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5800 kilométer utazás, Európán keresztül  

2008. 09. 01-13. 

 

 

1. nap, szeptember 01. (hétfő) 

Hajnali négy órakor indultunk Miskolcról, tele izgalmakkal és reményekkel. 

Budapesten felvettük a még hiányzó nyolc utasunkat, s irány a határ 

Hegyeshalom. Jó volt érezni, Európához tartozunk, semmi vám, semmi macera. 

Ausztria területére érkeztünk észrevétlenül. 

 

A U S Z T R I A 

Földrajza 
 

Az alpesi ország: legnagyobb részét az Alpok hegyrendszere hálózza be, 

területének 64,4%-át. Ausztria földjének kétötöde 1000 m tszf-nél magasabban 

fekszik. Ez a világ legjobban átkutatott s legsűrűbben lakott magashegysége, 

Európa legősibb hegytömege. A turista mindenütt megjelenik, s mivel egyre 

több kitűnő utat építenek a völgyekben s a magasan fekvő turistaházak irányába, 

az autós turista mind gyakoribb a legmagasabb hegyek oldalában is. 

Területén a második legnagyobb európai folyam, a Duna folyik keresztül. 

Az ország legnagyobb hosszúsága 550km, legnagyobb szélessége 250 km. 

A főváros, Bécs az ország legkeletibb részén fekszik. 

Tartományai: Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Burgenland, Salzburg, 

Stájerország, Karintia, Tirol, Vorarlberg és Bécs (tartományi ranggal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelme 
 

Ausztria termékeny völgyeiben korán már a kőkorszakban letelepedtek az 

emberek. A csiszolt kőkorszak világhírű művelődéstörténeti maradványa, egy 

kis mészkőszobrocska a „Willendorfi Vénusz”. 
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A rómaiak Kr.e. 15-ben léptek Ausztria földjére, amely ettől az időtől kezdve 

évszázadokig római tartomány lett. Amikor 313-ban Nagy Constantinus a többi 

vallással egyenjogúvá nyilvánította a kereszténységet, megjelentek az első 

térítők s velük az első ókeresztény egyházközösségek is. 

Az 5. század elején a hunok igázták le a római provinciákat, maguk előtt hajtva 

a pogánynak nevezett népeket. 

A középkorban hercegségek alakultak, akik egymással viaskodtak a nagyobb 

területekért. 

A 13. század végétől kezdve Ausztria történelme 1918-ig szorosan kapcsolódik 

a Habsburg-dinasztia történetéhez. A Habsburgok szerencsés „családi” politikája 

világbirodalmat hozott létre.  

Az 1848-49-es magyar szabadságharcot a kiegyezés követte és a kettős ország 

az Osztrák-Magyar Monarchia nevet vette fel, amely 1918 működött. Ezután a 

nemzetgyűlés köztársasággá nyilvánította Ausztriát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 1914-ben 

 

 

1955-ben a jaltai szerződés kimondta Ausztria semlegességét. 

 

A zene országa 
 

Ausztriában az európai műveltség a zenében érte el csúcspontját. E világot 

meghódító zene legklasszikusabb évtizedeinek kezdete 1781. március 16-án, 

Mozart Bécsbe érkezésével kezdődött s 1823. november 19-én, Schubert 

halálával végződött. Ez a 47 esztendő még ma is a világ zenekultúrájának egyik 

legjelentősebb ívelése: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert a klasszikus zene 

pillérei. 

Ausztria, de főként Bécs a könnyűzenében is világhírnévre tett szert. Lanner és 

Strauss keringői, menüettjei, polkái más országokban is népszerűvé váltak.  
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Az ifjabb Johann Strauss még nagyobb hírnevet vívott 

ki, akit a világ mindmáig csak mint „keringőkirály”-t 

emleget. 

E rövid ismertető után megérkeztünk Grazba 

Stájerország tartományi székhelyére, Ausztria 

második legnagyobb városába. Ausztriában a 

városnézést vezette és tolmácsolt: Borka Kornél. 
 

A Mura két partján, a város  

középpontjából kiemelkedő 

Schlossberg (Várhegy) 

körül épült fel a település.                                                        Ifj. Johann Strauss 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Schlossberg 

 

 

Városnéző sétánkat a 

várkapunál kezdtük.  

Benéztünk a vár 

udvarába, amely 

külsejében dísztelen és 

egyszerű emeletes épület 

együttesből áll. A vár ma 

a stájer tartományi 

kormány székhelye.  

 

 
                           Várkapu 
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A Dóm, Szent Egyed Székesegyháza 

a közelben magasodik. Külsőleg a 

templom dísztelen, belső berendezése 

gazdagabb, különösen művészi az 

1733-ban készült színes márvány 

főoltár. 

 

 

 

 

 

 
   Dóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             A Dóm belseje 

 

 

Felkapaszkodtunk a Várhegy tetejére 475 méter magasba, ahonnét lenézhettünk 

az épületekre, utcákra és terekre. A tetőn áll a Harangtorony, amelyet 1588-ban 

építettek. Legfelső szintjén található a legismertebb grazi harang, a „Liesl”. 
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                                                                                    Oroszlános szobor 

 

Az oroszlános szobor Hackher 

őrnagy emlékműve, aki megvédte 

a várat Napóleon csapatával 

szemben. 

 

 

 
                   Harangtorony 

 

 

Lefelé haladva az 

Istálló-bástya teraszán 

kiállított ágyukat 

fényképeztük.  

