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FEDEZZÜK FEL TIROLT  
 

1.nap, augusztus 31. péntek 
 
Hajnali hat órakor indultunk Miskolcról. Ezen a napon hazánk nevezetes helyeit 
látogattuk meg. Este Mosonmagyaróváron foglaltunk szállást, hogy másnap 
kényelmesen érjünk Tirolba. 
 
Pannonhalma 
A vár és az apátság a világörökség része. 
Pannonhalmát bencés szerzetesek alapították, akiket Géza fejedelem hívott be 
996-ba, hittérít� knek. A kis templomot már I. István szenteltette fel. 
Els�  apátjuk Asztrik volt, aki koronát hozott els�  királyunknak a pápától. 
A szent Márton tiszteletére emelt kolostor együttes századokon át a magyar 
egyházi és kulturális élet fellegváraként m� ködött.  

 
A bencés gimnázium tanulója várt 
bennünket és vezetett végig az 
épületeken. Csodálattal hallgattuk 
széleskör�  tudását a múltról és jelenr� l. 
 
 
 
 
 

 
Az 1820-as években épített torony új bronzkapuja a 
kolostor millenniumára – 1996-ra készült. A három 
hosszanti hajóra osztott templombels� t hatalmas 
gótikus oszlopkötegek tagolják. A Szt. Benedek 
kápolna és a szentély kés�  gótikus boltozatai 
építészeti remekm� vek. A török id� ben elpusztult 
templombels�  felújítása az 1860-as években zajlott. 
A templom berendezési tárgyainak többsége a 
soproni Storno Ferenc munkája.  
       
 
 
 
Az egész kolostor területén lehetett fényképezni, így Sum Ani és Mankó Kati 
nem is kímélte fotó apparátusát. Ráadásul mindenre jutott id� , nézel� désre, 
fényképezésre, imádkozásra és elmélkedésre is. 
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A szentély alatt meghúzódó altemplom a kolostor 
legid� sebb eredeti formában megmaradt része. 
Csodálatos a kés�  román – kora gótikus építészet 
harmonikus ötvözése.   
 
A bazilika déli mellékhajójából a Porta Speciosa-n  
egy vörös márvány, kés�  román bélletes 
díszkapun jutunk a kereng� be. A15. századi falak 
között sétálva egy középkori kolostor hangulatát 
élvezhetjük. A zárókövek faragásainak többsége 
valószín� leg emberi tulajdonságok jelképe. 
 
 

Az apátság klasszicista stílusú könyvtárépülete az 1820-as évek emléke. A 
könyvtártermek a világ egyik legnagyobb bencés gy� jteményét, mintegy 350 
ezer kötetet rejtenek, kódexekkel, � snyomtatványokkal és egyéb ritkaságokkal. 
 
Hédervár azon kevés történelmet alakító hely közül való, amelyet els�  
krónikásaink is feljegyeztek. A II. Géza király segítségére érkez�  német Héder 
lovag a Gy� r melletti szigetet kapta örök szállásul, ahol favárat építtetett 1142-
ben. 1945-ig birtokolta a Héderváry család a kastélyt és birtokait. 
 

 
2002-t� l 2004-ig a kastélyt felújították, amely során a szobák, lakosztályok, 
fürd� szobák és szalonok lettek korh�  hangulatban helyreállítva. 2004 tavaszán 
megnyitotta kapuit a négycsillagos Hédervár Kastélyszálloda. 
A helyi idegenvezet�  kimerít� en elmesélte a vár és család régmúlt és közelebbi 
történetét. Elsétáltunk a park évszázados platánfájához, majd egy érdekes 
szoborhoz. Hazánkban itt találták meg az els�  krumplibogarat, itt kezdték meg a 
védekezést ellene, és erre emlékeznek a különleges alkotással. 
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Mosonmagyaróvár 

A Deák Ferenc térr� l a Malom-
csatorna fölött átível�  felvonóhíd 
helyén épített mellvéddel ellátott 
többpilléres téglahídon jutunk el a 
várkapuhoz. A várkapu 10 méter 
hosszú, dongaboltozatos alagútszer�  
építmény. Boltozatának záróköve 15. 
századi építésr� l tanúskodik. Az 
oldalfalakba épített hét gótikus 
ül� fülke között jutunk a várudvarba, 
amely a 13. században épített és a 
16. században meger� sített, 
szabálytalan négyszög alaprajzú 
várépület ural.  
A bels�  udvar sarkában az itt tanuló 
Nikolaus Lenau osztrák költ�  
emlékét � rz�  faragott k� pad áll. 
A falakon elhelyezett domborm� vek 
a várban m� köd�  Agrártudományi 
Egyetem egykori tanárainak állítanak 
emléket. 
 

Gy� rt� l Magyaróvárig a Szigetköz területén utaztunk, mely Magyarország 
legnagyobb szigete. Hossza 52,5 km, szélessége átlagosan 6-8 km. 
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2. nap, augusztus 01. szombat 
 
Egész napos buszozás várt ránk, így b� ven adódott a lehet� ség megismerkedni 
Ausztriával és Tirollal, egyel� re elméletileg. 
 

A U S Z T R I A 
Földrajza 

 
Az alpesi ország: legnagyobb részét az Alpok hegyrendszere hálózza be, 
területének 64,4%-át. Ausztria földjének kétötöde 1000 m tszf-nél magasabban 
fekszik. Ez a világ legjobban átkutatott s legs� r� bben lakott magashegysége, 
Európa leg� sibb hegytömege. A turista mindenütt megjelenik, s mivel egyre 
több kit� n�  utat építenek a völgyekben s a magasan fekv�  turistaházak irányába, 
az autós turista mind gyakoribb a legmagasabb hegyek oldalában is. 
Területén a második legnagyobb európai folyam, a Duna folyik keresztül. 
Az ország legnagyobb hosszúsága 550km, legnagyobb szélessége 250 km. 
A f� város, Bécs az ország legkeletibb részén fekszik. 
Tartományai: Alsó-Ausztria, Fels� -Ausztria, Burgenland, Salzburg, 
Stájerország, Karintia, Tirol, Vorarlberg és Bécs (tartományi ranggal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Történelme 
 
Ausztria termékeny völgyeiben korán már a k� korszakban letelepedtek az 
emberek. A csiszolt k� korszak világhír�  m� vel� déstörténeti maradványa, egy 
kis mészk� szobrocska a „Willendorfi Vénusz”. 
A rómaiak Kr.e. 15-ben léptek Ausztria földjére, amely ett� l az id� t� l kezdve 
évszázadokig római tartomány lett. Amikor 313-ban Nagy Constantinus a többi  
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vallással egyenjogúvá nyilvánította a kereszténységet, megjelentek az els�  
térít� k s velük az els�  ókeresztény egyházközösségek is. 
Az 5. század elején a hunok igázták le a római provinciákat, maguk el� tt hajtva 
a pogánynak nevezett népeket. 
A középkorban hercegségek alakultak, akik egymással viaskodtak a nagyobb 
területekért. 
A 13. század végét� l kezdve Ausztria történelme 1918-ig szorosan kapcsolódik 
a Habsburg-dinasztia történetéhez. A Habsburgok szerencsés „családi” politikája 
világbirodalmat hozott létre.  
Az 1848-49-es magyar szabadságharcot a kiegyezés követte és a kett� s ország 
az Osztrák-Magyar Monarchia nevet vette fel, amely 1918 m� ködött. Ezután a 
nemzetgy� lés köztársasággá nyilvánította Ausztriát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Osztrák-Magyar 
Monarchia 1914-ben 
 
 
1955-ben a jaltai szerz� dés kimondta Ausztria semlegességét. 
 

