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Sok szervezőmunka után kerestük meg a Z(s)eppelin Utazási Irodát, hogy az 
általunk elképzelt utiprogramot megvalósítsa. Bennük nagyon kellemes és 
korrekt partnerre találtunk. 
Első állomásunk Németországot megelőzően - Prágától nem messze - Kutna 
Horában volt. 
A településsel való ismerkedést a város peremén a Kolostor kápolnában 
kezdtük. A kápolna pincéjében hátborzongató látványosságként mutatják be a 
több ezer- részint járványokban elpusztult- emberi csontokból kialakított 
díszítéseket. Ezek közül az ismertető a Schwarzenberg címert emeli ki. A 
csontok az emberi élet mulandóságát juttatják a látogatók eszébe.  
Nem messze gigantikus gótikus templomot kereshettünk fel, de a 
világörökséggé nyilvánított városmag nyújtotta a valódi élményt. A nagy múltú 
település valaha Prágával versengett, hiszen gazdag ércbányáit már a Xlll. 
században művelték. Saját ezüstpénzt verettek, bibliát nyomtattak, pompás 
kereskedőházakat és templomokat építettek. A templomok közül is kiemelkedik 
a Szt. Borbála. Kőcsipkés támpillérei, monumentális megjelenése, az épület 
harmóniája, a belsejében található szobrok és festmények több évszázad  
kimagasló alkotásait tárják a látogató elé. Építésze a prágai Szt. Vid 
temploméval azonos Péter Paler volt. Az elhúzódó munkálatok miatt a templom 
befejezésén többen is dolgoztak. Az ezüstpénzek kimunkálásához Firenzéből 
jöttek a pénzöntők, akik az Olasz Udvarban dolgoztak. Jelenleg  múzeum 
működik benne.. Az épület nevezetességéhez tartozik, hogy egy időben királyi 
székhely volt. Itt emelték Jagelló Ulászlót a cseh trónra, akit később 
Magyarországon is királlyá választottak.  
A Cseh medence peremhegységein át estére Drezdába értünk. Két éjszakát 
töltöttünk a Budapest szállóban. 
Másnap Szász-Svájc homokkő sziklái felé igyekeztünk. Pirnában hajóra szállt a 
csapat és alig egy óra hossza alatt elértük Basteit,. 
Itt Haás János geológus kollegánk nagyon aélapos előadást tartott térképen 
illusztrálva a Kárpát-régió és a környező területek földtörténeti kialakulását. 
Beszélt a kőzetek tulajdonságairól, a homokkő terület sajátosságairól.  
A folyó túloldalán várt a buszunk, hogy a Bastei kilátó ponthoz közel vigyen. A 
kilátó szinte a folyó fölé emelkedik. 
Az Elba völgye valóban festői képet nyújtott a magasból és a homokkő 
„bálványok” birodalma mindenkit magával ragadott. Néhány óra alatt bejártuk a 
kiépített sétányokat.  
 
Königstein 
Az Elba partjáról hirtelen magasodnak fel Königstein sziklái, hogy azután 
további erős, hatalmas várfalak még növeljék az erődítmény bevehetetlenségét, 
hiszen a szász választófejedelmek háború esetén itt találtak menedéket. Sőt 



Drezda műkincseinek egy része is itt vészelte át a második világháború 
bombázásait. Évszázadokon át épült a vár, 1589-ben több száz mesterember és 
földmunkás, jobbágy dogozott az erődítmény épületein. A kaszárnya, az éléstár, 
a 152m mély kút, a kápolna és a most felújított György szárny részben 
látogatható. Itt raboskodott J.F. Böttger hét esztendőn át. Az ismert alkimistától 
az arany előállítását remélték, de „csak” a porcelánt találta fel, ami a későbbi 
meisseni porcelán alapja lett. A főkapun való feljutás nagyon fáradtságos, ezért 
modern felvonó épült. A várból számos képet készítettek a kollegák. A 
panoráma felöleli a kanyarodó Elba-völgyet és a Lillienstein kéznyújtásnyira 
emelkedő szikláit.  
Időnk későre járt. Így csak rövid látogatást tettünk a szép környezetben 
emelkedő Honhstein várába. Bejáratánál a második világháborúban létesült 
koncentrációs tábor lakóinak állítottak emlékoszlopot. 
A harmadik napot szinte teljesen Drezdának szenteltük. 
 
