
Ausztriában jártunk…. 

 2013. május 31. hajnal fél 5. Álmos diákok, tanárok, szülők gyülekeztek a Lehel Vezér 

Gimnázium előtt. Várakozással telve foglaltuk el helyünket Berki Berci bácsi autóbuszán, 

amellyel kétnapos ausztriai kirándulásra indultunk. A program: Melk, Linz, Salzburg, a 

hellbrunni kastély, Hitler egykori nyaralója, a Sasfészek Berchtesgadenben, Hallstatt és a 

Mondsee.  

      

    Nem szegte kedvünket az sem, hogy nem sokkal indulás után szemerkélni kezdett az eső.  

 Utunk első állomása Melk volt. A város legfontosabb látnivalója a Duna fölött 

fekvő barokk stílusú bencés apátság. A Szent Benedek–rendi melki apátság Wachau jelképeként 

az UNESCO világörökségi védelmét élvezi. Több mint 900 éve élnek itt szerzetesek Szent 

Benedek regulája
 
szerint, és látják el feladataikat, az oktatást és a lelkipásztori teendőket.  

   

   Lehelesek a főpapi udvarban 

Sajnos az idő rövidsége miatt csak kívülről gyönyörködhettünk e csodálatos épületegyüttesben, 

mert várt ránk Linz és az ottani idegenvezetőnk. 

 Linz Ausztria Felső-Ausztria tartományának székhelye. 191 107 lakosával Bécs és Graz 

után Ausztria harmadik legnépesebb városa. A város keleti határa a Duna, mely északkeleti-

délkeleti irányban, félkörben átfolyik, majd határolja a várost. A várostól délre kezdődik az Elő-

Alpok vidéke.  
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 Az időjárás továbbra sem fogadott bennünket kegyeibe, vigasztalanul esett az eső, de 

nem hátráltunk meg! Megtekintettük a város látnivalóit, még az igazi „linzert” is 

megkóstolhattuk idegenvezetőnk jóvoltából. 

      

 

               

   

 A város madártávlatból     

    

Az Alter Dóm kívül     ….és belül  

 

 A város szívében elhelyezkedő Hauptplatz közvetlenül a Duna mellett található. A 220 



méter hosszú és 60 méter széles tér közepén áll a Szentháromság-szobor. Magán a területen 1200 

óta nemigen történtek nagyobb átalakítások, csak apróbb felújítások. A területet körülölelő házak 

reneszánsz és barokk stílusban épültek, s e zárt tér Európa egyik legnagyobbjának számít. A 

zártságot csak a Duna látványa oldja fel, mely mintegy megtöri a "doboz"-hatást. 

Innen Hallstatt felé robogtunk, ami egy felső-ausztriai barokk kisváros az Alpokban, 

a Hallstatti-tó partján. Neve a kelta hagyományok szerint„a só helye” kifejezésből származik. 

Lakóinak száma 758 fő (2016.) 

A tó környékét és a települést az UNESCO a világörökség részének nyilvánította. 

A városba egy közel egy kilométeres alagúton lehet bejutni. Az autókat kitiltották a belvárosból, 

de hely igazából úgysem lenne a számukra.   

   

A kisváros főtere Ausztria talán legszebb főtere. Olyan, mint egy mesebeli tér, mesebeli kis 

virágos házikókkal, és a Szentháromság-szoborral a közepén. 

     

   

 

Hallstatt legfőbb nevezetessége a Mária mennybemenetele templom, mely a 12-15. században 

épült. A templom a hegyoldalba épült késő gótikus stílusban, túlélte az 1750-es tűzvészt.  

A templomkert hatalmas munkával készült a sziklafalba vájva, amelyben a város temetője kapott 

helyet, de végül szűknek bizonyult, ez tette szükségessé a Csontház létrejöttét. 

A Csontház a templom melletti kis kápolna, ahol a hallstatti ember a végső nyughelyére lel. 

A plébániatemplom kertjében teraszosan kialakított temető hamar elérte határait, így más 

lehetőség nem lévén a 18-19. században a korábbi sírokat (8-10 éves) fokozatosan felszámolták. 

