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Októberi útinapló

BAJORORSZÁGBAN JÁRTAM
2006. október 19-22.
(II. Rész)

Beszámolóm első részét szálláshelyünk bemutatásával fejeztem be. Most onnan indulok el képzeletben, s
megosztom tisztelt Olvasóimmal további élményeimet... A szálláshelyünk
környékén sétálva az alábbi felvételeket készítettem :

Egy lakóház
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Szt. Paul templom:
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Bajor Nemzeti Múzeum (Bayerisches Nationalmuseum):
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A Bayerisches Nationalmuseum (Bajor Nemzeti Múzeum): szobrok, festmények, kosztümök, a XV-XIX.
századig terjedő intervallumból. bajország művészeti és kulturtörténeti emlékeit őrzi. Tehát két részre
tagozódik: a Kunstgeschichtliche Sammlung (művészettörténeti gyűjtemény) nagyrészt középkori órákat,
porcelánokat, szobrokat és más kincseket, a Volkskundliche Sammlung (népművészeti gyűjtemény) a bajor
népművészet ruháit, eszközeit mutatja be. A múzeum tervezője Gabriel Seidl, a különböző korok német
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építészeti stílusait egyesítette rajta. A nürnbergi Német Nemzeti Múzeum (Germanisches Nationalmuseum)
után Németország leggazdagabb kultúrtörténeti és iparművészeti gyűjteménye.

Ez én vagyok a Bajor Nemzeti Múzeum előtt (Fotók

© GOB)

Régi Képtár (Alte Pinakothek)

A Régi Képtár a világ leghíresebb képgalériának egyike. 1836-ban ünnepélyesen megnyitották kapuit. A
múzeum palotaépülete olasz reneszánsz stílusban épült, Leo von Klenze alkotása. A gyűjtemény legrégibb
művei a reneszánsz kori alkotások: német, holland, flamand, olasz, spanyol, francia festőművészek
munkáiban gyönyörködhetünk.
Rengeteget fényképeztem ebben a hatalmas képtárban, de csak magán használatra tehettem, ezért nagy
sajnálkozásomra nem tehetem fel ezeket a képeket az internetre - ezért olasz nyelvű ismertető oldalaiból
másolok ide be képes illusztrációkat (ld. Monaco e le Alpi bavaresi, Mondadori, 118-121. old). De egy
fényképemet mégis bemutatok, ez a fent említett könyv lapjain is látható. Pieter Bruegel szatirikus képét, „A
bőség falujá”-t:
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Séta az Angol Kertben (Englischer Garten)
Ez a park München természeti ékessége és első számú kirándulóhelye. 1786-1743 között épült, olaszos
stílusú paloták szegélyezik. Két patak szeli át, több szép kis tava van:

A legismertebb épülete a kínai pagodák mintájára épült Kínai torony (Chinesischer Turm), benne zenészek
muzsikálnak a söröző és csemegéző turistákat, sétálókat szórakoztatva:

Még néhány felvétel a parkról:
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Itt láthatók a további városi séták felvételei, ahol otthagytuk lábunk nyomát, s a béke angyala felé vettük
utunkat, aki az egész város felett őrködik. Íme, ahogy egyre közeledünk feléje:

Miután az angyal lábainál megpihentünk, tovább folytattuk városi barangolásunkat, s eljutottunk az 185774 között Friedrich Bürklein tervei alapján épült bajor Parlament (Maximilianeum) közelébe:
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Az Isar jobb partján méltóságteljesen terpeszkedik ez a palota, ezt is II. Miksa (Maximilian) építtette.
Ezután a szállásunkra igyekezvén átsétáltunk az Isar folyót átívelő Maximiliansbrückén, amely a
Massimilianstrasséba torkollik, s a folyóra egy utolsó pillantást vetettünk. Íme a látvány:

A Maximilianstrasse München egyik legnagyobb sugárútja, s II. Miksa építtette. A neogótikus épületek
stílusát a művészettörténet Miksa-stílusnak (Maximilianstil) nevezi.
A sugárút északi oldalán álló
kormányzati épületeket 1852-59 között szintén Friedrich Bürklein tervezte. A maximilianstrasséval
párhuzamos, tőle északra húzódó Prinzregentenstrassén van a már említett Bajor Nemzeti Múzeum.
Ezután villamosra majd a metróra szálltunk kissé elcsigázva az egész napos talpalástól, a vasúti
pályaudvarra vitettük magunkat, s onnan gyalog folytattuk az utat a szállodánkig. Egy kis zuhanyozás és
pihenés éppen ránk fért az egész napi csatangolás után. Felfrissülve, fáradalmainkat kipihenve este
felkerekedtünk és a piactér melletti, szintén szimpatikus sörözőben költöttük el utolsó müncheni vacsoránkat.
A söröző gyertyafényes félhomályában emelem és ürítem poharam mindenki egészségére:

Mobilfotó © GOB
Ez nagyon jól esett!

Íme, az útunk Münchent elhagyván Linderhof felé: http://www.osservatorioletterario.net/PICT0157.wmv
http://www.osservatorioletterario.net/PICT0158.wmv http://www.osservatorioletterario.net/PICT0159.wmv
http://www.osservatorioletterario.net/PICT0164.wmv http://www.osservatorioletterario.net/PICT0167.wmv
2.) Folyt. köv.
© (Dr. Bonaniné) Tamás-Tarr Melinda
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