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Őszi utazás V.:Olaszország, Trieszt, Miramare- kastély

A predjamai,sziklába vájt  erősség megtekintése után indulunk Triesztbe , célpontunk a
Habsburgok egykori családi  nyaralója, a Miramare- kastély .  

Térképen szinte alig találod meg elsőre Triesztet a határjelzés miatt: Szlovénia és 
Olaszország határtérségében van, Észak- Olaszország keleti csücskében, mintha
csizma felhúzását 
segítő kis bőrszíj 
lenne... 

Már a bronzkorban  
benépesült  terület  
volt, megerősített, 
fallal körülvett falvak 
álltak a helyén. Róma 
hódítását nem 
kerülhette el. Számos 
harcot vívtak lakói a 
szomszédos népekkel, 
az illír háborúból is 
részt vállalt. 

Egyik virágkorát 
Octavianus alatt élte , 
ekkor területén 
bazilika, kapitolium, 
templom , fórum, 
színház , valamint 
emlékművek sora állt. Szent Márk evangélista hittérítése nyomán itt is elterjedt a 
kereszténység /I. század/, a város legnagyobb mártírja Justus védőszent lett.  

A középkorban  Trieszt  sokáig Velence ellen küzdött , a XI- XIII. században még sikerrel,de 
a 

/foto by Kisünnep/  

nagyhatalomnak számító ellenfél  végül 1368-69-ben megszállta. 1381- 82-ben Chioggia
elleni háborúja kudarccal végződött , a többi itáliai várostól segítséget nem kapva kénytelen 
volt alávettségéről szóló nyilatkozatot aláírni  Leopold osztrák hercegnek. A városban sokáig 
dúlt a véres polgárháború a velencei és az osztrák pártiak között.  Az ettől is gyengül
a XVI. században 

rövid ideig spanyol uralom 
alá kerül, majd újra az 
osztrákok irányítják. 

1719-ben vámszabad 
területté válva kereskedelme 
dinamikus fejlődésnek indul. 
Napóleon háromszor szállja 
meg / 1797-ben, 1805- 07 
között , ill. 1809-13 között/ , 
de ez  csak rövid időre 
akasztja meg a város 
fejlődését. 

A napóleoni háborúk után 
újra az osztrákok birtokolják, 
része , fontos kereskedelmi 
kikötője  az Osztrák- Magyar 
Monarchiának .  
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Itt épül  fel az épületköltemény, a csodálatos Miramare- kastély, ahol a Monarchia 
flottájának parancsnoka, Miksa főherceg él feleségével , míg fel nem keresi 1864-
hivatalos mexikói küldöttség, mely francia biztatásra meghívja Miksát  Mexikó 
császárának.                                             /foto by wikipédia/ 

Mit ír a látványosságról a lexikon?  

A Miramare-kastély /olaszul Castello di Miramare; németül Schloss Miramar/
19.századi romantikus kastély,  mely Habsburg Miksa osztrák főherceg  /Ferenc József 
öccse/  és felesége, a belga Sarolta hercegnő részére épült  isztriai fehér márványból  
Északkelet- Olaszországban, a Trieszti-öbölben, Trieszttől kb. 8 km-re. 

Az épületet és kertjét 1856 és 1860  között emelték Carl Junker tervei alapján,  Miksa
főherceg utasítására. 

A terjedelmes (22 hektár) 
tengerparti parkot maga
Miksa tervezte. A 
kőszirtet, amelyre épült, 
és amelynek abban az 
időben semmilyen 
növényzete nem volt, 
számos trópusi növény 
segítségével  tették
csodaszép kertté. 

Miksa főherceg és Sarolta, 
akik akkoriban id
elválasztották  udvari 
kötelességeiket  
személyes életükt
vidám időszakot töltöttek 
itt az osztrák Riviérán, 
mielőtt elvállalták a 
mexicói korona el
terhét. 

  

A kastélyt 1955
államosították , jelenleg 
múzeum működik benne. 
Nagyszerű kilátást nyújt a
szikla csúcsáról 
a Grignano- öbölre, és 
azon túl az Adriai
tengerre. 

Az épület előtti kis  teret 
egy olasz stílusú kert veszi 
körül, melyben az egész 

világból vannak növényfélék (beleértve egészen ritka fajokat is) , ez szintén látogatható. 