 

 

 
                             A Vár ágyúi 

 

 

 

 

Majd a bástya tövében lévő 95 

méter mély török kútba 

bámészkodtunk. A hagyomány 

szerint török foglyokkal ásatták 

ki. 

 

 
                                                                                        A Vár kútja 
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Lejjebb a 28 méter magas 

óratoronyhoz érkeztünk, a város 

jelképéhez. A hajdan bástyaként 

használt őrtoronyra 1712-ben 

illesztették a hatalmas órát.  

 
                                           Óratorony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Alpesi kertek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csodálatos alpesi kerteken 

keresztül a kazamaták mellett 

jutottunk le a városba.  

 

 

 

 

A Hauptplatz-on, Főtéren 

keresztül sétáltunk, 

megcsodálva a díszkutat, 

amit a máig népszerű János 

főherceg (1782-1859) 

emlékére állítottak. Négy 

allegorikus alakja az akkori 

Stájerország négy főfolyóját 

jelképezi.  

 
                                                                               A négy folyó szökőkútja 
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A Tartományi székház udvarát is körbesétáltuk, kiemelkedő alkotás a reneszánsz 

árkádos szárny, az 1590-ben felállított remek dísz kúttal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Árkádok                                                                        Díszkút 

 

A Tartományi székházzal szorosan összeépült a Tartományi fegyvertár. A világ 

legnagyobb fegyvermúzeuma ez, 28 000 harcos felszerelésére való különféle 

gyalogos és lovas fegyvert őriznek benne. Kovácsolt vas ablakokkal. 

 

                                                                     

 

 

 
                                               Fegyvertár 

 

 

 

 

 

Visszatértünk a városi 

parkba, ahol a 

buszunk parkolt és 

jóízűen 

elfogyasztottuk azt a 

láda szilvát, amit 

Tünde és Péter hozott 

a csapatnak. 

 

 
                            Finom a szilva 
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A szálláshelyünkig még négy óra buszozás várt ránk, immár nyolc órát, egy 

teljes műszakot tudtunk magunk mögött, s még nem értünk célba. 

Grazot elhagyva délnyugat felé haladva magas alpesi hágókon keresztül 

utaztunk. Ez Ausztria egyik legszebb, kitűnően kiépített, sok kanyarral és 

emelkedővel szaporított útvonala. Utunk egyik érdekessége, hogy egyfelől 

bányaművek és vasművek között vezetett, másfelől számos várromot láttunk a 

hegyeken, régi, harcias idők tanúit.  

 

A kanyargós meredek út mentén a 

hegyek átlépték az ezres tszf 

magasságot és lassan már a karintiai 

táj is felkéklett előttünk. Élesen 

nyugatnak fordultunk s követtük a 

Drávát, északról a Sattnitz halmai, 

délről a Karavankák havas 

sziklacsipkéi kísértek.  

 

 

 

 

Így értünk Villachba, első 

éjszakai nyughelyünkre. 

Még világosban, keveset 

keresgélve leltük meg a helyet, 

sportpályák és hatalmas park 

ölében. Szobáink kényelem-

mel és tisztasággal fogadtak, s 

főleg csenddel.  

 

 
                        Villach-i szállás 

 

2. nap, szeptember 02. (kedd) 

 

Villach 500m tszf magasságban a Dráva völgyében fekszik, a folyó a várost 

középen metszi ketté. Fontos vasúti és közúti csomópont a „három ország 

sarkán”: Ausztria, Olaszország és Szlovénia határa találkozik Villach alatt. 

Üdülőváros a karintiai tavak centrumában, iparilag s kereskedelmileg is fontos 

település, különösen faexport tekintetében emelkedik ki évszázadok óta. 

Sétánkat a Fő téren kezdtük, ahol a Szt. Jakab templom áll, 95 méter magas 

tornyával.  
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                 Szt. Jakab templom                                           és a belseje 

 

 

Gótikus csarnoktemplom a 14-15. 

századból, gazdag barokk, 

baldachinszerű főoltárral, 1555-ben 

faragott kő szószékkel, karintiai 

főnemesek remek reneszánsz 

sírköveivel. 

 

 

 
                        A templom bejárata 

 

 

Maga a főtér a hozzácsatlakozó 

keskeny, kanyargós belvárosi 

utcákkal, ódon polgárházaival igen 

festői. 

 

 

 

 
                                                                                                             Főtér 

 

 
               Sikátor 
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A Dráva hídján kis pihenőt 

tartottunk és gyönyörköd-

tünk a ködbe, párába 

burkolódzó hegyek ölelte 

ébredező város látványában.  

 

Utunkat folytattuk Olasz- 

ország felé, a magasan 

fölénk tornyosuló hegyek 

között, sok-sok alagút 

védelmében. 

 
               Párába burkolózó hegyek 

 

O L A S Z O R S Z Á G 

Földrajza 
 

Itália a tengerek országa. Mintegy 8870 

km hosszú tengerpartját öt tenger 

hullámai mossák. Területének mindössze 

egyötöd része van a tengertől 100 km-nél 

távolabb.  

Az európai kultúra történetében oly nagy 

szerepet játszó Földközi-tengerben, mint 

annak tengelye, központi helyzetet 

foglalt el az ókori Róma és a jelen Itália 

is. A csizma alakú sziget déli része 140 

km-re közelíti meg Afrikát. 