A zene országa 
 
Ausztriában az európai m� veltség a zenében érte el csúcspontját. E világot 
meghódító zene legklasszikusabb évtizedeinek kezdete 1781. március 16-án, 
Mozart Bécsbe érkezésével kezd� dött s 1823. november 19-én, Schubert 
halálával végz� dött. Ez a 47 esztend�  még ma is a világ zenekultúrájának egyik 
legjelent� sebb ívelése: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert a klasszikus zene 
pillérei. 
Ausztria, de f� ként Bécs a könny� zenében is világhírnévre tett szert. Lanner és 
Strauss kering� i, menüettjei, polkái más országokban is népszer� vé váltak.  
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Az ifjabb Johann Strauss még nagyobb hírnevet vívott 
ki, akit a világ mindmáig csak mint „kering� király”-t 
emleget. 
Abban az id� ben Bécs egyszerre három Strauss 
muzsikájában gyönyörködhetett. Az apa és két fia 
szórakoztatta a város zeneszeret�  közönségét. 
Az ifjabb Johann Strauss operetteket is komponált, 
leghíresebb a Denevér, amit a legtöbbször játszottak a 
világ minden táján. Hazánkban szilveszterkor 
rendszeresen színpadon láthatja, hallhatja a közönség. 
 
Kés�  délután egyre magasabb hegyek között haladtunk és tudtuk ez már 
TIROL 

 
Tirol a hegyek országa. A hegyvidék magassága változó: 1000 métert� l a 
háromezresekig. Vannak olyan települések, amik az örök hó hazájában épültek. 
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Osztrák szövetségi tartomány. Nevét Tirol grófjairól kapta. Hajdani területét a 
háborúk négy részre osztották, ebb� l kett�  Olaszországhoz került. A megmaradt 
osztrák területen lev� k sem határosak egymással. 
Tirol területe évezredek óta lakott. Kr. e. 4000 körüli id� b� l az Ötztal-i - 
Alpokban találtak egy gleccsermúmiát, akit az Ötzi névre kereszteltek el. Majd 
különböz�  népcsoportok váltották egymást, illírek, rómaiak, keleti gótok, és 
bajorok. Ekkor kezd� dött az itt él�  népek keresztény hitre térítése (550-t� l). 
A 12. században alakult meg a Tiroli grófság. A grófság egyre nagyobb lett, 
majd 1363-ban a Habsburgok kezére került. 
Tirol Üreszseb�  Frigyes idején harcolta ki alkotmányát (1423). A tiroli 
történelem jellegzetessége, hogy itt nem létezett jobbágyrendszer. 
Tirol nagy id� szaka azonban I. Miksa császár uralkodása volt, a császár nagyon 
szerette a tartományt. 
1701-1801 között sokszor hadakoztak a tiroliak a franciákkal s a bajorokkal, 
majd 1809-ben különös er� vel tört ki a tiroli szabadságharc a Bajorországhoz 
való csatoltatás napóleoni parancsa ellen. Háromszor gy� ztek a legendás vezér, 
Hofer András csapatai az Isel hegyén, negyedszer mégis vesztettek. Hofer 
András árulás folytán francia kézre került s a franciák kivégezték. 
1813-ban került vissza Tirol ismét Ausztriához s csatolták végleg az osztrák 
korona birtokaihoz. 
Az állattenyésztés és a legel� gazdaság játszik különösen fontos szerepet 
Tirolban, a Mészk� -Alpokban a fagazdálkodás is. Mez� gazdasága jelentéktelen. 
Az ipar különösen a második világháború után lendült fel: a textil-, fém- és 
gépgyártó ipara. Az Inn völgyében barnaszenet, Hall körül sót, a Trisentelban 
magnezitet bányásznak. 
A legf� bb ipar azonban mégis csak - az idegenforgalom. 

       

 
Landzeit autóspihen�  
Folyamatosan haladtunk a célunk felé, csak a kötelez�  pihen� kben mozgattuk 
meg elgémberedett tagjainkat és mi is üzemanyagot vettünk magunkhoz, majd 
igyekeztünk a szállásunkra, a Lech-völgyi Stanzachba.  
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3. nap, augusztus 02. vasárnap 
 
A Lech-völgy két hegyvonulat között fekszik, délkelet felöl a Lechtaler Alpen, 
északnyugatról a Bajorországgal határos Allgäuer Alpen átlagosan 2500-2600 
m-es vonulata kíséri. 
Stanzach látképe a Grubaspitze-r� l 

 
A kis falu 940 méter magasan épült. Lakosai 
nemcsak idegenforgalommal foglalkoznak, 
hanem sz� nyegszövéssel is. 
A ház, amiben laktunk egy nagyon régi 
épületb� l átalakított, korszer� sített turista 
szálássá alakult. Néhány helyen azonban 
még az ágy is megremegett, ha a felette lév�  
szinten járkáltak az emberek. 
 

Ezen a napon a Steinmandl 1909 méter magas csúcsát kívántuk meghódítani. 
Terveink szerint elindulunk együtt valamennyien, s ki meddig bír 
felkapaszkodni addig jön, majd visszafordul és hazasétál. Az út meredeken 
emelkedett és csak emelkedett, úgy t� nt sose fogy el. Az óvatosabbak már az 
elején visszafordultak, de voltak olyanok, akik nem jól mérték fel az erejüket, és 
a lefelé jövet bizony megviselt néhány társunkat. 

 
Akik azonban végig kitartottak a csúcsra érve lenézhettek a Lech és a Namlos 
völgyére. Alattunk a Lech folyó, számtalan kanyarjával, fehér homokpadjaival, 
melyet feny� fákkal szegélyezett magas hegyek � riznek, sejtelmes párába 
burkolózva. Mindenütt csend és béke honol, megnyugszik a szív ritmusa, 
lelkünk és képzeletünk szárnyalhat. Emlékezetünkbe véssük ezt a tökéletes 
harmóniát. Örülünk a teljesítményünknek, ezt is meg tudjuk még tenni, és f� leg 
együtt cselekedtük meg.  Ezekért a percekért vállaljuk a nehézségeket, a 
fáradalmakat.  
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A JEKA szállások egyedisége, a közös étkezés, és annak elkészítése. Naponta 
más-más brigádok végezték ezt a feladatot, így mindenki részt vállalt a 
teend� kb� l.-, f� zés, terítés, úti csomagkészítés, mosogatás és takarítás. 
A vacsora és a szakácsok 

