MEERSBURG – VÁROSI KAPU

TERASZON BOROZGATÓ LOVAGOK
KÖZÖTT – MEERSBURGBAN
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Álomba ringat a komp a konstanzi indulás után. Lovagok és püspökök
beszélgetnek egy borospince előtt, majd megérkezik egy kerek szemű,
szőkésbarna hölgy, aki rögtön
elbájolja az urakat rímekbe
öntött szavaival. Nem hallhatom
már
költeményének
végét, mert kiköt a komp
Meersburgban. Vagy talán
Meersburg mellett? III. Ottó
bizonyára még azt mondta
volna, hogy Meersburg mellett. A vár ugyanis, amely már
a VII. században a Merovingok stratégiailag fontos bástyája volt, III.
Ottótól kaphatta nevét, aki Meresburgnak nevezi. (Meer tengert, burg
várat jelent német nyelven.)
S a vár, amelyet már a tóról is szemügyre lehet venni, Meersburg jelképeként figyelmet is követel magának. A reggeli napfényben különös
sziluettje a középkori kikötő házaival, mint egy védelemre felsorakozott
hadsereg tekint a tó felé. A környék már sokkal vidámabb hangulatot
idéz, ahogyan a szőlőtőkék futásnak
erednek a tótól a klasszicista stílusú
hivatalokra emlékeztető borászatok
felé, hogy édes nedűvel töltsék meg
azok pincéit.
A kompkikötő mellett rögtön
magára hagyhatjuk autónkat, mert
Meersburgot átélni és élvezni csakis
gyalog lehet igazán. A Bismarckplatzon
nehéz döntés előtt állunk: az Alsóváros
vagy a Felsőváros felé induljunk elsőként? Az Alsóváros a környéken oly
sokat látott városkapuját nyitja meg
előttünk, míg a Felsővárosba uralkodója, a vár hívogat.
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A vár bizonyul erősebbnek, így nekivágunk a meredek Steigstrassénak.
Figyelő szempárok merednek ránk a kőkerítés tetejéről, rögtön két lépés
után. Borostyánok között megbúvó kőmanók azok, amelyek vicces formájukkal konstanzi szobrokat idéznek fel bennem.
Talán nem is véletlen,
hiszen az Imperia alkotója,
Peter Lenk ebben a városban is jelen van műveivel.
A manókról azonban nem
derül ki, hogy ki alkotta, de
vidámabbá teszik a mászást
a meredek utcácskán.
Fagerendás házak simulnak egymáshoz, miközben időben évszázadokat ugrunk vissza. A medve terén még mindig nem vagyunk elég magasan ahhoz, hogy a várba bejussunk. Lépcsők vezetnek fel a régi vízimalom
mellett, amely egy XIV. században kiásott hasadékba épült. A hatalmas
szomszéd, a vár, mint óriás magasodik a piciny malom fölé, egyes nézőpontból liliputi hangulatom támad.
A szakadék felett híd vezet a várhoz, ahol egy pillanatra megállva már
nem is várnak, sokkal inkább kastélynak látom a középkori építményt. A
várak ritkán „viselnek” erkélyt, itt pedig van egy. Kezdi értelmét veszíteni a vár és a kastély szó közötti különbség fogalomtáramban.
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Hasznos információ
A várba a belépőjegyet nem a bejáratnál, hanem a híddal szemben kezdődő
utca bal oldalán, egy emléktárgyakat árusító üzletben lehet megváltani. A vár
termeinek látogatásához kapcsolódó jegy mellé kiegészítő jegyet kell váltani,
amennyiben a vártoronyba is fel szeretnénk látogatni. Érdemes, mert innen
fantasztikus panoráma nyílik a tóra, a városra és az Alpokra, s még egy börtönt
is szemügyre vehetünk. Ez a rész a vár legrégebbi része, ezért is nevezik az utolsó frank király után Dagobert-toronynak is.
Nyitvatartás: márciustól október végéig mindennap 9 és 18.30, novembertől
márciusig mindennap 10 és 18 óra között.
Belépő: felnőtteknek 12,80 EUR, gyermekeknek 8 EUR, a kiegészítő jegy a
toronyhoz 2,50 EUR.
Weboldal: www.burg-meersburg.de

