott itt egy téglavára. A sziléziai területekről jövő támadások elhárítására építették. Első említése 1349-ben történt, 1370-ben Lajos király – a környék több
erősségével együtt – az opolei hercegnek adományozza, aki később hűtlenség bűnébe esik, ezért Jagelló Ulászló 1396-ban párnapos ostrom után bevette, így visszakerült a lengyel korona fennhatósága alá. Az 1400-as évek közepén Szilézia felől többször is támadás érte a várat. Valószínűleg ekkoriban kapta a kerektorony jellegzetes
téglakoronáját, magasításként. 1488 környékén és az 1540-es években a várat bővítették, korszerűsítették, de mivel a város a kereskedelmi útvonalaktól távol feküdt és
emiatt stagnált, a vár is hamarosan romlani kezdett. 1587-ben I. Miksa főherceg ostromolta, de bevenni nem tudta, a védők visszaverték az ostromot. A svéd támadáskor
már nem volt ilyen szerencsés a vár, 1656-ban elfoglalták, azóta rom.

A Sasfészek Várak útvonalán épült Olsztyn vára. Két régión is áthalad a Sasfészek
Várak Útvonala: a Małopolskie (Kis-Lengyelország) és a Śląskie (Sziléziai) régiókon.
Kezdete: Krakkó. Az Ojcowski Nemzeti Parkon keresztül Częstochowáig tart. Hossza:
163,9 km.
Nevét onnan kapta, hogy ez egy védvárrendszer volt, s a várak kb. 30 m tengerszint
feletti magasságban sziklákra épültek. Nagy Kázmér építtette ki ezt a védővonalat,
hogy biztosítsa az ország határát, s a kereskedelmi útvonalat, s benépesítse ezt a
területet.
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A kéttornyú várrom, esős, ködös időben.

Jó idő esetén, így néz ki. Ezt persze csak fényképen láttuk, de vigasztalódtunk a hely
rejtelmes hangulatával. A gombászok pedig szorgalmasan gyűjtögették a pöfetegeket. A lelkesebbek a szálláson felaprították és szárították, az egész épületet elárasztotta a nyers gomba illata.
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Késő délután értünk Czestohowába. Szállásunk egy zarándok épületben volt. Megvacsoráztunk és irány a város. Az eső ismét rákezdett, de ez most senkit se érdekelt,
rendelkeztünk esernyővel és egyéb eső elleni holmival.
Régi vágyam teljesült, eljutottam a Pálosok „fővárosába”. Noha a rend az egyetlen
magyar alapítású szerzetesi közösség, de a folytonosságot a lengyel Pálosok biztosították. Itt tartózkodásunk alatt ismét megtapasztalhattuk a lengyelek vallásos hitét és
áhitatát. Megérkezésünk estéjén a családosok ünnepségét tartották. Amerre csak néztünk, mindenütt gyerek, a legkissebbektől a nagyobbakig, babakocsiban, gyalog, szülők karjaiban. Haladni alig tudtunk. A Fekete Madonna kápolnájába hosszasan sorakoztunk, mire bejutottunk. Fényképezni is csak lopva tudtam, de olyan is lett a felvétel.
Homályos és ember fők a kép nagy részében. Persze ennek az emléknek a felidézéséhez semmiféle fotó nem szükséges, a hangulatát a szívünkben és eszünkben őrizzük meg.
A séta során egy kedves kis
szobor állított meg. A rossz idő
ellenére, itt minden mosolyra
csábitott.
A hosszú fő utca végén többen
összegyűltünk és elindultunk a
kolostorerőd felé, melynek tornya mindenhonnan látható.

Jasna Góra (Fényes Hegy) kolostorát a magyar
pálos
rend 1382-ben alapította. Nevét
is a magyar pálosoktól kapta,
akik Szent Lőrincről nevezett
anyaházuk nevéből kölcsönözték. Ennek helyét jelölték így: In
Claro Monte Budensi (a budai
Fényes Hegyen). A Fekete Madonna kegykép két évvel később került a kolostorba. A hagyomány szerint a képet Lukács apostol festette annak az asztalnak a lapjára, ahol a
szent család étkezett. Nagy Konstantin anyja, Heléna vitte Jeruzsálemből Bizáncba,
majd a IX. században a Lwówtól északkeletre fekvő Belz várába került, onnan hozta
el Wladyslaw opolei herceg, akit útközben maga a kép kényszerített arra, hogy jelenlegi helyén hagyja.
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A 17. században a kolostort erődítménnyé alakították át, amely 1655-ben a svédek elleni védelmi rendszer részét alkotta. A város Lengyelország második felosztásakor Poroszországhoz került. A napóleoni háborúk következtében 1807-ben a Varsói Hercegség, majd 1815-től a Kongresszusi Lengyelország része lett.

