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A most következő út nem tarozik a mindennapi utazások közé. Olyan célt tűztünk ki, mely sok
honfitársunk fejében egész élete során ott motoszkál. Végig kísérni legnagyobb folyónk, a Duna útját a
születésétől az elmúlásáig, azaz a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.
Utunk folyamán nem csak a Dunát kísértük végig, hanem a magyar vonatkozású eseményeket,
helyszíneket is felidéztük.
A Duna eredetét máig vitatják. Vannak azonban tények, melyekkel nem lehet vitatkozni.
Egyik verzió szerint a Duna forrása Donaueschingenben a Fürstenberg kastély parkjában található. Ez
természetesen a település idegenforgalmára nagy hatással van.

Hivatalosan a Duna nevet két patak összefolyásától viseli a folyó, ami szintén Donaueschingennél
található. A kastélyparkban kiépített forrás a Brigach patakba ömlik. Ez később egyesül Breg patakkal. A
kettő találkozásától kezdve nevezik a patakot Dunának, tehát elvileg nincs forrása. Itt ömlik a Dunába az
első patak, a Stille Musel.

Egy folyó forrását mindig a legmesszebb lévő ág forrása határozza meg. A Duna földrajzi és hidrológiai
értelemben vett valódi forrása a Breg patak Furtwangen közelében eredő forrása, mely 1078 méter
magasan a Fekete-erdőben található. A Brigachhal ellentétben ez a hosszabb és nagyobb vízhozamú
forráság, ami indokolja, hogy a Duna valódi forrása legyen.
E szerint a Breg patak forrása az igazi Duna forrás (innen 2 888 km a Fekete-tenger), mert a találkozás
előtt már 45.9 km-t tett meg, míg a Brigach 40,2 km-t.
A Brigach patak a St. Georgen nevű településen ered, a Fekete-erdőben, egy parasztház pincéjében. A
patak Donaueschingennél már a felszín alatt folyik (búvópatak). A donaueschingeni kastélypark udvarán
viszont újra a felszínre bukkan. A 15. századtól fogva úgy tartották, hogy ez a Duna forrása. A 18.
században medencébe foglalt forrás ma nagyon népszerű a turisták körében.

A Duna eltűnése: Immendingent elhagyva, a Brühl-mezőre kiérve, kisvíz alkalmával egyszerűen eltűnik a
vize a mederből, mintha hirtelen kiszáradt volna. A víz az alapkőzet karsztos mészkőrepedésein,
víznyelőin leszivárog a karsztvíz-szintig, majd a kőzetrétegek lejtésének megfelelően halad délkeleti
irányba. Mintegy 12 kilométer után, Aach városkában bukkan a felszínre. Az Aach-folyó a Boden-tóba
torkollik, s így a Duna vize a tóból a Rajnán keresztül végül az Északi-tengerbe (is) kerül.

Sigmaringen, Hohenzollern várkastély megtekintése.
Az első erődítmény völgyet lezáró sziklákon a 11.
században, a korai középkor végén épült, az első írásos
feljegyzés is 1077-ből származik, amikor Sváb Rudolf
német ellenkirály sikertelenül ostromolta meg a várat. A
vár alatti város hivatalos megalapítására 1250-ben került
sor. 1460-ban és 1500-ban kastéllyá építették át a várat.
1535-ben a Hohenzollern-ház sváb ágára szállt a Duna
fölé magasodó impozáns várkastély, Sigmaringen vára
és városa, majd négy évvel később a kastély pusztító
tűzvésznek esett áldozatul. 1540-ben szerződésben is
rögzítették a Hohenzollernek fennhatóságát Sigmaringen és Veringen felett.

Városnézés Ulmban. Münster, Halász-negyed, Hentesek tornya, emléktáblák.

A Duna első áttörése a hegyeken: Weltenburg
A Duna egyik legszebb szakasza ez, ahova látogatók százai sereglenek naponta, hogy gyönyörködjenek a
tájban. Weltenburg hagyományos középkori sörfőzdéjéről és szép katedrálisáról híres. A híres,
többszörösen világ legjobb sörének választott fekete sört is megkóstoltuk.

Rövid városnéző séta Regensburgban, melynek óvárosát 2006-ban a világörökség részének
nyilvánították.

Az első hajóra szállás Regensburgban mégpedig egy Siebnerin típusú ácsolt hajóra. Sétahajózás a
városban, majd kiszállás a Walhallánál.

