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Ezen a napon három országot érintve haladtunk célunk felé. Budapesten felvettük az 
onnan induló társakat. A határátkelőket már csak azok vették észre, akik nagyon 
figyeltek, pedig korábbi útjaink során összegyűlt néhány kellemetlen élmény, 
vámosok, határőrök túlbuzgósága miatt, amit nem lehet elfelejteni. 

Szlovákián áthaladva néhány adatot ismerhettünk meg országukról és életükről. 

Fővárosa és egyben legnagyobb városa Pozsony (szlovákul Bratislava).  

2004. május 1. óta az Európai Unió tagja. A mai Szlovákia területét magyar 

történelmi-földrajzi és kulturális vonatkozásban a Felvidék fogalma alatt szokás 

tárgyalni.  
Szlovákia 2009. január 1-jén csatlakozott az euró zónához. 
 
Domborzat  

Szlovákia felszíne túlnyomó részt hegyvidéki jellegű; a Kárpátok foglalják el majdnem 
teljesen az ország északi felét.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/2004
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felvid%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/2009
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3z%C3%B3na
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1tok


Az igazi magashegység a kristályos felépítésű Magas - Tátra, mely a világ legkisebb 
területű alpesi hegysége. Legmagasabb pontja: a Gerlachfalvi - csúcs (2655 m). 

Ezen kívül Három síkság van az országban. 

Vízrajz 

Az ország legnagyobb része a Duna vízgyűjtő területe. Legfontosabb folyói maga a 
Duna, aztán a Vág és a Garam, a Nyitra, az Ipoly, a Hernád és a Bodrog.  
A legtöbb természetes tó a Magas-Tátrában található (175 db). Ezek egy része a 
jégkorszak végén a gleccserek elolvadásával keletkezett tengerszem. Ilyenek 
például: a Csorba-tó, Nagy - Hincó-tó, Poprádi-tó, Zöld-tó. 

Élővilág  

A hegyvidéki területeken előforduló barnamedve becslések szerinti egyedszáma 500-
800. A csekély számban előforduló, azonban súlyos sérüléseket okozó 
medvetámadások, óvatosságra intik a hegyvidéken túrázókat. A Tátrában ritkán 
előfordul a hiúz is. Szirti sasok a Pieninekben fordulnak elő. A Szlovák 
paradicsomban szaporodik a zerge, a siketfajd, a nyírfajd és a Tátrában őshonos 
mormota. A sziklás területek lakója a szirti uhu. 
A Kárpát-medencében őshonos, a középkorban elsősorban a hegyvidéki területeken 
még gyakori előfordulású farkas a 18. század végére szinte teljesen kipusztult a 
Felvidéken. Számottevő mennyiségben csak a 20. század kezdetén jelent meg újra 
és növekvő egyedszáma a 21. század kezdetén már 1000 körül volt. 

Nemzeti parkok 9 nemzeti parkot és 14 természetvédelmi területet szerveztek.  

Az UNESCO Szlovákia két táját vette fel a természeti világörökségek listájára: 

 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (Magyarországgal közös) 

 A Kárpátok ős bükkösei (Ukrajnával közös). Szlovákiában a Polonina 

Nemzeti Park egy része tartozik a világörökség területébe. 

Általános adatok  

 Népesség: 5 411 062 (2009) 

 Népsűrűség: 111 fő/km2 

 Születéskor várható élettartam: férfiak 71,5 év, nők 79,5 év 

 
A magyar lakosság Szlovákiában  
 
██ 50-100% 
██ 10-50% 
██ 0-10% 
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Népek a legutóbbi, 2001. évi szlovákiai népszámlálás adatai szerint: szlovák 

85,8%, magyar 9,7%, roma 1,7%, cseh 0,8%, ruszin 0,4%, ukrán 0,2%, német 

0,1%, egyéb 1,3%. 

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Szlovákia 2009. január elsején 

bevezesse az eurót, meg is történt. 

Kulturális világörökség Az UNESCO a kulturális világörökség részének tekinti 

Szlovákiában: 

 Vlkolinec hegyi falu, Rózsahegy város része; 

 Selmecbánya; 

 Szepesváralja, Lőcse, Szepesi vár és a kapcsolódó műemlékek; 

 Bártfa belvárosa; 

 A szlovákiai Kárpátok fatemplomai  

Az ismerkedés ideje alatt már Csehország területén autóztunk és készülődtünk 

az első hosszabb pihenőnkre, amit összekötöttünk egy kastélylátogatással. 

A romantikus Lednicei kastély a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti 
környezetben. Eredetileg egy, a régi a forrásokban már 1222-ben említett gótikus vár 
állt itt, amelyet Přemysl őrgróf a Liechtensteineknek adományozott. Azok kis 
megszakítással egészen a második világháború végéig birtokolták a székhelyükként 
szolgáló várat. A 16. században reneszánsz kastéllyá alakították, amelyet a 17. 
században barokk stílusban épített át J. B. Fischer von Erlach bécsi építész. 
Jelenlegi formáját a kastély az 1846 és 1858 közötti, Jiří Wingelmüller nevéhez 
fűződő Tudor-stílusú neogótikus átalakítás révén nyerte el. A barokk falazat 
nagyrészt megmaradt, új külsőt kaptak azonban a homlokzatok, amelyeket egy sor 
toldalék és új elem – mint például bástyaoromzatok, erkélyek, kémények, 
tornyocskák és egyebek egészítettek ki. 
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Romantikus neogótikus képet nyertek a gazdag fafaragásokkal büszkélkedő 
helyiségek is. A látogató figyelmét elsősorban az orsós könyvtári lépcső vonja 
magára, a hársfából készült kazettás mennyezet a kék teremben, az elefántcsontból 
lévő élet fája-dombormű vagy a márvány kandallók. A kastély kiállításán kívül az 
épületben mezőgazdasági múzeum található még egy páratlan mamutfejjel. 

 

A Lednicei kastély épületegyüttesét 
megtoldották a kora barokk 
lovarda, Josef Hardtmuth hercegi 
építész mór stílusú minaretje és a 
londoni télikert mintájára létesített 
üvegház pompás épületeivel. Az 
angolparkban egy sor romantikus 
építmény született, például az 
Apolló-templom, a három grácia 
empire stílusú temploma, és a 
határkastély az egykori morva-
osztrák határon.  

 

1996-ban a Lednicei kastély felkerült az UNESCO kulturális és természeti 
világörökségeinek listájára. 
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Megtekintettük a kastélyt kívül, belül. A hatalmas parkot csak részben tudtuk bejárni, 
igyekeztünk az esti szálláshelyünkre Brünn-be, (a magyarok így használják, a 
nehezen kimondható Brno helyett). Még 60 kilométert buszoztunk és tervezgettük a 
korai érkezést és városnézést. A gépkocsivezetőnk viszont beton szilárdan 
támaszkodott a GPS-re. Úgy elvitt a város másik végére, azt hittük Prágáig meg se 
áll már. Behajtott egy nagy bevásárló központ árú szállító útjára, szerencsénkre 
akkor senki se járt arra, így a másik végén kijöhettünk a behajtani tilos útról. A 
buszmegállóban érdeklődtünk a megadott cím helyéről, az ott lévő pár viszont csak 
csehül tudott. A férfi kevés töprengés után felszállt a buszunkra és vissza vezényelt 
azon az úton, amelyiken jöttünk. Megtaláltuk a kollégiumot, ami mellett elhajtottunk. 
A szokásos izgalmas és itt hosszas adminisztrálás után elfoglalhattuk szobáinkat. 
Indultunk az ismeretlen városba esti sétára.  

Brünn Morvaország legnagyobb városa, egykori fővárosa, egyúttal Csehország 
második legnépesebb települése Prága után.  

Magyar vonatkozású események a huszita háborúk idején történtek. A város 1421-
ben a magyar Luxemburgi Zsigmond király mellé állt, aki támogatta a lakosokat a 
husziták ellen, így azok nem tudták elfoglalni Brünnot. A katolikus morva rendek a 
kelyhes Podjebrád György cseh királlyal szemben Hunyadi Mátyás magyar király 
oldalára álltak, aki 1469-benBrünno várát is elfoglalta, így a város 1490-ig magyar 
uralom alatt állt. 1488-ban Brünnoban nyomtatták ki a magyar Thuróczi - krónikát. 

Híres posztóipara miatt az „osztrák Manchester” néven emlegették. 1780-ban már 
húsz textilfaktúrája volt. 1788-ban kőszenet találtak környékén, ami fellendítette az 
ipart és kereskedelmet, majd 1839-ben elérte a vasút is, és a régi osztrák birodalom 
legnagyobb gyárvárosa lett. 

1919 óta Egyeteme van, és 1928 óta jelentős vásárváros. 

Az óváros egyik tere 

Vajon merre 
menjünk? 

Mit nézzünk meg? 
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Kapucinusok Szent Kereszt Temploma 

1648-51 között épült a leghátborzongatóbb 
látvány Brünnoban. Szellőzőnyílásainak 
rendszere megőrizte a szerzetesek kiszáradt 
földi maradványait, akik 1780-ig temetkeztek 
ide. Összesen 153 múmiát őriznek itt, köztük 
városi urakat és Trenk Ferenc báró, 
pandúrezredes tetemét is. 

Mikor odaértünk már bezárt a kripta. 

 

A Szent Péter és Pál-katedrális 

11. századi eredetű, javarészt gótikus 
stílusú püspöki székesegyház. 

Közben sötétedni kezdett, de az 
óváros nagy részét körbe sétáltuk. A 
szállásunk viszont elég messze volt, 
így elindultunk hazafelé. 
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2. nap 2012. augusztus 13. hétfő 

 

A szállásunkon kapott és elfogyasztott reggeli után indultunk a főváros felé, ami 220 
km távolságot jelentett. Ez idő alatt néhány ismeretet szerezhettünk Csehországról 
és a fővárosról. 

Csehország, illetve hivatalos nevén a Cseh Köztársaság 

A Cseh Köztársaság alapvetően három történelmi régióra osztható: a történelmi 
Csehországra (Čechy, latinul Bohemia), Morvaországra (Morava) és Cseh-Sziléziára 
(České Slezsko), amelyek azonban már nagyon régóta együtt fejlődtek. 

 

Csehország történelmi régiói  
 

██ Bohémia 

██ Morvaország 
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██ Cseh-Szilézia 
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Csehország tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak és az ENSZ-nek. 

A cseh táj nagyon változatos. A nyugati részen (a történelmi Csehországban) 
található Cseh-medence fő folyói az Elba és a Moldva (csehül Vltava). A medencét 
peremhegységek veszik körbe – például Šumava, Érchegység, Szudéták. Ez 
utóbbiban, a lengyel határon található az ország legmagasabb pontja, a Sněžka 
(1602 m). 