3. nap 09. 24. vasárnap
Az ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegeit a világ
minden tájáról. A Fényes Hegyet a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelyévé tette. Az egyik legismertebb csoda az 1655-ös svéd invázió (az „Özönvíz”, lengyelül Potop) idején történt, amikor egy maroknyi lengyel egy egész támadó protestáns hadsereg ellen védte meg a kolostort. A megmenekülést a
lengyelek a Madonna csodatévő erejének tulajdonították, a támadás feletti felháborodás és a siker pedig
megfordította az egész háború menetét.
A lengyelek 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a Częstochowai Fekete
Madonna kegyképének másolatát a Gellért-hegyi
Magyarok Nagyasszonya sziklatemplomnak ajándékozták.
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A legújabb kutatások kimutatták, hogy a kép eredetileg a
VI-IX. századból származó
”Hodegetria” típusú bizánci
ikon volt. A csodatevő Mária
kegykép növekvő hírneve következtében a Jasna Góra-i
kolostor rövid időn belül forgalmas zarándokközpont lett
és értékes adományok kincstára. A hírnév és a kincsek a
rablókat is csábították. 1430
Húsvétján, április 14-én egy
rablóbanda támadta meg a
kolostort. Betörtek, a Szűzanya kegyképet megfosztották az értékeitől és kardjukkal több vágást ejtettek a Madonna arcán. Aztán a képet a
földre dobták, minek következtében az ikon deszkája 3 részre tört.

Ezen a napon a rendőrök tartottak koszorúzást és felvonulást a kolostor környékén.
Utakat zártak le, elterelték a forgalmat. Tehát megint óriási lett a tömeg, alig tudtunk a
szállásunkra jutni. Ismét megtapasztalhattuk a nép vallásos érzületét, nem csak az
idősek körében, hanem a fiatal generáció is hitet tesz vallásos elkötelezettségéről.
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Délután felkerestük a régi kőbánya helyén kialakított miniatűr parkot, ahol Európa és
Ázsia 17 legszebb templomának kicsinyített mását állították fel.
Ezek közül egy a Fatimai kegyhely
A fatimai jelenések – számszerűen hat – 1917-ben történtek a
portugáliai Fátima kisváros közelében. A római katolikus egyház
által elfogadott álláspont szerint a
Szűzanya valóban megjelent a
három pásztorgyereknek. A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917.
október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

II. János Pál pápa óriási szobra. Legfőbb érdemei: Kereste az együttműködést és a
megbékélést más keresztény felekezetekkel és a nem keresztény vallásokkal is. Találkozott és együtt imádkozott protestáns egyházak vezetőivel. Az együttműködés leginkább az anglikánokkal mélyült el. Kevésbé volt eredményes az ortodoxokkal való
kapcsolatfelvétel.Történelmi lépéseket tett a katolikusok és a zsidóság megbékélése
felé. Vatikánban fogadta a jeruzsálemi főrabbit.
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4. nap 09. 25. hétfő
Elindultunk felfedezni az Ojcówi Nemzeti Parkot. A táj híres a legkülönbözőbb alakú
fehér mészköveiről, mészkőszikláiról, barlangjairól. A barlangokban találkozhatunk különleges denevérfajtákkal, a parkban erdei vadakkal, ritka és védett növényekkel.
Első utunk a Pieskowa Skala kastélyhoz vezetett, mégpedig meredek lépcsőkön. Hétfői nap lévén a múzeuma
zárva volt, de az udvarát körbesétálhattuk és még a büfét is nyitva találtuk. A várat a 16. században építették. Mai reneszánsz külsejét a 16.
századbeli átépítésnek, valamint a
100 évvel később véghezvitt erődrendszer megnagyobbításának köszönheti. A várban ma, múzeum működik, a Waweli Országos Művészeti
Gyűjtemény kihelyezett részlege.