Nemcsak a tenger, hanem egyben a 

hegyek országa is Itália, területének 

mindössze egyötöd része síkság. Két 

hegylánc uralja az országot, az északi 

határt képező Alpok és a területén 

gerincként végighúzódó Appenninek. 

 

Története 
 

A történelmi kor hajnalán a félsziget őslakói az italicusok, a ligurok, a venétek 

és később az etruszkok népe lakta e tájat. 

Időszámításunk előtt 600-700 évvel görög gyarmatosítók viruló településeket 

hoztak létre, hajóztak, kereskedtek, gabonát termeltek és bányászkodtak. 

Római időkből a város alapítását mesék és mondák őrizték meg (Romulus- 

monda). 
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A város eredetileg szegényes település lehetett, az etruszk királyok fennhatósága 

alatt. Kr. előtt 510-ben felkelés tört ki, amely megdöntötte a királyságot és 

köztársasági államforma alakult ki. 

 

A köztársaság kora 

A Tiberis-parti hét halom szűk városállamából fokozatosan a félsziget nagy 

részére kiterjedő hatalom lett. A szakadatlan háborúskodások az akkori idők 

legütőképesebb néphadseregét alakították ki. Egyes fontos városokat és 

törzseket ügyes politikával szövetségükbe vonták, sőt a leigázott népeknek 

polgárjogot is adtak. Fejlett rabszolga gazdálkodás alakult ki. Felélénkült a 

kereskedelem. E korra esnek a Hannibál vezette pun-háborúk. 

A császárság kora 

Az Augustus Caesar címet felvevő Octavianus 45 éves uralma alatt a belső 

helyzet megszilárdult, minden hatalmat magához vett. Az évszázados hódító 

hadjáratok alatt összeharácsolt vagyon és rabszolga felhasználásával, hatalmas 

építkezések indultak. Az egész birodalmat egybekapcsoló kitűnő úthálózat 

létesült. Magas vízvezetékek vitték 30-70km távoli hegyekből a vizet a 

városokba. Építettek középületeket (bazilikákat), raktárakat, palotákat, 

bérházakat, zárt és nyitott színházakat (amfiteátrumokat), népfürdőket és 

templomokat. 

Az elnyomott emberek körében egyre jobban terjedt a kereszténység, majd 313-

ban Konstantin császár elismerte a keresztény vallást. A népvándorlás egymást 

követő hullámai és a belső zavargások feldarabolták az egykori világbirodalmat. 

A középkorban kereskedelmi központok alakultak ki, Velence, Genova, Pisa, 

Milánó, Verona, Padova és Firenze. 

 

A reneszánsz 

Az akkori vezetők és egyszerű emberek már nem a túlvilági életben keresték a 

boldogulásukat, hanem a földi lehetőségek kihasználásában. Kutatták az új 

ismereteket a csillagászatban, a térképrajzolásban, elindultak a nagy felfedezők 

(Marco Polo, Columbus, Amerigo Vespucci), egyetemeket létesítettek, a 

humanista művészek világra szóló alkotásokat hoztak létre. Irodalomban Dante, 

Petrarca és Boccaccio. Képzőművészetben: Bramante, Michalangelo és Palladio 

építészek, Ghiberti, Donatello és Verocchio szobrászok, Bellini, Leonardo da 

Vinci, Rafaello és Michelangelo (festők) a legismertebbek. 

A forradalmak évében, 1848-ban az olasz tömegek 

megmozdultak a nemzeti felszabadulás, a risorgimento 

ügyéért. Garibaldi állt a harcolók élére, s 1861-re 

megalakult az egyesült Olaszország, első királya II. Viktor 

Emánuel lett. 

 

 
                                                                               Vittorio Emanuele II. 



 12 

Róma elfoglalása és a pápák világi hatalmának megdöntése 1870-ben történt 

meg. Ekkor vonult vissza a pápa a Vatikán területére. 

A II. világháború után az olaszok népszavazás útján döntöttek a köztársasági 

államforma megalakításáról. 

Népessége a 2007. évi becslések alapján 59 millió 400 ezer fő. 

Ma a magasan fejlett országok közé tartozik. A divatáru készítés fellegvára. 

Itáliában, ahogyan az olaszok nevezik magukat, a világörökség ranggal 41 

helyszínt tüntettek ki mint Vicenza, Padova, Verona és Genova. Ezeket a 

városokat mi is felkerestük. 

A Pó-folyó völgyében haladtunk keletről nyugat felé. Ez az ország éléskamrája, 

bőven terem itt a búza, a kukorica, a szőlő a különböző gyümölcsök és a rizs. A 

cinzano néven ismert ürmösbor alapanyagát Asti környékén szüretelik. 

Vicenza az első megállónk. 

Dél tájban érkeztünk meg az olasz városba, ahol nehezen, de végül a kívánt 

parkolóba hajtottunk. Egy kimondhatatlan hosszú nevű patak partján találtunk 

megfelelő helyet, ahonnét elindultunk, találgatva melyik hídon lehetünk a 

térképünk szerint. Vilma mellém szegődött, a tempót hozzá kellett igazítanom. 

 

Vicenza Észak-Olaszország Veneto tartományának az azonos nevű megyei 

székhelye. Ipari központ, amely különösen ékszerészetéről és ruhaiparáról híres. 

Aranykiállítását minden évben háromszor rendezik meg. 

Püspöki székhely. Belvárosa a világörökség része. 

A 113 ezer lakosú város olyanféle búcsújáróhelye az építészettel 

foglalkozóknak, mint Weimar az irodalom- és zene rajongóinak. 

