
Donaueschingenben, a Fürstenberg-kastély kö-
zelében egy kék vizű díszkút jelzi a Duna ere-
detét. A díszkút szélén lévő szoborcsoportban
egy kisgyermek jelképezi a Dunát, aki egy nő-
alak térdén ül. Adolf Heer szobrász alkotásában
a nőalak a közeli dombos fekete-erdei vidéket,
a tartományi grófságot, a Baart jelképezi, mely
a fiatal folyót útjára bocsájtja. „Az értől az óce-
ánig”, azaz a Fekete-tengerig 2840 km-t tesz
meg a folyó, eredetéről azonban több elképze-
lés is létezik. Általában a Brigach és Breg fo-
lyócska összefolyásából származtatják, de van
olyan kutató, aki a furtwangeni hegyi forrást
véli az igazinak. 1987-ben a híres tengerkutató,
Yves Cousteau is filmezte és kutatta az eredetet,
szakemberek hidrológiai és földrajzi értelemben
is egyetértenek abban, hogy a bővebb vizű Breg
a fő ága a folyónak.

A donaueschingeni sörgyártás 725 éves, a
Fürstenberg Sörfőzdéből óriási teherautók szál-
lítják a finom nedűt az ország és világ minden
tájára. A helység és a közeli Furtwangen neve-
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zetes óragyártásáról is, számtalan üzlet kira-
kata kínálja a különböző nagyságú, kézzel fes-
tett kakukkos órákat.

Biciklis sétánk a Brigach folyócska partján
haladt egy kis kápolnaszerű építmény mellett,
melyet „Duna-templom”-nak neveznek, majd
rövid időre megálltunk a Brigach és Breg talál-
kozásánál, egy parkos részen, ahová minden
kerékpáros ellátogat, mert ezen a vidéken, mint
kicsi folyó, szelíden csordogál a Duna, idillikus
tájképet alkotva a part menti bokrokkal, fákkal,
vízimadarakkal.

Tuttlingen-Möringennél különös jelenség
(Donauversinkung) vonzza a turistákat, ezen a
rövid szakaszon az év 155 napján üres a folyó-
meder, a Duna vize eltűnik a föld alatt, majd ki-
adós esőzések után egy lejtős részen kövek kö-
zül apró erecskékből ismét előtör.

A közeli Wildenstein vára a XV–XVI. szá-
zadban mint igazi lovagvár élte fénykorát, me-
sébe illően egy hegy tetején áll, várárokkal kö-
rülvéve. Egy hosszú fasoron sétáltunk a vár

felé, majd az elővárból fahídon át
jutottunk a belső, gondozott ud-
varra. Az épület belső helyiségei
nem látogathatóak, mert ott diák-
szálló működik.

Beuronban egy XI. századi alapí-
tású kolostor és templom van. A
templomban az ún. beuroni művé-
szeti stílusban egyiptomi, bizánci és
korai keresztény motívumokat lá-
tunk a falakon. A kolostorban ma
körülbelül 50 Benedek-rendi szer-
zetes él, az 53.1 szabályzatuk sze-
rint minden idegent befogadnak,
ahogy Krisztus tenné. A kolostor
kegytárgyüzletében 19%-os borape-
ritifet vásároltunk, mely finom spe-

A Duna eredetétől Passauig
Kultúrkerékpározás Németországban

Kultúrkerékpározáson azt értjük, hogy nem a teljesítmény, hanem egy tájegység jobb megismerése a célunk.
Ezért vonattal vagy gépkocsival visszük a kerékpárt a tervezett helyre és csillagtúraszerűen járjuk be a vi-
déket. Nyugdíjaskorunk közeledtével kezdtünk el rendszeresen biciklizni. Több barátunkkal minden évben ter-
vezünk – lehetőleg sík vidékre – egy hazai vagy külföldi nagyobb túrát, oda, ahol kiépített kerékpárút van és
sok kulturális látnivaló. 