A jegy mellé kapott tájékoztatóból aztán kezdem érteni a vár és a kastély szavak ezen a helyen szinonimaként történő felbukkanását. Az első
emlékek, miszerint vár állt már itt a Meroving-korban, még a VII. századból valók. Majd jött a már emlegetett III. Ottó, a XIII. századtól pedig a
konstanzi hercegérsek. Innen kezdve talán inkább már kastély, mint vár.
Eleinte persze csak nyári rezidencia, később lakóhely és igazgatási központ. A XIX. században az állam veszi kezébe, majd egy báró szerzi meg.
S ekkor egy tiszteletre méltó személynek is lakóhelyéül szolgál az épület.
Annette von Droste-Hülshoff, a német irodalom kiemelkedő költőnője éli
utolsó éveit az általa kastélynak emlegetett várban. A termekben bepillantást nyerünk a középkori lovagok s a hercegérsek mindennapjaiba. Jól
felszerelt konyha, fürdőhelyiség, börtön, fogadó- és páncélterem; gótika,
barokk és reneszánsz stílus váltakozva. Több száz évnyi élet tárul fel előttünk, amelyre a koronát az apró kertből a tóra nyíló panoráma, háttérben
az Alpok havas csúcsaival teszi fel. Majdnem végét fújjuk a sétának, amikor újabb korba lépünk, a XIX. században a báró és sógornője, a költőnő
által lakott épületrészekbe vezetnek a feliratok.
Ez aztán az alkotásra alkalmas hely, zegzugos helyiségek, bástyából
kialakított dolgozószoba. Eldugott lépcsőkön, szűk folyosókon barangolunk vissza a középkori vár helyiségeibe, amíg újra a várudvarra nem
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érkezünk. Innen már csak vezetett túrával lehet a Dagobert-toronyba felmenni, de alig kell várni néhány percet. A börtön, a reneszánsz terem, a
kincstár, a kínzókamra és a fantasztikus kilátás megéri a lépcsőzést.
A kőtornyon egyensúlyozó fahídon felpillantok még a szokatlan várteraszra, s elképzelem,
ahogyan a lovagok
egy jó pohár bor
mellett csodálták az
innen nyíló panorámát. Persze ez csak
az én élénk fantáziámban létezhet,
az erkély valószínűleg már a lovagok után került ide. A borozgatásnak azonban sokkal reálisabb esélye van ebben a városban, hiszen a tó, s talán nem túlzás, hogy
Németország leghíresebb szőlészetei épültek ki, kihasználva a napsütötte
domboldalakat és teraszokat. S most itt a vár előtt választhatunk, hogy egy
másik teraszról csodáljuk meg a panorámát, vagy a szűk kis utcán fedezzük
fel az éttermek borkínálatát, esetleg visszatérünk a Steigstrasséra és némi
emelkedővel újra a középkori favázas házak között találjuk magunkat.
Tipp
A vártól a malom mellett levezető lépcső közepén érdemes kitérőt tenni a Zeppelin Múzeumba. Ez a kis magángyűjtemény a léghajózás történetét mutatja
be, az első léghajóra koncentrálva. Technikai eszközök, eredeti építőanyagok s
egyéb tárgyak prezentálják az egykori léghajókat.
Nyitvatartás: naponta 10 és 18 óra között.
Weboldal: www.zeppelinmuseum.eu

Az utóbbi bizonyul a jó választásnak, mert így eljuthatunk a
Marktplatzra, s útközben a színes virágokkal díszített épületek között
romantikus hangulatba kerülünk. Romantikából csapunk át kulináris
érdeklődésbe, mert a Marktplatzon belefutunk a helyi piacba. Sajtok,
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halak, virágok, húsok és árusaik a kis középkori téren belopják magukat a szívünkbe.
Tipp
Amennyiben megtehetjük, akkor a meersburgi látogatást időzítsük péntekre,
hogy a kis piac hangulatát és termékeit élvezhessük. A hét utolsó munkanapján a piacot a Marktplatzon találjuk.
Németországban is nagy hagyományuk van a piacoknak, a Bodeni-tó körül lévő
városok mindegyikében lehetőségünk van kisebb-nagyobb piacokon sétálni és
vásárolni. Jó minőségű termelői sajtokat, húsokat, halakat, virágokat, zöldségeket találunk itt.