Aligha találunk még egy olyan várost, amelynek arculata olyan egyértelműen 

fejezné ki egyetlen nagy művész elgondolásait, mint Vicenza Palladioét.  

 

Palladio Andrea (1508-1580) olasz 

építész és elméleti író. Nagyarányú 

munkássága és egyénisége hosszú 

évszázadokra kihatott.  

Eleinte szobrásznak és kőfaragónak tanult. 

Vicenzába telepedett le apjával, ahol még 

mint kőfaragó- és kőműves tanonc kereste 

a kenyerét. 30 éves kora után kezdte meg 

önálló munkásságát. A kor leghíresebb 

építészei mellett dolgozott. 

Összegező és újító egy személyben, aki a 

múlt és a kortársi művészet fontos 

eredményeit alkalmazta és minden 

tekintetben harmonikusat tudott alkotni. 
                                                                                                              Palladio szobra 
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Teatro Olimpico  Olimpiai színház (1580-83 épült)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  kívülről 

Teatro Olympico                                       bejárata 

                                  belülről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palladio utolsó műve, játékos búcsúja az élettől. Szoplokhész Oidiposzának 

bemutatójára készült. Ókori görög épületet tervezett, ókori római építész 

(Vitruviusz) szakkönyve alapján. A végén egyikre sem hasonlít, se görög, se 

római nem lett, és ez adja meg a mai napig érdekességét. 

Palazzo Chiericati a grófi család 

palotája. 1550-ben kezdi építeni 

Palladio. 

E palotát körös-körül nyitott 

oszlopcsarnok övezi, csak az emeleti 

középrészt burkolja fal. Az 

épületben helyezték el a városi 

múzeumot, gazdag képtárában 

nagyrészt venetói mesterek munkái 

találhatók. (Montagna, Tintoretto, 

Veronése, Tiepolo és Palladio 

rajzai).  

 
                                                                                     Palazzo Chiericati 
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Santa Maria della Corona a 

13. században épült, a város 

legérdekesebb gótikus temp-

loma.   

 
                     Santa Maria della Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A városháza mellett nyíló szűk közön át 

érhető el Vicenza dísztere, a Piazza dei 

Signori (Főtér), ahol az árkádsoros 

Bazilika tárul elénk.   
            Rendőrök a Főtéren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      A Főtér                   és a Bazilika 
 

 

 

A Bazilika a város szimbóluma, két nagy egységből áll. Belső része a városi 

tanács hatalmas épülete, melyet statikai problémák miatt meg kellett erősíteni. 

A fiatal Palladiot bízták meg e feladattal, 1549-ben. Itt még a klasszikus 

építészet, az ókori római Forum Romanum visszaálmodott pontos mását kívánta 

adni és megalkotta a reneszánsz építészet legarányosabb palotáját. E művével 

vált híressé. Ma kiállításoknak és rendezvényeknek ad otthont. 
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5.  Dóm 
A mai Dóm helyén a római korban őskeresztény templom állt. A gót stílusú 

templom főoltára a Tridenti zsinatra készült el, 1543-ben. A Dóm melletti teret 

nyugatról a püspöki palota szegélyezi. Főoltárán Montagna képe, akinek sírját is 

itt láthatjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Dóm  

 

 

A vicenzaiakat Itália szerte gúnyból mangiagattinak 

(macskaevőknek) nevezik, mivel a történet szerint, a nagy 

éhínségek idején megették a macskákat is. 

 

 

A városok közötti utazás több időt igényelt, mint ahogy terveztük. Milano 

belvárosába is nehezen jutottunk be, éppen csúcsforgalomba kerültünk. 

Végre megérkeztünk a megbeszélt helyre, ahol a Milánóban élő unokahúgom 

várt bennünket. Ő ismertette a várost és kísért a következő helyekre. 

 

Milano Lombardia székhelye, 

Olaszország legjelentősebb ipari és 

kereskedő városa, a bankélet 

központja. Közlekedés 

szempontjából kedvező fekvése, a 

Pó-síkságon az Alpok lábánál, 

amelyen keresztülfutnak a 

jelentősebb utak, Milanónak már a 

korai évszázadokban is jólétet és 

befolyásos szerepet biztosított. A 4-

5. században a Nyugat-római 

Birodalom fővárosa, majd a 11-13. 

században, mint városállam 

virágzott.  
       Lombardia 
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A reneszánsz idején (14-16. sz.) egész Európában híres művészeti, kulturális és 

politikai központtá vált, s a 19. századi ipari forradalom idején fejlődése az 

ország legvirágzóbb városává tette. Három egyetem és műszaki főiskola, sok 

újság és kiadó, színházak, múzeumok, művészeti galériák és irodák, a tőzsde és 

számtalan iparág ( gép-, autó-, textil-, ruha- és nyomdaipar) tette Milanót az 

egyetlen olyan olasz várossá, amely képes volt teljesen integrálódni Európa 

kulturális, ipari és pénzügyi központjainak hálózatába. 

 

Sforza-kastély 
 

Milano második legnagyobb 

nyilvános műemléke és a reneszánsz 

egyik legnagyobb öröksége. A 

hatalmas várszerű kastélyt 

Francesco Sforza építtette 1450-ben, 

a Viscontik régi várának helyén. 

