
RUSZT – Ausztria (Burgenland)
Ruszt Burgenland egyik leghíresebb városa, a 
Fertő-tó nyugati partján fekszik, de a hangulatos 
kisváros nemcsak nyáron, hanem egész évben 
nagyon népszerű a turisták körében. Az adventi 
időszakban is felpezsdül az élet Rusztban.
Karácsonyi időszakban, minden hétvégén 
karácsonyi zene hallható a kisváros egyik 
sétálóutcáján, a Kirchengassén.
A vásárban különleges mézek, teák, lekvárok, 
mézeskalácsok, szappanok, játékok, jászolok, 
karácsonyi dekorációk, könyvek és kézzel készített 
alkotások csábítják a bámészkodókat. A csillogó 
díszekkel dekorált standokon kívül a színes 
programok is figyelmet érdemelnek: a látogatók lovas kocsikázhatnak, ünnepi koncerteken, 
kiállításokon vehetnek részt, licitálhatnak a „Fény a sötétben” című jótékonysági aukción.
Bővebb infó: http://www.rust.at

Rust 15 km-re fekszik Eisenstadttól a Fertő-tó partján. 
A város 1700 lakosával Ausztria legkisebb járása. Rust 
ma a „gólyák, és a borok városa” címet viseli.
A Fehér gólyák ezen a területen rendkívüli védelem 
alatt állnak. Rust címer állata is. 1980-ban egyesületet 
hoztak létre a madarak védelmére.
Első alkalommal 1317-ben említik okiratokban. Rust 
régi városrészének teljes területe, amely egyike a 
legfestőibb történelmi belvárosoknak, ma 
műemlékvédelem alatt áll. Számos régi polgárház 
barokk és reneszánsz stílusú homlokzattal rendelkezik, 
szép ablak- és kapukerettel, erkéllyel, címeres stukkódekorációval van díszítve.
2001-ben a rusti óváros a Fertő-tájjal együtt az UNESCO kulturális világörökség része lett. A házak 
még ma is megőrizték eredeti funkciójukat lakóhelyként és gazdálkodási helyként.

A városka nemcsak házairól, és kéményükön kelepelői gólyáiról, hanem szőlőműveléséről is híres. 
1989 óta az első német nyelvű Bor Akadémia székhelye Ruston a 17. sz-ból származó Seehofban 
található.
(http://www.utazzausztriaba.hu/rust.html)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruszt
Régi magyar neve a szil fanévből keletkezett Szil, ennek 
fordítása a német rust (= szil), amely ismét, immár a 
németből visszakerült a magyarba.
1317-ben „Ceel” („possessio Ceel vocatum circa stagnum 
Ferthew”) néven említik először Károly Róbert király 
adománylevelében, melyben hívének, Héderváry Dénesnek 
itt birtokot adományoz. Német neve 1393-ban bukkan fel 
először. Plébániáját 1436-ban említik először, templomát 
mely egy 12. századi kis templom alapjaira épült Szent 
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http://www.utazzausztriaba.hu/rust.html