 
4. nap, augusztus 02. hétf�  
 
Autóbuszos kirándulásra indultunk Németországba, mivel es� s napra ébredtünk. 
Kényelmesen készül� dtünk, hiszen csak 85 kilométerre igyekeztünk a bajor 
tündérkastélyhoz. Amikor odaértünk rengeteg ember állt sorba a belép�  
jegyekért. Mások se tudtak túrázni az es�  miatt, ezért másfél órát vártunk, míg 
sorra kerültünk. B�  félórás sétával értük el a vár bejáratát, de még mindig 
maradt annyi id� nk, hogy elgyalogoljunk a Pöllat-szakadék fölött átível�  
Mária hídig. A függ� híd régebbi, mint a kastély, 92 méter magasságban egy 45 
méter magas vízesést hidal át. Az egykori fahíd, melyet 1866-ban a mai 
fémszerkezetre cseréltek, II. Lajos édesanyjáról, a porosz hercegn� r� l, Mária 
királynéról kapta a nevét. 
A Neuschwanstein-i kastély II. Lajos bajor király építette újjá 1869-1886 
között a várromokat, a régi német lovagkor stílusában a Pöllat-szakadéknál. 
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A román stílusban épült öt emeletes palotát mára már a romantikus középkori 
épületek egyik kiemelked�  palotájaként tartják számon. 
Itt különleges módon kelnek életre a német középkor alakjai és h� sei, valamint 
Lohengrin, Tannhäuser, a dalosünnepélyek és Parsifal Grálja. 
 
Az el� csarnok falait a Siegfried legenda legrégebbi változatából való jelenetek 
díszítik. Röviden a történetr� l: Siegfriedet, az ifjú h� st Mime a nibelung nevelte 
fel, de csak azért, hogy a segítségével magának szerezze meg Fafnertól  a világ 
feletti hatalmat jelent�  gy� r� t. A h� s elmegy Fafner az óriás barlangjához, aki 
sárkány képében � rzi a kincset, véres harcban megöli, és elveszi t� le a gy� r� t. A 
sárkány vére Siegfried ajkára fröccsen, és csodát tesz vele, ett� l fogva érti a 
madarak beszédét. A madár vezeti el Brünnhildehez is, aki évtizedek óta alszik a 
lángok övezte sziklán, és csókjával felébreszti  Brünhildét. 

A tróntermet a Parsifalból ismert Grál-
csarnok mintájára tervezték. 
A kupola kék égboltján Krisztus trónol, 
akit Mária és József, és a szentté avatott 
királyok vesznek körül. Köztük látható 
els�  királyunk is, Szent István. 
A terem egy aranyozott oltárfülke 
félkörébe végz� dik. Szembe a 
lépcs� kön juthatunk el a trónszék 
helyére, ami már nem készült el Lajos 
életében. 

A Parsifal rövid története: Montsalvat várában a grállovagok egy szent serlegben 
� rzik Krisztus vérét. A királyuk, Amfortas szörny�  sebt� l szenved, akkor ütötte 
rajta egy dárda, amikor harcba szállva a gonosz varázsló, Klingsor ellen, nem 
tudott ellenállni egy gyönyör�  asszony csábításának. Csak egy egyszer�  tudatlan 
tiszta lelk�  ifjú gyógyíthatja meg, és �  Parsifal. Legy� zi a varázslót, 
meggyógyítja a királyt és a grállovagok Parsifalt választják királyukká. 
 
 

10  



 
Az ebédl� : a tölgyfa burkolatú helységben az 1207-es dalnokverseny idejéb� l 
készült jelenetek láthatók.  
A nürnbergi mesterdalnokok rövid története: Walther von Stolzing frank lovag 
Nürnbergbe kerül, megismerkedik Évával, Veit Pogner ötvös mester lányával, és 
kölcsönösen egymásba szeretnek. Évát azonban apja annak szánja, aki a 
nürnbergi mesterdalnokcéh Szent János-napi dalnokversenyét megnyeri. Többen 
pályáznak a lány kezére, de végül Walther nyeri meg a versenyt és feleségül 
veheti Évát. 
A hálószoba: az uralkodó román stílussal ellentétben a neogótikus formákat 
idézi. A szobán tizennégy faszobrász négy és fél évet dolgozott. 
A helység képein Trisztán és Izolda története látható. Trisztán megölte Izolda 
v� legényét. A harcban �  is súlyos sebet kapott, csak Izolda gondos ápolása 
mentette meg az életét. Izolda közben bele is szeretett. Kés� bb Trisztán mégis 
azzal tér hozzá vissza, hogy nagybátyja, az id� s Marke király számára kérje meg 
a kezét. Izolda keser� ségében azzal bízza meg komornáját, hogy mérgezze meg 
Trisztánt, de a megbízott szerelmi bájitalt ad az ifjúnak. Az elemi er� vel 
kirobbanó szerelmüket a férj megtudja, és párbajban megsebesíti Trisztánt, aki 
Izolda karjaiban hal meg. 
A lakószoba 
 

A nagyvonalúan berendezett lakószobát 
az el� tte elterül�  erkéllyel, az úgynevezett 
hattyúsarokkal, egész képi világában a II. 
Lajosnak oly jelent� s hattyúlovag 
alakjának, Lohengrinnek szentelték. 
Telramund azzal vádolja Brabanti Elzát, 
hogy megölte öccsét, így akarta a trónt 
elnyerni. A lány tagadja a vádat, 
Madarász Henrik király istenítéletet 
hirdet. A Schelde folyón hattyú vontatta 
csónakon egy ismeretlen lovag érkezik, 
hogy megvívjon Elza becsületéért 
Telramunddal. Csak egy kikötése van: 
Elzának nem szabad neve és kiléte iránt 
érdekl� dni, mert akkor örökre elveszíti. A 
lovag legy� zi Telramundot és esküv� re 
készülnek, de Elza megkérdezi a lovag 
nevét. Aki válaszol, Lohengrinnek hívják, 
és a szent Grál � rz� jének Parsifalnak a 
fia. Most viszont végleg válniuk kell. 
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A dolgozószoba: a gobelin anyagra festett képek a Tannhäuser-monda köré 
rendez� dnek. 

Tannhäuser a Vénusz-hegyben, a szerelem 
istenn� jének barlangjában tölti napjait, de 
visszavágyik az emberek közé. Nagy 
szeretettel üdvözlik Wartburg várában, ahol 
régebben �  volt a dalnokversenyek egyik 
legsikeresebb résztvev� je. A következ�  
dalnokversenyen a testi szerelmet dics� íti. 
A felháborodott emberek dühét� l Erzsébet 
menti meg. Tannhäuser elzarándokol 
Rómába, hogy a pápától b� nbocsánatot 
nyerjen, de az megátkozza � t. Csak akkor 
kap feloldozást, ha a pápa pásztorbotja 
kizöldül, de Erzsébet halála megváltja � t 
b� nét� l. Ekkor zarándokok hozzák a pápa 
botját, amely új ágakat hozott. 

 
Dalnokok Terme 
A Wágner-operák el� adására szánt 
hatalmas csarnok a negyedik 
emelet teljes keleti szárnyát 
elfoglalja. Az opera el� adásokra 
akkor nem került sor. 

