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Graz jelképe
A Mura folyó és az óváros felett magasodó meredek, erdõs Schlossbergen, a Várhegyen állt Graz
hajdani, erõs, bevehetetlen vára. Napjainkban a Schlossberg a város egyik legnépszerûbb
kirándulóhelye virágok tengerével és páratlan kilátással a város ódon háztetõire. Graz szimbóluma a
város minden részérõl jól látható, jellegzetes Óratorony (Uhrturm).A Schlossberg látogatása és
megközelítése
Az óváros felett 123 méter magasságban tornyosuló Schlossberg tetején épült ki a középkorban a várost
védõ erõdítmény. Az évszázadok során annyira megerõsítették, hogy sem a törökök, sem Napóleon
csapatai nem tudták bevenni. A francia császár bosszúja tükrözõdött az 1809-es bécsi békében is, mely
szerint a grazi várat a földig kell lerombolni. A graziaknak csak az óratornyot sikerült kivásárolniuk, több ezer
aranyforint váltságdíj fizetésével tudták megkímélni a város jelképét a pusztítástól.
Napjainkban a régi erõdbõl az óratorony kivételével már csak néhány fal- és bástyamaradvány látható. A
Schlossberg egy gyönyörûen rendben tartott, hangulatos park pazar kilátással a városra. Az óvárosból
többféleképp is feljuthatunk a hegyre. Gyalogszerrel, szerpentinen a Sporgasse végétõl, a
Karmeliterplatzról vagy lépcsõsoron a Sackstrassén a Schlossbergplatzig, ahol a lépcsõsor indul a
hegyre. Ugyancsak a Schlossbergplatztól indul az üveglift, a Schlossberglift, és a Sackstrasse végérõl
Európa egyik legmeredekebb fogaskerekûje, az üvegtetejû Schlossbergbahn segítségével is feljuthatunk a
hegyre.Uhrturm (Óratorony)
A Schlossbergplatzról induló látványos lépcsõ egy sziklahasadékban vezet az Uhrturm (Óratorony) alá.
Egy régi bástya helyére épült a 28 m magas, zömök torony 1560-1570 között. A város jelképének számító
óratorony óráját 1712-ben készítette Funk udvari órásmester, ma már elektromos vezérlésû óra mutatja az
idõt. A tornyot magas tetõ fedi és fából készült galéria övezi a számlapok fölött. Három, kõbõl faragott címer
díszíti az épületet, a sas és a stájer párduc a XVI. századból, Mária Terézia címerpajzsa a kétfejû sassal a
XVIII. századból származik. A délnyugati oldalon lévõ tornyocskában van a halálraítéltek harangja,
1382-bõl. A torony elõtti szép Herbersteingartenbõl lélegzetelállító panoráma nyílik.Egyéb látnivalók
A Glockenturm (Harangtorony) az 1588-ban épült Szent Tamás-templom tornya volt, melyet 1810-ben
leromboltak. Itt látható Graz legnagyobb harangja, a 80 mázsás Liesl. A fogaskerekû pont a
harangtoronyhoz jön fel a városból, az Óratoronytól egy szép vadgesztenyefasor vezet a harangtoronyhoz. A
Glockenturm mellett a régi erõdítmény részeként a kazamatákban egy szabadtéri színpad mûködik a nyári
szezonban.
A két torony között találjuk a 94 m mély Türkenbrunnent (Török-kút), melyet török hadifoglyokkal ásattak ki
a XVI. században. A Schlossberget át meg átszelik alagutak, kazamaták, melyeket a második
világháborúban óvóhelyként használtak, egy része jelenleg mûvészeti kiállításoknak, kulturális
rendezvényeknek ad helyet. A 2000-ben megnyitott Dom im Berg rendkívül hangulatos alagútrendszerét a
Schlossbergplatzról induló lépcsõk alatt érjük el. Az alagút a Schlossbergplatzról egészen a Karmeliterplatzig
terjed.
2014 õszén ismét megnyitott a felújított Grazer Märchenbahn, a hegy gyomrában lévõ alagútrendszerben
kialakított mesevasút. A mesevasút
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