
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete minden év-
ben szervez tagjai számára kirándulást.
Négy napba beleférnek a szakmai tapasz-
talatok éppúgy, mint a történelmi és 
természeti értékek felfedezése. Idén
Passauban, Veszprém testvérvárosában
voltunk (augusztus 21. és 23. között), és
onnan kalandoztunk a környékre.

Utunk elsõ állomása Schallaburg vára
és reneszánsz kastélya volt, benne az
arany Bizánc témájú kiállítással. A ti-
zenkilenc terembõl álló szemkápráztató
kiállításon még Veszprém megyei lelete-
ket is sikerült találnunk az avar kort be-
mutató tárlóban. A terrakotta szobrokkal
és címerekkel körbevett belsõ udvar és
loggia lenyûgözõ látványt nyújtott. So-
kunkban felötlött, lehet-e ennyi szépsé-
get fokozni utunk további részében.

Lehetett.
Passau csodás fekvésû város a három

folyó (Duna, Inn, Ilz) találkozásánál.
Körbehajóztuk a várost, megnéztük felül-
rõl, a Veste Oberhausról a különbözõ 
színû vizek összefolyását, keveredését.
Látogatást tettünk a Passaui Állami

Könyvtárban, ahol egy mûemlék épület
befedett udvarából alakították ki a
könyvtár modern olvasótermét. Régi
könyvgyûjteménye, kiállított tárgyai
szakmai érdekességet jelentettek. 
A könyvtár egyik munkatársa, Hubert
Lang, és már nyugdíjban lévõ kolléganõ-
je, Herta Schropp fogadott bennünket.
Találkoztunk a passaui látogatásunk
programjának összeállításában segítõ
Amanda Dropallával, a Passau-Veszp-
rém Baráti Kör (Deutsch-Ungarische
Freundeskreis Passau-Veszprém) elnöké-
vel, aranyfõkötõs tagjával is. Felkerestük
a niedernburgi kolostor templomában 
Gizella királyné kápolnáját. Hangulatos
történelmi emlékezést és egy szép verset
hallgattunk meg, majd a Himnusz elének-
lése után megkoszorúztuk boldog Gizella
üvegkoporsóban látható ereklyéjét.
Örömmel tapasztaltuk, hogy sok magyar
látogató keresi fel a néhai magyar király-
né sírját.

Rengeteg élményt szereztünk még a
városban: hangversenyt hallgattunk Eu-
rópa legnagyobb orgonáján a csodás
Stephan-dómban, szebbnél szebb mester-
mûveket láttunk az üvegmúzeumban. 
A város történeti múzeuma nemcsak gaz-
dagságával, hanem különleges, modern
installációival is megragadott bennünket.
Közben rendületlenül jártuk a város zeg-
zugos utcáit, lépcsõit – úgy tûnt, mindig
csak emelkednek. A dóm és a városháza
tornyai biztos támpontot jelentettek a tá-
jékozódásban. Estefelé kiültünk egy Du-
nára nézõ vendéglátóhely teraszára, és
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megkóstoltuk a helyi ételeket és finom
söröket.

Még ezt is lehetett fokozni. Harmad-
nap Regensburgba látogattunk. A volt só-
házban kialakított Világörökségi Látoga-
tóközpontból kiindulva elõször a közel
ezeréves kõhidat csodáltuk meg (némi-
képp a debreceni kilenclyukú hídra emlé-
keztet), amely hosszú ideig az egyetlen
állandó átkelõ volt a Dunán. Ez is elõse-
gítette Regensburg kereskedõi pozícióját,
gazdagságát. A város egekbe szökõ, góti-
kus katedrálisában a szem és a lélek egy-
ként fölfelé, az égre tekintett. Meglepõd-
tünk a csúcsívek közé felfüggesztett, 
modern orgonán, mely azonban jól meg-
fért a mûemléki jelleggel. Idõutazásban
volt részünk: csodásan rendben tartott,
felújított középkori épületek, színház,
sok-sok templom, régi és új városháza, 
a Thurn und Taxis-kastély és körülötte a
park, mindez nyüzsgõ sokasággal. Felke-
restük a csillagász Kepler két lakóházát,
kigyalogoltunk arra a helyre, ahol Lehel
vezért és társait kivégezték az egyik utol-
só kalandozás során. Elgondolkodtunk,
és némiképp irigykedtünk: amíg Magyar-
ország a tatár, majd a török pusztítását
szenvedte el és fogta fel, addig tõlünk
nyugatabbra épségben megmaradhattak a
középkori városok és mûemlékek. 

Senki sem hagyta ki a „történelmi
kolbászsütödét”, amely a csepp mûemlék
épületbõl ontotta a káposztával körített
sült, fehér kolbászokat és a jóféle söröket
a szabadba kihelyezett asztalok és padok
sûrûn cserélõdõ vándorainak.

Hazafelé betértünk a weltenburgi ko-
lostorba, mely visszafogott, szép barokk
templomáról és ezeréves sörfõzdéjérõl
híres. Természetesen mintát vettünk, és
hoztunk haza családtagjainknak is. Nem

volt kisebb élmény a melki apátság sem,
mely a Dunáról és az autóútról egyaránt
lenyûgözõ, hívogató látvány. Hatalmas
építménye, temploma, kiállításai, régi
könyvtára méltán teszik híressé. Angol-
park, rózsaliget veszi körül, és a barokk
kerti pavilonban kávéház és cukrászda
nyújt hangulatos pihenést a fáradt turis-
táknak. Utunk során meglátogattuk még
Kelsheimben a Szabadság Csarnokát, és
épp csak átfutottunk St. Pölten belvá-
rosán. 

A sok élmény, a kellemes utazási kö-
rülmények, a jó ellátás hangulatteremtõ,
közösségerõsítõ volt, és elfeledtette a
hétköznapok gondjait. Mindegyikünknek
feltûnt az emberek nyugodtsága, a váro-
sok tisztasága, gondozottsága. A kapott
soknyelvû tájékoztatók, propaganda-
anyagok mellett rengeteg fényképet is
készítettünk emlékeztetõnek. Az út során
szerzett ismereteinkrõl vidám totó ki-
töltésével adtunk számot. Köszönettel
tartozunk Pardiné Mórocz Magdának,
egyesületünk titkárának az út megszerve-
zéséért, és Praznovszky Mihálynak a sok
ismeretért és hangulatos megemléke-
zésért. ■
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