A 14. században királyi őrhelyként emelték a szépséges Pieskowa Skałát, mely később a Szafraniec-család birtokába került, mégpedig úgy, hogy 1377-ben a lengyel
történelemkönyvekben Ludwik Węgierski néven ismert Nagy Lajos magyar király
adományozta azt Piotr Szafraniec-nek. A kastély a lengyel reneszánsznak egyik legértékesebb emléke.
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A kastélyt elhagyva elsétáltunk a környék leghíresebb sziklaalakzatához, amit Herkules buzogánya névvel emlegetnek.

Gyalogtúrára indultunk, a kastélytól Krakkó felé vezető völgyben. A Krakkói Kapunál
(Brama Krakowska) nekivágtunk az emelkedő hegyi útnak. Ki meddig bírta, addig tartott felfelé, majd visszatértünk a parkolóba, ahol a buszunk várt.

A Prądnik-patak völgyében elterülő Ojców a különböző barlangokhoz vezető utak kiindulópontja is. A Krakkó-Częstochowai-magaslat közel 1000 barlangjából 215 Ojców
területén található: leghosszabb közülük a Łokietek-barlang (270 m).
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Este városnézésre indultunk, Jadwiga vezetésével. Utunk az óvárosba vezetett. Anynyi érdekeset mesélt az útba eső épületekről, amiből sajna alig maradt valami.
Sétánkat az óvárost övező parkövezetben kezdtük, a Planty-nen.
Innen jutottunk el az egyik legrégibb
európai felsőoktatási intézmény - az
1364-ben alapított Jagelló Tudományegyetemhez. Az épület előtt Kopernikusz szobra áll. A város diáktelepülés, 24 felsőoktatási intézményében
közel 170 ezer hallgató tanul.

A Wawel egy mészkő-kiemelkedés a Visztula
bal partján, 228 méterrel a tengerszint felett. A
hegy tetején található a királyi palota, bástyák
és a katedrális. A lengyel királyok és több híres
lengyel temetkezési helye is a hegyen fekvő
katedrálisban található. Ennek az impozáns
építménynek a története 1000-re nyúlik viszsza.
Korábbi utjaink során már máshol is ismertettem a Wawel történetét, látnivalóit.
A bejárat felett az elhíresült mottó olvasható: Si Deus nobiscum, qui contra nos?
(Ha Isten velünk, ki ellenünk?)
1038-ban ide költöztette udvarát I.
(Megújító) Kázmér, és Krakkót tette
meg a Lengyel Királyság fővárosának.
III. (Nagy) Kázmér masszív kastélyt
építtetett a román stílusú épület csoportból, amit I. Luxemburgi Zsigmond
reneszánsz stílusban építtetett újjá,
Giovanni Battista Trevano pedig számos barokk elemmel egészített ki.
A Flórián-kapuhoz kapcsolódtak a hajdan az egész régi Krakkót körülvevő
városfalak. A városkapu tőszomszédságában fennmaradt a városfal egy
eredeti részlete, ahol egész éven át festőművészek kínálják eladásra alkotásaikat. Régen itt szedték a vámot a Krakkón áthaladó kereskedőktől. Éjjel zárva maradt, valamelyik részén várakozni kellett a lemaradónak. Az egykori városfal nyomvonala mentén kialakított Planty nevű parksáv zöld oázisként húzódik a nagyváros szívében.
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A Brama Floriańska (Flórián kapu) óváros felüli
oldalát barokk stílusú féldombormű díszíti, amely
Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét ábrázolja,
amit egy korsó vízzel oltja az égő várost. A másik
oldalát a lengyel sas díszíti. A kapun belül pedig
egy kisméretű Mária-oltár található.
A kapun áthaladva a Barbakánhoz juthatunk.
A Barbakán őrtorony vörös téglafalai három méter vastagságúak, amelyen a tüzérség számára
130 lőrést alakítottak ki. Az őrtorony tetején lévő
téglaépítmény nyílásain nyilakat és köveket dobtak le, valamint forró folyadékot öntöttek a támadókra.

A Barbakán-bástya a középkori védőmű építészet igazi remekműve.
Az Európában fennmaradt három
ilyen elő-erődmű sorába tartozik, de
azok egyike sem versenyezhet vele
sem szépségben, sem a konstrukció tökéletessége, sem pedig méretei tekintetében.