Az 5. századtól kezdve jelentek meg Csehország területén a szláv törzsek, ám a 
legnagyobb hullámban csak a 6. században érkeztek. A 8. század végére a terület a 
Frank Birodalom határmezsgyéjére került. Ekkor alakult ki egy újabb hatalom a 
térségben, a Morva Fejedelemség („Nagymorva Birodalom”), amely a mai 
Morvaország területén helyezkedett el. Ekkor kezdődött meg a kereszténység 
terjedése Morvaországban, amelyben nagy szerepe volt a keletről érkező, szláv 
nyelveket is beszélő Cirillnek és Metódnak. A Morva Fejedelemség végül a magyarok 
jövetelével bomlott fel. 

929-ben a Přemysl-házi I. Vencel cseh fejedelem uralma alatt, folytatódott a 
kereszténység terjedése. 1030-ban a cseh fejedelmek bekebelezték Morvaországot, 
majd 1085-től II. Vratiszláv cseh fejedelem a királyi címet is elnyerte.  

1306-ban kihalt a Přemysl dinasztia, a helyét a Luxemburg-ház vette át. 
Megkezdődött Csehország aranykora. 

A csehek legjelentősebb uralkodójuknak I. Károlyt (1347–1378), (IV. Károly német-
római császárt) tartják, aki óriási fellendülést hozott az ország életébe. Új 
közigazgatást szervezett, létrehozta a prágai érsekséget. 1348-ban megalapította a 
prágai Károly Egyetemet, a Német-római Császárság, és egyúttal Közép-Európa 
első egyetemét. Prága hamar Európa egyik kulturális központjává vált. Rengeteg 
földet juttatott az egyháznak – később ezek visszaadása lett a husziták egyik fő 
követelése. 

Csehország a 15. századtól kezdve a Habsburgok birodalmának része lett. Földjén a 
harmincéves háború és a napóleoni háborúk fontos csatáit vívták.  

A független Csehszlovák Köztársaságot 1918-ban alapították, miután az első 
világháborúban összeomlott az Osztrák–Magyar Monarchia.  

 A száműzetésben működő csehszlovák kormány és hadserege a szövetségesek 
oldalán harcolt (Nagy-Britanniában, Észak-Afrikában, Közel-Keleten és 
Szovjetunióban). A megszállás 1945. május 9-én ért véget a szovjet és amerikai 
csapatok érkezésével és a prágai felkeléssel. 

1945-46-ban csaknem az egész csehszlovákiai német kisebbséget, mintegy             
2 700 000 embert, kitelepítettek Németországba és Ausztriába. 
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A magyarokkal szemben teljesen hasonló bánásmód érvényesült. Az intézkedések 
jogi alapja az úgynevezett Beneš-dekrétumok érvényesek, és terhelik egyfelől 
Csehország és Németország, másfelől Szlovákia és Magyarország viszonyát. 

1989 novemberében a békés bársonyos forradalomban Csehszlovákia visszatért a 
demokráciához. A szlovák nemzeti törekvések egyre erősödtek 1993. január 1-jéig, 
amikor békésen különvált Csehország és Szlovákia. Mindkét országban gazdasági 
reformokat vezettek be és privatizáltak a piacgazdaság kialakítása érdekében. Ennek 
eredményeként Csehország nagy gazdasági fejlődésnek indult, nagyrészt a 
Németországból beérkező befektetőknek köszönhetően. Demokratikus politikával és 
sikeres gazdaságpolitikával elérték azt, hogy a cseh főváros, Prága legyen Közép-
Európa egyik legnagyobb pénzügyi központja, valamint leglátogatottabb városa. 

Prágát gyakran hívják „száztornyú városnak”, „arany városnak”, vagy 

egyszerűen a városok királynőjének. Prága történelmi központját az UNESCO 1992-
ben a Világörökség részének nyilvánította. Európa és Egyúttal Csehország közepén, 
a Moldva (Vltava) két partján fekszik. A kilenc dombra épült városban 31km hosszan 
kanyarog a Moldva, ami a legszélesebb pontján 330 m széles. A folyó ágai számos 
szigetet ölelnek közre. Nevét állítólag azokról a zúgókról (csehül: práh) kapta, 
amelyeken nagy robajjal folyt át a víz. 

Sétánkat a várnegyed területén kezdtük, a dombtetőről lefelé haladtunk a Moldváig. 
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Loreto eredete az ellenreformáció 1620-as éveire tehető, amikor a Habsburgok a 
katolicizmus hatásának erősödét remélve birodalmukban több helyütt is felépítették a 
loretói Santa Casa másolatait. A Loreto építése 105 éven keresztül tartott. 

A legenda szerint az eredeti Santa Casát (Szűz Mária názáreti háza) szent életű 
emberek, mások szerint angyalok az Olasz Loretóba menekítették ki Názáretből, a 
muszlimok elől a  13. században. 

A Loreto Szűz Mária-templom legnépszerűbb látványossága a gyémántos 
szentségtartó, amelyet 6222 gyémánt díszíti, 90 cm magas és 12 kg súlyú. 
 
A  Loretohoz később egy jellegzetes harangtorony is épült, amelyet 1694-ben 
óránként elhangzó harangjátékkal szerelték fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prágai vár (Prazsky hrad) Európa legnagyobb várkomplexumának számít, és a 
Guiness - rekordok könyve szerint maga a vár, 570 méteres hosszával, és 130 
méteres szélességével a világ legnagyobb ősi vára. A régi időkben innen 
kormányozták az országot a cseh királyok, ma pedig itt van a cseh köztársasági 
elnök irodája. Számos háború, tűzvész, felújítás, és különböző történelmi korok 
eredményeképp igen változatos palotákat, erődítmények, és templomok jöttek itt 
létre. Csodás kilátása miatt is igen népszerű. Története a 12. századig nyúlik vissza, 
amikor is megépült egy román stílusú vár. Luxemburg János a vár környékére 
jobbágyokat telepített be, és ezzel megkezdődött a Várnegyed bővülése. A várat a 
14. században IV. Károly gótikus stílusban újjáépítette. Egy 1541-es pusztító tűzvész 
után szinte az egész negyedet újjá kellett építeni. A Hradzsin 1598-ban kapta meg a 
szabad városi rangot, míg 1784 óta az egyesített Prága része. 
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Mátyás-kapu. A palota főbejárata mögött, az épület alatt vezet át az elsőről a 
második várudvarra. Barokk stílusban épült, 1614-ben. A kapu alatt jobbra díszes 
lépcső vezet az egykori trónteremhez, amely ma a köztársasági elnök fogadóterme. 

Egy szűk átjáró vezet a vár harmadik 
udvarához, és a Szent Vitus Katedrális 
hirtelen megjelenő roppant és bámulatot 
keltő homlokzata mindössze néhány 
lépésnyi távolságból tűnik elő. A 
székesegyházba a nyugati kapun 
keresztül lehet belépni. A Szent Vitus 
Katedrális tornyai a várfalak fölé emelkedő 
elegáns, de fennhéjázó francia gótikus 
struktúrák. Ez az ország leghatalmasabb 
székesegyháza nagyszámú értékes 
oldalkápolnával, freskóval és sírkővel, 
nem is szólva a főhajó csodálatos festett 
üvegablakairól (ezeket a szecesszió híres 
cseh művésze Alfons Mucha készítette).  
A katedrális számos oldalkápolnái 
legszebbikében található Szent Vencel, a 
karácsonyi ének „Jó Vencel Királyának” 
sírja, amely jeleneteket mutat be Krisztus 
életéből, szinte zarándokhellyé vált. A 
Koronázási Terembe vannak elhelyezve a 
Cseh Koronázási Ékszerek, illetve a Király 

Sírbolt, amely Csehország legtöbb királyának és királynéjának végső nyughelye (IV. 
Károly, IV. Vencel, Pogyebrád György és II. Rudolf). 
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A királyi síremlék 

A székesegyház főoltára előtt 
található a királyi mauzóleum, 
alatta pedig, a föld alatt, a 
királyi sírhely. 

 

 

 

A Szent Vencel-kápolna A székesegyház 
kultikus központja a gyönyörűen díszített Szent 
Vencel-kápolna, ahol Szent Vencelnek – a cseh 
állam patrónusának a sírja található. 

Az istentiszteletek mellett itt koronázták meg a 
cseh királyokat és királynőket. Itt őrzik a cseh 
koronaékszereket is – a színaranyból készült, 
drágakövekkel és gyöngyökkel gazdagon 
díszített Szent Vencel-koronát (1346), a királyi 
jogart és a birodalmi almát (16. sz.) 

Szent Vencel-korona A Szent Vencel-korona 
21-22 karátos aranyból készült, súlya csaknem 
2,5 kg, és 96 csiszolatlan drágakő díszíti. A cseh 
koronában található rubin a világ legnagyobb 
ékszerként felhasznált rubinja. A bolygó 9 
legnagyobb zafírja közül 6 a Szent Vencel-
koronában kapott helyet. A korona csúcsán 
zafírkereszt található, amelyben állítólag 
Krisztus töviskoronájának egyik tövise van 
elhelyezve. Az ékszert IV. Károly, a Német-
római Birodalom császára készíttette, cseh 

királlyá való koronázása alkalmából. A legenda szerint az, aki jogosulatlanul a fejére 
teszi a koronát, meghal. 
A Szent Vitus katedrális megépítése közel hat évszázadon át tartott. A munka a 
jelenkori gótikus épületen Arrasi Mátyás vezetésével 1344-ben kezdődött.  A 15. 
század első felében (amikor még mindig nem volt teljesen kész) a huszita-
háborúkban megsérült a székesegyház, majd, 1541-ben, egy nagy tűzvészben is 
jelentős sérüléseket szenvedett. 1844-ben dolgoztak ki egy programot a 
székesegyház befejezésére, és renoválására, és végül, 1929-ben, több mint 600 év 
után, a székesegyház építése befejeződött. 
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Az Arany Kapun (az eredeti bejárat) a déli 
oldalon, egy 1370-ből származó, eredeti 
pompájában helyreállított mozaik ábrázolja az 
utolsó ítéletet. 
 

 
 
Szent György-szobor 
 
Kolozsvári György és Márton alkotása, 
1373-ból. Úgy tudjuk, hogy Nagy Lajos 
királyunk ajándékozta apósának, IV. 
Károlynak. A két erdélyi testvérnek ez az 
egyetlen eredetiben megmaradt alkotása. 
Budapesten csak a másolata található.  
 
 
 

Lehetőség van felkapaszkodni a 96 méter magas toronyba, ahonnan pompás kilátás 
nyílik a városra, illetve az óraműre. A torony 1549-ben készült Sigismund harangja, 
Csehország legnagyobb harangja. 

Szent Miklós-templom 

A prágai várnegyed legrégebbi, 

Prága 2. legrégebbi, és Prága 

legjobb állapotban lévő román 

temploma. 920-ban alapították, és 

973-ban a szomszédos bencés 

kolostorral bővült. Egy 1142-es 

tűzvész után újjáépítették.   

