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Erasmus élménybeszámoló 

Az Erasmus-programnak köszönhetően ez év februárjától, négy hónapon keresztül 

lehetőségem volt az idei nyári szemesztert Burgenland tartományi fővárosában töltenem. 

Természetesen kint, Eisenstadtban, azaz magyar nevén Kismartonban sok mindent történt 

velem és ezeket szeretném leírni eme élménybeszámolóban. 

Kismarton egy nem túl nagynak mondható város, de annál élettel telibb. A város a 

Lajta-hegység oldalában terül el. Leghíresebb látnivalója a gyönyörű, barokk stílusú 

Esterházy-kastély, amit természetesen a tanulmányaim mellett felkerestem. Az Esterházy-

család mellett a város híres személyisége még, a zeneszerző Joseph Haydn, akinek egy 

múzeumot szentelt a város és megtekinthető még a városban Haydn kertes háza is. A kastély 

mögött található egy nagy park, amelyben két szép tó kereshető fel és számos, különleges és 

régi faritkaság tekinthető meg. Jó pár délutánomat ebben parkban töltöttem, ez a „nyugalom 

szigete” a városban. Áprilistól még gyönyörűbb lett, mert az egész park virágba borult és az 

üvegházból is kirakták az egzotikus növényeket. 

Eisenstadtban sok egyedi templom található. Köztük az egyik legszebb a Kálváriahegyen 

fekvő Hegyi-templom és kápolna, a több mint 200 barokk figurát felvonultató 

passiójelenetekkel. Ez a város búcsújáró helye is, a tetejéről csodálatos kilátás tárul a Fertő-

tóra és a környék hegyeire. A templomban megtekinthető Haydn-mauzóleuma. A Ferences-

templomban az Esterházyak építettek egy szép oldalkápolnát. A templom belsejében barokk 

stílusú díszítéssel és oltárokkal találkozhatunk. 

A négy hónapot az egyetemhez közel eső kollégiumban töltöttem, melyért azért elkérték a 

pénzt, de olyan volt mintha szállodában lettem volna. Minden héten takarítottak a szobánkban 

és minden szinthez tartozott egy nagy konyha, ahol négyen egyszerre is készíthették a 

kajájukat. A pincében volt egy óriási konditerem erősítőgépekkel, szauna és egy partiszoba. A 

szaunát heti háromszor ingyen lehetett használni, csak előre szólni kellett, hogy szeretnénk 

használni a szaunát. A kollégium egy kerttel is rendelkezik, ahol egy kis tavacska található 

halakkal és virágokkal. Kint volt lehetőség a grillezésre is. A kollégiumba ki is vittem a 

kerékpáromat, mellyel sok túrát letekertem a tartományba.  

Kétágyas szobában éltem mindennapjaimat. A szobatársam egy Pula környéki, horvát fiú volt, 

akit Patriknak hívtak. Ő vele általában németül beszéltünk és nagyon kijöttünk egymással.  

Egyébként a kollégiumba sok magyarral találkoztam, akik szintén a közeli egyetemeken 

tanulnak. A takarítónők is magyarok voltak. 

Az egyetem egy modern épületben található két szinten. Ez egy kisebb egyetem a szakmai 

egyetemmel összevetve, mert ez több más céggel, bankkal található egy épületben. Míg a 

szakmai egyetem egy óriási, új épületben kapott helyett. Az egyetem nem rendelkezik nagyon 

sok osztályteremmel. 

Érdekesnek találtam, hogy az órarend minden héten változott. Volt olyan óra, ami a 

következő héten nem volt. A tanárok szívélyesen fogadtak minket, de azért egy-kettő tanárral 

olykor kellemetlenségeink is akadtak. Győrből csak én mentem ide, de Sopronból két lánnyal 

is együtt volt óránk. Ők Sopronban most végeztek az óvodapedagógián. 
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A tárgyak sajnos nagy része nem azt takarta, amit előre felvázoltunk, mivel minden tárgy a 

pedagógiához köthető. De érdekes volt egy kicsit más területbe is betekintést nyerni. A két 

vallási tantárgy nagyon tetszett. Az egyik egy kihelyezett óra keretén belül került megtartásra 

Győrben. Két napig tartott és a többiek a Hotel Famulusban voltak elszállásolva. Én a 

rokonoknál oldottam meg a szálláskérdést. Az órák a hotelban kerültek megtartásra és a 

várost is megnéztük az egyik általam ismert helyi tanárral. Nagyon jónak találtam ezt a kis 

helyváltoztatást. A másik tantárgyon is érdekes témákat beszéltünk át. 