Az árusok mögött kikandikál egy újabb tipikus délnémet városkapu és egy
hotelnek helyt adó sarki épület tornyos erkélye a Medvéhez címezve. Kitérőt
teszünk a Kirchstrasse irányába, mert kíváncsiságomat felkelti az egykori
Domonkos-rendi kolostor épülete, amely ma két múzeumnak is helyet ad.
A szürke épületet, templomokra emlékeztető boltíves ablakaival zárva találjuk, ezért nem láthatjuk a világ legkisebb Bibliáját s a város történetét bemutató kiállítást sem. Máris egy ok, amiért ebbe a városba még vissza kell térni.
Hasznos információ
Biblia-galéria
Kis múzeum az egykori Domonkos-rendi épületben, a Biblia történetével
foglalkozik.
Meersburg, Kirchstrasse 4.
Nyitvatartás: márciustól október végéig, keddtől szombatig 11 és 13, 14 és 17
óra között.
Városi múzeum
Meersburg város történetét mutatja be.
Meersburg, Kirchstrasse 4.
Nyitvatartás: áprilistól október végéig, kedd, csütörtök, szombat 14 és 18 óra
között.

A BODENI-TÓ – TÖBB MINT ÚTIKÖNYV, BAGÓ TÜNDE

35

Visszasétálunk a kis piac terére, s mivel energiára van szükségünk, korosodó épületek között, egészen pontosan a városi torony mellett és a medvés hotellel szemben felfedezünk egy hasonlóan érett korban járó pékséget,
a százéves Stüble-Wurstert. Talán több is, mint egyszerű kenyérüzlet,
hiszen generációkon át öröklött receptek alapján készülnek itt a környék
híres apró süteményei, amelyekhez jólesik egy kávét is fogyasztani.
A házak alatti átjáró újabb kis térre vezet, ahol a színével harsogó
Városháza köszönt bennünket.
Meersburgban imádják az
élénk színeket, s éppen ez teszi
ezt a várost még téli időszakban
is vidámmá és csalogatóvá.
A Városháza melletti fagerendás épületek felső, a tetőből
előugró, beépített „kucsmái”
magukhoz vonzzák a tekintetemet. Barna gerendák között
fehér fal, ablakok, virágok, s
felettük kinyúlik egy vasszerkezet. Érdekes, vagy inkább praktikus.
Bizonyára korábban mint egy emelőszerkezet része funkcionált, a termények padlásra történő raktározásához. Mindenesetre ma egyedivé teszi a
város épületeit.
A magasba emelt tekintet hátránya, hogy az ember hamar megbotlik. Rám is ez várna, ha férjem nem figyelmeztetne, hogy vigyázzak a
Schlossplatz macskakövein. Ezzel a látómezőm is kinyílik és felfedezi a környezetet, amely körbevesz. Terrakotta falú barokk kastély uralja a teret, s
meg sem engedi, hogy utunkat más irányba vegyük.
Ma már jártunk az egykori hercegérsekek székhelyén, hiszen a középkori vár volt az egyházi elöljárók rezidenciája, amíg 1710-ben Johann
Franz von Stauffenberg el nem kezdte építeni az új kastélyt a régi
szomszédságában.
S most itt állunk az új kastély előtt. A helyválasztás fantasztikus. Már
a térről belépve a szimmetrikusan szemben elhelyezett ajtók vonzanak
maguk felé. Nem akarok semmit, csak ott kimenni, ki a kertbe.
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S igen, a panoráma páratlan.
A középkori vár, az Alsóváros,
a kikötő, a tó és az Alpok egyszerre kínálják fel magukat gyönyörre vágyó szemeimnek.
A kilátást magam mögé parancsolva a formára vágott bokrok
és szabályos vonalban sorakozó virágágyások mögött magasodó épületet szemlélem. Egyház,
politika, kultúra, művészet, vadászat és borászat találkozik odabent.
Látszólag különböző területei ezek az életnek, de a barokk épületben székelő mindenkori egyházi elöljárók megteremtették a kapcsolatot közöttük, ahogyan az épület impozáns barokk lépcsőháza is összekapcsolja az
épület szintjeit.
Kuriózum
Az érseki palotában működik egy gourmet kávézó, ahol a francia cukrászatot idéző süteményeken, minőségi kávékon túl ízletes levest vagy salátát is
fogyaszthatunk egy pohár meersburgi bor kíséretében, nyáron a kertben, máskor a modern belső térben.
A kávézó árkategóriája: €

