Hall in Tirol, Ausztria egyik legszebb középkori kisvárosa
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Tirol legnagyobb történelmi óvárosa
Tirol, sõt egész Ausztria egyik legépebben megõrzõdött középkori kisvárosa, az Innsbrucktól 10
km-re keletre, az Inn völgyében, a Karwendel impozáns, csipkézett hegyvonulata aljában fekvõ Hall in
Tirol. A középkorban Európa egyik leggazdagabb városának számító, késõ gótikus városképét hûen
megõrzõ Hall fekvése éppolyan festõi, mint Innsbrucké, egy kellemes félnapos kirándulást
mindenképpen megér.Hall in Tirol rövid története
A jelenleg 13 000 lakosú kisváros múltja szorosan összefügg a közeli Hall-völgyben (Halltal) a XIII. századtól
egészen 1967-ig mûködõ sóbányászattal. A hegyekbõl lehozott fehér aranyat itt az Inn parti kikötõkben tették
hajókra, a város a sókereskedelem fellegváraként hatalmas jelentõségre tett szert, a XV. században alapított
ezüstpénzverde pedig a régió leggazdagabb városává emelte. A XIX. századi ipari forradalom elkerülte a
városkát, így szinte tökéletesen õrzõdött meg gótikus és barokk városképe.Hall in Tirol látnivalói
A kompakt, gyalogszerrel is könnyen bejárható óvárost az egykori városfalak mentén futó Stadtgraben
határolja, két fõtere van, a középpontban fekvõ Oberer és a forgalmas fõút menti Unterer Stadtplatz. A fõút
és a folyóval párhuzamos vasúti sínek között fekszik a vár épülete, a pénzverdével és a múzeummal, míg a
többi látnivaló a felsõ fõtér körüli utcácskákban található. Amennyiben autóval jövünk, érdemes a vár melletti
parkban, a Salinenparkban kialakított parkolóhelyeken hagyni a kocsit.Burg Hasegg - Vár, Pénzverde,
Városi Múzeum
A város legrégebbi épületét, a Hall in Tirol jelképének számító, az egykori tiroli hercegek várát a XIII.
században alapították, mai formáját a XV. sz. végi, XVI. sz. eleji, I. Miksa császár idejében történõ
átépítésekkor kapta. A kellemes, árnyas parkból, ahol a turista információs iroda pavilonját is találjuk, a szép
címerpajzzsal díszített, Münzertor nevû kapun át lépünk a vár területére.
A Burg Hasegg várkomplexumban a pénzverde múzeumát, a Münze Hallt és a helytörténeti kiállításoknak
otthont adó, pár éve teljesen megújult Stadtmuseum-ot találjuk, ill. fel tudunk lépcsõzni a csodás kilátást
nyújtó Münzer Turm felsõ szintjére. Az alul hengeres, felül 12 szögletû öregtoronyban rendezték be az
1567-ben alapított és egészen 1809-ig itt mûködött híres pénzverdét. A kiállítás legérdekesebb tárgya, a
világ legelsõ pénzverõgépének korhû replikája, mely ugyanazon a helyen áll, ahol elõdje, mely a XVI.
században napi 4000 ezüst tallért gyártott. Az Európa-szerte megbecsült és nagyra értékelt halli
ezüsttallérok történetét mutatja be a Münze Hall kiállítása, a rengeteg pénzérme közt találunk egy igazi
monstrumot, a világ legnagyobb, több mint 20 kg súlyú ezüsttallérját és itt õrzik a világ elsõ tallérját is.
A torony felsõ emeleteire egy falépcsõn, majd egy 26 m magas csigalépcsõn keresztül jutunk fel, felülrõl
pompás kilátás nyílik a városra és a falként mögötte magasodó Karwendel hegyláncára. A külön
belépõjeggyel látogatható városi múzeum Hall in Tirol gazdag kulturális és gazdasági örökségével
foglalkozik. A késõbbi átépítések ellenére a vár megõrizte középkori jellegét, fõleg a fogazott oromzatos
bástyák és a szûk udvarok utalnak erre. A késõ gótikus várudvaron gyakran rendeznek különbözõ
koncerteket, rendezvényeket, innen érhetõ el a szintén gótikus Szt.György-várkápolna is. A várudvarra
belépõjegy nélkül is bemehetünk.
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