Jelenleg koncertteremként 
működik.  
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Az Arany utcácska Prága legkisebb utcája. Egyrészt kevés ház van az utcában, 
másrészt a házak igen picik, leginkább törpék férnének el benne. Nevét onnan kapta, 
hogy a legenda szerint II. Rudolf idejében itt alkimisták éltek, akiknek az volt a 
feladatuk, hogy rájöjjenek az aranycsinálás titkára. Talán ez a történet nem teljesen 
igaz, de a másik történet valóságosabbnak tűnik. Eszerint a 19. században, az egyik 
házban egy öregember élt, aki minden pénzét a varázslásról szóló régi könyvekre 
költötte, a házban pedig titkos kísérleteket végzett. 1831-ben a helyiek egy nagy 
robbanást hallottak, és Uhlét, az öregembert a házban holtan találták, egy sárga 
kővel a kezében. Később a kőről bebizonyították, hogy arany. Nem tudni, hogy került 
az arany a házba, elképzelhető, hogy az öregember tényleg rájött az aranycsinálás 
titkára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóval később, az utcácska 22-es számú házában élt Franz Kafka. 

Fekete-torony 

A vár 12. századi erődrendszeréhez 
tartozott, valaha a Hradzsin keleti  
kapuja volt. 

Egy időben ezt is az adósok 
börtönéül használták. 

A tövéből indul lefelé a Régi 
Várlépcső. 
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A Károly híd Prága egyik legrégebbi látványossága, mely összeköti az Óvárost és a 
Kisoldalt /Staré město – Malá Strana/. 1357-ben építette IV.Károly a lerombolt Judit 
híd helyére. Eredeti neve Kőhíd, vagy Prágai híd volt, terveit Petr Parléř építész 
készítette, de a befejezésére csak a 15. század elején került sor. A híd mészkőből 
épült, 520 m hosszú, 10 m széles és tizenhat pillérrel rendelkezik. 1723-ban a hídra 
olajlámpákat szereltek, és 1866-ban áttértek a gáz megvilágításra. A hidat nemcsak 
a kis tornyok díszítik, de 33 szobor és szoborcsoport is, mely fokozatosan került a híd 
falára. Ma már nem eredeti szobrok láthatók, az összes szobor másolat, és az 
eredeti szobrok a cseh Nemzeti Múzeum lapidáriumában és a fővárosi múzeumban 
őrzik.  

A Károly híd Kisoldal felöli végét két toronnyal zárták le. A kisebbik a Judit-torony, 
amely a híd elődjének a Judit hídnak egyetlen megmaradt darabja. A Kisoldali 
hídtorony eredetileg városkapunak épült. A híd másik végét az Óvárosi hídtorony 
zárja le. 

  

 

Nepomuki Szent János szobrát 1683-
ban állították fel, s egyike volt a híd 
első díszeinek. Ő védelmez az árvizek 
és a hajótörések ellen. A legenda 
szerint annak, aki kezével megérinti a 
szobrot, szerencséje lesz.   

A hatodik és a hetedik pillér között 
látható kereszt arra emlékeztet, hogy 
Nepomuki Szent Jánost e helyről 
hatszáz évvel ezelőtt a folyóba 
vetették, mert nem volt hajlandó 
megszegni, a gyónási titkot.  
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Óvárosi – tér 

Az Óvárosi tér egyik legfeltűnőbb látványossága a Husz János-szobor, amelyet 
1915-ben a mártír halálának 500. évfordulóján avattak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Károly császár halálának éve, 1378 egyúttal a nagy egyházszakadás éve is volt. 
Az ebből fakadó viták fokozták az egyház és a hívők közti feszültséget. Károly 
császár leánya, Anna, aki 1382-ben II. Richárd angol király felesége lett, magával 
hozta az országba John Wycliffe angol teológus tanait. Az új nézeteket osztotta Husz 
János is, a prágai egyetem tanára és az újonnan alapított Betlehem-kápolna 
prédikátora, aki 1402-től folyamatosan terjesztette igéit. Követelte, hogy az egyház 
térjen vissza a keresztény alaptanításokhoz és értékekhez, ossza szét vagyonát és 
adja vissza a Szentírás eredeti szövegének az azt megillető tiszteletet. Az egyre 
erősödő ellentét hatására a prédikátort az egyház kiközösítette. 

1415-ben Husz, Zsigmond császár védlevelével Konstanzba indult, azt remélve, 
hogy az egyházi zsinat meghallgatja. A meghívás csapdának bizonyult: Huszt 
elfogták és július 6.-án máglyán elégették. Az árulás egész Csehországban 
villongásokat váltott ki. 1526-ban, II. Lajos halála után I. Ferdinándot, a német 
császár fivérét választották trónra: ezzel kezdődött a 400 éves Habsburg-uralom. 

A tér délkeleti oldalán magasodó Városháza különféle stílusú épületek csodálatos 
ötvözete.  

Bár a Városháza épületének homlokzatát meglehetősen sok látnivaló ékesíti, 
legtöbben az 1410-ből származó csillagászati órára kíváncsiak. Az órát annak 
idején a városatyák olyan értékesnek tartották, hogy a mestert megvakíttatták, 
nehogy megismételhesse művét. Az óra alakjai minden órában bemutatják rituális 
játékukat. A halál meghúzza a lélekharangot, előbukkan Krisztus az apostolokkal, a 
kakas kukorékolni kezd és az óra egészet üt. Az óra segítségével nemcsak az idő 
múlását követhetjük nyomon, hanem a hónapokat, évszakokat, a Nap és a Hold 
mozgását és az állatövi egyeket is.  
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Orloj a híres csillagászati óra                          Az óvárosi Városháza     

A Városháza mai formáját 1878-ban kapta. Építészetileg a legértékesebb része a 
második emelet, itt van az 1470-ből származó gótikus tanácsterem.  

Fel lehet menni a toronyba is, ahonnét szép kilátás, nagyszerű fényképezési 
lehetőség nyílik.   

 

A Tyn –templom a husziták főtemploma volt 1621-ig. A Szűz Máriáról elnevezett 
templomot 1365-ben alapították. Már a harmadik volt e helyen, egy románkori és egy 
korai gótikus templom után. Két tornya szemmel láthatóan aszimmetrikus. A monda 
szerint két testvér versengve építette, és az egyik közben csalt. Az ő részét 
magasabbra építette, de nem sokáig örülhetett győzelmének, mert a másik dühében 
leszúrta. 
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Óváros (Staré Město) 

Területén a 10. század elején apró, szétszórt települések keletkeztek, melyek 
fejlődését három főútvonal segítette elő, az utak mentén bajor kereskedők telepedtek 
le. Itt találtak menedéket az idegenből érkezett kereskedők, a királyi udvar piac-
udvara az ő számukra volt fenntartva. A piac körüli telepek egyetlen községgé 
egyesültek, s ekkor emelték a városfalakat is, majd az egész negyed városi rangot 
kapott a királytól. A terület a 15. században érte el fejlődése fénypontját. A huszita 

mozgalomban a kelyhesek központja volt. 
1784-ben az egységes Prága központja.  

 

Az Ágoston-rendi barátok alkalmasint nagyon szerethették a sört, értettek a 
főzéséhez, mert IV. Vencel külön oklevélben engedélyezte a sörfőzést. Ebből az 
alapító oklevélből származik az a híres mondás: „Mondva vagyon, nem csak azért 
élünk a földön, hogy együnk és igyunk, hanem - hogy jól együnk és jót igyunk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búcsú a Moldva-parti várostól 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelyhesek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1784


A szálláshelyünkre igyekeztünk, de nem várt események akadtak útközben. 
Königstein környékén 8 település viselte a Cunnersdorf nevet. Mi a legtávolabbi 
helyre jutottunk a GPS alapján. Utólag jöttünk rá, hogy a mellette lévő falú nevét is be 
kellett volna írni, végre hosszas bolyongás után rátaláltunk az igazi helyre. 

A szakácsok azonnal elfoglalták a konyhát és miután jól laktunk, derűsebben vártuk 
az elkövetkező napok várható élményeit. 

 

3. nap 2012. augusztus 14. kedd 

A mai Szászország tartomány története az egykori Meißeni Hercegségre vezethető 
vissza. A Wettin-házból származó szász uralkodók már 1123 óta kormányozták a 
tartományt, számos címet és jogot, például a császárválasztás jogát, szerezték meg 
az évszázadok alatt, a család egyik ágának tagjai még a türingiai mini államok 
uralkodói címét is birtokolták. 1815-ben Szászországnak jelentős területeket kellett 
átadnia a terjeszkedő Poroszországnak. 

Drezda városát I. Frigyes Ágost választófejedelem uralkodása alatt építették át 
barokk stílusban, így nyervén el a későbbi „Elbai Firenze” becenevet. A város 
gyönyörűségéből sajnos csak töredékek maradtak meg, mivel egy 1945-ös 
szövetséges bombatámadás Drezda óvárosát a földdel tette egyenlővé. 

1848-ban Szászországban is felkelt a polgárság. Május 3-án véres felkelés zajlott 
Drezdában. Az uralkodócsalád Königstein várába menekült. A fenyegetett rezsimnek 
porosz csapatok siettek segítségére, akik a felkelést pár nap alatt elfojtották.  

A Szász Királyság az 1871-ben kikiáltott Német Császárság egyik szövetségi 
államává vált. Az első világháborús vereség nyomán kitört felkelések nyomán 1918. 
november 13-án lemondott a trónról Szászország utolsó királya, III. Frigyes Ágost. 
Tudható róla, hogy szerette, támogatta a turizmust és kiváló hegymászó hírnevet 
szerzett magának. 

Az 1952-es keletnémet közigazgatási reform során megváltoztak Szászország 
határai, de 1990-ben a korábbi határokat visszaállították - kisebb módosításokkal. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mei%C3%9Feni_Hercegs%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wettin-h%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Porosz_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1rs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6nigstein&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1871
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Frigyes_%C3%81gost_sz%C3%A1sz_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/NDK
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Dippoldiswalde (remeték lakták) a legrégibb települések egyike az Érchegységben, 
1200 körül alapították, és egy 1218. évi oklevél említi első ízben. A 13. században 
városjogot kapott. Az ezüst és rézbányászat révén gyorsan fejlődött, körzetében a 
15. és 18. század között mintegy 120 tárna és ércmosó működött. A bányászattal 
csak 1864-ben hagytak fel. Ma fejlett iparral rendelkezik.  