A kastélyban megtekinthetők: Miksa lakószobái, melyek hajókabinokra hasonlítanak / a 
herceg 1854-től az osztrák haditengerészet főparancsnoka volt/; 

  

/foto by Kisünnep/ 

Sarolta lakószobái és a vendégszobák;a téli és a nyári ebédlő; az információs szoba, mely 
bemutatja a kastély történelmét és a park építését; Amadeonak, Aosta hercegének 
lakosztálya ,1930-as évekbeli racionalista bútorzattal. 

Minden szoba az eredeti, 19. század közepéből származó díszekkel, tárgyakkal, bútorokkal 
van berendezve. 

Kiváltképp figyelemre méltó a zeneszoba, ahol valamikor Sarolta zongorázott, most a 
kiállítás 7. szobája. A 
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19. szobában Cesare 
dell'Acqua 
festményei 
tekinthetők meg, 
amelyek Miramare 
történetét 
ábrázolják. Végül a 
látogatók 
megtekinthetik a 
tróntermet,amit 
nemrégiben állítottak 
helyre korábbi 
pompájában.  

  

A parkban számos 
botanikai faj 
megtalálható, és egy 
fontos 
szoborgyűjtemény, 
mely a nagyszámú 
ösvény mellett elszórtan lelhető fel.                    /foto by Kisünnep/ 

Figyelemre méltó még a nemrégiben helyreállított istálló, melyben időszakos kiállításokat 
tartanak , mint a régi üvegházban és a kiskastélyban is,  eredeti dekorációjával az els
emeleten. 

A palotában annak idején Erzsébet királyné  is sokszor megfordult.  A klagenfurti 
Minimundus parkban 
megtekinthető a kastély 1:25 
arányú makettje. 

Több látványosságot
felfedezhetünk a kertben, mint 
például két tavacskát, egyet a
hattyúknak,  egyet a 
lótuszvirágoknak létesítettek, 
érdekes látnivalókkal
szolgálnak a kastély 
melléképületei („Castelletto
egy közeli bronz Miksa
és egy kis kápolna, melyben a 
„Novara” zászlóshajó 
maradványaiból készült 
keresztet tartják. Miksa ezen a 
hajón indult útnak, hogy 
Mexikó császára legyen. 

Miksát, amikor  a messziről jött küldöttség felkéri uralkodójának, nem tájékoztatják arról, 
hogy erős ellenállás mutatkozik már a francia megszállók 

  

/foto by Kisünnep/ 

ellen is, s egy Juarez nevű indián származású  ügyvéd vezetésével  nagyon erős népi 
mozgalom  van kibontakozóban. 

Az e téren mérhetetlenül tájékozatlan, naiv Miksa elfogadja a felkérést . Juarez többet tud 
Miksáról és a Habsburgokról , magyar származású felesége mindent elmesél neki az 1848
49-es szabadságharcról, s a magyar - katonai ismeretekkel rendelkező - emigránsok is 
segítenek megszervezni  az elnök hadseregét, felkészítve azt az osztrák ,és a megszálló 
francia erők ellen. 

Egyre költségesebb , egyre több áldozatot kívánó a franciák jelenléte, így ők kivonják 
csapataikat, Miksa magára marad. III.Napoleon tesz még egy kísérletet megsegítésére a 
poroszoknál, de oly kiszámítottan sértő,  újságban is  leközölt választ kap, hogy egyenes
folytatása lesz egy francia- porosz háború...Lám,milyen messzire vezethet egy döntés!

Miksát- a franciák távozása után- végül a felkelők elfogják és kivégzik . Ferenc József nem 
sír a kedves rokon -korábbi potenciális vetélytársa - halála miatt, hisz távozásakor Miksa 
minden jogos , Habsburg- házon belüli igényéről lemondott  . 
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A város 1918.november 3
egyesült Olaszországgal . 1943
ban, a német megszállás és a 
Salói Köztársaság Mussolini 
vezette bábállama idején külön 
provinciát alkotott. A háború 
után sokáig vitatott a helyzete, 
majd  1954.október 26. óta 
ismét Olaszországhoz tartozik. 