Drezda 
A világháború előtt Európa egyik legnagyobb kultúrközpontja volt. Múzeumai 
hihetetlen gazdagságú festészeti, műszaki, porcelán, műkincs stb. 
gyűjteményeket mutattak be. A város pompás épületei szintén a szász 
választófejedelmek nagy építkezési kedvéről tanúskodtak. Az Elba jobb és bal 
partján világhírű épületek sorakoztak. A háború vége felé 1945. február 13.-áról 
14.-ére virradó éjjelen 35-40 ezer emberéletet követelt az amerikai 
szőnyegbombázás. A régi város szinte eltűnt. A Zwinger/1710-1732/, az 
Operaház/ Semperopera/ 1870-78 ,/ az Albertinum java része, a Hofkirche, a 
Frauenkirche, a Közlekedési Múzeum világhírű épületei megsemmisültek. Jó 
volt látni, hogy ma a Frauen Kirche eredeti állapotában látogatható és 
kupolájáról szép időben az egész város áttekinthető.  
Lelkes csapatunk felmászott és felejthetetlen kép tárult a szemük elé. Számos 
fénykép őrzi a nem mindennapi látványt. 
Csoportokra oszlottunk, és ki-ki érdeklődése szerint kereste fel a Zwinger 
termeit, az Albertinumot, ahol a világhírű kincs és iparművészeti gyűjtemény a 
Grünesgewölbe kapott helyet. Mások a Brühlsche terassé-ra, vagy a Hofkirhe 
bejárására indultak. Az Albertinum külső oldalán megcsodálható a szász 
hercegek felvonulását ábrázoló 102m hosszúságú oldalkép. 24 000 meisseni 
porcelán mozaikból újították fel 1906-ban. 
Erős Ágost alapozta meg Drezda hírnevét. Méltán áll a lovas szobra az óváros 
Főterén. Ismert mondása beigazolódott.”A fejedelmek építkezéseikkel nyerik el 
a halhatatlanságot.” 
Az egykor oly egységes városképet mutató Drezda most modern épületekkel, 
építkezésekkel megbontott, régi el nem bontott gyárnegyedekkel vegyes 
benyomást kelt. 
Estére a volt Nyugat-Berlinbe.(Hotel Ambassador) kaptunk szállást. 
 



Berlin 
Nagy várakozás előzte meg a városlátogatást, mert modernizálása, építkezései, 
kulturális élete állandó teret kap a médiában. 
 Sajnos rossz, borongós időben indultunk az Alexander Platzról. A Városháza, a 
Neptun kút és a Mária templom rövid fotósétája után az egykori „Berlini fal” 
egyik átkelőhelyéhez értünk. Checkpoint Charlie . 
A várost a második világháború után a győztes hatalmak felosztották. Majd két 
zóna véglegesedett: Kelet- és Nyugat-Berlin. 1961-ben még a keleti térfélen két 
méter magas falat húztak, amelyet 1989-ben bontottak le.-- Nem kell 
szégyenkeznünk. Ennek is van magyar előzménye.-- A helyszínen régi fotók 
mutatják be az egykori állapotokat. Korunk jó üzleti érzékkel ellátott tagjai a 
szomorú múltból nagyszerűen megélnek az itt kapható „emlékek”-ből. 
A Spreen való hajókirándulást az esős idő ellenére vártuk, bár java részt csak 
benyomásokat nyertünk. Az új hipermodern pályaudvartól indulva megkerültük 
a Múzeum-szigetet. Nemsokára a Reichstag impozáns kupolája felé 
igyekeztünk. A pompás üveg félgömb lehetőséget ad a kilátásra, de a kupola 
alatti parlamenti ülésekre is betekintést nyerhet a látogató. Gyors séta a 
Brandenburgi kapuhoz /1791/ Kalandos szerepe volt a történelem során. Mindig 
különböző győztes hadak vonultak át alatta. Napoleon a győzelem istennőjét a 
négyes fogattal Párizsba vitette, majd pár év multán visszahozták.. Hol náci, hol 
orosz zászló díszlett rajta. Most a béke kapujának szeretnék tekinteni. 
Végül a Múzeum-szigeten felkerestük a Pergamon Múzeumot. A Kis-Ázsiából, 
időszámítás előtti 2,3, századból származó szobrok, frízek, kapuk tárgyak 
visszavarázsolják a hellenisztikus kultúrát. A nap vég felé betértünk a Dóm 
épületébe, amely a legnagyobb temploma Berlinnek 40 szarkofágjában 
nyugszanak a Brandenburgi választó fejedelmek és a porosz királyok. A 
kupolája 114 méterre magasodik a város fölé. 
 