 

A városháza 14. századból származik. A bejárat melletti folyosón a színes 
üvegablak az1363-as alapításra emlékeztet. Az épület 1632-ben leégett, akkor 
alakították át, amit ma láthatunk. A városháza termeiben vezetővel végigsétáltunk, a 
házasságkötő teremben lelkesen mesélt a régebbi időkről és a plafon eredeti 
hálóboltozatáról, közben mi szorgalmasan fényképeztük. 
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Szűz Mária és Szent 
Lőrinc-templom 

Legrégibb része, nyugati 
tornyának alépítménye 
román stílusú, a 12. 
század elejéről származik. 

A torony nyolcszögletű 
felső része viszont a 
legújabb, 1685-ben épült. 

A háromhajós magas tetőzetű templom különben jórészt késő gótikus stílusú. 
Oltárképe 1670-ből való, Krisztus keresztre feszítését ábrázolja. Belső díszítése 
neogótikus. 

Sétánk során ezekkel 
a különleges 
mérföldkövekkel 
találkoztunk.  

1723 után állították 
őket és a hegyi utak 
postaállomásait 
jelezték. 
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A város kastélya 

Mai formája a 16-17. századból 
származik. Északi szárnyát 1840-
ben építették hozzá.  

Építészeti szempontból a legértékesebb a 
középső épületnek udvar felöli szárnya, 
amelyet az 1632-es tűzvész megkímélt. 

A kastély ma hivatali épület. 

 

 

 

 

 

A cipészek utcájának ötletes 
jelképei, hűsítő szökőkúttal. 
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A városi séta után elindultunk a 
házunk mögött elterülő 
hegységet megismerni. 
Legkényelmesebb út a 
Katzstein 474 méter tetejére 
vezet. Innen körbetekinthettünk 
az egész hegyvidéken.  

 

 

 

 

 

A turista utak ápoltak, kiépítettek és 
biztonságosak. 

 

 

Akik készítették a vacsorát és az 
egész napi elemózsiát. 

 

 



23 

4. nap 2012. augusztus 15. szerda 

Katzsteinbaude nevű szállásunktól 8 kilométerre található Königstein kisvárosa, 
melynek leglátogatottabb része a vár. 

 

A legrégibb oklevél 1241-ből származik, amely említést tesz a "Stein des Königs", 
latinul "Zapis Regis" - azaz magyarul a "Királyköve" - elnevezésű hegyről. 
1404-ig a cseh királyoké volt, 1408 óta a meisseni őrgrófoké.  
1500-ban elzálogosították, azután Szakállas György kiváltotta. Ettől kezdve a szász 
hercegeknek köszönhetően a várból hatalmas erődítmény lett, amely különféle 
célokra szolgált. Háború esetén ide menekültek a közeli Drezdából, valamint a 
kincseiket is itt rejtették el. 
 
1765-ben Königsteinnél volt elsáncolva a szászok 16 000 emberből álló tábora, 
amelyet a porosz Nagy Frigyes körülvett és megadásra kényszerített. 
1848-ban egy 18 éves kéményseprő (Sebastian Abratzky) egyedül megmászta az 
égbetörő sziklák tetején álló várfalat. A kimagasló teljesítményét a várparancsnok 12 
napi elzárással díjazta. 
 
1849-ben II. Frigyes Ágost a minisztereivel ide menekült. A vár a bevehetetlenség 
hírében állt, noha igazán kemény ostromot eddig nem kellett kiállnia. 
Persze nem csak bevehetetlen volt, hanem híres volt a börtönéről is. Olyan 
személyeket is bezártak néha ide, akiket nem akartak, hogy elszökjenek. Ide 
helyezték el Johann Böttgert, az európai porcelán feltalálóját is, hogy semmi mással 
ne tudjon foglalkozni. 1849-ben Bakunyin orosz anarchista-forradalmár is 
„vendégeskedett” itt.  
Az 1870-71 évi német-francia háború során francia tiszteket, az I. világháborúban 
főként orosz tiszteket, míg a II. világháború alatt 98 francia tábornokot tartottak fogva  



a várban. A foglyok közül egyedül Giraud tábornoknak sikerült rejtélyes körülmények 
között megszöknie. 
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1955-ben a nagyközönség számára is látogathatóvá vált az erődítmény.  

 
Az erődítmény tövében lévő parkolóig busszal mentünk. Az erődbe kétféleképpen 
juthatunk be: Ha gyalog szeretnénk menni, akkor balra kell fordulni és a gyalogúton 
felsétálni a bejáratig. Ez több kapun keresztül, kb. 50 m szintkülönbség legyőzés 
után, a kaszárnya közepére visz fel. Mi felfelé ezt választottuk.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másik út, jobbra: Csodálatos élmény a panorámalifttel felmenni azoknak, akik 
bírják a magasságot. Lefelé így jöttünk. 
Az erőd maga kb. 10 hektáron terül el, egy sziklacsoporton. Ennek legyalulták a 
tetejét és egy hatalmas erődítményrendszert építettek ki. A nyugati részt kivéve, 
körbe lehet gyalogolni az erőd várfalán. A kilátás egyszerűen lenyűgöző. 

 
A csodálatos panorámát nyújtó bástyasétányon mintegy háromnegyed óra alatt 
körbesétálhatunk, és közben megtekinthetjük az erőd további nagyszerű épületeit. 
Mindközül talán a legszebb az 1731-ben épített kis barokk kastély, a Frigyes-vár. A 
várfalon körbe több gyönyörű torony is magasodik, amelyekből szebbnél szebb 



kilátás nyílik a festői tájra. Aki azonban szereti a várak legtitkosabb zugait is 
felkeresni, ne hagyja ki a kazamatákat, amely mindig különleges látnivaló.  
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Az erődítmény középső részén, egy épület alagsorában találtunk rá és csodáltuk 
meg a 152,5 méter mély kutat, amelyből ma már elektromos szerkezettel hozzák fel 
a vizet, a látogató turisták nagy örömére. 
Egyes források szerint 40 évig készült a kút, de más forrás szerint 1563-tól 1569-ig 
ásták ki, 6 év alatt.  
Kb. 10 percig tartott egy helyi előadó bemutatójának kíséretében, amíg a 
feneketlennek tűnő kút mélyéből a motoros szerkezettel felhúzattak egy hordónyi 
friss vizet. 
A türelmesen várakozók jutalma egy pajkos fröccsentés lett a friss, hideg vízből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tekintélyes méretű komplexumban számtalan állandó kiállítás van. Érdemes 
megtekinteni a régi és az új fegyvertárat is. Az előbbiben fegyvermúzeum működik, 
míg az utóbbi arról nevezetes, hogy a hétéves háború során itt rejtették el a drezdai 
műkincseket. 

 
A régi kaszárnya majd minden épületében van valamilyen katonai tematikus kiállítás. 
A belépővel mindegyikbe be lehet menni, nincs külön belépő! 
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Délután szabadprogramot iktattunk be, 
rövid-és hosszútúra, strandolás között lehetett válogatni. A gyaloglók egyszerre 
indultunk, ismét a Katzstein felé. A zergék tovább 
haladtak a Spitzstein csúcsához. 

 
 
A macicsapat kényelmesen közelíti meg célját 

 
 
A zergék gyalogló távolságban, szintben és erőben is a társaság legjobbjai 
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5. nap 2012. augusztus 16. csütörtök 

 

Az éhség a legjobb 
szakács, de azért nem árt 
a háziasszonyi tudás és 
szakértelem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útvonaltervező segítségével kimutatható volt, hogy Augustusburg esik 
legmesszebb a szállásunktól. Ezért erre a napra más programot nem is terveztünk. A 
napi izgalom azonban ezúttal sem maradt el. A kastély egy magaslaton épült és 
uralta a tájat. Ezt el se lehet téveszteni, gondoltuk, de az első, a második és a 



harmadik leágazás is elterelő táblákkal bosszantott. Jókora kerülővel jutottunk abba a 
parkolóba, ami messze esett a főbejárattól. 
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A jegyváltók otthagytak bennünket, az eső megeredt, telefonon nem értük utol őket, 
mikor is egy óra múltával elindultunk arra amerre a társaink eltűntek. Végre 
megtaláltuk egymást. Az útikönyvekben felsőfokon említik e helyet, ezért is 
választottuk, „Augustusburg kastélya egyike az ország legszebb, teljes épségben 
fennmaradt reneszánsz kastélyainak”  

A kastély fejedelmi rezidencia: 12 
terme, 76 szobája, 93 kisebb 
mellékhelyisége és 3 konyhája 
van. Alaprajza 86X86 méteres, 
szabályos négyzet, amelyből a 
keleti oldalon hozzáépített 
kápolna ugrik ki egy kissé. 
Beosztása is szabályos: a 
sarkokban szintén négyzetes 
alaprajzú, toronyszerű épületek 
állnak. A kastélyhoz délről 
melléképületek csatlakoznak, 
amelyek szintén négyzetes 
udvart fognak körül. Ennek 
közepén áll a kútház.  

A keleti szárnyban lévő kastélykápolna 1572-ben épül, és építészetileg az együttes 
legszebb része. Gazdagon díszített, 1571-ből való oltára ifjabb Lucas Cranachnak 
festményével, amely Ágost választófejedelmet ábrázolja népes családja körében, 
valamint a Cranach képekkel díszített szószék egyedül álló érték. 

 



A második világháború vége felé az Augustusburg kastély súlyosan károsodott, de 
már 1946-ban elkezdték a helyreállítását. Jelenleg a kastély a maga egészében 
múzeum, értékes madárkiállítást, vadászati trófeákat és motorkerékpár kiállítást 
helyeztek el benne. Egyik melléképületben pedig hintók láthatók. 
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II. (Erős) Ágost lengyel király, I. Frigyes Ágost néven szász választófejedelem  
(Drezda, 1670. május 12. – Varsó, 1733. február 1). Lengyelország királya és ezzel 
Litvánia nagyhercege 1697-1704-ig, majd 1709-től 1733-ig. Szászország 
választófejedelme pedig 1694 és 1733 között. Legendás testi erejének köszönhetően 
kapta meg az „Erős” melléknevet, valamint a „Szász Hercules” és a „Vaskezű” 
megnevezést. Erejének bizonyítására gyakran tört össze puszta kézzel patkókat. A 
meisseni porcelángyárat 1710. január 23-án létesítette Erős Ágost. 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1946
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Drezda
http://hu.wikipedia.org/wiki/1670
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1733
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1n_Nagyfejedelems%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyherceg
http://hu.wikipedia.org/wiki/1697
http://hu.wikipedia.org/wiki/1704
http://hu.wikipedia.org/wiki/1709
http://hu.wikipedia.org/wiki/1733
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/1694
http://hu.wikipedia.org/wiki/1733
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rakl%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3patk%C3%B3
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6. nap 2012. augusztus 17. péntek 

Drezdába indultunk, ami 33,0 km-re 
fekszik szállásunktól Cunnersdorftól. 

Drezda Szászország német szövetségi 
állam fővárosa, egyben gazdasági és 
pénzügyi központja. Fontos kulturális 
szerepe miatt gyakran "az Elba 

Firenzéjének" (Elbflorenz) nevezik. 