Hamar odaérünk  a határon
felállított  ,egykor mű
mára a két ország között csak 
látványként , határt 
demonstráló  bódékhoz, 
mellettük simán elsuhanhatunk,  
s rövidesen , egy szép kanyar 
után megpillanthatjuk a tengert, 
a csodaszép Adriát .   

Zöldeskék vizében fürdött a 
napfény,  a láthatár szélébe  
veszett az emberi tekintet. 
Kamaszkori olvasmányaim 
jutnak eszembe , Dékány 
András hajósregényei, melyek 
helyszíne az első kötetekben a 
tündérszép Adria volt. 

/foto by Kisünnep/  

Milyen sokszor írta , mennyire szép e 
beltenger vize , de magam csak sokkal 
később láthattam, egy horvátországi út 
során... Hol vannak már az emlegetett 
háromárbocos vitorláshajók? Már a 
gőzhajók is kivesztek ! A Novarából is csak 
néhány tárgy maradt...Aki tájékozott, az 
találhat róla ismereteket, dokumentumokat 
Komáromban, a magyar határoldalon 
található Hajózási Múzeumban...  

A  hegyről lelátunk a  közeli kikötőre , s 
távolabb a mélytengeri szállítóhajókra , 
melyek méretüknél fogva nem jöhettek az 
öbölbe,most kilométernyi távolságban 
horgonyoznak egymástól és a parttól, 
egyenként mindhárom legalább százötvenezer bruttóregiszteres lehet, tehát vízkiszorítása 
ennyi tonnában számolva. Kettő egészen bizonyosan olajszállító tanker, messzi 
mélytengerek vándora.       

Döbbenetesen meredek utcákra látunk rá, majd ereszkedni is kezdünk az egyikben lefelé. 
Szép magyar városunk,Pécs is nevezetes meredek  utcáiról, hegynek föl és le tartó
de talán az ottani Bagoly- dűlő  emelkedője , vagy ha úgy tetszik ,lejtője lehet olyan, mint 
az átlagos trieszti 

hegymenet. Harmincöt-negyven fokos lejtőt is látunk.  

Lejjebb már járhatóbb,élhetőbb  a város /nem kell hátsójukon szánkázni téli jeges 
időben,őszi esők idején/. Még a Monarchia idejéből származó nagy házak terpeszkednek sok 
helyen, új épület alig, a mindig építkező, szorgos szlovének valószínűleg rosszul éreznék 
magukat az itteni tétlenségre kárhoztatva. 

Az öreg,  évszázadokat megélt  házak csak romlanak, romolgatnak az út mindkét oldalán. 
Falaikon gyakori a firka , a vakolatleválás. Józsefvárosi magyarjaink otthon érezhetnék 
magukat.  

A város lakói kedélyesek, nem izgatják magukat sem a kosz,sem a házak állapota miatt. 
Lendületes kézmozdulataikkal kísérik 

/foto by Kisünnep/  
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veszekedésnek t
valóságban -olasz 
mértékkel- egészen
nyugodt  társalgásukat. 
Sok a ráérő, teng
ember...Hiába, vallásos
népség , Isten majd 
megsegíti őket akkor is, 
ha   ők maguk  nem
igyekeznek külö
nösebben a 
munkálkodás földi 
teendőiben. 

Koldust is csak itt
látunk, sehol másutt 
utunk során. Egy színes 
bőrű úriember 
nyújtogatja markát az
elhaladók felé, de már 
ott is lejárt az utcai 

adakozás szezonja, tenyerét
többnyire üresen húzhatja vissza. 
Munka nélkül boldogulni, 
adakozásból Isten segítségével 
megélni...  Tetszetős gondolat, de 
nem biztos, hogy mindig  
működőképes. 

Elhaladva a vitorláskiköt
annyi kisebb hajót látunk,mintha a 
balatoni  kis vitorlásokat mind 
egyetlen kikötőbe vonták volna 
össze . A hajózási társaság épülete 
még az Osztrák- Magyar
Monarchia korából való, ahogy a 
távolabbi , méltóságteljes 
raktárépületek is... 