Az azokból előkerült koponyákat megtisztították, kifehérítették, majd kalligrafikus betűkkel 

ráírták az elhunyt nevét, esetenként díszes virágmotívumokat festettek rá, és a csontházban 

helyezték el. Több mint 1200 koponya található itt, közülük 610-re festettek virágos mintákat, 

melyeket sorban egymás mellé helyeztek, ügyelve, hogy a közeli hozzátartozók egymás mellett 



legyenek elhelyezve. Természetesen ma már másik, modernebb temetkezési formát is lehet 

választani, azaz a hamvasztást. Az utolsó koponyát 1995-ben helyezték el a csontházban, ez 

közvetlenül a kereszt mellett található. A nő 1983-ban hunyt el, és az volt az utolsó kérése, hogy 

helyezzék el őt a csontházban. 

  

    A Mária mennybemenetele templom    Csontház 

 

   

Irány Salzburg! Az eső továbbra is ömlik! 11ºC-ban didergünk! 

Salzburg Ausztria Salzburg tartományának székhelye. A várost gyakran „Mozartstadt”-nak is 

nevezik, hiszen itt született, és rövid életének több mint a felét itt is töltötte Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

Átfázva, átázva, de egy csodálatos nap élményeivel érkeztünk meg Salzburgba. Szerencsére a 

szállóban fűtötték a szobákat, így gyorsan felmelegedtünk. 

Másnap a városnézést a Mirabell-kastély kertjében kezdtük, megnéztük Hohensalzburg várát, a 

város főterét, Mozart szülőházát és lakóházát, a Dómot és a Hellbrunni kastélyt. 
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 A Mirabell- kastély parkja      

       

         Mozart szülőháza      

 

 

Sajnos Hitler egykori nyaralóját, a Sasfészket (Kehlsteinhaus) nem tudtuk megnézni, mert az 

előző éjjel leesett nagy hó miatt (június 1-jén!!!!) az oda vezető utat lezárták. 

Hellbrunn 

Markus Sittikus salzburgi hercegérsek a vigalom és a kikapcsolódás korábban soha nem látott 

formájában terveztette meg a Hellbrunni kastélyt. A nyári rezidencia rekordidő alatt, 1612 és 

1615 között épült fel. Idilli fekvése Salzburg déli részén más szempontból is tökéletes volt: a 

vizekben gazdag hellbrunni hegy a vizet a kastély meghatározó elemévé tette. Ennek 

legkülönlegesebb megjelenési formája a manierista vízi játékok, amelyhez hasonló nincs sehol 

máshol. A mechanikus színháztól a vízköpő szarvasokon át egészen a vízsugáron táncoló 

koronáig a hidraulikus automaták hihetetlenül ötletesek és varázslatos látványt nyújtanak. 



   

       Csoportunk a kastélyparkban         Meglepetés!!!! 

Utunk utolsó ausztriai állomása a  Mondsee  Felső-Ausztriában, a Salzkammergut régióban. 

Az Attersee mellett található. Délnyugati partja képezi a határt Felső-Ausztria és Salzburg 

tartomány között.  

   

Van, aki fázik, van, aki nem! Fábián Nikolett       Még egy pillantás a tavat körülölelő hegyekre. 

tanárnő nem! 
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Útban hazafelé…… 

   

Végre újra itthon! 

Csodálatos két napot töltöttünk Ausztriában. Szerencsére az igazi ítéletidőt”megúsztuk”! 

„2013. június 1-jén és 2-án Ausztria nyugati és középső részén négyzetméterenként 200–

220 liter eső esett, ez 3-ára 2–10 literre mérséklődött. Ausztriában a Duna, az Inn és 

a Salzach mentén volt nagy árhullám. Salzburgnál a Salzach június 2-án magasabb szinten volt, 

mint 2002-ben.  

A világörökséghez tartozó Hallstatt egy részét és az alsó-ausztriai Melk történelmi belvárosát 

június 2-án elöntötte a víz.  

Június 4-én Linznél 924 cm-en állt a vízszint, számos épületet elöntött az ár. Este 23.45-kor 

a Wachau térségben található kienstocki mérőálláson 10,79 m-es szintet mértek, amely 14 cm-rel 

maradt el a 2002-es szinttől.
  
Ausztriában hat embert halt meg, és egy eltűnt.

”
 (wikipedia) 

 

 

Fotók: Vágány Sándor   Mészáros Pálné munkaközösség-vezető, szervező 
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