Az ötödik napon elsőnek Potsdammal ismerkedtünk. A környékkedvező 
klímája már évszázadokkal ezelőtt is sok volt az erdőség, amelyekben szívesen 
vadásztak a brandenburgi fejedelmek. II .Frigyest a környék a gyümölcsös és a 
szőlőskertei vonzották. A táj alkalmasnak látszott teraszos park létrehozására, 
amelyet legfelül pompás barokk épülettel zártak le. Ez a Sanssouci „ gond 
nélküli „park, benne épületegyüttesek, szökőkutak és szoborparkok. II. Frigyes a 
francia Napkirály versailles-i parkjával szeretett volna vetélkedni. A barokk 
épület rokokó stílusban készült el./1744/ A parkban szobrok, képtár, kínai 
teaház, szökőkutak stb. létesítésével növelte a kastélypark fényűzését. 
Ugyancsak Potsdamban ll. Frigyes unoka öccse IV Frigyes Vilmos közvetlenül 
az első világháború előtt angol udvarházak stílusában megépítette Cecilienhofot.  
A palota belsejét tárgyalóteremmé alakították, amikor az első világháború nyarán 
a győztes hatalmak döntést hoztak a vesztesek megbüntetéséről, és újra rajzolták 
Európa térképét. Mondhatnánk ennek a helynek is volt magyar vonatkozása.  
Ezzel a bölcsességgel gyarapodva Türingia kulturális fővárosa, 



Weimar felé vettük utunkat. Közben Goethe” viselt” dolgairól szólt a 
tájékoztatás. A Goethe-ház felkeresése mindenki szívügye volt. Szerénynek 
találtuk, értékeit, könyvtárát, már korábbról sokan ismerték. Goethe irodalmi 
érdemei mellett Schillerrel együtt a város kulturális szerepkörét is megalapozták. 
Karl August herceg Goethét fontos gazdasági, oktatási és politikai hivatalba 
emelte/ 1775 /. A régi városházát lencsevégre kaptuk, abban a reményben, hogy 
a falait valószínűleg a költőóriás is így láthatta. A város szép, hangulatos tereit 
számos turista keresi fel. 
Az éjszakát már Eisenachban töltöttük. 
 
Eisenach 
A város méltatlanul háttérbe szorult a tanulmányút során, pedig sok érdekes 
látnivalót kínál. A Piac téren verőfényben pillantottuk meg Erős Ágost kastélyát, 
amely már rokokóba hajló homlokzatával 1751-ben elkészült. Oldalszárnyában 
helyezkedik el a Helytörténeti Múzeum. A tér közepén a Szt. György plébánia 
templom nyitott kapuval várt bennünket. Itt prédikált Luther és itt tartották 
keresztvíz alá J.S. Bachot./1685/ 
A vasárnapi piactér másik látványossága a Szt. György kút. Türingiában gyakori 
hogy a települések lakói Szt. Győrgyöt választják védőszentjüknek. Nem kell 
messze sétálnunk és feltűnik a Lutherház. Luther Eisenachban kezdte iskoláit, 
1488-ban, majd harminc év múlva tanait is itt hirdette.J.S. Bach édesapjának a 
háza néhány utcával odébb található.. Benne hangszereket a zeneszerző életének 
bemutatására szolgáló tárgyakat talál az érdeklödő. Eisenach fejlődése, 
kulturális élete szorosan összenőt a fölötte magasodó Wartburg várával. 
 