Három hónappal a beköltözés után, II. Lajost megfosztották trónjától, s máig 
tisztázatlan körülmények között a starnbergi-tóba fulladt. 
II. Lajos bajor király  (uralkodott 1864-1886-ig).  
A trónra atyja halála után került. Rajongott a m� vészetekért, 
de az állami ügyekkel keveset tör� dött. Különösen zenei 
el� adásokban gyönyörködött. Lelkes tisztel� je volt Richard 
Wagnernek, akinek élete végéig mecénása maradt. 

Lajos kastélyának egyik erkélyér� l lenézhettünk a 
Hohenschwangau-i kastélyra, ahol a gyermek Lajos 
nevelkedett. 
Egykor a Shwangau-i urak törzshelye volt. 
II. Lajos apja II. Miksa, mint korona herceg szerezte 
meg a várromot, s 1832-ben, középkori stílusban 
építette újjá a várromot. 

 
Mindkét kastély a középkor hangulatában készült, de az akkori korban 
szenzációnak számító technikai eszközökkel látták el.  
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Amint elhelyezkedtünk a buszban, leszakadt az ég, b� séges es�  öntözte a kinti 
tájat. Csak abban reménykedtünk, hogy mire Füssenbe érünk, megkegyelmez a 
magasságos. A településhez közeledve megpillantottuk a kolostor dombon épült 
várat és a mellette lév�  kolostort, de bizony az es�  kitartóan áztatott mindent, 
miután elindultunk minket is. 
A Magas-vár 
A 13. század végén épült, az augsburgi püspökök lakhelyeként. 1322-t� l 
kezd� d� en bástyatornyos, er� dített fallal vették körül. 
A legjobb állapotban megmaradt gótikus vár, a várkastély falait építészeti 
vakolatfestés díszíti, mintha valódi kiemelkedések lennének az ablakok körül. 
Ma az északi szárnyban az Állami Galéria képeit lehet megtekinteni. 
A déli szárnyon a Szent Vitus barokk kápolna látogatható. 1680-90 között épült. 

 
Zuhogó es� ben érkeztünk a várdomb alá. Erdei ösvényen jutottunk a küls�  
várfal hatalmas déli kapujához. A kaputorony és óratorony íve alatt jutottunk a 
vár udvarára. A három épületszárny ölelésében a füves udvaron modern 
szoborkiállítás képei fogadtak. Kattogtak a fényképez� gépek, pedig már minden 
tagunk elgémberedett a hideg es� t� l. Majdnem b� rig ázva betértünk a Szent 
Vitus kápolnába, melynek legszebb éke a faragott fakazettás mennyezet borítás. 
 
A kolostortemplom hasáb alakú tornya román, hajóját 
a 18. században barokk stílusban alakították át, de 
meghagyták a templom alatti 9. századi kriptát, 
amelyben 1950-ben Magnust és Szent Gallust ábrázoló, 
majd ezeréves freskókat tártak fel. 
A templom szomszédságában álló kolostor épületébe a 
Városháza költözött be, más részébe helytörténeti 
gy� jtemény tekinthet�  meg. 
Dísztermében hangversenyeket rendeznek. 
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Ennyit láthattunk csupán az egész 
hangulatos városból. A kitartóan 
szemetel�  es� ben a sétáló utca díszkútja 
mellett tértünk vissza a buszunkhoz. 
Elhaladtunk még egy bájos szök� kút 
mellett, ahol két kislány pancsol a 
vízben. A nyári vizes hangulatot nem 
tudtuk kell� en átérezni, hiszen csurgott 
mindenünkön a hideg es� víz. 
 

Lechfall vízesés  
Füssent elhagyva, Tirol felé haladva a 
f� út mellett található. A b� viz�  
vízesés felett keskeny híd fut át, 
ahonnan csodálhatjuk a bajor 
Alpokból lezúduló türkiz szín�  
víztömeget. 
A területen ez az egyetlen 
szabályozatlanul hagyott folyó.  
 
5. nap, augusztus 04. kedd 
 
Az es�  változatlanul esett és így hiába terveztük azt, hogy egyik nap túrázunk, a 
másik nap pedig kirándulunk, ismét városnézés mellett döntöttünk. 
Tirol f� városába, Innsbruckba buszoztunk, ami 120 kilométer távolságra fekszik 
Stanzachtól. A városba érve legnagyobb gondot a busz parkírozó megtalálása 
jelentette, hiába néztük a térképet, rögtön útlezárás és elterelés fogadott. 
 
Innsbruck 574 m tszf. magasságban terül el, de a települést koszorúzó hegyek 
jelent� s magasságot érnek el, különösen az északi oldalon, ahol csupa 2000 
méteren felüli csúcsok sorakoznak egymás mellett. A település az Inn folyó 
kiszélesült lapályára épült, évezredek óta kialakult kit� n�  forgalmi gócpontként.  
Innsbruck modern nagyváros, színházzal, operával, hangversenytermekkel, 
számos múzeummal, m� emlékekkel. Van egyeteme, élénk ipara (textilipar, 
élelmiszeripar, söripar, üvegfest�  gyár, ruhagyár, faipar, gépgyártás). 
Hegymászók városa is, az alpesi hegymászók évtizedek óta világhír�  központja. 
Két téli olimpiát rendeztek itt (1964-ben és 1976-ban). 
Innsbrucktól ágazik el dél felé a híres Brenner-hágó útja is az Európai-híddal, 
amely a legforgalmasabb átjáró Bajorország és Itália között. 
A só és a könnyen bányászható réz csábította ide az � slakosokat. Innsbruck 
legrégebbi városias települése Wilten, amely 2000 éves múlttal dicsekedhet. 
Óvárosában már 1295-ben alapítottak államilag engedélyezett bankot. 

14 



Amikor Margarethe Maultasch,  a gazdag örökösn�  lemondott a Habsburgok 
javára tiroli birtokairól, akkor Innsbruck is a Habsburgoké lett (1363-ban). 
A város legnagyobb jótev� je, fejleszt� je I. Miksa császár volt, aki ide helyezte 
székhelyét. Az udvari f� urak siettek olasz stílusú palotákkal beépíteni a várost, 
ezek az épületek a mai napig a legszebb látványosságai Innsbrucknak. 
Az óváros ellipszis alakú épületegyüttes, a város magja a középkori vár helye. A 
kés�  gótikus óváros a házak keskeny és díszes homlokzatával, sz� k utcáival, 
szép kapubejárataival, formás erkélyeivel tiroli hagyományokra utalnak. Az 
egész óváros néhány keskeny, de igen fest� i utca, hat híres épülettel. 
Az árkádokkal szegélyezett, üzletekkel, kávéházakkal kialakított, legfest� ibb és 
legforgalmasabb utcáján jutottunk el a város egyik jelképéhez, a 
Goldenes Dachl (Aranytet�  ), nevezet�  erkély alá. 
 

Az Aranytet�  kés�  gótikus stílusban remekbe 
alkotott oszlopos erkély, amelynek tetejét 3450, 
t� zben aranyozott, apró rézlemez fedi s 
varázsolja csillogóvá. 
Az épület, amelyhez I Miksa császár 1500-ban 
a világhíres erkélyt hozzáillesztette, a hercegi 
rezidencia egy része volt. A házat valamikor 
díszesebbre építették, de 1822-ben simábbra 
faragták. Valaha itt húzódott a város f� tere, 
innen gyönyörködött a császári udvar hol a 
nyüzsg�  vásári népben, hol lovasjátékokban. 
Az erkélyr� l manapság fúvós zenekarok 
szórakoztatják az odaseregl�  hallgatóságot. 