1. A donaueschingeni díszkút
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cialitásuk, kertjükben maguk nevelik gyógy-
és fűszernövényeiket. Érdemes megtekinteni a
temetőt, ahol különleges alakú fejfák állnak a sí-
rok felett.

Sigmaringen történelmi városmagját uralja a
kastély, ahol turistacsoportok várnak az ide-
genvezetőre, mert egyénileg a belső helyiségek
nem látogathatóak. 1535 óta a grófok és a későbbi
sigmaringeni Hohenzollern hercegek éltek itt,
napjainkig. A várban nem szívesen emlékeznek
arra, hogy 1944-ben a kollaboráns Vichy-kor-
mány, élén Pétain marsallal itt tartózkodott. Ma-
napság a szerencsés látogató Karl Friedrich
herceggel és bájos fiatal feleségével találkozhat.
Itt látható Európa legnagyobb privát fegyver-
gyűjteménye, emlékeztetve a család kiemelt
történelmi szerepére. 300 év óta sikeres fémipari
tevékenységet folytatnak, ma 3200 alkalmazott
több mint félmilliárd eurós
forgalmat bonyolít le.

Ulm szabad birodalmi
város volt sokáig, a német
függetlenség jelképe, céhei
megvédték autonómiáju-
kat, számtalan jogot és
mentességet élveztek. A
városban a Duna mindkét
oldalán lehet kerekezni, a
város világhírű katedráli-
sát a 161 méteres temp-
lomtornyával mindenkép-
pen látni kell. Az alapokat
1377-ben rakták le, a kró-
nikák szerint az akkori
polgármester és a tekinté-
lyes polgártársak marok-
számra szórták az aranyat
és ezüstöt az alapkőre. A
templom mellett magyar

vonatkozású táblákat láttunk, melyek megem-
lékeznek az 1785−86-ban, II. József idején Ma-
gyarországra, főleg Szatmárba emigrált 500 né-
met protestánsról. Említésre méltó az „ulmi
skatulya” néven ismert, lapos fenekű vízi
jármű, melyen az emigránsok egy része érke-
zett, akik aztán a szétszedett hajó faanyagát
használták fel első házaik építésére.

Ulm híres szülötte Albert Einstein, a Hitler el-
leni merénylet fő szervezője, Stauffenberg gróf,
és a város közelében született „sivatagi róka”,
Rommel vezértábornagy. Rommel temetése
nagy díszpompával a városháza előtti téren
volt, a tömeg nem tudta, hogy megmérgezte
magát, mivel ő is szerepelt a Hitler elleni me-
rénylet előkészítésében. Ulm egyetemi város és
kulturális központ is, a II. világháborúban po-
rig bombázták, csak néhány épület maradt
épen, de eredeti szépségében újraépítették. Ér-
demes egy finom halételt megkóstolni a halá-
szok negyedében, ahol a régi felújított házak és
virágok között a kis szelíd patak, a Blau folyik
a Dunába.

A szép günzburgi házakat elhagyva rövide-
sen Dillingenbe értünk, mely püspöki reziden-
cia volt, 1549-től pedig egyetemi város. Filozó-
fiai és teológiai fakultásán számtalan diák
szerzett oklevelet. A sok templom és a Szent Pé-
ter-bazilika miatt Sváb Rómának is nevezik a
várost. Itt kezdett el gyógyítani Kneipp páter is,
hideg vizes kúráját a Duna vizével próbálta ki,

2. Az értől az óceánig 2840 kilométer

3. Halásznegyed Ulmban



számtalan tuberkulózisos beteget sikerrel gyó-
gyított. Ma Németországban több mint 160 ezer
ezer tagja van a Kneipp Egyesületnek. Utunk
során mi is kipróbáltuk a Kneipp-kúra egyik
formáját: egy információs tábla jelezte helyen, a
folyó egy mellékágában a sebes folyású hideg
vízben sétálgatva lábunkat frissítettük, ami bi-
ciklis pihenőként is igen jólesett.