Wartburg 
A türingiai grófok gyakran kényszerültek területeik védelmére. Így szánta el 
magát I. Ludwig der Springer őrgróf Wartburg alapjainak lerakására./1067/. 
Később maga is a várba költözött. Ez idő tájt lovagénekesek járták az országot. 
Költeményeiket zenés kísérettel adták elő. A dalnokokat szívesen látták 
Wartburgban, ahol dalnok versenyeket rendeztek. A német nép eposzait adták 
elő. A legismertebbek: Wolfram von Eschenbach és Walter von der 
Vögelweide./1206/. Később Wagner a mesterdalnokokról Tannhauser c. operája 
emlékezik meg. 
Javában tartottak a dalnok versenyek, amikor a négy éves Árpádházi Erzsébet az 
udvarba érkezett, hogy IV Lajos gróf felesége legyen. Házasságukat és Erzsébet 
életét a róla elnevezett épületszárnyban falfestmények elevenítik meg. Erzsébet 
házassága rövid volt, mert férje a keresztes háborúban hamarosan életét 
vesztette. Wartburgból távoznia kellett. Csodálatos tettei, jószívűsége, 
áldozatvállalása számos monda tárgya. 24 éves korában elhunyt. 1235-ben 
Árpádházi Szent Erzsébet néven szentté avatták.  
Liszt Ferenc Szent Erzsébet c. oratóriumát Erzsébet tiszteletére készítette el, és 
1867-ben itt vezényelte.. Végül elhaladtunk Luther kényszerű itt tartózkodása 



alatt használt szobája mellett és az udvarra érkeztünk. A palotában kiváló 
magyar nyelvű magnós vezetést kaptunk. 
Csodálatos napsütésben tárult fel előttünk a Türingiai- hegység, amikor a vár 
tornyába felkapaszkodtunk. 
Az őrgrófok feladata a birodalom védelme volt. Ez különösen igaz Türingiára. 
Ilyen őrgrófi állomás volt Bad Liebenstein . 
 
Bad Liebenstein 
A területén felfakadó savanyú ásványvizet, annak gyógyhatását ismerték már az 
ókorban is. A gyógyvíz jelentősége a középkori határvillongások miatt. háttérbe 
szorult. A harcokról tanúskodik ma is a várrom, amely a Szerelemkő nevű 
hegyen áll. Gyakran cserélt gazdát.1360-tól a Wettin család birtokolta, akik 
hamarosan kiaknázták a gyógyvizet. ’1718-tól már a piaci jogért folyt a verseny. 
Számos uralkodó gyógyíttatta itt magát. A kúra különösen a reumatikus 
betegségekre volt nagyhatású. Hamarosan divatos gyógyhellyé vált, szebbnél 
szebb villák épültek. A második világháború alatt a település nagy hányada 
elpusztult, mert heves harcok színhelyévé vált. A városkán először amerikai, 
majd orosz katonaságvonult át. Végül keletnémet hatóság alá került és divatos 
oroszok által látogatott fürdő hely lett. Jelenleg több klinika épül. Védett 
területet alakítottak ki, és színházi előadásokat, koncerteket rendeznek, hogy 
visszaadják a fürdőhely régi kulturális és fürdőhely rangját. 
Sajnos a  mi rövid sétánk alatt csak keveset láttunk a városkából. 
Az utolsó estét Passau felé menet Wachenroth falucskában töltöttük. A 
családias panzióban elégedetten zártuk az elmúlt napokat. Néhányan a 
megemlítetteké, mi is volt az elmúlt hét legszebb, vagy hatásosabb történéseit. 
 
Passau 
A hetedik napon a Duna partjára érkeztünk. Az idő párás volt, de így is 
kirajzolódtak a városmag épülettömbjei. A Duna és az Inn folyó közé ékelődött 
földnyelv végén  figyeltük meg  a 290méter széles Inn  a nála keskenyebb 
Dunába /240m összefolyását. A Duna túlsó, jobboldali partján a kis Ízl 
folyócska ömlött a mederbe. A földnyelven zsúfolásig beépített minden. Időnk 
mindössze két templom megtekintésére adott lehetőséget. Az egyik a Szt. István 
Dóm, melynek kupolája messzire ellátszik. Alatta állítólag pogány templom 
maradványai vannak. Látogatásunk mindössze a belső gazdag barokk díszítés és 
a hatalmas orgona szemet gyönyörködtető részleteinek lefényképezésére 
korlátozódott. Felkerestük a Frauenkloster Niederburg templomot, hogy 
tiszteletünket lerójuk legelső királyunk feleségének sírjánál. Gizella sírkövén két 
sas és egy kereszt rajzolódik ki. Egyszerű összegezése egész életének. Bár 
Gizella történelmi szerepéről ma is vitatkoznak, mi jólesően hisszük, hogy 
férjéhez méltó királynénk volt. 
Ezzel búcsút vettünk Passutól remélve, hogy egyszer még jobban is 
megismerhetjük. 