Egy terebélyes téren, városháznak 
kinéző központi épület el
egyenruhások próbálják az 
októberi ünnep katonai  szemléjét. 
Nem sietik el, még visszafelé is ott 
álldogálnak , csak már a nagy tér 
másik szélén, kakastollas kalpagú 
tisztjeik fontoskodva járkálnak 
órákon át előttük , pedig
nincsenek sokan a katonák, 
rendőrök, rendfenntartók 
mintaszakaszai , s  az esemény 
vélhetően idén sem különbözik 
majd az előző évitől...  

Megállni nem nagyon tudnánk, minden helyet kitöltenek a parkoló autók, autóbuszok, itt a 
szabad hely ritka, s főleg 

/foto by Kisünnep/  

drága mulatság. Megyünk tehát a célállomás, a Miramare kastély felé, közelében parkolót is 
találunk. Leszállás után belépők osztogatása , időpontok megbeszélése, majd mindenki 
szabadon elsétálhat...  

Az eddigi utasok sietnek a közeli mosdóba, mely huszonegyedik századi ,többen nem is 
tudják,mit és hol nyomjanak, miután már mást is nyomtak , az egyik koros hölgyet unokája 
kell, hogy kisegítsen szorult helyzetéből... 

Kárókatonák pihennek egy nagy sziklán a közelben , nem zavarja őket senki. Kacsák  
úsznak közelebb a kíváncsiak láttán,  galambok sétálnak oda a mellvéden áthajoló 
nézelődőkhöz. Nem félnek,számukra megszokott, természetes, hogy az embert az Úr az 
ellátásukra teremtette... 
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Ahol galamb van, ott macska is 
feltűnik. Gyönyörű , kövér 
macsekok  mászkálnak 
elégedett 

büszkeséggel .                                /foto by Kisünnep/ 

Magyar szóra nem hajlanak, párom hiába hívogatja egyiküket, az a fülét se billenti.

Olaszul becézgető , kedveskedő szavakat hallva már jön oda 
dorombolva, törleszkedve, hisz az idegen mégis megbízható 
hazai...Átverő cselem bejött...Kezdem hinni, hogy a 
macskáknak is van nyelvismerete...                     
                                                                            

Rendőrörs a villa kapujától  száz méterre. Szolgálatot 
teljesítő munkatársai édesen pergetett szavakkal tárgyalják a 
helyi eseményeket . Szavaik gyorsak,ők maguk 
ráérősek...Ilyen az egész város. A szomszéd állam , 
Szlovénia fővárosa, Ljubljana, álmos kisvárosnak tűnik a nem 
is túl nagy   olasz  város, Trieszt  nagyságához , 
mozgalmasságához mérve , de a tempó inkább a közlekedés  
nagyságrendjére, gyorsaságára jellemző, a nagyság meg a 
hatalmas épülettömbök sokaságára. 

A kastély 
kertjének 
sétaútján valaki 
madáreledelt 
szórt a szemetes 
tetejére , ez 
ellenállhatatlan 
vonzást gyakorol 
a környék  
szárnyas 
fejvadászaira. 
Rigók, cinkék és 
más apró 
madarak váltják 
egymást a  
szemetes lapos 
tetején. 

Az épület  elé 
érve 
elhallgatunk , s 
csak állunk egy 
darabig 
csendben. 
Elbűvölően szép 
látvány. Arányos,  nőies , légiesen könnyed ,szerethető épület. 

/foto by Kisünnep/  

A szerelem jut róla az ember eszébe. Aki ezt tervezte,felépíttette, az nagyon tudott szeretni, 
az lelkes, fiatal , romantikus lélek lehetett ,azt elbűvölték a hullámok, a tenger moraja ,az 
reggelente gyönyörködve nézhetett  ki a tengerre néző ablakokon, sőt, szobái egy részét is 
hajókabinok formájára rendeztethette be, ahogy Miksa tette...  
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A kastély belseje 
tükrözi  a hercegi 
pár 

műveltségét,kifinomult ízlését. A lépcsősort négy faszobor díszíti, a lépcsőház falait pedig 
fegyverek, trófeák.  

Odabenn  csodaszép bútorok , Miksa kedves szobái - tényleg hajókabinoknak berendezve
hálószobák, társalgók, s egy trónterem is, egyik falán a  Habsburg- rokonok életnagyságú 
képeivel, a túloldalon egyetlen  nagy családfával, melyen  az egyes rokonok,ősök arcképei
látszanak. 