Az elején kissé gondot okozott az a tény számunkra, hogy nekünk kellett felvennünk a 

tantárgyakat egy számunkra tisztára ismeretlen rendszeren keresztül, hiszen előző e-mailek 

szerint úgy tudtuk, hogy majd az órarendet a kezünkbe kapjuk. A tárgyakat közel 3-5 óráig 

tartott felvenni. Próbáltunk mi segítséget kérni a kollégiumba, de az illető vagy nem értett 

hozzá, vagy épp más rendszert használ. Az e-mailbe megkapott kódok alapján végül sikerült 

felvennünk a tárgyakat és a következő nap már volt is óránk.  

Ez a félév arra is jó volt, hogy megismerjem Ausztria több vidékét és az osztrákok 

mentalitását. Az útjaim során sok segítőkész osztrákkal találkoztam, akik útba tudtak 

igazítani. Burgenland tartományba rengeteg, jól karbantartott kerékpárút található, amelyet 

pár utam során ki is használtam. 

Kerékpárral látogattam meg Fraknó várát is. Az utam során az otthoni megszokott utakhoz 

képest itt más terepviszonyok fogadtak. Meglátogattam Nagymartont, ami azért annyira nem 

lett a szívem csücske. Viszont a fraknói vár nagyon tetszett, sok érdekes dolgot tudtam meg a 

várról és a várbéli életről. A vár körülbelül egy 500 méteres magasságra épült és a 

cseppformájú tornyát dél felé építették, hogy lássák ezen oldalról is a betörő ellenséget is. 

Lorettó meglátogatásához nyugat felől meg kellett kerülnöm a Lajtai-hegységet. Lorettó egy 

nagyon szép, barokk búcsújáró templommal rendelkezik. További utam során át kellett 

haladnom a hegységen, ami nem volt túl könnyű. Aztán pedig átértem Donnerskirchen felé és 

innentől egészen Neusiedl am Seeig bekerekeztem Fertő-tó északi partvidékét. Természetesen 

az utamba eső településeket is megtekintettem. 

Két nap alatt, hegykői megszállással, megkerültem a Fertő-tavat. Ezzel egy régen tervezett 

utam vált valóra. Az osztrák oldalon kívülről megcsodáltam a halbturni kastélyt és a 

pünkösdhétfői misén pedig a boldogasszonyi búcsújáró templomban vettem részt. Illmitzbe 

többek között megkóstoltam a borvizet, melynek a főtéren volt forrása, ahol bárki ingyen 

megtölthette a palackját. Magyar oldalon pedig az első napba még belefért, hogy 

megtekintsem a csodálatos fertődi Esterházy-kastélyt, melyet még egyszer sem láttam élőbe, 

csak fotókon. Még a nap folyamán megnéztem Fertőszéplakot, ahol egy régi, romos 

állapotban lévő kastélyban született Széchenyi Ferenc. Másnap pedig megtekintettem a 

hidegségi, Árpád-kori, gyönyörű rotunda-templomot, valamint onnan lekerekeztem, hogy 

megnézem a nagycenki Széchenyi-kastélyt. Körbenéztem a városba is, de sajnos a templomot 

renoválás miatt nem tudtam belülről megtekinteni. Voltam a temetőbe is, ahol a Széchenyi-

család mauzóleuma található. Aztán pedig a fertőbozi kilátót a kastélytól kiinduló hársfasoron 

értem el, az utóbbinak a végében nyugszik Széchenyi István fia, Béla és felesége. A kilátóhoz 

kijutni is már élmény volt a köves úton, mert csak reméltem, hogy nem fog kilyukadni a 

bicikli gumija. Innen aztán páratlan kilátás nyílt tóra és a további utam településeire. 