Minden oldala 200 méter hosszú, 

négyszög alakú téglavár. A 

várnégyszög felét régi hercegi 

lakószárnyak foglalják el, egyik 

oldalon a Viscontiak vára,  

 

 

 

 
                            Francesco Sforza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               A négyszög alakú téglavár 

 

a Rochetta, melyet 40 m magas to- 

rony őriz, a másik oldalon a Sforzák 

palotája, Corte Ducale.

A várnégyszög tömbjének felét a várudvar foglalja el ahová a főkapun jutunk be. 

Az épületben ma Régészeti Múzeum, bútor-és gobelin kiállítás és képtár kapott 

helyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      A Sforza kastély – várárok 
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                                      Sforza kastély                                                Visconti kastély 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

 

 
                     Kaputorony                                                          Saroktorony 

A Dóm 

 

Olaszország leghatalmasabb gótikus 

épülete, amely egyben a világ 

harmadik, legnagyobb katedrálisa. A 

Dómot 1386-ban kezdték építeni, de 

csak a 19. században fejezték be. Az 

egész épület fehér márvány, 98 

tornya van, s 2000 szobor díszíti 

különböző korszakokból. 

 

 
A Dóm 
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Mivel szeptemberben jutottunk ide, az őszi nyitvatartási rend alapján zárva 

találtuk a Dómot, így bármennyire is sajnáltuk nem láthattuk belülről, csak 

kívülről csodálhattuk meg a csipkés csodát. 
 

Galleria Vittorio Emanuele 

Hagyományos találkozóhely ez a 

148 méter hosszú, négy emelet 

magasságú, üveggel fedett 

csarnok, amelyet 1865-ben 

építettek. Elegáns üzletek és 

vendéglők csalogatják az arra 

járókat. Mi is átsétáltunk az 

esteledő, de forgalmas üvegárkád 

alatt. Keresztszárnyában a földön 

lévő mozaik egyik kövénél 

sarkunkon háromszor 

megfordulva kívánhattunk 

valamit. A helyi hagyomány 

szerint kívánságunk beteljesedik. 
                                                                            Galleria Vittorio Emanuele 

 

Hát pörögtünk, forogtunk szédülésig, de a kívánságunk valóra vált-e, azt nem 

firtattuk. Szállásunk megtalálása emlékezetes marad, ugyanis a megadott címhez 

gyalogosan és busszal külön úton lehetett eljutni. A makacs GPS állandóan a 

szűk utat kínálta. Olyan utcába kerültünk, amiből csak tolatással jutottunk ki 

nagy nehezen. Ekkor jött a mentőangyal kukás ember személyében, aki a jó útra 

térített. Ez még csak az első lépést jelentette a paradicsomba jutáshoz, néger 

portásunkkal és a háborgó csapattársakkal is külön csatát kellett vívni az 

ágyunkért. Hiába rendelkeztünk Erika személyében olasz tolmáccsal, a 

recepciós kiabált, káromkodott és az ügy nem haladt előre. Végre eljutottunk 

odáig, miszerint mindenki kapott szobakulcsot, ágyneműt, amit csak 

személyesen vehetett át. Ráadásul, külön szinten laktak a férfiak és másik 

emeleten a nők. A pároknál a szétpakolás borzolta még a kedélyeket. Az 

akadályok leküzdése után ágyba kerültünk, a többség a zajos autóút melletti 

szobákban próbált elaludni, néhányunkat már ez sem zavart s álomra 

szenderültünk. 

 

3. nap. szeptember 03. (szerda) 

 

Az első szállás és reggeli kifogástalan minősítést kapott a többségtől és úgy 

hittük ez lesz a trend. A másodok hely színvonala már esett, de legalább 

kényelmesen reggeliztünk. Elbúcsúztunk a reggeli kedves portástól, aki gyorsan 
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intézte az elszámolni valót és készségesen visszaadta Valcsi útlevelét. Két óra 

buszozás után érkeztünk a soron következő városhoz. 

 

Genova 

Olaszország leghatalmasabb és a Földközi-tenger második legnagyobb kikötője. 

1100-ra Genova önálló városállam lett. A kereskedelem, a hajóépítés és a 

bankok lehetővé tették, hogy a Földközi-tenger térségének egyik legnagyobb 

flottáját tartsa fenn.  

A városállam fénykorát a 13. században érte el, amikor Pisát és az örök rivális 

Velencét is legyőzte. Ez azonban nem tartott sokáig a fekete halált egy Fekete-

tenger környéki genovai kereskedő telepről hurcolták be Európába és a városba 

is nagy pusztítást okozott. 

A 16. században Genova újra felvirágzott. Ebben az időszakban számos művész 

élt itt és alkotott, többek között Rubens, Caravaggio és Van Dyck. 

Genovából indult Garibaldi önkénteseivel, Itália egyesítésére. 

 

Sétánkat a Stazione Porta 

Principenál (főpályaudvar) 

kezdtük. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Porta Principe 

 

 

 

Acquaverde tér  

Itt áll Kolumbusz Kristóf 

márványszobra. 

S erről a térről  indul Genova 

legnevezetesebb útsora, azon pompás 

reneszánsz paloták sora, melyek a 

városnak a „La Superba” jelzőt 

szerezték. 2006 óta a világörökség 

része.     

 

 

 
                                           Kolumbusz szobra 
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3. Az Egyetem 

 

Az udvara és a belőle induló nyitott lépcsősor a reneszánsz stílus 

legmonumentálisabb képviselője. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Az Egyetem         Oroszlános lépcső 

 

                                                                   Belső udvar 

 

4. Palazzo Reale ( királyi palota ) 

 

Eredetileg a genovai Falkone építette a 

hatalmas Balbi család részére. 