Az egyik teremben  festmény mutatja  a mexikói küldöttség látogatását, egy másik Miksa és 
Sarolta érkezését a kastély kikötőjébe...            /foto by Kisünnep/ 

Az udvar és a kert is feledhetetlen arányaival, légies könnyedségével, 
megformáltságával.                                                                                 

A szobrok elhelyezése , az utak kialakítása , a telepített növényfajták annyira otthonossá 
teszik , hogy aki  
egyszer megnézi, 
végigsétál  útjain, soha 
nem felejti  el, s 
álmaiban valószín
sokszor vissza fog  
térni oda... 

Kedvesem  átadja
magát az élménynek, 
szeme ragyog, 
időnként messze 
révedő, álmodozó. 
Finom, lágy, 
vonásokat emel ki 
arcán az elomló , 
puha , őszi napfény. 
Érzi  szeretettségét, 
érzem  szeretetét. 

A csodás környezetben 
egy szeretetet érz

egyre szebb , egyre vonzóbb, s én megbűvölve csodálom a jelenséget, a hazatalált  
szépséget rajta és lényéből sugározva, a gyönyörű tájtól és környezettől felragyogtatva... 

/foto by Kisünnep/ 

Sejtem, mit érezhetett  az egykori fiatal hercegi pár, amikor a teraszon egymásba karolva 
nézték a tengert vagy a távoli hegyeket, a szép tengeröblöt. 

Az épület mögötti teraszról csodás kilátás nyílik a tengerre. Hányszor sétálhatott ott kart 
karba öltve a hercegi páros rövid ,néhány ottani  évük alatt! Sokszor jött értük csónak , s 
vitte őket a Monarchia zászlóshajójára, a Novarára, melynek jóval később egy bizonyos 
Horthy Miklós  lett a parancsnoka tengernagyi rangban...   
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Messzire 
ellátni, a 
vízen  
vadkacsák , 
kárókatonák 
úszkálnak  
tempósan, a 
romantikus 
formára 
metszett fák 
szinte 
ráhajolnak a 
vízre. 

Ez a 

nagy,látszólagos béke könnyen megtévesztheti az embert, elfedve előle a valóságot, 
munkát, verejtéket,a keserű, gyilkos politikai cselszövéseket, emberi aljasságokat, e helyen 
a hétköznap is ünneppé magasztosul, távol a zaj, a plebs, a gondok... 
                                               /foto by Kisünnep/               

Kisünnep, aki általában nem szereti fényképeztetni magát , elbűvölten áll , ül, megy , 
megigézve nézi a tengert, az épületet, kertet, nem bír elszakadni a látványtól, s alig 
tiltakozva hagyja, hogy tucatnyi  képet készítsek róla . Ő meg- amikor épp nem az én 
érdeklődésem tárgya-, fotózgat minden szépet telhetetlenül , próbálja megörökíteni, 
magába szippantani ezt az elbűvölő  csodavilágot... Közben kipirul, mosolyog, felszabadult, 
nevet, nem győzöm elkérni tőle gépét, hogy őt is megörökíthessem. 

Ezek, a 
meseszép 

környezetben , drága páromról készült képek a legjobbak, számomra  legkedvesebbek , de 
sajnálom,  ide - intimitásuknál fogva- nem kerülhetnek fel.  

Nem lehet betelni a hellyel, a látvánnyal, az arányok, formák, színek harmóniájával. 

A kerti lépcsőfeljáró mellett egy kis medence vár tiszta, friss vízre  egy  kedves 
mélyedésben ,egyetlen nagy tengeri kagyló,felerősítve a fali tartóra.Legalább hetven
nyolcvan centi hosszú,ötven centi széles. 

Ha egy ilyen kagyló bezárja két kemény héját, közte a búvár kutakodó karjával, oda az 
ember...Ha viszont ekkora kagylóból nyer valaki  szép, tiszta igazgyöngyöt, az talán maga a 
főnyeremény. 
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El kell köszönnünk a kastélytól, a megejtő, elgyengítően romantikus tájtól. Vár az
állomás , új szépségek. Buszra szállunk, a majdani visszatérés reményében. Irány a Bledi
tó.  
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