Az ősi szláv településhez, mely a folyó északi partján terült el, 1206-ban csatlakozott 
egy német városka, mely a folyó déli partján helyezkedett el. Ez a város régi 
központja, az Altstadt. 1206 Drezda első említése egy oklevélben. 1216 első említés 
városként. 1485 A Wettin-dinasztia vagyonának felosztása, aminek következtében 
Albrecht herceg Drezdát választja székhelyéül. A páratlan mennyiségű barokk 
építészeti remekének hála, egykor Drezda volt Európa egyik legszebb városa. Az     
I. (Szász) Ágost alatt uralkodó építészeti stílus, drezdai barokk néven is ismert. 

A város egyes negyedeiben voltak a legmagasabbak az életfenntartás költségei a II. 
világháború előtt. 

Az összes német város közül 
talán Drezda fizette a 
legkeservesebb árat a 
második világháborúért. 1945. 
február 13-14-én a brit Királyi 
Légierő 773 gépe 2700 tonna 
bombát dobott le a városra. A 
rombolóbombák már eleve 
nagy pusztítást vittek véghez, 
de ehhez még 650 ezer 
gyújtóbomba is társult. Így 
valóságos tűzvihar alakult ki, 
amelyben elfogyott az égés 
elengedhetetlen feltétele, az 
oxigén, így szén-monoxid gáz 
keletkezett, amelyben sokan 
megfulladtak. Néhány órával később az amerikai légierő 311 géppel 771 tonna 
bombát dobott le, és a következő napon is intéztek egy támadást a már amúgy is 
porig bombázott Drezda ellen. A bombázás több tízezer emberáldozatot követelt. A 
város közepén egy összefüggő romterület maradt. A keletkezett törmelék 
mennyisége több mint 18 millió köbméter. A város világhírű épületeiből csupán 
romok maradtak. A támadás katonai haszna vitatható. Drezda közlekedési és ipari 
szempontból elhanyagolható, és a hadműveleti területeken is kívül esett. Az egyetlen 
fontos pont, a repülőtér, és a hozzá tartozó néhány laktanya sértetlen maradt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_n%C3%A9pek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1206
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wettin-h%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=I._%28Sz%C3%A1sz%29_%C3%81gost&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Drezdai_barokk&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Kir%C3%A1lyi_L%C3%A9gier%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Kir%C3%A1lyi_L%C3%A9gier%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-monoxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_l%C3%A9gier%C5%91


Kurt Vonnegut hadifogolyként élte át Drezda bombázását. Ez meghatározó élménye 
és művészi ihlető forrása lett későbbi munkásságának. (Lásd például Az ötös számú 
vágóhíd című regényét) 

31 

Újjáépítésének nehéz munkája nem sokkal a bombázás után indult meg. Ma, több 
mint hatvan évvel a légitámadás után újból a régi fényében ragyog a város, és annak 
műemlékei. A háborút követő évtizedekben a város sok műemlékét újjáépítették, ez a 
folyamat pedig sok új innovációt, az 1990-es német újraegyesítés után pedig sok 
pénzt hozott a városba, amely most újra a turistalátványosságok tárháza. 

A kép bal oldalán a Zwinger egyik 
kapuja, jobb oldalon a 
Taschenbergpalais, hátul a 
Scholss és fölötte a Hofkirche 
tornya látszik. 

A Tascenberg palota a 
bombázásoktól 1992-ig rom volt. A 
régi tervek szerint építették újjá. A 
Kempinski Hotel Társaság 1995-
ben nyitotta meg az első 5 
csillagos szállodáját Drezdában. Ez 
volt az első 5 csillagos szálloda 
Szászországban is. 

A Zwinger a drezdai barokk építészet csúcspontja, lendületes formájú, szobrokkal 
díszített pavilonok, galériák övezik. Erős Ágost fejedelem azért építette, mert a 
narancsfái számára védett helyet akart biztosítani (ez akkoriban világszerte divatban 
volt). 1711-től 1722-ig folyt az építkezés. 1847 és 1855 között épült fel a keleti 
szárny, ezen kívül az egész épületegyüttest többször is restaurálták. 1728 óta a 
Zwinger a fejedelmi műgyűjteménynek ad otthont. Ezen kívül itt található a 
porcelánmúzeum, a Matematikai - Fizikai Szalon, az Állattani Múzeum és a Történeti 
Múzeum. Valamennyi kiállítás világhírű. 1945-ben az épület nagy része teljesen 
elpusztult. A kiállítási tárgyakat már korábban elvitték, így azok megmenekültek a 
pusztulástól. A sok szállítás miatt azonban károsodtak, ezért a háború után 
restaurálni kellett őket. Hamar megkezdődött a Zwinger újjáépítése. 1960-ra a 
Zwinger teljesen elkészült, a kiállítási tárgyak pedig visszakerültek eredeti helyükre. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B6t%C3%B6s_sz%C3%A1m%C3%BA_v%C3%A1g%C3%B3h%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B6t%C3%B6s_sz%C3%A1m%C3%BA_v%C3%A1g%C3%B3h%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_%C3%BAjraegyes%C3%ADt%C3%A9s
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Az Állami Műgyűjtemények történetét 
1560-ig vezetik vissza. Ágost 
választófejedelem alapította a drezdai 
kastélyban a Kunstkammert, amelyben 
Lucas Cranach és más neves korabeli 
festők művei, továbbá szobrok, értékes 
könyvek, térképek, tudományos 
műszerek és természettudományos 
ritkaságok kerültek együvé. Erős Ágost 
később szakosította a gyűjteményt és 
a Zwingerbe helyeztette el a kincseit. 

Ágost jelentősen bővítette a 
képgyűjteményt, többek között 20 ezer 
aranydukátért vásárolta meg Rafaello 
Sixtusi Madonnáját. 

A II. Világháborúban a szovjet 
csapatok a műkincsek javarészét 
Moszkvába szállították, és csak 1958-
ban jutatták vissza az NDK-nak a közel 
másfél millió darabot. 



Rafaello 500 éve festette Madonnáját. Az évfordulóra különleges kiállítást rendeztek. 

Összegyűjtöttek minden fellehető Sixtusi Madonnás festményt, tárgyakat, fotókat és 

reklámanyagot. Több termen keresztül ezeket láthattuk a komolytól a vicces 

ábrázolásig. Pl. három orosz szakállas forradalmárral helyettesítették a kép alakjait. 
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Schloss A kastély a Wettin család székhelye 
volt. Ez a család 829 évig uralkodott 
Szászországban és Drezdában. Az eredeti, jóval 
kisebb palotát 1533-1535 között építették, mely 
1701-ben leégett. Ezután újjáépítették és 
kibővítették. Erős Ágost tette meg a palotát 
állandó lakhelyévé, amely ezután a szász 
fejedelmek rezidenciája volt. Több 
épületszárnyból és udvarból áll. Mai 
neoreneszánsz külsejét az 1900-as évek elején 



nyerte. Az épület 1945-ben kiégett, több találat is érte. Ágost nyolc helyiségből álló 
kincseskamrájából (Grünes Gewölbe) három megsemmisült, de a többi 
szerencsésen megmenekült, így maradt fenn nehéz vasajtók mögött Drezda egyetlen 
barokk stílusú együttese. A kastély külsejének helyreállítása a 90-es években 
befejeződött, a belső felújítása még tart, múzeumokat helyeztek, és helyeznek majd 
el benne. A kastély reneszánsz kapui, domborművei igen művésziek. 

 

Johanneum eredetileg a kastély 
gazdasági épülete volt és 
Istállóudvarnak nevezték, 1586 és 
1591 között épült. A 18. 
században itt helyezték el a régi 
képtárat, amelyet a 19. század 
közepén innen vittek át a Zwinger 
újonnan épült keleti szárnyába. Az 
udvaron annak idején lovagi 
tornákat és más látványos 
színjátékokat rendeztek.1873-ban 
kapta az elhunyt János király és 
költő tiszteletére a Johanneum 

nevet. Ma Autótörténeti Múzeum. 

34 

Szászországban 1806 - 1918-ig uralkodtak királyok, összesen heten. Előtte hercegek 
és választófejedelmek igazgatták az országot. A ma is János királyról elnevezett 
Jochanneium névadó Jánosa már fiatal korában is nagy szeretettel foglalkozott 
művészetekkel, (történelemmel, jogtudományokkal, politikával) és irodalommal, 
tanulmányozta Herder, Schiller és Goethe munkásságát, ez a művészetszeretet 
egész életén át elkísérte. Maga, is írt néhány verset.  Philalethes álnéven németre 
fordította, és 3 kötetben kiadta Dante Isteni színjátékát (1839–49). 

  

Fürstenzug Fejedelmi menet, a 
Hosszú Galéria külső falát W. Walter 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
http://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isteni_sz%C3%ADnj%C3%A1t%C3%A9k


1870-1876-ig tartó munkával a fejedelmi menet néven ismertté vált sgraffito-
ábrázolással díszítette. A hatalmas mű a Wettini házhoz tartozó szász 
választófejedelmeket ábrázolja. A lovas felvonulást követő gyalogosok soraiban 
felismerhető a kor több festő- és szobrászművésze. A régi falfestményt 1907-ben 
meisseni porcelán csempékkel mozaikszerűen kirakták. 25 ezer csempéből, 94 
embert ábrázol. 35 királyt, 59 tudóst, művészeket, kézműveseket, katonákat, 
gyerekeket és mezőgazdasági termelőket. A falfestmény a háborúban minimálisan 
sérült, még ma is 90 %-ban eredeti anyag. 

Semper Operaház Gottfried Semper tervei szerint fia, Manfred irányítása alatt 
építették 1871 és 1878 között. Az eredeti szerényebb operaház már 1841-ben 
elkészült, de 1869-ben leégett. A falmélyedésekben Shakespeare, Szophoklész, 
Moliére és Euripidész. A bejárat előtt pedig Goethe és Schiller szobrai állnak, 
amelyek a régi operaházból maradtak meg. Az épület 1945-ben kiégett, és részben 
beomlott. A főhomlokzatot hamar helyreállították, de az egész épület csak a 
bombázás után 40 évvel, 1985. február 13-ra készült el teljesen. A műsor Weber: A 
bűvös vadász című operájával folytatódott, azzal, amit a bombatámadás előtt utoljára 
játszottak az operában 1945-ben. 
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Hofkirche 

A Hofkirche a Zwinger és a Frauenkirche 
mellett Drezda egyik legjelentősebb barokk 
alkotása. Gaetano Chiaveri építette 1739-
1754 között. Kissé meglepően hat a környező 
épületekhez viszonyított ferde 
elhelyezkedése. A Hofkirche háromhajós 
templom négy sarokkápolnával. A főoltár és 
az orgona közötti páholyok, s később a 
kastélyhoz vezető folyosó is a katolikus 
fejedelmi család, és az udvari nemesek 
számára volt fenntartva. A templom legszebb 
díszei közé tartoznak Mattielli 3.5 méter 
magas homokkő szobrai, melyekből összesen 
78 darab van. A Hofkirche belső tere a barokk 
katolikus templomokhoz képest jóval 
egyszerűbb. Az oltár, a szószék és az orgona 
fontos műkincsek.  