1705-ben a neves római építész, 

Fontana adta meg mai képét. Nagyon 

érdekes gazdagon tagolt belső udvara. 

 

 

1817-ben a sa-

voyai-szárd ki- 

rályi család 

megszerezte, 

belsejét pazarul 

átalakították. 

Ma, múzeum.  

 

 
                                                Palazzo Reale 
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A keskeny és viszonylag 

rövid Via Garibaldi 

Genova büszkesége, 

mindegyik épülete híres 

palota. 

 

 

 

 

 

 

 
Via Garibaldi 

 

Buszunk a kikötő hatalmas parkolójában várt ránk.  

 
                                                                                                                                  A kikötő 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                               és főépülete 

 

 

 

A genovai-öböl partján 

autóztunk három órán 

keresztül és már nagyon 

vártuk a megérkezést és a 

soron következő látnivalókat. 

Egyben új országba értünk. 
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F R A N C I A O R S Z Á G 

 

Nyugat- Európa legnagyobb 

országa, majdnem hatszor 

akkora, mint hazánk.  

Földrajzi formáját tekintve, 

hatszög alakú, szinte minden 

irányban természetes határok 

fogják körül. Négy tenger mossa 

partjait. 

Akárcsak földje, növény- és 

állatvilága is változatos. 

Növényei között megtaláljuk a 

mediterrán flórát, a pálmákat, és 

bambuszokat a Földközi-tenger 

mellett, az Alpokban viszont a 

havasi növényzet az uralkodó. A 

szárazföld belsejében a lomb 

hullatok és kísérő virágaik az 

otthonosak. 

Állatvilága is épp ilyen 

sokszínű: a Rhone deltájában 

flamingók költenek, a 

Pireneusokban medve is akad 

még, az Alpok faunája jellegze-                                Négy tenger mossa partjait 

tes havasi állatvilág. 

 

Amilyen változatos Franciaország tája, olyan sokszínű 

néprajzi tekintetben is, földjén az ókortól napjainkig 

sok nép, civilizáció találkozott. Ma is megvannak még 

az ősi nyelvek: a breton, a provanszál és a falvak 

képében, a házak formájában, a gazdálkodás módjában 

ugyancsak előbukkannak a sok évszázados múltú 

különbözőségek. Noha Franciaország régóta egységes  

állam, a középkori tartományok különállásának nyomai mégis szembetűnök. 

Különösen a 19. század iparosodása húzott éles határvonalat Franciaország 

északi és déli része között. Az északi rész lett a francia nemzetgazdaság 

létfontosságú központja: itt leltek vasércre, itt tárták fel a nagy szénmedencéket. 

Környékükön alakultak ki az iparvidékek. Errefelé húzódnak a bőven termő, 

belterjesen megművelhető síkságok is. 

A Földközi-tenger francia partjain elterülő országrészek sajátos arculatú, 

elkülönült egységként jelentkeznek. 
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Provence vidékén terül el a Cote 

d’ Azur („Azúr-ország”). A 

francia Riviéra annak 

köszönheti kivételes klímáját, 

hogy észak felől hegykoszorú 

védi a hideg légtömegek 

ostromától. S természetesen a 

tenger víztömege is befolyásolja 

az éghajlatot, télen mérsékli a 

hideget, nyaranta pedig enyhíti a 

kánikulát. 

Marseille-t elhagyva nyugat 

felé, a Languedoc földjére 

érünk, ahol a tenger partját Cote 

Vermaillének, „Sötétpiros 

partnak” nevezik. Egyre többen 

keresik fel, otthagyva a 

túlzsúfolt és drága Cote d’ 

Azurt. A parttól távolabbi 

dombokon összefüggő 

szőlőskerteket telepítettek, 

ennek borából élnek az itt lakók. 

Hasonló a helyzet a délnyugatra 

fekvő Roussillon megyében is. 

E táj történelme igen gazdag, 

hiszen itt vezet az út az Ibériai-

félszigetre.  

Jártak erre Hannibál katonái, a római légiók, szaracén 

lovasok és a francia királyok. Mi is ezen az úton jutottunk 

Spanyolország földjére, ennyi nagyság társasága után 

szerényen soroltuk ide magunkat is. 

 

 
Hannibal 
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M O N A C O  

 

Monaco hercegsége egy 

kis városállam, a világ 

második legkisebb országa, 

amely Franciaország és a 

Földközi-tenger közé 

ékelődik a francia Riviérán. 

Egyedül Franciaországgal 

határos. Területe, amely 

szinte csak Monaco 

városából áll, a világ egyik 

legsűrűbben lakott országa. 

Lakossága 31840 fő. 
                                                           Monaco                                 

Városai még Menton és Monte-Carlo. Monaco adóparadicsom mind a lakosság, 

mind a helyi bejegyzésű cégek számára. Szávai Ágnes teniszezőnk is Monte-

Carloba költözködött. Az ország egy keskeny földsávon a Tengeri-Alpok 

lábánál, 3 km hosszan és 200-500 m szélesen nyúlik el a parton. Legmagasabb 

pontja a 140 méteres Mont Agel. 

A várost Genovai kolóniaként alapították 1215-ben. 1297 óta a Grimaldi-ház 

uralma alatt áll, amikor Francois Grimaldi és katonái ferences szerzetesnek 

álcázva elfoglalták Monaco erődjét. Monaco hercege az 1911-es alkotmányig 

abszolút uralkodó volt. A versailles-i szerződés kiegészítéseként a franciák 

védnökséget vállaltak Monaco felett. A jelenlegi uralkodó II. Albert.  

