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Parádés barokk könyvtár, kitömött állatok, értékes egyházi mûkincsek
A világ legnagyobb és legszebb kolostori könyvtára lenyûgözõ szépségû természetvédelmi táj
kapujában, csipkés alpesi hegyláncok koszorújában, az Enns völgyében, Admontban komplex
élményt kínál a látogatóknak. A káprázatos szépségû könyvtár mellett az apátsági épületekben
találjuk a világ egyik legnagyobb rovargyûjteményét, egy modern kialakítású gótikus múzeumot, egy
érdekes szépmûvészeti múzeumot és a kortárs osztrák képzõmûvészet izgalmas alkotásait is.Az
apátság története
A Gesäuse Nemzeti Park nyugati kapujában, az Ennstaler és az Eisenerzer Alpen kétezres hegyei által
övezett, széles, buján zöldellõ völgyteknõben 1074-ben alapította a bencés kolostort Gebhard salzburgi
hercegérsek a késõbb szentté avatott Gurki Hemma kezdeményezésére. A középkorban évszázadokig a
legnagyobb és leggazdagabb kolostornak számított Ausztriában, a viharos történelmi idõk sem bolygatták
folyamatos bõvülését és könyvtárának fejlesztését. A XVII. századi nagyszabású bõvítések és barokk stílusú
átépítések már öt udvar köré rendezik az épületegyüttest, 1865-ben azonban komoly tûzvész sújtja,
csodával határos módon a könyvtár és felbecsülhetetlen értékû gyûjteménye épségben marad. Az ötbõl négy
udvar pusztult el a tûzben, helyükön parkot létesítettek, ahol egy szép barokk kori Neptun-kutat láthatunk. A
templomot neogótikus stílusban újjáépítettek, 1869-ben szentelték fel. Az újjáépítés után a könyvtár mellett
mûgyûjtemények sora kapott otthont az apátság falai között. A bencés apátság ma is mûködik, a kolostor
melletti modern épületben rangos gimnáziumot mûködtet a rend. A mintegy 30, itt élõ barát aktív
közremûködésével a Felsõ-Stájerország szellemi és kulturális központjának számító apátság a tartomány
egyik leglátogatottabb látnivalójává vált.Az apátság látogatása
A négy négyzetkilométeren elterülõ apátság méltán érdemelte ki a világ csodálatát, a látnivalók színvonala,
a színes programkínálat lenyûgözi az ide látogatókat. A fõ vonzerõ természetesen a világ nyolcadik
csodájának is hívott, egyedülállóan szép, barokk stílusú könyvtár (Stiftsbibliothek). Az 1770-76 között épült
72 m hosszú, kétszintes, galériás könyvtárterem nemcsak méreteivel és szépségével nyûgöz le, hanem
rendkívül gazdag gyûjteményével. A 200 000 itt õrzött könyv legértékesebb kincsei a több mint 1400 kézirat
és kódex, valamint az 530, 1500 elõttrõl származó õsnyomtatvány.
A színes, világos, ellipszis alaprajzú, körbefutó galériával keretezett terem középsõ része kupolával fedett. A
fehér és arany színû rokokó tárlók mellett a fõpilléreknél a
http://kirandulastippek.hu/news/article/admont-bences-apatsag