A termekben álldogáló útbaigazító sirályoktól megtudom a legfontosabb információkat a falakat díszítő stukkókról, szőnyegekről, a vitrinekben nyugvó hangszerekről, fegyverekről, kagylókról és egyéb
kövületekről. A díszterem üresnek tűnik bútorok nélkül, az egyetlen
öltözéke a monumentális freskója, amely az egész plafont betölti. A
teremből nyíló érseki magánrezidenciából már nem hiányoznak az egykori bútorok, amelyek sokkal kényelmesebb életet tanúsítanak, mint
a szomszédos vár berendezései. A bepillantás az érseki sokszínű életbe könnyedén elragadja a fantáziát, s folyását az új kastély előtti téren
átlebbenő szellő sem szakítja meg, sőt.
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Hasznos információ
Új érseki palota
Meersburg, Schlossplatz 12.
Nyitvatartás: áprilistól november 1-jéig mindennap 9 és 18.30, november 2-től
március végéig hétvégén és ünnepnap 11 és 16 óra között.
Weboldal: www.neues-schloss-meersburg.de

Kis utcácska és házak alatti átjáró vezet a korábban szintén az érsekséghez tartozó épületekhez, amelyek ma Meersburg legnagyobb pincészeteinek adnak helyet.
Kuriózum
A meersburgi állami pincészet (Staatsweingut Meersburg) rendszeresen szervez borkóstolásokat, a borhoz kapcsolódó témákban szemináriumokat, s
bortúrákat a szőlőhegyre, ahonnan nemcsak a panoráma páratlan, hanem a
borkóstolás után a séta is a jó levegőn.
A programok időpontja megtalálható az alábbi weboldalon:
www.staatsweingut-meersburg.de
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Ismét egy harsány sárga épülettel találjuk magunkat szemben, amelynek sarkánál napernyők borulnak védelmezően asztalok fölé. Egyre
gondolunk hűséges társammal, és a hajón emlegetett futásnak eredő
szőlőtőkék jutnak mindkettőnk eszébe. Ott kell lenniük, a napernyők
mögötti mélységben, biztosan ott láttuk őket.
S valóban a borászathoz kapcsolódó étterem terasza alatt sorakoznak szüretelésre kész fürtjeikkel. Fenséges a panoráma a tóra, a kikötőben ringatózó hajókra. A látvány és a már célba ért szőlőfürtök pohárnyi
nedűje hosszú percekre repít a nyugalom szigetére.
Tipp
A Gutsschänke étterem teraszának felejthetetlen panorámája mellett konyhája
is igazán lenyűgöző élményt nyújt. Szezonális és helyi specialitásokat kóstolhatunk meersburgi borok kíséretében.
Weboldal: www.gutsschaenke-meersburg.de
Az étterem árkategóriája: €€

A terasz mellett kőlépcsők visznek le az Alsókikötőbe, ahol már biztosak lehetünk benne, hogy egy Peter Lenk-alkotás ironizál a város történelmén. A tó melletti promenád legalább annyira vonzó egy sétára, mint
az Alsóváros főutcája, de az utóbbit választjuk, mert még éppen egy óránk
van, amíg a nap a horizontot kezdi súrolni. S ezt a látványt inkább a sétányon élvezzük majd.
Az Unterstadtsrasse (Alsó
város utca) házai nem hazudtolják meg a meersburgi
színeket és korokat. Egyikmásik a vár korával vetekszik,
de a két-háromszáz évet mindenképpen elérik. Az újabb
városi torony felé közeledve,
egy, az utcából kiszélesedő
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beugróban bújik meg a város egyik legrégebbi kápolnája. Feltrappolok a
lépcsőn és benyitok a XIV. századi épületbe, ahol jelen van a késő gótika és
a reneszánsz két értékes oltár formájában.
A városkapu alatt antikvár üzlet bújik meg olyan termékekkel a kínálatában, amelyek nagyon is a várost és a környéket idézik – szőlővel, vízi madarakkal, halakkal díszített
lámpák, ékszerek, étkészletek. Itt aztán nehéz ellenállni bárminek is és hosszasan
lehetne ámuldozni a kis
üzletben, de hív a naplemente a promenádra.
Napernyők és csöndben üldögélő turisták közzé
beolvadva figyeljük a nap
sugarainak játékát a tavon,
kémleljük Mainau urainak kastélyát és az éppen
befutó sétahajót egy pohár meersburgi Chorherrnhalde chardonnay
társaságában.
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