A templom négy sírkamrájában 
szász választófejedelmek és 
királyok, valamint hozzátartozóik 
szarkofágjait helyezték el. Egy 
kazetta, Erős Ágost szívét rejti 
magában, a király sírja egyébként 
Krakkóban van, mivel Lengyelország 
királya volt. A királyság kedvéért tért 
át a katolikus hitre, hiszen közvetlen 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Semperoper&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hofkirche&action=edit&redlink=1


elődei protestáns hitet követtek. Ezt a katolikus templomot ezért építette. A 
legdíszesebb szarkofág János királyé. 

 

A templom 1945-ben kiégett, és több találat 
is érte, de hamar helyreállították. 

Drezda híres karmesterei, többek között 
Wéber és Wagner, a maguk idejében az 
Operaház mellett a Hofkirche kórusának is 
vezetői voltak. 

Napjainkban sűrűn rendeznek benne 
hangversenyeket. 
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Frauenkirche 

A Neumarkt ékessége, a Frauenkirche egész Németország egyik legszebb és 
legjelentősebb evangélikus temploma volt. G. Bähr építész tervei alapján 1726 és 
1743 között épült, bár már 1734-ben felszentelték. A templom tetőtől talpig kőből 
épült fel, 96 m magas kupolája pedig „kőharang” néven vált ismertté, és hamar 
Drezda egyik jelképévé vált. A 
templom ellenállt a történelem 
viharainak, komolyabb kár nem 
keletkezett benne. 1924-ben, a 
katakombákban több mint 250 
koporsót találtak. Ekkor derült ki az, 
hogy a Frauenkirche valamikor Drezda 
egyik temetkezési helye is volt. 1945. 
február 13-án a templom teljesen 
kiégett, 2 nappal később pedig bedőlt 
a kupolája, és leomlott. A templomot 
nem építették újjá, a romokat háborús 
mementóként a téren hagyták. 1990. 
február 13-án a drezdai polgárok egy 
csoportja Ludwig Güttlerrel az élen 
felhívással lépett a nyilvánosság elé, 
hogy építsék újjá a Frauenkirchét. Az 
első visszhangok elutasítók voltak, de 

1992-ben a város önkormányzata 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Frauenkirche_%28Drezda%29&action=edit&redlink=1


megszavazta a templom újjáépítését. Az újjáépítésre a pénz (több mint 100 millió 
euró) 600 000 adakozó által gyűlt össze. A brit hozzájárulás történelmi jelentőségű, 
mert a pénzadomány mellett a kupola csúcsán lévő aranykereszt elkészítését is ők 
vállalták. Első lépésként szétválogatták a romokat, s kiválasztották a még 
felhasználható darabokat. Ezeknek eredeti helyét egy háromdimenziós 
számítógépes szimulációs program segítségével határozták meg. A templom 
ugyanazokból az anyagokból, szinte ugyanazzal a technikával, és az eredeti darabok 
felhasználásával épült újjá. A felszentelés 2005. október 30-án volt.  

 

Az újjáépült Frauenkirche nem csak vallási, hanem kulturális célokat is szolgál, 
gyakran rendeznek benne koncerteket. Tornyaiban 8 harang függ. A templom 
nemcsak Drezda, hanem az újraegyesített Németország szimbóluma is, jelképezi a 
békét, és a kiengesztelést. 
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Kreuzkirche Kereszt – templom  

A Kreuzkirche a régi Drezda egyik 
jellegzetes épülete. A templom az 
idők során ötször pusztult el, és 
ötször épült újjá. Mai formáját 
1792-ben kapta. Nevezetessége az 
öt harangból álló, 28,45 tonna 
súlyú harangjáték épségben 
megmaradt. A templom 1945-ben 
kiégett, 1955-re helyreállították, 
belső kiképzése egyszerűbb lett, 
elhagyták a barokk 
díszítőelemeket. 

Ottlétünk alatt csodálatos orgonamuzsikát hallgathattunk. Világhíres a kórusuk, 
gyakran rendeznek itt hangversenyeket. Több ezer ember befogadására képes, 
emlékeim szerint, négy ezren is elférnek benne. 

Elsétáltunk még az új városházához, mely 1906 és 1912 között épült. 1945-ben 
kiégett, helyreállítása 15 évet vett igénybe. A városháza 100 m magas tornya a 
legmagasabb Drezdában. Tetején a Goldener Mann néven ismert, aranyozott rézből 
készült 5 m-es szobor áll. A tornyot éppen renoválták és így nem mehettünk fel a 
lifttel. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreuzkirche&action=edit&redlink=1


A Képzőművészeti Főiskola nagy, kupolás épülete 1886 és 1893 között épült az 
úgynevezett „újfrancia” stílusban. Díszítéseivel tökéletesen illeszkedik a barokk 
környezetbe. 1945-ben az épület kiégett, azóta teljesen felújították. 

Sétáltunk és megpihentünk a Brühl teraszon, amit becéznek Európa erkélyének is. 
Egy hosszú terasz, mely az Elbára néz.  
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Eszegettünk, iszogattunk és bámultuk a hétvégi drezdai napok előkészületeit, a 
hangulat már akkor is vidám és felhőtlennek látszott. Sátrakat állítottak, büféket, 
színpadokat építettek és vedelték a sört. Európa legnagyobb dixieland fesztiváljára 
készülődtek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dixieland


 

     Baloldalon az Alstadt, Drezda belvárosa, jobboldalon Neustadt az Újváros 

 

 

A fáradhatatlan szakácsok 
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7. nap 2012. augusztus 18. szombat Útvonal: Cunnersdorf – Bad Schandau –  
Bastei – Pirna – Königstein - Cunnersdorf 



 

Szász-Svájc leghíresebb kiránduló helye a Basteigebiet (Bástya-körzet). Bastei-t 
Drezdától délre, az Elba jobb partján találjuk. A hídon áthaladva csodálatos 
panoráma tárul elénk, lábunk alatt az Elba kanyarog, mellettünk hatalmas méretű, 
legkülönfélébb alakzatokkal a toronyszerű homokkőszilák.  
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A környék legimpozánsabb, emberi kéz alkotta műemléke a Basteibrücke, egy 
fantasztikus kőhíd, amely hetvenhat méter hosszan nyúlik el a Mardeltelle völgy 
fölött. Ehhez az egészen különleges építményhez mintegy 2000 tonna követ 



használtak fel az 1851-es felépítésekor. Előtte fahíd állt a helyén, amit a harmincéves 
háborúban leromboltak. A híd a Bástyát Neurathen sziklavárával kötötte össze, 
amelynek maradványait bejárni szintén fantasztikus élményt nyújt 

 

A vár és maga az egész környék fontos 
menedékül szolgált a harmincéves 
háborúban, melyeknek emlékét őrzik a Svéd-
lyukak (Swedenlöcher). Ez az elnevezés 
rejtekhelyként szolgáló sziklahasadékokat 
jelöl. Az éles sziklák a víz eróziós munkája 
során több mint egymillió évvel ezelőtt 
alakultak ki.  

 

 

A Besteinbrükkén köszöntöttük 
Valcsit valahányadik születésnapján  
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8. nap 2012. augusztus 19. vasárnap 



A szokásos módon zajlott a reggeli készülődés, elhelyezkedtünk a buszon vártuk az 
indulást. Egy, két indítási próbálkozás, aztán semmi. Javítás, szerelés, minden férfi 
segíteni igyekezett, de az idő meg múlt, így a napi programot le kellett mondanunk. 
Jobb híján ismerkedtünk a környezetünkkel.  

Cunnersdorf csendes nagy 
erdőségekkel, tisztásokkal övezett, 
völgyteknőben fekszik. Már 100 
évvel ezelőtt felfedezték az 
idegenforgalom számára. A község 
fűrészmalmai közül kettő még ma 
is működik.  
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A szállás neve Katzsteinbaude, 48 vendég elhelyezésére szolgál. Az erdő szélén 
található 900 méterre Cunnersdorf városától. A főépületben 6 szoba van és még 4 
kisház. A strandot ingyenesen használhattuk naponta egyszer. 
 
Zergék túrára indultak, Pfaffenstein csúcsához. Cunnerdorfon átvezető zöldsáv 
jelzést követve lehet eljutni az erdei útra. Az út sziklás emelkedőhöz visz. A sziklák 
lábánál látható Alfred Neugebauer, a lelkes Szász Svájc támogató emléktáblája, aki, 
mint régész, ásatásokat végzett 1930-ban számos helyi várnál. Pfaffensteinél a 
bronzkorból származó falat és középkori település maradványait ásta ki.  
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A fennsíkra sziklák között, szűk átjáróban, kőbevájt lépcsőn lehet feljutni. Fenn kitárul 
a panoráma, Lilienstein, Königstein és a cseh hegyek látványában lehet 
gyönyörködni. Étterem és a kilátótorony a csúcson található. 

 

 

Pfaffenstein  434 m tengerszint fölötti 
magasságban  
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Akármelyik égtáj felé kirándultunk autóbusszal, Königstein városán áthajtottunk. Az 
Elba kanyarulatában, a Biela folyócska torkolatvölgyében épült. Területét a keskeny 
Elba-parti sáv és a szűk völgy határozta meg, hiszen a meredek hegyoldalakra a 
város nemigen terjeszkedhetett. Története egybefonódott a váréval. Lakosainak 
száma 5000 körül ingadozik.  
 
Legérdekesebbnek találtuk az 1727-ből származó, szász postamérföld oszlopot, 
amely 73 városnak távolságát mutatja innen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűz Mária templom 1720 és 1424 
között épült, barokk-klasszicista 
stílusban. 

A templommal szembeni városházán a 
régi címer cseh eredetű. A városka a 
korai századokban cseh birtokban volt 
a várral együtt. A szász királyság 
kikiáltásakor (1806) vált német 
területté. 

 

A Biela folyócskán átívelő viadukt szép 
képet nyújt a domboldalra felhúzódó városkáról. A városnak vasútállomása is van, 
hiszen az Elba ezen oldalán halad a vasút. 