A
város
szíve
a
Főtér
A krakkói Főtér a középkori Európa legnagyobb tere. A tér központi helyén az
egykori kereskedelmi csarnok, a Posztócsarnok épülete emelkedik. A Posztócsarnok közelében áll a csodálatos szépségű gótikus Mária-templom, benne a
középkor híres nürnbergi fafaragó művészének, Wit Stwosznak műremek szárnyas oltárával. A templom egyik tornyából minden órában felhangzik a 13. századi Krakkó elleni tatárdúlás, emlékét
őrző harsonaszóló. A Főtér látképét a
régi Városháza épségben maradt tornya
uralja.
Ezekről a látnivalókról, már a korábbi írásokban szintén megemlékeztem.
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Délelőtt Krakkó Kazimierz nevű városrészébe látogattunk el.
A kerület épületei és közművei súlyosan megrongálódtak
a háborúban, de Kazimierz még ma is őrzi egykori településszerkezetét, a németek ugyanis itt akarták berendezni az "eltűnt faj múzeumát". A múltból számos műemlék épület megmaradt, elsősorban szépen restaurált vallási intézmények - katolikus templomok és zsinagógák találhatók benne. Több múzeum is üzemel a kerületben:
a Piactéren álló Városháza épülete a néprajzi gyűjteménynek ad otthont, míg a régi villamosremízben műszaki kiállítás várja a látogatókat. A lengyelországi zsidó
örökségnek pedig a galíciai zsidó múzeum állít emléket.
Kazimierz 1939-ig elsősorban a krakkói zsidók által lakott városnegyed volt.

Igyekeztek meghagyni a régi
épületeket, temetőt, boltokat, zsinagógákat. Itt áll a legrégibb lengyelországi zsidó épület, a Régi
Zsinagóga, amely ma, múzeum.

Ugyancsak itt találjuk a "megreformált"
imaházat, a Tempelt.
Kazimierz a második világháború alatt elvesztette zsidó lakosságát. A városrész
hosszú éveken át pusztult, számos épülete lakhatatlanná vált, sok ma is romos.
A kerületet inkább tartották veszélyesnek, mint érdekesnek. Egykori hangulatát
az utóbbi két évtizedben kezdett felújításokkal próbálják "visszaidézni". Az utóbbi
időben több épületet renováltak, sok étterem, különleges hangulatú kávézó és söröző, valamint könyvesbolt és galéria működik a negyedben. Ebben a kerületben található a Zsidó Kulturális Központ is. Kazimierz kiemelkedő eseménye az 1988 óta
évente, júniusban vagy júliusban megrendezendő Zsidó Kulturális Fesztivál, amely egy
héten át, szombattól vasárnapig tart. Az esemény célja - a résztvevők szórakozásán
túl - a zsidó kultúra, hagyomány terjesztése.
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A Remut zsinagóga ma kúltúrházként működik. Az épületen áthaladva jutunk a zsidó
temetőbe, amelyet magas fal zár körbe. A temető a 16 századtól működik.
Elsétáltunk még náhány katolikus templom mellett, melyek közül A pálosrendiek temlomát jegyeztem meg. Altemplomában helyezték el a
krakkói szellemi élet nagyjainak koporsóját.
A városnézést a Japán Múzeum megtekintésével fejeztük be, megfelelő módon elfáradva és kimerülve a rengeteg látnivalóval és élménnyel
megrakodva, vágytunk a busz kényelmére. No
persze ezt is hamar meg lehet unni, a hosszú fárasztó úton hazáig.
Elején azt igértem, hogy szubjektív beszámolót
készítek. Ez annyiban egyéni csak, ahol emlékeim előjöttek, ott akkor azokról írtam. Másrészt
a tájékoztatás kiválogatása tőlem függött, hol mit
találtam érdekesnek, hol mit fényképeztem. Nyilván másoknak a fontossági sorrendjük ettől eltérhet, mert talán más helyszíneken is jártak.
Ezt emlékek felidézésére, lapozgatására, nézegetésére ajánlom azon kedves társaimnak, barátaimnak, akkikkel megoszhattam ezeket a gyönyörűségeket.
Változatlan szeretettel, készítette Kiskun Magda

Miskolc 2017.
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