Stadtturm ( Várostorony ) a torony is a város egyik jelképe. Erkélyér� l 
pompás kilátás nyílik a városra és környékére. 
Hofburg ( Várpalota ) 

 
Ez a valamikori császári várpalota a 15.-
16. században épült, Miksa császár 
építette, székhelyéül. Id� vel földrengés, 
t� z pusztította, míg aztán Mária Terézia 
elrendelte újjáépítését. 
Hosszú f� homlokzata keletre tekint, két 
kapuzattal. A palota déli szárnyában van 
az Udvari kápolna. 
A nagy terjedelm� , de arányos palotát 
két kupolás körtorony zárja le.  
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A palota belseje csalódást okozott, néhány termet láthattunk csak azok is 
berendezés és bútorzat nélküliek voltak.  
Sokkal izgalmasabb kiállításra bukkantunk, ami a turizmus múltját és jelenét 
mutatta be a legkorszer� bb eszközökkel. Alig lehetett a társaságot elvonni a 
térképek, festmények, fotók és tárgyi emlékek mell� l. 
Hofkirche ( Udvari templom )  

Ferdinánd adott rendeletet, hogy nagyapja, I. 
Miksa síremlékét méltóképpen helyezhesse el, de 
� t végül nem oda temették. A világhír�  hatalmas 
feketemárvány szarkofág tetején a császár 
életnagyságú bronzalakja térdepel. 
Körülötte 28 életnagyságúnál nagyobb szobor 
sorakozik, köztük Zsigmond magyar király lánya 
Erzsébet is. A német reneszánsz legjelent� sebb 
alkotása. 
Rögtön a f� bejárat mellett balra láthatjuk Hofer 
András szabadságh� snek 1834-ben felállított 
síremlékét. 
A templom stílusa kés�  gótikus, szép reneszánsz 
el� csarnokkal. 

 
Maria – Teresien – Strasse a város 
f� utcája, oda-vissza bejártuk. Déli 
bejáratánál áll a Diadalkapu, észak felé 
haladva a Tartományi Székház épülete 
magasodik, szembe vele a Szerviták 
temploma áll. Egy kisebb téren emelkedik a 
Szent Anna oszlop.  
A városnézésben és sétálásban is el lehet 
fáradni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készül a vacsora 
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Esti hangverseny Stanzach f� terén 
 
6. nap, augusztus 05. szerda 
 
Ezen a napon két túrát is szerveztünk, délel� tt a tavakat gyalogoltuk körbe, 
délután vártúrát szerveztünk. Utunk a Lech-völgyön át, vezetett. 

A Lech Völgye 
A magyar történelemb� l ismert lech-mezei csata helye már Bajorország 
területére esik. A nagy vereséget, amely a nyugati kalandozásoknak örökre véget 
vetett, 955-ben Augsburgnál I. Otto hadaitól szenvedték el a magyar seregek. A 
menekül�  csapatot elfogták, s vezéreiket Bulcsut és Lehelt kivégezték. 
Stanzachból, ha észak felé indulunk mindig a Lech völgyében haladunk. Hajdan 
a Via Claudia Augusta nevet kapta, egyike volt a rómaiak legfontosabb 
kereskedelmi s katonai útjainak Germánia és Itália között. 
A Lechtali- és az Allgauer-Alpok közti széles völgy a Kelet-Alpok legszebb 
folyami tájai közé tartozik. � k vadromantikusnak hívják e vidéket. 
 
Reutte (854m tszf.) Lechtal legjelent� sebb városa, az osztrák-bajor határtól 14 
kilométerre. Jelenleg 6100 lakosa van. Szintén kikerülhetetlen, áthaladunk rajta, 
ha észak felé tartunk. Majdnem mindig erre jártunk, ha autóval mentünk. 

Nemcsak mint téli és nyári üdül� hely, 
hanem élénk textil- s fémipara van. 
 
Reutte legérdekesebb látnivalói a m� vészi 
oromzatokkal, erkélyekkel, homlokzati 
freskókkal ékes polgárházak, amelyek a 
szomszéd svábföld építészeti hatását 
tükrözik. Közülük is kiemelkedik a 
Városháza. 
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A városon áthaladva igyekeztünk a mai nap céljához, a két tóhoz, melyet 
csatorna köt össze. Nyáron menetrend szerint két hajójárat is közlekedik mind a 
két tavon. A vízpartot körülvev�  erd� ség érintetlen, csendet és nyugalmat kínál. 

 
 
Heiterwang (994m tszf.) nyári 
üdül� hely központjában parkíroztunk s 
innen indultunk a tavak melletti túrára, 
igaz a jelzéseket nehezen találtuk meg. 
 
 
 
 
 

Heiterwanger tó (976 m tszf.) 3 kilométer hosszan nyúlik el. A két tavat erd� s 
hegyek fogják körbe, kialakulásukat egy hegykúp csúszása okozta (suvasodás). 

 
 

Plansee (976 m), keskeny 6 kilométer 
hosszú tengerszem, 76 méter mély. A 
második nagyságú Tirolban. A tó 
legélvezetesebb kilátópontja a tó 
északkeleti végén van, ahol rövid 
pihen� t is tartottunk.  
Gyakran találkoztunk tanösvény 
táblákkal, amelyek a római korok hajdan 
itt lakó emberek életét ismerteti 
szöveggel és fotókkal. 
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A busznál gyülekeztünk és innen indultunk a délutáni várlátogatáshoz. 
A térképen három várat jelölnek Ehrenberg név alatt. Melyik a leglátványosabb 
melyiket érdemes felkeresni? A tavaktól észak felé haladva a Lermoost és 
Reuttét összeköt�  országút két oldalán állnak a várromok. Az els�  várat a 13. 
században emelték, amely az évszázadok során nemcsak Reuttét védte, hanem a 
tartomány leger� sebb vára is volt. A felújított várrom jelenleg a legnagyobb 
tiroli kulturális építmény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
A jobb oldalon fenyvesek között megbújva az Ehrenberger Klause található, 
1050 méteren. Lentr� l nem is látható, de a magasabb várból lencsevégre is 
kaptuk. 
Az út bal oldalán hatalmas parkoló várja az ide érkez� ket (950 m). A mi 
nagyméret�  buszunk nagy-nagy ügyeskedéssel tudott rákanyarodni a sz� k és 
lejt� s bevezet�  útra. A szerencsés megérkezés után nézhettünk szét az 
összesz� kült völgyben. Itt építették ki azt a nagy kiterjedés� , múzeum együttest, 
amely számtalan kínálattal csalogatja, f� leg a gyerekes családokat. E 
gyönyör� en felújított helyen, Henry lovag interaktív történetét mutatják be. 
Ebben a történelmileg nagyon fontos várban visszamehetünk a múltba és 
végigkísérhetjük Henry lovag a kedveséért és a lovagságért vívott harcát, melyet 
15 interaktívan berendezett szoba életszer� en mutat be. 
A tájékoztató táblák eligazítása alapján két csapatra oszlottunk, a rövidebb túrát 
vállalók a Burgruine Ehrenberg romjához sétáltak fel, mely 1100 méter magas 
hegy tetejére épült.  
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A zergék a fels�  várba indultak, 
melynek neve: Schlosskopf, ami 1250 
méter magasságon, a hegytet� n 
terjeszkedik. A vár tornyából minden 
irányba szabad a kilátás. Körös-körül 
kékes-zöldes párába vesz�  magas 
hegyek.  
 