Szállásunk egy blindheimi malompanzióban
(Breisachmühle) volt, ahol a többgyermekes fi-
atal tulajdonosnő elmesélte, milyen költséges és
fáradságos volt a régi történelmi épület felújítása.
A külső falon a bejárat mellett egy tábla emlé-
keztetett arra, hogy John Churchill, Marlborough
grófja is itt szállt meg 1704-ben. A höchstädti,
más néven blindheimi csata, a spanyol örökö-
södési háború legfontosabb összecsapása Európa
sorsát hosszú időre eldöntötte (és befolyásolta
a Rákóczi-szabadságharc kimenetelét is). A csa-
tában az Angol Királyság és az osztrák Habs-
burgok harcoltak Franciaország és a bajor vá-
lasztófejedelem ellen. John Churchill (Winston
Churchill őse) és szövetségese, a Savoyai Jenő ve-
zette osztrák sereg a nagyobb számban lévő el-
lenséget jó taktikával a Dunába szorítva győz-
te le. (Savoyai Jenő 350 éve született, a tudomány
és művészet pártolója volt, a ráckevei kastélyt
is ő építtette, lovas szobra a budavári palota
Duna felé néző oldalán áll.)

Donauwörthöt lankás tájon, kis falvak között
haladva értük el, ahol a
Wörnitz folyó gazdagítja
a Dunát. A város fontos
csomópontja volt az
észak−déli irányú keres-
kedésnek is, biciklis
szempontból itt keresz-
teztük az ún. romanti-
kus kerékpárutat (mely
az osztrák határ közeli
Füssentől Rothenburg
felé vezet). A Fuggerek
háza a gótikus Boldog-
asszony-templom mel-
lett található, ők finan-
szírozták a középkorban
a Pápai Udvart, 1503-tól
ők verték a pénzt a pá-
pának. A Habsburgok
pénzügyi támogatásáért
a Fuggerek grófi és her-
cegi rangot kaptak. Vál-

lalkozásaikban ők vezették be a hármas köny-
velést, Magyarországon a felvidéki rézbányá-
szatban jelentős érdekeltséget szereztek. A ma-
gyar „fukar” szó is pénzügyi tevékenységükre
utal, bár Augsburgban az első szociális lakóte-
lepet ők alapították, ez ma is működik.

Az Audi városa, Ingolstadt következett. A
város katonai hagyományokban gazdag, híres
erődjében De Gaulle is raboskodott az I. világ-
háború idején. Utunk közben számos, Duna
melletti városon haladtunk át, csak azokat em-
lítem, ahol több időt töltöttünk el.

Kelheim felé a Duna-parton a weltenburgi
kolostorhoz értünk, mely egy sűrűn látogatott
turistaközpont. Az épület Bajorország legré-
gibb Benedek-rendi kolostora, melyet Szent Ko-
lumbán szerzetes alapított Krisztus után 600
körül. A főtemplom színpadszerű oltárán kü-
lönlegesen éles megvilágításban Szent György
lovag szobra látható, aki megöli a sárkányt és
megmenti a király lányát, ő a kolostor védő-
szentje. Sörfőzde, sörsátor és hajóállomás van a
folyóparton. Biciklizni innen tovább csak úgy
lehet, hogy vagy „megmászunk” egy kisebb
hegyet, vagy a Duna-áttörésen a menetrend
szerinti kirándulóhajóval utazunk Kelheimbe.
Ez nagyon kellemes, mert a közel 40 perces ha-
jóúton két nyelven tájékoztatnak a látnivalók-
ról, a fedélzeten egy pohár sört vagy almalevet
is elkortyolgathatunk. A sziklák között ka-
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4. A Duna-áttörés Weltenburgnál
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nyargó, kanyonszerű szorosban a meredek
hegyoldalakon sziklamászókat láttunk, és in-
nen néz le ránk Nepomuki Szent János szobra
is. Kelheimhez közeledve a Michelsberg dom-
bon győzelmi panteon áll, mely a Napóleon el-
leni győztes csaták emlékére épült. Az összes
hadvezér neve, szobra látható a kör alakú, gáz-
tartályszerű építményben, mely I. Lajos, a ro-
mantikus bajor király ötlete alapján épült.