Gondoltam lefelé meg rövidítek, mert alattam dübörgött a főút. Azonban a lefelé haladó  
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falépcsőkön csak gonddal tudtam lejutni, mert annyira meredekek lettek és még a biciklimet 

is emelnem kellett közbe. De aztán hála Istennek épségben leértem és folytathattam az utamat 

tovább Fertőrákos irányába. Rákoson pedig megnéztem a Mithras-szentélyt és folytattam az 

utamat, már az osztrák oldalon. Fertőmeggyes és Ruszt városába nem sokat időztem, mert 

már előzőleg Kismartonból lekerekezve megcsodáltam már ezeket. De most újdonságként 

kimentem a tópartra is, ahol a nem túl meleg, sós vízbe mártogattam a lábaimat. Aztán egy kis 

idő elteltével folytattam az utamat és végül elértem Eisenstadtot. 

Az első utamat vonattal tettem meg, még március elején, Puchberg am Schneebergbe. Ez egy 

csodálatos hegyvidéki város a Schneeberg lábánál, amely Alsó-Ausztria legmagasabb hegye. 

Sajnos a hegy tetejére nem jutottam fel, mivel még hó fedte és a Salamander-vasút sem 

üzemelt még. A hó aztán csak valamikor május végén olvadhatott el. Jó sokat sétáltam a 

városba és meg kellett, hogy állapítsam, ez egy bájos kis város számos látnivalóval. Eleinte 

kissé hűvös volt, de aztán kisütött a nap és várva várt pillanat is elérkezett. Szép lassan a 

ködfelhő felszállt a hegyről és a Schneeberg teljes szépségében megmutatkozott előttem. 

Aztán míg várakoztam a következő vonatra, mellyel haza fogok menni, kiültem a közeli, 

rendezett kis tó partjára, ahol napozásra is lehetőségem nyílt.  

Egy nap átugrottam Wiener Neustadtba is, ahol amit tudtam megtekintettem. Nagyon tetszett 

a bécsújhelyi óriási templom, bár belülről nem lehetett megtekinteni, mert zárva volt. Egyedi 

élményt nyújtott a páratlan Mária Terézia által alapított, Akadémia épülete a háta mögött 

elterülő óriási parkkal. Csodálkozva vettem észre, hogy a városfalak mentén több kisebb 

parkot alakítottak ki és egyikbe pedig egy kihelyezett állatkertet lehetett megtekinteni. Itt sok 

papagájt, medvét és számos háziállatot lehetett megnézni. 

Sikerült Graz városát is megtekintenem, bár az út egy kicsit hosszú volt. Ez egy nagyváros, 

rengeteg nevezetességgel és kialakított zöldterülettel. Az egész várost gyalog jártam be, bár a 

grazi várba a fogaskerekűvel mentem fel. De lefelé már a teraszosan kialakított parkon 

érkeztem le. Megcsodáltam a várban a város jelképét is, az óratornyot. A nyüzsgő belvárosba 

pedig számos szép épület is látható. 

Mariazellbe pedig Sankt Pöltenből egy régi, Ötscherbär-es vonattal mentem. De sajnos, 

amilyen régi a vonat, olyan hamar meghibásodik is. Egy megállót mentünk és ezután 

továbbhaladva a semmi közepén megállt a vonatunk. Fél óra után sikerült tolatva 

visszamennünk az előző megállóra, ahol vonatot cserélve visszatolattunk teljesen St. Pöltenbe 

és egy óra múlva ismét elindultunk. Tehát egy óra késés már biztos volt. De a táj minden 

bosszúságot aztán felejtetett velünk. Beérkezve a végállomásra felkerestem a búcsújáró 

templomot, melyet még I. Nagy Lajos királyunk idejében kezdtek el építeni. A templom olyan 

hatalmas és olyan szép, hogy a falai között akár egy illetve másfél órát is el lehet tölteni 

nézelődéssel. A templomban nyolc mellékkápolna található, ezek közül három magyar szent 

van ajánlva: Szent Istvánnak, Szt. Imrének és Szt. Lászlónak. Talán a leggyönyörűbben 

kialakított ezek közül a Szent László-kápolna, mely aranyozott mennyezettel van ellátva. 