 

Városnéző kisvonatra ültünk, ami körbe vitt a 

hercegség majdnem egész területén 

és innen kényelmesen megtekintettük a 

legfőbb nevezetességeket. 
 

                                                                                                             Oceanografiai Múzeum 
 
                        Kisvonat                                                                       

 

 

A monacoi hercegek sokat 

tettek a tengerek 

tudományának fejlődéséért. 

A Múzeum 64 kisebb-

nagyobb medencéjében a 

teljes földközi tengeri 

növény és állatvilág látható. 
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                                                                         A Grand Prix 

                                                                                   Forma 1 

                                                                                  útvonala 
 

 

 

 

1929 óta rendezik meg a Monacoi 

Nagydíjat. A városi pálya a tenger mentén 

helyezkedik el és egy hosszú alagút is 

található benne, ezért a Forma 1 versenyek 

leglassabb pályája. 

 

Le Casino de Monte-Carlo 
 

 

A város központjában 

található a Casino, 

amelyet egyik oldalán a 

Párizs luxusszálló, másik 

oldalán a Sporting Club 

palotája zárja le, a tenger 

felőli végén emelkedik a 

Grand Casino. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        A Casino 
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Hercegi Palota    

 

 
                                                                                               A tenger felől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       A tér felől 

 

 

 

 

 
 

 

 

A kastély a 17. században épült, a korábbi várból a Seravalle-torony maradt 

meg. Látogatható, nyitva áll a szép díszudvar, a trónterem, a kék, a sárga és a 

zöld szalon, falaikon az ősök portréival. 

 

 

A maradék időnket 

sétálással töltöttük, 

nézelődtünk és fényké-

peztük a szépséges 

tengerpartot. 
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Esti szállásunk Marseille városának Formula 1 pihenőjén történt. A csapatok és 

a kulcsárok már a buszon megismerkedtek az alvótársakkal, így csendben, 

gyorsan ágyhoz jutottunk a kissé zajos útszéli épületben. Mivel megint késő 

érkeztünk, nem jelentett gondot az elalvás a többség számára. 

 

 Formula 1 szállás 

 

4. nap, szeptember 04 (csütörtök). 

 

A mai napon 550 kilométer buszozás és két városi séta szerepelt a terveinkben. 

A szállásunk pedig várt bennünket Spanyolországban. 

Gyors reggelizés után indultunk a tengerparti nagyvárosba. 

 

Marseille a dél-

franciaországi Provencé-ban, 

a Földközi-tenger partján 

fekszik. 

Itt található az ország 

legnagyobb kikötője. 

Népessége 808 700 fő (2004) 

A várost kis-ázsiai görögök 

alapították Kr. E. 600-ban, 

Massalia néven. Füg-

getlenségét Julius Caesar 

idején veszítette el, miután 

egy polgárháborúban rossz 

oldalra állt, így a nagy római 

építkezések  a  szomszédos  

                          Marseille környéke                         városokban folytatódtak. 
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A keresztes hadjáratok korában kezdett fellendülni a város, melynek vezetői 

önállóságot vívtak ki maguknak, s erről akkor sem akartak lemondani, amikor 

Marseille a francia királyoké lett. 

A 19. században az ipari fejlődés és a francia gyarmatosítás fellendítette a 

tengeri kereskedelmet, ezzel hozzájárulva a kikötőváros fejlődéséhez. 

 

Sétánkat a Régi Kikötőnél kezdtük. 

 

Régi Kikötő 

 

27 hektár területű, téglalap alakú 

öböl, 2 km hosszú rakpartjait még 

XII. és XIII. Lajos uralkodása alatt 

építették. A 19. század közepéig ez 

volt Marseille egyetlen kikötője. 

Ma csak yachtok sorakoznak a part 

mentén és a parton árusok kínálják 

frissen kifogott halaikat. 
                                                                                                    A régi kikötő 

 

A 19. század közepén láttak hozzá a 

tengerpartnak északabbra eső részén a 

Joliette kikötőmedence kialakításához, 

ahonnét indulnak manapság a hajók. 

A kikötő alatt több, mint egy kilométer 

hosszú alagutat építettek a 

gépkocsiforgalom megkönnyítésére. 

 

 

                                                                     
                Hajók a kikötőben 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            Halpiac 

 

 
                  A kikötő távlati képe 
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Az önálló várost a Napkirály bekebelezte és a lázadások leverése céljából 

építette az erődöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Szent Miklós-erőd (Fort St-Nikolas )                                 Városháza (Hotel de Ville) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Szent János erőd (Fort St-Jean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erőd (Fort d’ Entrecasteaux ) 

 

                                                                         Notre Dame 
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Pharo-park (Jardin du Pharo ) 

 

 

A régi kikötő bejáratánál, a 

magaslat tetején képezték ki a 

parkot, közepén Joséphine 

császárné egykori kastélyával. Itt 

található még a Tenger Hőseinek 

emlékműve és az egyetem orvosi 

fakultása. 

 
                                                                                            Joséphine császárné kastélya 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Térképnézegetők 

  A Tenger Hőseinek emlékműve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Katedrális 

 

 

                                              A színház 
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A spanyol határ előtt még pihenőt tartottunk egy olyan városban, amiről se 

térképet, se bővebb információt nem találtunk. Így amikor a buszunk vezetője 

megfelelő parkoló helyet talált, elindultunk a szemünk után. 