A kelheimi szállásunk egyben családi sör-
főzde is volt, melyből több van a Duna mellett.
Németországban nem tiltott bizonyos mennyi-
ség fogyasztása még az autóvezetőknek sem.
Kelheimnél ömlik a Dunába az Altmühl, mely
a Rajna−Majna-csatorna része, innen tekintik jól
hajózhatónak a folyót.

Kelheimtől Regensburgig a kerékpárút a
Duna mellett vezet, itt már terjedelmesebb a
folyó, sebes vizét használja fel némely komp,
hogy drótkötéllel és olcsó vízi energiával az
utasokat a túlpartra vigye.

Regensburg határában autópálya, illetve vas-
úti hidak alatt kerekeztünk, maguk a pillérek is
hatalmasak voltak, elhaladtunk zsilipek és az
évszázados kőhíd mellett. A város a régi biro-
dalmi gyűlés székhelye, „emlékek, stílusok, ké-
pek, képzetek kifogyhatatlan sokaságából
egyetlen alaphangnem egységévé áll össze” –
írja Magris. A dómban éppen gyászmise volt,
elegáns polgári személyek, különböző magas
egyházi tisztségviselők és apácák gyülekeztek
a felravatalozott koporsó körül. A templom-
ban, ahová a turistákat ez alkalommal is been-
gedték, informáltak, hogy a requiem rövide-
sen kezdődik, a püspököt temették.

Passau volt túránk utolsó állomása, ahol az
Inn, az Ilz és a Duna találkozik, ezért három fo-
lyó városának is nevezik. A Szent István-szé-
kesegyház három kék kupolájával és világhírű
orgonájával jelképévé vált Passaunak.

Minden odalátogató magyar turistának ajánl-
juk Gizella királyné üvegfalú sírjának megte-
kintését a niedernburgi kolostorban. Egy nővér
részletes beszámolót tart az özvegy királyné
sok szenvedéséről, 1060 körüli haláláról és a
csontok későbbi azonosításáról. Boldog Gizella
egy ereklyedarabja 2011-ben a passaui püspök
felajánlásából Székesfehérvárra került. „Gizella
királyné híd szerepét töltötte be Kelet és Nyu-
gat között, és tölti be ma is, amikor Passaut és
Székesfehérvárt összeköti a szent tisztelete” –
mondotta akkor a passaui megyéspüspök. 

Régi vágyunk teljesült, hogy végigkísérhet-
tük a német szakaszon, hogyan lett a kis Bri-
gach és Breg érből egyre nagyobb a folyó, mely
azután 10 országot érintve jut el a Fekete-ten-
gerig. „A Duna dicsőséges folyó, de egyben
csupa halál és szerencsétlenség is, keveredik és
kereszteződik benne minden, kanyarulataiban
menedéket keres az utazó, halogatva az érke-
zést minél későbbre, tudva jól, hogy ha az ere-
det jelentéktelen és főleg bizonytalan is, a vég
holtbiztos és elkerülhetetlen” – írja Claudio
Magris irodalmi hivatkozásokban gazdag Duna
könyvének előszavában.

Utazási tanácsok: A közel 600 km-es német
Duna-szakaszt csak úgy tudjuk alaposan „be-
járni”, ha legalább két hetet töltünk el ezen a vi-
déken. Célszerű előre interneten szállásokat
foglalni, előleget nem kérnek, és időben le is le-
het mondani a foglalást. A német nyelvű
www.Esterbauer.com biciklis honlapon részle-
tes szállásfoglalási ismertetést találunk az árak
feltüntetésével, a praktikus bikeline füzetet ha-
zánkban is meg lehet vásárolni.
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