Persze a  templom leghíresebb látnivalója, amiért zarándokok milliói is felkeresik, a fából 

faragott, öltöztetett szobor, amely Szűz Máriát a karjában tartott, áldástosztó kis Jézussal 

ábrázolja. Ez a faszobrocska a templom közepén áll egy kis cellás kápolnában. A kápolna 

mögött pedig egy magas Mária-oszlop található. Még egy kicsit körülnéztem a városba, aztán 

indultam haza a vonattal. De a hazaút sem ment zökkenőmentesen, megint egy órát késtünk. 
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Csak most nem a mi mozdonyunk hibásodott meg, hanem a szemből jövő vonat. Jó sokáig 

egy helybe álltunk egy állomáson, de aztán sikerült folytatnunk az utunkat. A meghibásodott 

vonat érdekes mód, egy fiatalabb gyártmányú volt. De megnyugtatásképpen, talán 2013-14 

között majd elindul az új mariazelli vonat első próbajárata és ezek után talán minden 

gördülékenyebben megy majd ezen a vonalon. 

Két hete pedig Wachau vidékét térképeztem fel. Vonattal mentem Krems an der Donau-ba 

úgy, hogy a kerékpáromat a vonaton szállítottam. Wachau az UNESCO Világörökségek közé 

tartozik a természeti szépségek és a kulturális látnivalók miatt. Megérkezéskor Krems városát 

megtekintettem és átkelve a Duna jobb partjára biciklivel folytattam az utam. Csodálatos 

látvány volt látni a hegyen magasodó göttweigi apátságot. Az utam során gyönyörű panoráma 

tárult a szemem elé. Az éjszakát Melkbe töltöttem, egy ifjúsági szálláson. Viszonylag korán 

mentem reggelizni, hogy időben meg tudjam nézni a melki apátságot. Leírhatatlanul szép volt 

ez az apátság. Aztán még időben továbbindulva egy hídon átkeltem a Duna másik partjára. 

Szépen lehetett ezen oldalon látni a Duna fölé magasodó, Aggstein várát. Az utam során 

többek között érintettem Ausztria legöregebb templomát, St. Michaelbe. Ez egy impozáns 

helyen magasodó, erődített templom. A templomtól külön áll a Csontok kápolnája, amelyet 

sajnos nem tudtam megnézni. Itt rengeteg csont van felhalmozva, egyes csontokból egy Piétát 

alakítottak ki. Kissé morbid, de megérte volna a látogatást. Továbbhaladva elértem Dürnstein 

kis városát, melyet aznap is rengeteg turistacsoport lepett el. Már a túlpartról láttam a 

gyönyörű várost és a föléje magasodó várat, amelyben régen Oroszlánszívű Richárd is 

raboskodott. A város jól ki is használja ezt a nevet, mivel egy hotel is van elnevezve róla. 

Belülről is megnéztem az apátsági templomot, mely szintén barokk stílusba épült. Ámulatba 

ejtően szép belső képet mutatott a templom belseje. Mellette állt a klarisszák kolostora, 

amelyhez tartozott egy óriási háromhajós templom. A rend tagjainak fogyatkozása miatt a 

templom a kolostorral az apátságot fenntartó Ágoston-rendhez került. Ebben az időben 

építették az apátsági templomot és az építtető lebontotta a klarisszák templomának tetőzetét, 

hogy ez ne zavarja az új építkezésük egységes látképét. A város a sok látnivalók miatt egy 

ékszeres doboznak mondható. Aztán végül beértem ismét Kremsbe, ahol megnéztem Stein 

városrészét. Kremsben nagyon sok egyedi templom található és a városnak 3 városkapuja is 

van. 

 Ebben a félévben tehát nagyon sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtam, amit nem 

fogok soha elfelejteni. A tanulmányi út lehetőséget adott arra, hogy német közegben legyek, 

amire még nem volt példa és használni tudjam a német tudásomat. Végezetül hálás vagyok az 

egyetemnek és szüleimnek, akik nélkül ez az út nem jöhetett volna létre. 

 