Katzesteinbaude (szállásunk) és Königstein között a távolság összesen 8 km. 
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Konyhatündér fiúk és lányok 

 

 

 

9. nap 2012. augusztus 20. hétfő 

Cunnersdorf – 

Königstein – 

Bad Schandau – 

Kuhstal –  

Bad Shcandau –  

Cunnersdorf 

 

 

 

 

 

Bad Schandau, ez az Elba jobb partján, a hegymászók paradicsomának tartott 
homokkőhegység, 13. századig vezeti vissza történelmét. Városi rangot 1479-ben 
szerzett és elsősorban kiránduló-, turistacélpontként vált ismertté. A valamivel több, 
mint 4000 lakos mellett évi 3000 szanatóriumi és 40 ezer üdülővendég fordul itt meg, 
elsősorban a Szász-Svájc gyönyörű hegyeinek felkeresésére. A helységben a 
csekély könnyűipar mellett említésre méltó a folyó túlsó partján a Csehország felé 
vezető nemzetközi vasúti fővonal határátkelője.  

Bad Schandau városka széléről indul a hegyek közé egy érdekes villamos vonal. A 
Kirnitzschtalbahn, a régi a helyközi villamos vonalak egyik itt felejtett hírmondója. 
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A villamos vonal szinte kizárólag, a 
kiránduló forgalom céljait szolgálja, 
és 8,3 kilométer hosszan kanyarog 
a Csehországban eredő Kirnitzsch-
patak keskeny völgyében. 1897. 
május 15-én – anélkül, hogy az 
illetékesek világos álláspontot 
képviseltek volna a kérdésben – 
megkezdődött az 1000 milliméteres 
nyomtávú vágányok építése, ám 
kisvártatva abba is hagyták a 
munkálatokat. Csak a következő 
évben, január 10-én fogtak hozzá 
ismét, immár a végleges döntés – 
villamos üzem – értelmében a 
szükséges erőmű építésével együtt.  

 

 

A megnyitás korából származó 
motor- és nyitott mellék kocsi az 
eredeti belső végállomáson, a 
Hotel Lindenhof előtt (forrás: 
Indóház archívum) 

 

 

 

Májusban megérkezett az 1. pályaszámú motorkocsi a bautzeni Busch-gyárból, 
néhány nappal később a további motor- és mellék kocsikkal megkezdődött a 
próbaüzem, majd 28-án ünnepélyesen – bár több kisiklással tarkítva – átadták a 
forgalomnak a vasutat. Az első évben 80 ezer utast számláltak, egy évvel később ez 
a szám 124 ezerre nőtt. Az engedélyezett sebesség a városi részen hat, kint a 
völgyben 15 kilométer per óra volt.  

A forgalom érdekessége, hogy az egyvágányú vonal a keskeny utacska szélén 
vezet, így a város felé közlekedő szerelvények a közúti forgalommal szemben 
haladnak. A vonalon még több helyen megvannak az eredeti, tipikus, felsővezeték-
tartó oszlopok és eredeti az 1927-ből való ötvágányos kocsiszín. Ekkor vásároltak öt 
új motor- és hat új mellék kocsit is. 
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Villamossal mentünk a végállomásig, 
onnan pár száz méter gyaloglás után, 
elértük a Lichtenhainer Wasserfall 
vízesését. 

A patak melletti tanösvényen sétálva 
jutottunk el addig, ahol a két csapat 
szétvált. Macik rövidebb útvonalon 
mászták meg a Kuhstalt. 

 

 

A Szász Svájc elnevezés két svájci művésztől ered, a festő Adrian Zinng és a 
rézmetsző Anton Graff, akik részt 
vettek a drezdai galéria 
helyreállításában. A legenda szerint 
kijelentették, hogy nem térnek vissza 
hazájukba, mert itt megtalálták az 
otthonukat, az új Svájcot. 1785 óta, 
ezért Szász Svájcnak, vagy Bohémia 
- Saxon Svájcként emlegetik ezt a 
területet. A két svájci sokat kirándult 
ezeken a tájakon és útleírásaik 
alapján építették ki az egyedülálló 112 
km hosszú turistautat, melyet róluk 
neveztek el Malerweg-nek, 
Festőkútjának.  
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Kuhstall Tehénistálló 
 
A sziklahasadékban lévő lépcsősor visz fel a 
tetőre, ahonnét körbe tekinthetünk a gyönyörű 
hegyvidéken 
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Zergék szokásukhoz híven, távolságban és 
nehézségben is többet vállaltak. 12 - en a 
hosszabb túrára indultunk. A 10 km-es úton,  
350 m szintkülönbséget győztünk le .A 
vízeséstől a patak mellett haladtunk. Kuhstall 
után a Kleine Winterberg felé indultunk. Szép 

körúton gyalogoltunk, jó kilátással, 
nagy sziklák között. A 
csúcsérzést, egy már messziről is 
megcsodált sziklatorony melletti 
úton, alattunk a nagy mélységgel 
éltük át.  

Sum Anna túravezető 

Villamosvasút útvonala: a város 
mögött a folyó völgye erősen 
összeszűkül, mindkét oldalról 60 
méter magas, meredek sziklák 
szegélyezik. Útközben két 
fűrészmalommal is találkozunk. A 
völgyből több magaslat is 
megközelíthető. Ezután mind 
szűkebbé válik a völgy. Végállomása 
a Lichtenhaini – vízesés. A hegyről 
zuhogó patak vizét az országút alatt 
vezetik át. A vízesés mellett favázas 
vendégfogadót építettek. 
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Bad Schandau nagy parkjában még 
megpihentünk, a forró napon jól esett a 
lábáztatás, majd sétálgattunk a városban. 

 

Szent János – templom a 13. század 
elején épült  

Oltára 1572-ből származó, reneszánsz 
műremek, homokkőből faragott, szász 
márványból és féldrágakövekkel 
díszített. 

 

 

       

             Az ügyeletes éhségoltók 
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10. nap 2012. augusztus 21. kedd 

Meissen az 50 000 lakosú város az Elba és a Triebisch összefolyásánál fekszik. A  
második világháború viszonylag megkímélte, ezért épületei jobbára csak felújításra 
szorultak. Számtalan műemlékkel ékeskedik. A település körüli jó minőségű agyag és 
kaolin a kerámia- és a porcelán ipar kifejlődését tette lehetővé.  

Meissen őrgrófság, egyike volt azoknak, amelyeket 965. I. Ottó császár Gero szorb 
fejedelem országából alakított. Meissen várát I. Henrik építette, amely körül gyorsan 
város keletkezett. IV. Henrik 1089 körül az őrgrófságot I. Henrik eilenburgi grófnak 
adta hűbérül, akinek fia, II. Henrik gyermektelenül halt el és ekkor az őrgrófság 
Wettini Konrádra és később a szász hercegekre szállt, akik 1918-ig irányították 
Szászországot. 

A Markt Meissen Óvárosának négyzet alakú piactere. Itt látható a Városháza, a 
Fraukirche, és az 1560-ból való gyógyszertár-épület. 

 

Fraukirche Miasszonyunk temploma 
 
A késő gótikus stílusú építmény 1457-ben készült el, 
reneszánsz tornya 1547-ben. Tornyában van a világ 
első, 1929-ben készült harangjátéka. 

 

A Várhegy 

Meissen északi részén két egymással szomszédos 
domb emelkedik, a Burgberg és az Afraberg. Az 
utóbbin épült az Afra-kolostor, az Afra-paplak és az 
Afra-templom. Az Ágoston – rendi Szent Afra 
alapítványt 1205-ben létesítették. Ekkor kezdték 
építeni a kolostort és a templomot is. Azóta többször 
átépítették, bővítették. Fából faragott főoltára és 
szószéke az 1560-as években készült. 
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A Domplatz az ország egyik 
legszebb tere, közepén áll a dóm, 
tőle balra az Albertsburg (Albert vár), 
kanonokházak, várpince. Másik 
oldalon az egykori püspöki palota áll. 
Albertsburg 1471-ben 
választófejedelmi rezidenciának 
épült, de Albert halála után utódai 
Drezdába tették át a székhelyüket. 
Erős Ágost az üresen maradt 
palotában indítatta el 1710-ben a 
porcelángyártást, amely több mint 
másfél évszázadon át ezen a helyen 
folyt. 

Meisseni dóm Az ország egyik legszebb 
gótikus műemléke. A tér felé fordított 
nyugati homlokzata a két tornyával 
lenyűgöző látványt nyújt. A dóm alatt még 
megvannak a 11. században épült román 
stílusú templom alapfalai. A szentélyt 
kerengő köti össze a Mária Magdolna – 
kápolnával, amely a 13. században épült és 
a dóm egyik legrégebbi része.  
 
 
 
A dóm legértékesebb műkincsei az úgynevezett alapítók szobrai. A bambergi és 
naumburgi mestereknek tulajdonított hét szobor az 1250 körüli évekből származik, 
amelyek közül négy a szentély északi és déli falán, továbbá három pedig a dóm déli 
oldalán, a nyolcszögű kápolnában látható.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Az oltáron a Krisztus szobor porcelánból készült. 
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A temetkezési kápolna építészeti remekmű, 
több híresség sírjával. A falon Lucas Cranach 
festménye látható.  
  

 
Porcelán Múzeum 

Alapítás éve: 1710                                         

Alapító: Johann Friedrich Böttger 

Tevékenységek: Porcelán  

Központ: Meissen 

 

A 18. század elejéig csak a távol-keletieknek sikerült porcelánt készíteniük. Egészen 
addig, mígnem Erős Ágoston szász választófejedelem börtönében a fiatal Böttger be 
nem jelentette: sikerült előállítania a különleges, kemény anyagot. Johann Friedrich 
Böttger a fogságban együtt kísérletezett Ehrenfried Walther von Tschirnhaus-szal, 
akinek 1708-as halálakor "megörökölte" annak titkos receptjeit.  
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A választófejedelem engedélyével 2 év múlva 
megalapította az első európai 
porcelánmanufaktúrát, amit 50 éven belül 30 
versenytárs megjelenése követett. Mégis az 
európai uralkodóházak általában a meisseni 
porcelánt választották, mivel ez a manufaktúra 
rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal. A 
Meissenben készült tárgyak a legapróbb 
részletekig ki vannak dolgozva. A manufaktúra 
szimbólumával, a két keresztezett kardot 
ábrázoló logóval ellátott tárgyak egytől egyig 
műalkotások, következésképpen számos 
aukción, csillagászati árakon kerülnek a gyűjtők 
birtokába. A választék lenyűgözően bőséges, az 
étkészletektől a porcelánfigurákon át a modern 
stílusú lakberendezési tárgyakig terjed. 

