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Úri elegancia és romantikus kastély a vízen
A Salzkammergut egyik legkedveltebb fotótémája az elbûvölõ Ort vízi kastély (Seeschloss Ort), mely
a régió legnépszerûbb üdülõhelye, a Traunsee partján fekvõ bájos Gmunden szélén vonzza a
látogatók tömegeit. A festõi fekvésû, apró szigeten álló kastély népszerûségét, szépségén kívül
annak köszönheti, hogy egy nagyon közkedvelt német szappanopera fõ helyszíne volt. A kastély
története
A hagyomány említ egy Erla nevezetû óriást, aki a Traunsee csodaszép sellõlányának építette a tavi
erõdítést, más nyelvek egy veszélybe került asszony csodás megmenekülésének fogadalma révén regélnek
a kastély felépítésérõl.
De nemcsak a legendák terén találgat az utókor az Ort-kastély kilétét illetõen. Bár úgy tartják, 1039-ben
épült meg egy római castellum alapjain, erre hitelt érdemlõ forrást mind a mai napig nem találtak. Bizonyos
azonban, hogy az Orth-lovagok XII. századi uradalmi kastélyaként már szerepel okiratokon. Tekintélyes
családok adják kézrõl-kézre egészen 1595-ig, ekkor kerül Gmunden városbirtokába. Hírhedt és szigorú
börtönként tartják számon ebben az idõszakban, számos kivégzés és akasztás helyszíne.
A Traunsee partjával 123 méteres híddal 1628-ban kötik össze, nagyobb beruházás is ekkor történik,
gótikus kaputornya és barokk hagymakupolája is megépül, nagyjából végleges formát nyerve. A XVII.
századtól császári, majd fõhercegi tulajdon, nevezetes és emlékezetes kastélyúr János Szalvátor fõherceg,
aki a kor elvárásaival szembeszegülve rangjáról is lemond, hogy szerelmét elvehesse, és Orth János néven
folytatta életét hajóskapitányként, végül 1891-ben Argentína partjainál lelte halálát. Tisztázatlan eltûnése a
mai napig találgatások tárgya. A XX. században erdészeti iskola és hivatal mûködik az épületben, 1995-tõl a
helyi önkormányzat a tulajdonosa.A kastély látogatása
123 méter hosszú fahíd vezet a parányi szigeten lévõ, szabálytalan alaprajzú ötemeletes, hagymakupolás
tornyú vár bejáratáshoz. A tóhoz érkezve a tóba nyúló szigeten álló kastély mesebeli hangulatot kölcsönöz az
egész vidéknek. A kastély romantikus árkádos udvarából múzeum és étterem nyílik, teraszáról
csodálatos panoráma látható. Az udvart a XVI. századból származó sgrafitto díszíti, valamint nagyon szép
késõ gótikus stílusú külsõ lépcsõháza is. Udvarán gyakran rendeznek komolyzenei koncerteket. Kis
kápolnája közkedvelt házasságkötési helyszín, mûemléke egy gondosan faragott Mária-szobor karján a
gyermek Jézussal. Az egész évben látogatható kastélyt ölelõ víz helyenként 180 méter mélységet is elér, a
felszínén számos nevezetes esemény lebonyolítása történik évrõl évre.
A kastélyt a város központjával összekötõ parti korzó az egyik leghangulatosabb sétány Ausztriában. Nagy
látványosságnak számít a virágkorzó, mely a Debreceni Virágkarneválhoz hasonlítható. Az Úrnapi
körmenet az egyházi ünnepek sorát gazdagítja. Az üdülõhely a monarchia gazdagságának, az arisztokrácia
villái révén valamint a fehér arany (só) kereskedelmének köszönhetõen mindmáig õrzi úri eleganciáját. A
reneszánsz városháza kerámia harangjátéka, a régi patika, az elegáns villák és polgári házsorok a
pihenés és kényelem tökéletes összhangját tudják megteremteni a Gmundenbe látogatók részére.
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