A fels� , hajdani vár így nézett ki. 
 
 

Kicsinek látszó szelíd folyó a völgy 
aljában kanyarog, ameddig a szem ellát. 
Apró települések, piros tet� s házak 
sokasága, a tapintható csendben, ez a 
megérdemelt jutalmunk a 
fáradozásunkért. Ráadásként a romos 
palota egyik szobájában, óriási 
h� t� szekrényben hideg italt lehetett 
vásárolni. A két várat összeköt�  
meredek utat választottuk, és így a 
lejjebb épült várat is körbe járhattuk. 
 
                              

 
Burgruine Ehrenberg a középs�  vár        Ehrenberge Klause az út jobb oldalán  
 
Aki még er� t érzett magában, az elindult esti sétára a szépen kivilágított faluban, 
vagy vásárolgatott a helyi boltocskában. A konyhások pedig készítettek a 
vacsorát a megéhezett, elfáradt társaságnak. 
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7. nap, augusztus 06. csütörtök 
 
A gyalogtúrák kínálatában három nehézségi fokozatot különítettünk el. 

 
A könny�  feltételeket vállalókat Szamóca 
csoportnak neveztük el. 
Túravezet� jük: Zsigmond Dánielné, Julika volt. 
 
 
 
 
 

A közepesen nehéz túrázók csoportja a Maci 
csapat nevet választotta. 
Túravezet� jük: Pásztor Istvánné, Vilma volt. 
� k is eljutottak majdnem mindenhová, csak 
lassabban, vagy rövidített útvonalon. 

 
 
 
A nehéz túrák résztvev� it Zerge csoport névre 
kereszteltük. 
Túravezet� : Váradi Zsófia volt. 
Ezeken az utakon az igazi kihívást a nagy 
szintkülönbség megmászása jelentette. 
 
 
 

Ezen a napon Höfenbe igyekeztünk, ahonnét felvonóval emelkedtünk fel az 
alpesi legel� re és a hegyvidékre. A gerincek, mint kilátópontok pompás hegyi 
vándorlásokra és csúcstúrákra szolgálnak. 
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A hegyi állomásnál a csapatok szétváltak, különböz�  utakon indultak, erejüknek 
megfelel�  túrát választottak.  

A Zergék és a Macik A Hahnenkamm 
(Kakastaréj) csúcsát mászták meg, 
bemelegítésként.  
Nyugat felé a svájci hegyeket láthattuk, 
kelet felé pedig a Lech-völgyére 
tekinthettünk le. A gerincen haladva hat 
2000 méter körüli csúcsot lehet 
megmászni, a Kakastaréj is köztük van, 
ahonnét pompás magashegyi tájakban 
gyönyörködhetnek a turisták.  
 

A csúcsról leereszkedve, az Alpesi Virágoskertbe (Alpenblumengarten) értünk. 
A virágoskertet 1976-ban alapították, a lelkes hegyi � rök. Nagyon sok 
munkaórát végeztek szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A 
legszükségesebb hozzájárulást az épít� anyagra a barátság kasszából és 
adományokból teremtették el� . Ide gy� jtötték össze a hegységben elszórtan él�  
virágokat és nevüket táblákkal jelölték. 
A kert területe a sziklákkal együtt 2 ha, 800 méter kiépített úttal. 

 
A kert bejárása után a gerincen indultunk tovább, az alpesi legel� kön. A 
következ�  turita ház a Lechaschauer Alm nevet kapta. Itt pihentünk és 
ébédeltünk. A Zergék rövidebb id� t töltöttek itt, mert � k gyalog mentek le a 
buszig. A többiek, pedig visszasétáltak a felvonóhoz és azzal mentek le a 
parkolóig. A hegyi réten találkoztunk tehenekkel, lovakkal és vadvirágokban 
gyönyörködhettünk. A Zergék még érintették a Gehren Alm turistaházat, majd 
meredek hegyoldalon ereszkedtek lefelé a lakott településekig. Azt gondolták, 
nemsokára elérkeznek a célhoz, de az még váratot magára, mert kacskaringós 
települések között vezet�  út várt még rájuk. 
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Vacsora után ismét szabadtéri hangverseny hívogatott. Míg az el� z�  alkalommal 
a helybéli fúvósokat hallhattuk, most más településr� l érkezett egy nagyobb 
csapat, szép népviseletben. A felvonuláskor a kísér�  hölgyek kis fahordóban 
hozott itallal kínálták a néz� ket. 

8. nap, augusztus 07. péntek  

 
Szamócák Stanzach környékén sétáltak, pihentek és napoztak a patak parton. 
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Macik, fakultatív programot szerveztek maguknak, olyan helyet kerestek, ahová 
felvonóval felmehettek és ott túráztak. 

  
A Zergék a Grubaspitze meghódítására indultak 13-an. Mivel a krónikás is velük 
tartott, így van mir� l beszámolnia. Vorderhornbachtól indult a jelzett út, rögtön 
emelked� vel. Az osztrákok menetid� t adnak meg és szintkülönbséget.  
Az adatok: 8 óra menetid� , és 1330 méter szintkülönbség. A keskeny gyalog út 
kanyargott, kerülgette a közbees�  hegyeket, de végül is valahol fel kellett érni a 
kopasz, sziklás csúcsra. A cél pedig nagyon lassan közeledett, vagy mi 
kaptattunk csigatempóban. Amikor azonban felértünk, kárpótolt bennünket a 
ritkán megélt magashegyi panoráma. 
Boldogan jelentettük rádiónkon Szemán Lacinak, hogy meghódítottuk a csúcsot, 
pont a falunkra tekinthetünk, és még az is látjuk, hogy éppen a sörét 
kortyolgatja. Lentr� l hatalmas kacagás hangzott fel az éteren keresztül, a 
következ�  megközelít�  válasszal: még itt se ihatom nyugodtan, ellen� rzés nélkül 
az italomat. 
Lefelé ugyan ott ereszkedtünk le, abban bízva, hogy az könnyebb lesz. Hát, volt 
ahol rákjárásban közlekedtünk, máshol pedig hason kúszva jutottunk alább a 
sziklás részeken. Felfelé észre se vettük a zúzalékos ösvényeket, lefelé bezzeg 
óvatoskodtunk. Mindannyian szerencsésen leérkeztünk, ahol nem gy� ztük oltani 
szomjunkat a helyi sörkülönlegességgel.  
Vacsora után még Jani harmonikázott énekeltünk és táncoltunk, majd pakoltunk 
és készül� dtünk a másnapi hazautazásra. 
 