Porcelángyár a bemutató üzemrészekben megismerhetjük a gyártás valamennyi 
mozzanatát, a mintatermekben megtekinthetjük az üzem legszebb termékeit.  
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A pillnitzi kastély Szászország bővérű fejedelmeinek köszönheti létrejöttét: 1694-
ben IV. János György kedvesének, Magdalene Sibylle von Neidschütznek 
adományozta a Drezdától nem messze lévő kis kastélyát. Halála után öccse, Frigyes 
Ágost örökölte a trónt, akinek Erős mellékneve több tulajdonságából és tettéből ered: 
felvirágoztatta Szász országot, szívesen mulattatta barátait lópatkók hajlítgatásával 
és hasonló erőművészeti mutatványokkal, valamint a "városi legenda" szerint 365 
gyereke volt. Ő adományozta tovább Pillnitzet. Természetesen ő is kedvesének, 
Constantia von Coselnek. 
Constantiát azonban utolérte a királyi szeretők veszte: beleavatkozott a politikába, és 
mikor tanácsai nem hoztak kellő hasznot, sőt kárt okoztak, kegyvesztett lett. A 
kastély visszaszállt az uralkodóra. Ágost 1720 és 30 között kibővítette a kastélyt 
építészével, Matthäus Daniel Pöppelmannal, a Zwinger tervezőjével. . Még két 
későbbi átépítés következett: 1791-ben késő barokk és az 1818-as tűz után 
klasszicista stílusban. 
 A 19. században a szász királyok nyári lakhelye volt. 1918-ban állami tulajdonba 
ment át. 1945 után ideiglenesen a drezdai képtárak számára nyújtott otthont. 
 
A kastély Drezda keleti szélén épült, akkor még önálló falucska volt Pillnitz. 
Az egyetlen jelentős műemlék komplexum Drezdában, amelyet teljesen megkímélt 
az 1945. februári bombatámadás. 

 

 

 

 

 

Jól látszik, hogy tulajdonképpen 
három kastély van. A legrégibb 
épületrész a Vízi-palota, az 
Elbára néz, színesen festett.  
 
 
 
 
 

 
Szemben vele a Hegyi-palota készült el 
ugyanebben az időben, egy udvart 
alkotva. Pöppelmann zseniálisan 
elegyítette mindkét épületnél a kínai 
építésmódot a barokk stílussal. 1790-ben 
az oldalszárnyakat építették a 
kastélyokhoz. Jelenleg mindkét palotában 
az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye 
látható, amely 18. századi bútorokat, 
hangszereket, lakkmunkákat, csiszolt 
szász üvegtárgyakat, holland és német 
fajanszokat és ötvösművészeti tárgyakat 
őriz. Itt található a Zwingerből átkerült 
értékes óngyűjtemény is. 
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1822-re elkészült a klasszicista Neues 
Palais és így három oldalról zárult az udvar. 
A középen lévő kupolatermet a 
szépművészetet szimbolizáló festmények 
díszítik.  
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Az udvarban több különlegesebb növény is található, ez az erős lilomfa és a 
Németországban több helyen díszfaként ültetett bálványfa, ami nálunk a hibás ecetfa 
néven ismert. 
 A Neue Palais tengelyéből indul a hosszú vadgesztenyefasor. 

 
A fasor mentén tematikus kerteket alakítottak ki az 1870-es években. Ez az akkor 
uralkodó királynak, Jánosnak volt köszönhető, aki nem csak Dante-fordítóként, 
hanem botanikusként is ismert volt. 
A "válaszfalak" a hagyományos sövénynövényből, turkesztáni szilből készültek. 
Itt található nem csak Pillnitz, hanem talán egész Németország legnagyobb botanikai 
különlegessége, a kaméliafa (Camelia japonica). 1776-ban szállították Japánból a 
Kew-i botanikus kertbe. Onnan az angol király ajándékaként került Drezdába 1802-
ben. A mai üvegházat 1992-ben építették, különlegessége, hogy síneken arrébb 
tolható, mikor nincs fagyveszély. A fa januárban virágzik, mikor az üvegházat fölé 
tolták, állítólag kb. 30 ezer (!!!) virágot hoz egy évben. 
 
A program dús nap után, ügyeleteseink finom vacsorával alapozták meg a búcsúest 
hangulatát, ahol előkerültek a helyben vásárolt itókák. Jani most is hozta hangszerét 
és az éneklő társaság jókedvűen kísérte dallal a zenészt. 
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11. nap 2012. augusztus 22 szerda 
Véget ért a németországi kirándulásunk és indultunk hazafelé. A szállást kitakarítva, 
rendbe téve kellett átadni, majd irány Csehország. Az éjszakai vihar jelei a határ 
mentén látszottak igazán, de szerencsére az úton lehetett tempósan haladni. A völgy 
melletti partszakasz néhol beomlott itt néhány helyen egy sáv maradt összesen. 
 

 
Décsin 55 000 fős ipari város, de története messzebbre nyúlik. Ezen a környéken élt 
a nyugati szláv Décsan törzs és az Elba fölé favárat állított. Itt a sziklás magaslatoktól 
határolt Elba partján először gótikus, majd barokk kastélyt építettek a tiroli Thun-
Hohenstein grófok. A kastély csak részben látogatható. 
A városban kevés műemlék maradt, a vár, egy templom és egy reneszánsz kőhíd. 
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A vár mellett lévő Szent kereszt templom 
 

A decsini várral szemben lévő Pásztorfal 
nevű szikla, kis várral                                     Az Elba - parti várak egyike 
 
 
A Cseh-Svájc és a sziklafalak. A krétakori tenger széles homokkő- és agyagpala 
rétegeket rakott le ezen a vidéken, s az Elba, ezeken törte át magát mellékfolyóival 
együtt. A szél a víz hatalmas szakadékokat, sziklaoszlopokat, magányos tornyokat, 
összefüggő sziklavárosokat vájt a kőzetbe. 
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Késő délután érkeztünk meg Brünnoba, kivételesen egyenesen a szállásunkra talált 
a gépkocsivezetőnk. Persze itt már aludtunk egyszer. Esti sétánkon még felkerestük 
azokat a helyeket, amiket itt jártunkkor nem láthattuk. 
 
Spielberk: 1277-ben épült 
gótikus stílusú vár, mely a 17–
18. században terebélyes 
barokk erődítménnyé vált. 
1939–40-ben a Gestapo 
központja volt, 1961 óta itt 
található a Brnói Városi 
Múzeum. A vár magyar 
vonatkozása, hogy a 18. 
század végén a magyar 
jakobinus mozgalom tagjait, 
köztük Kazinczy Ferencet is itt 
börtönözték be. Ezekre az 
időkre a vár falán található 
márványtábla emlékeztet:  

„A magyar hazafiaknak, akik a vár börtönében szenvedtek a nemzeti függetlenségért 
és a haladásért. A magyar nép – 1964” A 19. század közepéig, majd a második 
világháború alatt működött börtönként. A két emelet mély kazamata börtöncellái ma 
nyitva állnak a látogatók előtt. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta-piac (Zelny trh): A 
székesegyháztól nem messze található tér, 
ahol ténylegesen is zöldségpiac üzemel. A 
tér ékessége az ún. Parnasszus-kút, mely 
kb. 300 éves.  
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Szent Jakab templom: A 13. században 
építették, gótikus stílusban. Háromhajós 
szerkezetű, lenyűgöző boltozattal. A templom 92 
méteres tornya Brno legmagasabb, a Szent 
Péter-Pál Székesegyházénál is nagyobb 
templomtornya. Utóbbi csak a domb miatt 
emelkedik végeredményben magasabbra, mint a 
Szent Jakab templom.  

 

 

Nevezetességek 

A város híres egyetemeiről 

Brünno a cseh egyetemvárosok egyik legjelentősebbike, 6 egyetem is található itt. 
Tipikus egyetemi város, Magyarországról is számos lehetőség van ösztöndíj 
keretében egy-egy félév eltöltésére e csodás városban. A legnagyobb az 1919-ben 
alapított Masaryk-Egyetem közel 32 000 hallgatóval, amit az 1899-ben alapított Brnoi 
Műegyetem követ több, mint 18 000 hallgatóval, továbbá a Mendel Mezőgazdasági 
és Erdőgazdálkodási Egyetem, a Brnoi Állatorvosi Egyetem, a Kunsthochschule 
Brnoi Janáček Zeneművészeti Akadémia, és a katonai Honvédelmi Egyetem. Híres 
Brno jogi egyetemi képzése is.  

 

Kiállítási Terület: Európa 
legelegánsabb vásárterülete, 
melyet 1922-ben alapítottak. A 
vásárvárost harminc mérnök 
tervezte, állandó és időszaki 
pavilonok állnak itt.  

 

 

 

 

 

Búcsú a várostól 

Ezzel az esti programmal véget ért 
kirándulásunk. A következő nap 
egyfolytában utazással telt el hazáig. 
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Akikkel együtt kirándultunk 

 

 
 
Sor- 
Szá
m. 

NÉV 

1.   André Gizella 

2.  Belkó Zoltán Béláné 

3.  Borbáth János 

4.  Csemák József 

5.  DallosMária 

6.   Dömötör József 

7.  Dr. Horváth Péterné 

8.  Dr. Királyné Papp Katalin 

9.   Dr.Ferrari Fiorenza 

10.  Dr.Mecser Mária 

11.  Csekovits István Gkv. 

12.  Gombár Lászlóné 

13.  Horváth Gyuláné 

14.  Janotyik Dóra 

15.  Juhász Ute Petra 

16.  Kiskun Judit 

17.  Kiskun Magdolna 

18.  Kondráth István 

19.  Kornuts Márta 

20.  Kőrösi Dénes 

21.  Kőrösi Dénesné 

22.  Kulcsár János 

23.  Léránt Józsefné 

24.  Mankovits Tamásné 

25.  Mihályi Miklósné 

26.  Novák György 

27.  Pacsirta Éva 

28.  Pásztor Istvánné 

29.  Rádai Mária 

30.  Sajbán Józsefné 

31.  Schmitkó Györgyné 

32.  Solymosi Mária 

33.  Sum Anna 

34.  Szász Elekné 

35.  Szojkáné Masason 
Marianna 

36.  Szvaratkó Viktorné 

37.  Takács Jenő 

38.  Török  István 

39.  Török Istvánné 

40.  Urvári Lajos Mihályné 

41.  Vendl Szilvia 
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UTÓSZÓ 

 

A kirándulást megálmodta, megtervezte, megszervezte és lebonyolította: 

 

 

Gombár Lászlóné 

Kiskun Magda 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Segítők: JEKA Utazási Iroda munkatársai 

Tolmácsok: Juhász Ute, Pacsirta Éva, Tőkés Julianna 

Gépkocsivezető: Csekovits István 

Fényképek: Kiskun Magda, Kondrát István, Sum Anna, Vendl Szilvia 

Ezúton köszönjük meg a segítségeteket, a közreműködéseteket, a pontosságotokat, 
az érdeklődéseteket, mindazt a tevékenységet, ami sikeressé tette az együtt töltött 
napokat. Ennek a kis összefoglalónak célja pedig az, hogy emlékeinket újból átéljük, 
és ne feledjük el azt, ami számunkra szép, csodálatos és emlékezetes volt. 

Mosolygós napot Mindenkinek, mosolyogva állította össze nagy-nagy szeretettel 

                                                                                                             Kiskun Magda 

 

 

 

 


