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Az osztrák fõváros legendás szimbóluma
Bécs jelképe, a világ legszebb gótikus templomai közé tartozó Szent István-székesegyház
(Stephansdom), a történelmi belváros kanyargós utcáinak geometriai metszéspontjában magasodik.
A városképet uraló 137 m magas csipkés torony uralja a városképet, a templom belseje pedig
rengeteg értékes középkori emléket tartogat a látogatónak, nem véletlen, hogy a székesegyház a
fõváros egyik legnépszerûbb látnivalója.A templom története
A mai Dóm helyén egykor egy XII. században épült román kori templom állt, melyet 1263-ban építettek át,
ebbõl az idõbõl maradt fent a nyugati fõhomlokzat az Óriások Kapujával és a két Pogány-toronnyal. A
templom nevét az Apostolok cselekedeteiben is megemlített elsõ mártírról, Istvánról kapta. 1359-tõl kezdték
el a templom gótikus átalakítását, bõvítését. A déli torony, a Steffl 1433-ra érte el végleges magasságát, míg
az északi torony jóval alacsonyabb, befejezetlennek tûnik. Úgy tartja a mondás, ez a torony azért lett a
Steffl-nél alacsonyabb, mert építtetõje Hans Puchsbaum lepaktált az ördöggel a gyorsabb elkészülés
reményében, azonban megszegte fogadalmát, így az ördög a mélybe taszította.
A XVI. század elején dolgozott a templombelsõ kõfaragványain Anton Pilgram mester. Az 1700-as években
barokk berendezéssel gazdagodott a dóm, azonban szerencsére nagyobb átalakításokra nem került sor.
Ugyancsak a XVIII. században építették a katakombákat, a templomot körülvevõ temetõ felszámolása miatt.
A XIX. századi divatos historizmus átalakítási hulláma is szerencsésen elkerülte a templomot, azonban
1945-ben, a háború utolsó napján tûzbe borult és óriási károkat szenvedett. A helyreállítást 1962-re fejezték
be, de szinte a mai napig folyamatosan újítják fel a kõfaragványokat, minden évben más részét látjuk a
templomnak felállványozva.A templom látogatása
A háromhajós templom méretei lenyûgözõek, több mint 100 méter hosszú, a torony magassága eléri a 137
métert. A szintén az elsõ keresztény vértanúról elnevezett Stephansplatz közepén keleti tájolással felépült
dómot érdemes kívülrõl is körbejárni. Lebilincselõ hatásúak a gótikus kõfaragványok, szobrok, vízköpõk. A
templom legjellegzetesebb részei a felhõket karcoló csupa csipke torony, a Steffl és a pazar látványt nyújtó,
közel negyedmillió cserépbõl álló mázas cseréptetõ, melynek északi oldala a birodalmi sast ábrázolja.
A nyugati fõhomlokzat a legrégebbi rész, a román stílusú, bélletes Óriások Kapujával és a
Pogány-tornyokkal. A déli front kialakítása a késõ gótika káprázatosan szép teljesítménye, figyelemre
méltó az innen nyíló, gazdagon faragott Singertor, az Énekesek Kapuja a Fájdalmas Krisztus
meghökkentõ, középkori alakjával. A befejezetlen északi, Sas-torony (Adlerturm) csonka tornya gyönyörû,
részletgazdag késõ gótikus stílusú, félbevágott tetején kis reneszánsz hagymakupola trónol, a város
legnagyobb harangját (Pummerin) szólaltatja meg
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