9. nap, augusztus 8. szombat 
 
Korán ébredtünk, mert a házat tisztán, kitakarítva és rendbe kellett átadni, mert 
este már jött a következ�  csoport. A kulcsokat nem kellett leadni, mert ott az 
ismeretlen dolog. Amikor megérkeztünk és elkértük a kulcsokat, azt mondta az 
összeköt� , szerinte nincs is, itt nem szokták bezárni, a házat még akkor, se ha 
mindenki elmegy, és nem marad otthon senki se. 
Még egy utolsó búcsú-integetés után, elt� nt a falu és mi Németország felé 
indultunk haza. 
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Közeledve a német határhoz a Zugspitze 2967 méteres csúcsa magasodott 
fölénk. Osztrák oldalon 1926-ban építették meg a Zugspitzbach-t, a felvonót. 
Német oldalon két helyr� l is indul kötélpálya, de nem tartozik az olcsó 
mulatságok közé a felmenetel. 
Fél napos autózás után értük el Melket, ahol a délutánunkat és esténket töltöttük. 
A Melki Apátság 
A Szent-Benedek rendi apátság a Duna 
mentén található. Az UNESCO 
világörökségi védelmét élvezi. Több mint 
900 éve élnek itt szerzetesek Szent 
Benedek regulája szerint és látják el, az 
oktatást és a lelkipásztori teend� ket. 
Az iskola 33 osztályában körülbelül 860 
tanulót oktatnak. 
 

Az apátságba a keleti f� kapun lehet bejutni, 
amit két bástya szegélyez. Az els�  udvarból, 
jobb kéz felöl az egykori er� dítmény két 
Babenbergi-tornya, egyikét láthatjuk. 
A palotaszer�  homlokzat az egész barokk 
kolostorépítészet nagyságát és dics� ségét 
hirdeti. A háromszögben a felírat: nincs más 
dics� ség, csak a kereszt által. 
Itt áthaladva a bels�  udvarra érünk. 

 
Az udvar délkeleti szárnyában alakították ki a császári szobákat, amiket ma 
nagyrészt, múzeumnak rendeztek be, ahol az apátság történelmi, m� vészeti és 
korunkbeli jelent� ségét dokumentálják. 11 termen haladhatunk keresztül. Az 
els� ben Szent Benedek 529-ben megfogalmazott szerzetesi szabályzata fogad. 
Ami azt írja el� , hogy az imádság, a munka és a tanulás képezze a közösségi élet 
alapját. Az utolsó terem neve: A mozgás az élet jele. Azt jelenti, hogy még élek. 

A császári lakrészhez kapcsolódó, díszteremként, illetve 
étkez�  helységként szolgáló márványtermet a császári 
udvar és vendégei számára alakították ki. 
Az ajtóbetétek és a sarkok salzburgi márványból, a falak 
pedig m� márványból készültek. 
Egyik ajtó feletti felírat a bencés rend, szabályzatából 
származik: Mindenkinek adjátok meg a megfelel�  
tiszteletet. 
A mennyezet freskók római mitológiai jeleneteket 
ábrázolnak. 
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Az emeleti erkély a márványtermet és a könyvtárat köti össze, ahonnét 
csodálatos kilátás nyílik a Dunára és Melkre. Az apátság felé fordulva el� ttünk 
magasodik a templom hatalmas épülete, felfelé tör�  tornyaival és kupolájával. 

 
Egy bencés kolostorban a templom utáni 
legfontosabb helység a könyvtár. 
A könyvtár 1888 kéziratot � riz: a 
legrégebbiek a 9. századból származnak, és 
köztük van 10-11. századi Vergilius-
másolat is. 
1997-ben fedezték fel a kéziratok között a 
13. századból származó Nibelung-ének egy 
töredékét. 
 

A templom egy hatalmas boltozatos 
csarnoképítmény, falfülkékkel és galériákkal, 
valamint egy 64 méter magas kupolával. 
Az apátsági templomnak öt harangja van.  
Az aranyozott f� oltár témája Péter és Pál 
apostolok elbúcsúzása. A legenda szerint 
ugyanazon a napon vezették � ket a börtönb� l a 
kivégz� padra. A kereszthajó oltárai, az apátság 
véd� szentjeinek, Szent Kálmánnak és Szent 
Benedeknek vannak szentelve. 
1970-ben új orgonát építettek, amely 3553 sípból 
áll és teljesen mechanikus szerkezet� . 
 
A langyos nyári estét sétálással, pihenéssel töltöttük és engedtünk a csábításnak. 
A szállásunkon Kulcsár Jani vezetésével asztalitenisz csaták zajlottak, mások 
pedig még elköltötték az út utolsó vacsoráját, miközben nézték a versengést. 
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10. nap, augusztus 9. vasárnap  
 
Bécsi városnéz�  sétánkból több jutott buszos városnézésre, mint terveztük. A 
Svéd téren várt az idegenvezet� nk, ahol a busz nem várakozhatott. Els�  
próbálkozásunk nem sikerült, korábban érkeztünk a kijelölt id� pontnál. Így a 
belvárost övez�  ringen ( körgy� r� n ), kétszer körbe autóztunk, mire végre 
összejött a találkozó. Kissé tört magyarsággal, de megkezdte a város 
bemutatását, mint kés� bb kiderült, nagy sikert aratott, f� leg a hölgyek körében. 
Wien, magyarul Bécs az Osztrák Szövetségi Köztársaság f� városa. Mintegy 
másfél milliós lakosságával, 415 négyzetkilométeres kiterjedésével Közép-
Európa egyik legnagyobb városa.  
Bécs els� sorban a Dunának köszönheti jelent� ségét, mégsem tekinthet�  
Budapesthez hasonlóan dunai varosnak. A folyam a külvárosokat szeli át. A 
városban a jóval keskenyebb, mindössze 17 km hosszú Duna-csatorna húzódik. 
A város névadó folyója a Wien a Bécsi-erd� ben ered. 
Ismét a Ringen autóztunk, elhaladtunk a F� vámhivatal, a Vásárcsarnok, a 
Hangversenyterem, a Történeti Múzeum, a Kiállítási palota, a Népszínház, az 
Igazságügyi Palota, és a Törvényszék épülete mellett. 
Elhagyva a belvárost, a Práter mellett autóztunk. A Duna és a Duna-csatorna 
között fekv�  sziget hajdan királyi vadaskertként m� ködött, majd 1776-ban II. 
József a lakosság számára is megnyitotta a területet. 1873-ban a Bécsi 
Világkiállítás céljára jelent� s részét lefoglalták, amely ma is vásári terület. 
A Volksprater ( Vidámpark ), vagy „vurstli” a bécsiek kedvelt szórakozóhelye. 
Mindjárt a bejárat mellett áll a népszer�  Riesenrad ( Óriáskerék ), a város egyik 
jelképe. A lassan forgó kerék zárt fülkéib� l nagyszer�  kilátás nyílik a városra. 
Átautóztunk a Duna-hídon, a folyó bal partján hosszan elnyúló szigetet zár az 
Öreg-Duna. Kertes villák, strandok, horgászhelyek és az állandó virágkiállítás 
várja a pihenni vágyókat.  
 

