
Dejepis extra 6/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Pohľad z vagóna v Múzeu holokaustu v Seredi.



Bola nedeľa - 5.6. 2016 - a my sme sa vydali  na ďalšiu exkurziu. Smerovali sme
do Diakoviec, ktoré sú hneď vedľa mesta Šale. Cesta poloprázdnym rýchlikom do
Šale ubehla rýchlo, ale v Šali nás čakalo nepríjemné prekvapenie - veľká prietrž

mračien. Schovaní sme čakali, či sa počasie umúdri.

Veľmi sa mu nechcelo, ale my máme vždy pripravený záložný plán B a tak sa nám
podarilo dostať „suchou nohou“ do Diakoviec, k jednej z najväčších aj

najzachovalejších románskych stavieb na Slovensku. Najskôr ponúkame niekoľko
pohľadov z exteriéru:





Po návšteve exteriéru a po ozaj veľmi stručnej charakteristike stavby, ktorú nám
porozprával  pán učiteľ, sme mohli vstúpiť do jeho interiéru. Využili sme to, že nám

„správcovia kostola“ povolili isť všade, samozrejme s ohľadom na bezpečnosť
a ochranu zdravia. Najskôr ponúkame dva zábery z bežne navštevovaných častí:



Potom sme po starom drevenom točitom schodisku ...

... vystúpili do priestorov „prvého poschodia“ kostola. Tento priestor pôvodne slúžil
na bývanie mníchov. Takýto spôsob ubytovania je na Slovensku unikátny, teda
v žiadnej inej sakrálnej stavbe sa nevyskytuje a aj v rámci Európy je veľmi
ojedinelý. Na nasledujúcej strane uvidíte, ako sa zachoval do dnešných čias.



V pozadí za nami sa nachádza už zreštaurovaná freska.

A teraz stojíme pred múrom, ktorý má približne 800 rokov.



Po návšteve v obydlí mníchov sa niektorí odvážni chlapci (pod kontrolou pána
učiteľa)  štverali  stále vyššie a vyššie, až sme sa dostali ku zvonu.

Po prehliadke zvonu sme sa presunuli späť k dievčatám a spolu s nimi zišli do
všeobecne navštevovaných priestorov. Poďakovali sme sa „pánovi kostolníkovi“ za
možnosť bezplatne si prezrieť ozaj všetko, čo sa dalo a vydali sme sa na cestu
späť do Šale. Ale ešte jeden pohľad na túto monumentálnu stavbu románskeho

obdobia (a krásnu modrú oblohu) určite nezaškodí.

Do Šale sme pešo prišli tak, že sme v pohode stihli vlak, ktorý nás odviezol do
Galanty. V galantskej reštaurácii si viacerí z nás kúpili pizzu, či iné dobroty.

Následne sme sa vlakom odviezli do Serede, kde sme šli navštíviť



To sa síce nachádza (vzdušnou čiarou) neďaleko od stanice, ale priamo od nej sa
k nemu nedá prejsť, lebo tam nie je žiadny prechod pre chodcov. Tak nás čakala
dlhšia cesta cez jediný nadjazd v meste. Napokon sme však prišli k bráne múzea.

V pozadí za nami už vidieť „baraky“, ktoré si Židia počas 2. svetovej vojny museli
postaviť a následne v nich žiť. Tam tiež čakali na transport do iných, už aj

vyhladzovacích koncentračných táborov.

Po prechode cez bránu sme vstúpili do jedného z už obnovených „barakov“, ktorý
dnes slúži ako múzeum. Pozreli sme si film,

(zatiaľ sa iba načítaval) ktorý zachytával spomienky jedného z uväznených
židovských (vtedy) dievčat.



Naše tváre vyjadrujú, že nás nielen zaujal, ale aj rozmýšľame o jeho obsahu.
Sedeli sme na tých miestach (jeden z nás i na tom istom kresle) ako pán prezident,

keď tu s ním natáčala diskusnú reláciu RTVS. Keď film skončil, išli sme pozrieť
samotnú expozíciu. Ponúkame niekoľko záberov:





Po skončení prehliadky vnútornej expozície nám pani z múzea ešte porozprávala
neslávnu históriu vzniku tohto tábora, ktorú by sme mohli najlepšie zhrnúť podobne,

ako je napísaná na jednej z pamätných tabúľ:

Keď skončila prednáška, vydali sme sa pozrieť si celý areál. Niektoré ďalšie
„baraky“ boli už obnovené, iné na obnovu iba čakajú. Ponúkame aspoň dva pohľady:



Náš najväčší záujem v exteriéri múzea však vzbudil pôvodný ( v súčasnosti už
zrekonštruovaný) vlakový vozeň, v ktorom dopravovali Židov po Európe. Paradoxom
je, že ho navrhla a vyrobila židovská firma. Mali sme si možnosť na vlastnej koži

vyskúšať, ako sa mohli cítiť Židia, ktorí boli v ňom zatvorení.

Nebol to dobrý pocit a to sme vedeli, že nás pán učiteľ určite pustí na slobodu.
Tak sa aj stalo. Toto bol posledný objekt v bývalom koncentračnom tábore
v Seredi, ktorý sme navštívili. Čakala nás ešte „prechádzka“ cez nadjazd

k železničnej stanici.



V priestoroch železničnej stanice sú  tiež umiestnené pamätné tabule, ktoré
zaznamenávajú historické udalosti s ňou spojené. Vyberáme aspoň dve: prvá sa
viaže ku konskej železnici, ktorá začínala v Bratislave, prechádzala cez Trnavu

a končila práve v Seredi.

Druhá sa viaže k udalostiam po druhej svetovej vojne, keď prichádza (aj) k výmene
obyvateľov medzi vtedajším Československom  a Maďarskom.

Obe pamätné tabule sú tým posledným, čo by sme si mali z našej exkurzie
zapamätať. Už nás čakala iba cesta do Bratislavy a naši rodičia.



Záverečné poznámky:

V piatok a v nedeľu sme spolu cestovali 11-imi vlakovými spojmi, prešli skoro 400
vlakových kilometrov, navštívili dve múzeá, dva kaštiele (predtým pevnostné stavby)

a jeden historický kostol, pozreli sme si historické centrá dvoch miest a jednej
dediny.

Počasie v piatok bolo celý deň vynikajúce, v nedeľu sa po 10.30 hod. tiež
mimoriadne umúdrilo.

V piatok - ako každú exkurziu - robil (skoro všetky) fotografie pán učiteľ,
v nedeľu fotografoval pán Podolinský, za čo mu ďakujeme.

Poďakovať by sme sa ešte raz chceli:

pracovníkom Mestského múzea v Seredi,

aktivistom z Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante,

správcom kostola v Diakovciach,

pracovníkom Múzea holokaustu v Seredi.

Tento školský rok sa naše spoločné exkurzie s vysokou mierou pravdepodobnosti
končia, ale budúci školský rok budú s vysokou mierou pravdepodobnosti pokračovať