Pongrác és Szent Egyed tiszteletére szentelték. Lakóinak fő foglalkozása már ősidők óta a 
szőlőművelés és bortermelés, mely országos hírűvé tette a várost. 1470-ben Ruszt Hunyadi 
Mátyástól vásártartási jogot kapott. 1512-ben felépültek a város első védőfalai. 1524-ben Mária 
királyné engedélyezte, hogy Ruszt borosgazdái hordóikon koronás „R” betűt tüntethessenek fel 
márkajelzésként. Ez jel a ruszti borok palackjain a mai napig is használatos.
1529-ben és 1532-ben a török elpusztította. A sorozatos 
támadások kivédésére a 17. század közepén a várost új, erős 
falakkal vették körül. 1624-ben II. Ferdinánd császár a keddi 
napokra hetivásár tartását engedélyezte a településnek. 1649-
ben Ruszt 60 000 aranyforintért és 30 000 liter aszúborért 
megváltotta szabadságát az Esterházyaktól. 1660-ban újabb 
9.000 aranyforintot fizetett a császárnak, hogy 
szabadságjogaikat további 20 évre terjessze ki. 1652-ban 
Gabriel család kapott nemesi oklevelet és emelték grófi címre 
őket, innentől viselték a ruszthi (ruszti) előnevet. 1681-ben 
a soproni birodalmi gyűlésen I. Lipót császártól szabad királyi városrangot kapott. Ezért a ruszti 
polgárok 60 000 aranyforintot és 500 hordó fehér aszúbort adtak a hofburgi császári 
palotának. 1703-ban a város harc nélkül adta meg magát Károlyi Sándor kuruc generális 
seregének. 1809 júliusa és novembere között francia csapatok szállták meg, melyek ellátását és 
elszállásolását a polgároknak kellett állniuk. 1836-ban V. Ferdinánd király újra megerősítette a 
város kiváltságait. 1876-ban elveszítette több évszázados kiváltságait, és Sopron vármegyéhez 
csatolták.
1910- ben 1535 lakosából 1290 német és 218 magyar volt. A trianoni békeszerződésig Sopron 
vármegyéhez tartozott. 1921-ben a trianoni és saint germaini békeszerződések értelmében 
Ausztriához csatolták. 1989-ben itt alapították a világ első német nyelvű borakadémiáját. 2001-ben 
1714 lakosából 1623 német, 33 magyar, 27 horvát volt. 17. századi városképe a mai napig 
fennmaradt, számos műemlék épülete van.
2001-ben az óváros a Fertő-tó térségével együtt az UNESCO világörökség része lett. Ma Ausztria 
legkisebb önálló közigazgatási egysége.
Nevezetességei:
•A Szentháromság tiszteletére szentelt  
plébániatemploma 1649 és 1651 között épült. Eredetileg evangélikus 
templom volt, mely1674-ben lett a katolikus egyházé. 
Mennyezetképeit 1798-ban Steiner Bálint, oltárképeit Franz Sigrist 
festette.
•A Halásztemplom 1400 előtt épült a korábbi, 12. századi templom 
felhasználásával épült. A hagyomány szerint a szentély melletti 
kápolnát még Anjou Mária királynő építtette hálából annak emlékére, 
hogy a Fertő-tóból halászok kimentették. A szentély déli oldalán álló 
Pongrác-kápolna 1400 körül épült gótikus stílusban. 1529-ben a 
törökök felgyújtották. Ezután bővítve építették újjá. A szentély és a 
kápolna elő új kereszthajót emeltek. 1580 körül az evangélikusoké 
lett, a katolikusok 1649-ben kapták vissza. Anyakönyveit 1658-tól 
vezetik. 1938-ban itt fedezték fel Burgenland legrégibb középkori 
freskóit, melyeket 1949 és 1954 között restauráltak. A templomot a 
17. században épített lőréses erődfal veszi körül. A templomban a nyári hónapokban koncerteket is 
rendeznek.
•Belvárosában szinte minden ház műemlék védelem alatt áll. A polgárházak, melyek a 16. és 19. 
század között épültek reneszánsz, barokk stílusban vagy historizáló homlokzattal, szép 
ablakkeretekkel és kapuzatokkal, erkélyekkel, címeres és stukkódíszítéssel igazi ékszerdobozzá 



teszik a belvárost. Az épületek nagyrészt a városfalak maradványaira támaszkodnak. Az óváros 
2001-óta az UNESCO világörökség része.
•Evangélikus templomát 1784-ben építették.

Kremayr House - Városi Múzeum

A Kremayr House, az egyik legszembetűnőbb építészeti emlék a 
"Rathausplatz" (Városháza tér), a házat az önkormányzatnak 
adományozta Rust a mecénása, Mr. Rudolf Kremayr 1986-ban.
Ez a gazdagon és gyönyörűen felújított városi ház, mely egyedülálló 
módon egyesíti a történelmet és a művészetet, nem csak a szép külső, 
hanem szép belsővel is büszkélkedhet, mint például a csodálatos 
portál, fa mennyezet és a boltíves pince, amelyeket érdemes 
megtekinteni.
A múzeum a régiségeken túl fontos dokumentumokat mutat be a 
városi levéltár anyagából, mint például Rust szabad királyi várossá 
emelése.
Festői belső udvar, több berendezett szoba, mint például a 
"Kaminstüberl" (kémény szoba), pince, mindez tökéletes helyet ad 
kiállítások, felolvasások, koncertek és más rendezvényeknek.
A ruszti adventi vásár idején, november 25-e és december 18-a között 
hétvégenként van nyitva, péntektől vasárnapig 16-tól 19 óráig.
Stadtmuseum Kremayrhaus Rust
7071 Rust, Conradplatz 2
Tel: +43 676/84 16 06 23
Mail: stadtmuseum-rust@aon.at
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