Visszatérve a belvárosba, végre 
elindultunk a gyalogos városnézésre. 
Els�  utunk a Kunsthaus Wien-be 
vezetett. 
A fest�  és építész Friedensreich 
Hundertwasser ( 1928-2000 ) nemcsak 
új utakat mutatott a bécsi építészetnek 
sajátos stílusával, amelyre a színes 
felületek, a szabálytalan formák 
jellemz� ek, be- és átnöv�  burjánzó 
zölddel, hanem egy kiállítási 
központot is létrehozott. 
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Itt saját alkotásain kívül a kortárs m� vészet izgalmas m� vei is megtekinthet� k 
ideiglenes kiállításokon. 
Hundertwasser mester megvásárolta az egykori Thonet bútorgyárat és teljesen 
átépítette az � rá jellemz�  stílusban, szabálytalan alakú színes üveg, fém, tégla, fa 
és kerámia felhasználásával. A földszinten kávézó és üzlet található. 
1991-ben nyílt meg két emeleten állandó Hundertwasser kiállítással, két 
emeleten pedig ideiglenes kiállítások tekinthet� k meg. 
A Kunsthaus közelében áll a „Hundertwasser ház”, Bécs legfurább lakóháza. 

 
A Hofburg épületkomplexumának bejárása következett.  
A Habsburg császárok egykori híres rezidenciája nyolc évszázadon át épült, 
b� vült és 1913-ra fejez� dött be. Az épületegyüttesben 18 épületrész, 54 
lépcs� ház, 19 udvar és 2600 helyiség van. 

Mi, a Heldenplatz  ( H� sök tere ) felöl 
kezdtük a sétát. A félköríves f� homlokzatú 
palota a Burg legfiatalabb része, melyet 
Neue Hofburg ( Új palota ) néven 
ismerünk. 
A palota el� tt Savoyai Jen�  herceg 
emlékm� ve, vele szemben Károly 
f� hercegnek, az 1809-ben Napóleonnal 
vívott csata gy� ztes hadvezérének az 
emlékm� ve áll. 

A Lipot szárnyon keresztül jutottunk Az In der 
Burg nevezet�  várudvarra, ami eredetileg 
lovagi tornák színhelye volt. Közepét I. Ferenc 
császár emlékm� ve díszíti. A szobor mögött áll 
az Amália szárny az özvegy császárnék 
lakosztályaival. 
A homlokzaton nap és holdóra látható. 
Ezen a téren a Sándor-szárnyban lakott az 
utolsó Habsburg király, IV. Károly. 
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Svájci udvar 
Valaha itt állt a régi vár, ennek volt udvara,  
a Svájci udvar. Az udvar és a kapu Mária 
Terézia svájci gárdájának emlékét � rzi, de 
van olyan feltevés is, amely szerint azért 
svájci udvar, mert az els�  Habsburgok a 
13. század második felében Svájcból 
érkeztek Bécsbe. 
Az udvarból nyílik a Kincstár, amelynek 
14 termében a Német-római császárság és 
a Habsburgok hatalmi jelvényei, korona 
ékszerei képezik a legnagyobb 
látványosságot. 
A várkápolna bejárata szintén a svájci 
udvarból nyílik. Az egész vár eredeti 
építési id� szakból már csak a Várkápolna 
gótikus részei maradtak meg. 

Egy keskeny átjárón, amely hajdan várkapu 
volt, jutunk át a József térre. 
A Josefsplatz az egységes barokk téralkotás 
szép példája, a tér közepén II. József lovas 
szobra áll. A Báltermek épülete is itt van. 
A tér délnyugati oldalán a nemzeti Könyvtár 
épületét csodálhatjuk meg. A majd  
kétmilliós könyvállományból számunkra a 
legérdekesebb Mátyás 34 Corvinája és Vitéz 
János hét kódexe. 
Ezzel elköszöntünk a vártól, és tovább sétáltunk a híres gótikus templomhoz. 

 
Stephansdom, Szt. István-székesegyház 
108 méter hosszúságával és 70 méter szélességével 
Ausztria legszebb és legnagyobb gótikus temploma. 
137 méter magas tornya Bécs szimbóluma. 
Névadója a kereszténység els�  vértanúja (37-ben). 
A templom meredek tet� szerkezetét a Bécset 
megszálló Mátyás király építette meg és fedette le 
mázas cseréppel. Ezt, a második világháború 
pusztítása után acélvázas szerkezettel pótolták. 
A templom délnyugati sarkában találjuk a 
máriapócsi könnyez�  Madonnát. A csoda képet I. 
Lipót császár vitette Bécsbe, 1683-ban. 
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 A templom hajója         A máriapócsi Madonna 
 

 
 A Bécsi Operaház    A Parlament épülete  
      
 

Búcsú Bécst� l, indulás hazafelé. 
 
A M� vészettörténeti Múzeum 
A lépcs� ház mennyezetét Munkácsy 
Mihály képe díszíti. 
Magyar vonatkozású híressége a 23 
darab színaranyból álló, körülbelül 10 
kg súlyú nagyszentmiklósi lelet. 
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TIROLI UTASLISTA 
 

 
 
 

1. Almási Zoltán 
2. Almási Zoltánné 
3. Aranyosi Miklós 
4. Balázs Tímea 
5. Bartók Julianna 
6. Bereczki Dániel 
7. Bereczki Dánielné 
8. Bodnárné Holló Éva 
9. Császár István 
10. Császárné Juhász Mónika 
11. Cseh Zoltán gkv. 
12. Cs� riné Kardos Éva 
13. Dömötör József 
14. Dr. Királyné Papp Katalin 
15. Dr.Szögeczki Ildikó 
16. Dudás Lászlóné  
17. Farkas Piroska 
18. Galuska Ilona 
19. Gebei Szonja 
20. Gombár Lászlóné 
21. Gombár Zoltán 
22. Horváth Ilona 
23. Hulicskó Andrásné 
24. Iróczki Ferenc 
25. Kalászi István 
26. Káplár Mihály 
27. Katona Lászlóné 
28. Kerekes Miklósné 
29. Kerekesné Sz� cs Katalin 
30. Kiskun Magda 

 
 
 
 
 
 

31. Kisszely Papp Ferencné 
32. Kondrát István 
33. Kovács Béla 
34. Kovács Lászlóné 
35. Kreiter Ilona 
36. Kriston Csilla 
37. Kriston Csilla 
38. Kriston Levente 
39. Kuchta Bertalanné 
40. Kulcsár János 
41. Lugosi Judit 
42. Madarász Ildikó 
43. Mankovits Tamásné 
44. Matiszkóné Papp Margit 
45. Nagyné Novák Éva 
46. Pacsirta Éva 
47. Palásthy Pál 
48. Pásztor Istvánné 
49. Pellei Dalma 
50. Pindur Tibor 
51. Pindurné Antal Katalin 
52. Sajbán Józsefné 
53. Sum Anna 
54. Szemán László 
55. Szemán Viktória 
56. Szemánné Máté Katalin  
57. Teleki Sándor 
58. Váradi Zsófia 
59. Zsigmond Dánielné 
60. Galvács Márta 

 
 


