
Mária út: Kirchberg – Raach – Schlagl - Maria Schutz 

2018.08.19. 

 

Augusztus vége felé jártunk, de a kánikula nem enyhült. Ennek ellenére elindultunk a Mária út 

következő szakaszára. Ez is nagyon szép, de komoly megpróbáltatásokat tartogató része 

túránknak. 

Kirchbergben, a St. Jakab Egyházközség templomának megtekintése után vágtunk neki az 

útnak. Meredeken felfelé, a panoráma útvonal jelzéseit követve küzdöttük magunkat egyre 

feljebb. Kis kitérőt tettünk, ami még meredekebb, köves, nagyon nehéz terep volt, de a 852 

méter magasban lévő kilátót nem akartuk kihagyni. Megérte a küzdelem, mert csodálatos 

látvány tárult elénk a magasból. Itt rövid pihenőt tartottunk, elkészítettük csoport képeinket, és 

indultunk vissza az eredeti útvonalra. A lefelé vezető út még nagyobb megpróbáltatás volt, a 

lábunk alatt gördülő kövek, a lehullott fenyőtobozok, a meredek lefelé vezető utat nagyon 

megnehezítette. 

Az erdő teljes pompájában tündökölt. Rengeteg apró ciklámen és erdei gyümölcs szegélyezte 

utunkat. Kóstoltunk áfonyát, szedret. 

Egy műútra érve, a perzselő napsütésben közeledtünk egy állatsimogató felé, ami 

tulajdonképpen a semmi közepén állt, egy magas, sárga építmény tövében, amire csigalépcső 

vezetett fel. Cuki kis pónipár legelészett a kiscsikójukkal, és cocák röfögtek a faragott 

állatfigurákkal díszített, mesealakokkal festett falak által határolt ólakban. A közelben csupán 

egy szép szálloda volt. Elhaladva előtte ismét egy erősen emelkedő, erdős részre értünk. Ide is 

felküzdöttük magunkat, és megérkeztünk Raach településre. A helyi templom megtekintése 

után, rövid aszfaltúton értük el Schlaglt. Visszatérve az erdőbe, már láttuk a célállomásunkat 

jelölő táblát. Még egy utolsó megpróbáltatás, megint egy nagyon meredek, köves lejtő, de ez 

már csak egy rövid szakasz volt. Innen már megszelídült a lejtő, és a talaj is. Nagyon puha, a 

fenyők lehullott, megbarnult tűleveivel kipárnázott enyhe lejtőn igyekeztünk lefelé. 

Az erdős szakasz végén a fák között messziről úgy tűnt, mintha egy kilátó magasodna. 

Közeledve hozzá, nagyon megörültünk, mert valóban az volt. Innen először a viadukt, és a 

mögötte magasodó hegyek látványát csodáltuk, majd a kilátó tövében elterülő építkezésre 

figyeltünk. Lassan összeállt a kép, hogy itt egy alagút készül. A Semmering bázisalagút, 

Gloggnitztól, Mürzzuschlagig. 

Elhagyva ezt az érdekes területet, már kiértünk a műútra és hamarosan megláttuk a kéttornyú 

templomot, ami azt jelentette, hogy megérkeztünk Maria Schutzba, 

Kemény túra volt, 18 km, 880 méter szint, és 34°C fok. De a táj gyönyörű. Ausztria ezen részén 

már sokat jártunk, télen is nyáron is, megunni nem lehet. 

Jól elfáradva, de nagyon vidáman indultunk haza.  

(Apagyi Márta) 

 



















 











 


