Kirándulás Augsburgban
ERAK tagok, a kör barátai, támogatói és ismerősei június 10-én autóbuszkirándulásra
indultak. Ez alkalommal úti célunk Németország egyik legrégebbi városa, Augsburg volt.
Éva, Gábor és Anna a nap folyamán felváltva, különböző történelmi eseményekről számoltak
be nekünk. Így sok érdekes dolgot halhattunk és tanulhattunk.
Megérkezve Ausburgba, a csoportunk két részre osztott: egy „gyorsabb“ és egy „lassúbb“
csoportra. A városnézés után rá kellett jönnünk, hogy a „lassúbb“ csoport volt az ügyesebb
és „gyorsabb“, mivel nekik több mindent sikerült megnézni. Mindkét csoportnak viszont
nagyon kedves és türelmes idegenvezetője volt.
Augsburg látványosságait a városház előtti térről kezdtük. A várost a rómaiak építették, Kr.e.
15-ben. A város Augustus császárról kapta a nevét. Az ő emlékére emelték a főtéren látható
szobrot a szökőkúttal. A városháza egy hatalmas reneszánsz remekmű, amit 1615 és 1620
között építettek. Itt megcsodálhattuk többek között a híres, díszes Arany Termet (Goldener
Saal). A díszített mennyezet és körben a rengeteg csillogó villogó arany egyszerűen
elkápráztatott.

Régi utcákon és tereken sétáltunk végig, megcsodálhattuk a város különböző, jellegzetes
épületeit, díszes szökőkutjait, hallhatunk fontos személyekről, mind például Mozart, a Fugger
család, Brecht…

Megérkezvén a világ legidősebb szociális lakótelepére, ami tulajdonképpen egy kis város a
városban, lehetőséget kaptunk nem csak egy kis rövid kellemes sétára, hanem a még mindig
működő települést is megcsodálni. A régi, szép kis házak 1521-ben épültek a város szegény
katolikusainak. A mai nap is az alapítólevélben bejegyzett feltételek szerint működik: az évi
bérlet 1 gulden, ami átszámítva 0.88,-€, és a bérlőnek napi 3 imát kell elmondania a Fugger
család lelki üdvéért.
A fukar szavunk a Fugger bankárcsalád nevéből származik és vámbérlőt jelentett. S mivel a
vámszedők, jövedelembérlők kapzsi emberek voltak, a 19. század elejétől fösvény és zsugori
értelemben kezdtük használni a fukar szót.

A Szent Anna templom valamikor karmelita kolostor volt, 1525 óta evangélikus templom.
Luther egy rövid ideig itt tartózkodót, itt fogalmazta meg gondolatait és vitatta meg az akkori
teológusokkal. Sajnos nem született egyetértés. A templom bejáratánál erre emlékeztet egy
kőtábla. Ebben a templom található Lucas Cranach pár értékes festménye is. Itt található a
Fugger család temetkezési kápolnája is.

A város egyik leghíresebb látványossága a székesegyház, ami román gótikus stílusban épült a
11. században. Érdekességek és különlegességek a dómmal kapcsolatosan: a hatalmas
bronzajtója; hiányzik róla egy igazi homlokzat, illetve a karzatok is; itt vannak Németország
egyik legrégebbi eredeti ablakfestményei, ezek a prófétákat ábrázolják; a 10. századból való
kripta, ahová Szent Ulrichot temették; id. Hans Holbein oltárképei.

A Szt. Urich és Szt. Afra bazilika barokk és reneszánsz stílusban készült. Egy csodálatos
templom, amelyet időhiány miatt majdnem kihagytunk a programból. Megérte, hogy ha
röviden is, de megcsodálhattuk. Itt található a két szent síremléke. Szent Ulrich augsburgi
püspök volt. Püspökként részt kellett vennie a kor politikai eseményeiben is. Így mikor a
magyarok támadták Augsburgot, ő irányította a város védelmét is.

Tovább indulva, Gábor a lechmezei csatáról számolt be, ami nekünk, magyaroknak
emlékezetes.
A magyarok Nyugat-Európai kalandozásainak végét az augsburgi csata jelentette. A
Bajorországban portyázó magyarok végigdúlták a vidéket, majd Augsburg alatt egyesültek,
hogy megostromolják a várat. A csatára 955. augusztus 10-én került sor. Lehel, Súr és Bulcsú
vezérekkel az élén, a többszörös túlerőben lévő magyar csapat vereséget szenvedett a
német páncélos lovagokkal szemben. A magyarok, hogy elkerüljék a pusztulást, hátrahagyták
a zsákmányt, és elmenekültek. A közhiedelemmel ellentétben a magyar sereg nem
szenvedett hatalmas vereséget: a magyar harcosok nagy része élve hazatért.

Egy csodálatosan szép nap után, szerencsésen visszaértünk Stuttgartba. Miért volt jó nekem
/ nekünk ez a kirándulás? Azért mert egy részt nagyon sok fontos történelmi eseményről
halhattunk, csodálatos helyeket láthatunk, sok élménnyel gyarapodtunk, és nem utolsó
sorban ismerkedtünk.
A kirándulás sikeres megszervezésének és lebonyolításának hálás köszönet a szervezőknek és
persze a résztvevőknek 😊.
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