Salzburg, Hellbrunn Kastély
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Reneszánsz pompa, páratlan vízijátékok
Az Alpok csipkés hegyeinek lábánál, Salzburg déli peremén épült meg itáliai mintára a világhírû vízi
játékairól híres hellbrunni kastély (Schloss Hellbrunn). Az eredeti pompájában megõrzött
épületegyüttes gondozott parkkal, késõ reneszánsz eleganciával várja látogatóit. Népszerûségét
elsõsorban az eredeti formában fennmaradt Vízijátékoknak köszönheti, mely a víz erejét felhasználva
titokzatosan mozgatott figurák és misztikus szökõkutak látványával kápráztat el, felejthetetlen
élménnyel megajándékozva turisták ezreit évrõl-évre. A kastély története
Az itáliai építészet szerelmeseként Markus Sittikus von Hohenems salzburgi hercegérsek álmodta meg
közvetlenül hivatalba lépése (1612) után a vizekben gazdag hegyek lábánál a kastélyt. A dómok
mesterének kikiáltott Santino Solari kezdett munkába ekkor, olyan hercegérseki utasításokat kapva, hogy
mûve semmiben sem maradhat el az itáliai reneszánsz pompájától. A kimondottan mulatságok, ünnepségek
céljára épült kastély röpke három év alatt el is készült. A páratlan vízijátékok mellett a díszkertben még egy
kis vadászkastélyt is felhúztak, a hónapos kastélyt (Monatsschlössl), mely nevét arról kapta, hogy állítólag
egy hónap alatt húztak fel, de valószínûleg inkább onnan ered a név, hogy egy évben csak egy hónapig
használták, a vadászat idején.A kastély látogatása
A kastély 400 éve változatlan formában maradt fenn, kétemeletes fõhomlokzata és a gazdasági épületek
egy díszudvart zárnak körül. Sajnos az eredeti berendezésbõl nem sok õrzõdött meg. A kastély dísztermei
közül a legfigyelemreméltóbbak, a lenyûgözõ, aranytapétával díszített Antecamera, a mellette nyíló
hálószoba, az ún. tapétaszoba, melynek falait XVIII. századi kínai papírtapéta borítja. Az ebédlõben egy
pompás díszítésû cserépkályhát láthatunk, majd a fantasztikus térhatású freskókkal borított díszterembe
jutunk. Figyelemre méltó még a Mascagni falfestményeivel ékesített nyolcszögletû zeneterem, az Oktogon.
A park látogatása
A világhírû Hellbrunni Kastélypark (Schlosspark Hellbrunn) három részre osztható fel, a kastély nyugati és
északi oldalán lévõ Lustgarten a vízijátékokkal, a délkeleti oldalon a Ziergarten szépen rendezett
franciakertjével, a harmadik, egyben legnagyobb kiterjedésû erdõs parkrészen pedig a Salzburg Zoo
látványos állatkertjét találjuk (bejárata Anif felõl van).Wasserspiele (Vízi Játékok)
A vízi játékokat csoportosan, idegenvezetõ kíséretében látogathatjuk, a bohókás vezetõk irányítják a feltörõ
vízsugarakat, jó idõben készüljünk fel, hogy nem ússzuk meg szárazon a kalandot. A látványvilág 400
esztendeje mit sem változott: a legváratlanabb helyekrõl felspriccelõ vízsugár, misztikus tükörbarlangok, a
víz erejével mozgatott figurák játéka
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