A Walhalla-csarnokot 1830-ban kezdték építeni a Duna partján, a Regensburg közelében lévő
Donaustaufban I. Lajos bajor király uralkodása idején. Az emlékhelyen 1842 óta helyeznek el márvány
mellszobrokat és emléktáblákat a jelentős németekről, illetve a Németország és a német nyelvű népek
történetében fontos szerepet játszó személyiségekről.
Az ókori görög templomot imitáló épületet a germán mitológia háborúkban elesett, legbátrabb
harcosainak lakhelye után nevezték el Walhallának. A dicsőség csarnokában látható mások között II.
Katalin orosz cárnő, Immanuel Kant filozófus, Jakob Fugger augsburgi kereskedő, Peter Paul Rubens
flamand festő, Johannes Brahms német zeneszerző, Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság
első kancellárja és Albert Einstein fizikus márványból készült mellszobra.

A Duna, Inn, Ilz játékának sajátos elegyéből kialakult Passau. Az óváros, és a kanyargós utcák
összjátékából született hangulatnak köszönheti rendkívüli szépségét. Ebben a 700 éves városban főleg
kereskedelemmel foglalkoztak, és a jómódú kereskedők igényei igen nagyok voltak, iskoláztatták
magukat, és pezsgő társasági életet éltek.

A bátrak egyszerre álltak a Dunában és az Innben.
A passaui Szent István-dóm, a világ legnagyobb templomi orgonájával rendelkezik. A Szent István-dóm
az óváros legmagasabb pontján található. Nehéz barokk stukkói és meseszép freskói, mind olasz
mesteremberek munkái, akik az 1662-es tűzvész után kezdtek nagy munkába.
A világhírű orgonának, 17 974 sípja, 233 regisztere, és négy harangjátéka van. Az óriás orgona öt
egységét egyszerre is lehet működtetni, amely gigantikus látványt, és mindent elsöprő akusztikai élvezetet
nyújt.

Hajózás Passau és Linz között.

Két kisváros megtekintése. Mauthausen és Enns.
Enns az ország legidősebb városa, 1212-ben kapta meg a városi rangot. Az ezt hitelesítő okmány
megtekinthető az ennsi városi múzeumban. Jelképe a város közepén álló 60 méter magas torony.
A kőkorszak óta lakott terület i. e. 400 körül a kelták foglalták el, majd a római időkben Noricum része
volt. A dunai árvizek elől a mai Lorch városrész közelében fekvő Laureacumba telepítették a II. légió
(Legio II Italica) 6400 katonáját. Városi rangot először Caracalla császártól kapott i. sz. 212-ben. A
polgári lakosság létszáma idővel 30 ezerre nőtt. Diocletianus keresztényüldözése idején, 304. május 4-én
itt halt mártírhalált Szent Flórián.

Mauthausen

Enns

Utunk közvetlenül a Duna partján a hegyek között vezet.

Pöchlarn, a Niebelung emlékmű.
Melk: Az osztrák barokk legnagyobb hatású egyházi épülete
Az UNESCO világörökség részeként a wachaui kultúrtáj egyik leglátványosabb nevezetessége a melki
bencés apátság, 1000 éve Alsó-Ausztria szellemi és kulturális központja. A már messziről látható, várként
emelt pompás barokk stílusú épületegyüttes a Duna mentén, csodálatos természeti tájba ágyazva,
világhírű kolostori könyvtárral, pompás díszítésű templommal, felbecsülhetetlen egyházi kincsekkel,
hatalmas angolparkkal, impozáns épületegyüttessel az érdeklődők százezreit bűvöli el évről-évre.

Újabb hajózás egy csodálatos útvonalon, a Wachauban. A Wachau vagy wachaui kultúrtáj Ausztria 2000
óta világörökségi védelmet élvező 30 kilométer hosszú völgyszorosa a Duna mentén, Melk és Krems an
der Donau városok között, Alsó-Ausztriában.
A táj természeti környezete, települései, azok világi és egyházi építészete (várak, kolostorok, templomok,
lakóházak együttese) egyfelől a vidék középkori arculatát őrzi, másfelől az ausztriai barokk építészet
legszebb emlékeit vonultatja fel. A Wachau völgye szolgál az 1200 körül született felnémet hőseposz, a
Nibelung-ének helyszínéül is.

Hajózás Bécsből Pozsonyba

A Monostori erőd - Közép-Európa legnagyobb újkori erődje - 1850 és 1871 között épült. A klasszicista stílusú had-történeti
műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag
földtakarójával és több kilométer hosszú földalatti folyosó-rendszerével (kazamata-hálózatával).

Ötödik hajózás: Esztergom és Budapest között.

