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Neogótikus mauzóleum, középkori várkastély
Meranótól északra, magasan a Passer völgye feletti napos fennsíkon fekszik Schenna, Dél-Tirol egyik
legnépszerûbb üdülõhelye, lélegzetelállító panorámával a mélyben fekvõ Merano városára és a
környezõ hegyek karéjára. Schenna jelképe, a már messzirõl látható, impozáns várkastély és a
szemet vonzó, különleges vörös színû neogótikus mauzóleum, János fõherceg síremléke. Schenna
látnivalói
A rendkívül kedvezõ helyen fekvõ település, méltán a régió legközkedveltebb üdülõhelyei közé tartozik,
Merano és a hegyek karnyújtásnyira vannak, a falu hamisítatlan dél-tiroli hangulatot áraszt, a szállás- és
vendéglátóhelyek száma zavarba ejtõ. Schenna elsõsorban a vastagabb pénztárcájú vendégeket igyekszik
megfogni, a tiroli köntösbe bújtatott wellness szállók száma ugrásszerûen megnõtt az utóbbi években. Az
éttermek is fõleg a felsõ kategóriát képviselik, de az egyszerûbb anyagi lehetõségekkel rendelkezõ kiránduló
is el tud itt tölteni pár hangulatos órácskát.
A legtöbb turista elsõsorban a Meranóból és környékérõl jól látható neogótikus mauzóleum miatt jön fel a
faluba. Amennyiben a kilátáson kívül egy kicsit a tiroli kultúrában, történelemben is meg szeretnénk mártózni,
úgy a máig a Habsburg leszármazottak tulajdonában álló kastélyt is érdemes meglátogatnunk.Mauzóleum
Schenna fõ terén, a Raiffeisenplatzon találjuk a segítõkész turista információs irodát, mellette a
városháza épülete áll, a mögötte fekvõ dombon csoportosulnak a látnivalók, melyeket pár perces sétával
érünk el egy sétaúton a fõ térrõl. A régi és az új plébániatemplom egybe épült épületeit és a külön álló
Martinskirchét hangulatos sírkert veszi körül, ahonnan remek kilátás nyílik a kastélyra és a mauzóleum
hátsó felére is. A régi templom jellemzõje a külsõ falán látható középkori freskók, bent a
Johannes-kápolnában még régebbi, 1400 körül keletkezett faliképeket csodálhatunk meg. Az új templom
legfõbb nevezetessége a modern, gyönyörû hangzású orgona. Híresek és kedveltek az itt rendezett orgonaés egyéb templomi koncertek, a turista irodában még CD-t is lehet venni az itt felvett hangversenyekrõl.
A vörös homokkõbõl épült, látványos, neogótikus stílusú mauzóleum János fõherceg végsõ nyughelyeként
készült el 1869-ben. Habsburg-Lotaringiai János fõherceg (1782-1859) Ferenc császár és magyar király,
és egyben többek közt József nádor öccse volt. A természet- és mûszaki tudományok iránt nagy érdeklõdést
és elkötelezettséget mutató fõúr (Erzherzog Johann) a napóleoni háborúkban az osztrák haderõk egyik
vezéreként szerepelt, majd a politikától visszavonulva, Stájerországban élt, nagyban hozzájárult Graz és
Stájerország kulturális és gazdasági fejlõdéséhez. Tirolt második hazájaként szerette, a schennai kastélyt is
õ vásárolta meg, majd halála után, 1860-ban kezdték építeni a híres bécsi építész, Moritz Wappler
professzor tervei alapján Közép-Európa legszebb neogótikus épületét.
1869-ben hozták ide végül a fõherceg földi maradványait, a gazdagon díszített szarkofág mellett felesége, a
polgári származású Anna is itt nyugszik. A másik két síremlék, egyetlen fiuké, Franzé és feleségéé,
Theresáé. A mauzóleum a schennai templomdomb szélére épült, a panoráma lenyûgözõ a Meranói
medencére, a szemben tornyosuló Texel-csoport háromezres vonulatára, a környezõ szõlõkre,
gyümölcsösökre. A platform alatti részen kis játszótér vonzza a fiatalabb kirándulókat.
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