 

Perpignan 

 

A város megyei és püspöki 

székhely, régtől fogva iparos 

emberek százai éltek falai 

között, vargák, kelmefestők, 

ötvösök és posztósok. 

 

 

 
Perpignan látképe 

 

A 13. században Mallorca királyai laktak a városban. Az általuk épített 

várkastélyba aztán Aragónia királyai költöztek. 

 

Perpignan 1659-ben csatlakozott Franciaországhoz. Máig megőrizte katalán jel-

legét, vidám, pezsgő életű város maradt.  

Pálmákkal telepített hatalmas zöld, 

szökőkutas parkból indultunk a felettünk 

magasodó ismeretlen, téglából emelt 

épületek felé. A leírás alapján a régi 

Citadella területét találtuk meg, ahol egykor 

20 ezer katonát tudtak elhelyezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         Árkádok 

 
                         Katedrális 

 

Gótikus árkádok, elhagyott templom, melyben fotókiállítást rendeztek be. Az 

egykori egyetem épületében múzeumok és a könyvtár kapott helyet. 

A dombról leereszkedve a folyóparton találtuk meg a hajdan volt városkaput. 
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                                                                  A kis vár 

 

Téglából épült kisebbfajta vár ez, a 14. századból származik. Bástyáinak 

csipkézete, kupolás harangtornya keleties benyomást kelt. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Szökőkút a találkozóhelynél 
 

 

 

 
                       Sétálóutca       

 

A kapu alatt átsétálva nyüzsgő, 

forgalmas sétáló utcára jutottunk, itt 

még kicsit nézelődtünk, de az időnk 

ismét letelt és indultunk a vissza a 

találkozó helyre. 

 

Észrevétlenül hajtottunk át a spanyol határon 18 óra felé.  
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S P A N Y O L O R S Z Á G 

 

 

 

Spanyolország területe hazánk 

területének ötszöröse. 

Lakosainak száma több mint 

47 millió. A lakosság 73 %-a 

spanyol. 

Az ország északkeleti részén a 

Pireneusok alkotnak 

természetes határt, a többi 

szakaszon pedig tenger övezi, 

3400 kilométer mentén. 

 

 

 

Spanyolország nemcsak a legdélebbre nyúló része Európának, hanem 

Portugáliával együtt a legközelebb fekszik Afrikához, hiszen csak a mindössze 

14 km széles Gibraltári-szoros választja el a fekete Afrikától. 

Területét fennsíkok és magas hegységek alkotják, amelyek válaszfalakként 

különítették el egymástól az egyes medencéket. Ezzel magyarázható az 

elszigetelt középkori királyságok kialakulása. A később létrejött „történelmi” 

tartományok is nagyjából megtartották a királyságok határvonalait. Így a 20. 

századi Spanyolország tartományai ma is egybeesnek az ország természeti 

tájaival: Baszkföld, Galícia, Kasztília, Katalónia és Andalúzia. 

Történelme változatos és terjedelmes 

Hamiták és előázsiaiak, vagyis ibérek és ligurok alkották a spanyol őslakosság 

két alaprétegét. A karthágóiak K.e. 500 körül elfoglalták a félsziget nagy részét. 

Kiváló hajós és kereskedő nép hírében álltak, valamint nagy gazdagságra tettek 

szert, emiatt felkeltették Róma féltékenységét. A római katonák a punokat 

lesöpörték a föld színéről és elfoglalták a helyüket. A kereszténység általuk 

terjedt el az itt élő lakosok körében, mely vallás a mai napig is erőteljesen hat az 

emberekre. 

300 éves gót uralmat a hódító iszlám szüntette meg, az arab uralom közel 800 

évig tartott. Az arabok Spanyolországi uralma egy magasrendű kultúra és 

civilizáció áldásában részesítette a spanyol világot. 

A középkori spanyol történelem legjelentősebb eseménye a visszafoglalás, a 

kereszténység megújítása, az arabok kiűzése a félszigetről. 

1469-ben kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd házasságával egyesült  

Spanyolország, valamint ők támogatták Kolumbusz Kristófot és adtak pénzt 

felfedező útjához. 69 napos hajózás után, 1492. október 12-én értek partot és ez 
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Amerika felfedezésének hivatalos dátuma. A gyarmatosítás temérdek kincset 

jelentett az anyaországnak, ez volt Spanyolország fénykora. 

A birodalom hanyatlását a Habsburg házzal vívott örökösödési háború 

elvesztése, majd jóval később, a gyarmatok megszűnése okozta. 

1931-ben a Köztársaság kikiáltását és bevezetését a jobb oldali erők Franco 

tábornok vezetésével leverték és kezdetét vette a fasiszta diktatúra, amely 1975-

ig Franco haláláig tartott. 

Ezután a bourbon János Károly herceg lett Spanyolország királya, ezzel 

enyhülés és demokratikus folyamat kezdődött az országban. 

1986 óta tagja Spanyolország az Európai Uniónak. 

 

Kíváncsian vártuk milyen lesz Montseny, az elkövetkező napok otthont adó 

helye.  

Ilonát, a kihelyezett JEKA képviselőt nehezen, de megtaláltuk. Ő vezetett addig 

a helyig, ahol a buszt el kellett hagyni, és tíz perces gyaloglással a táborba 

értünk. Csomagjainkat kis teherautó szállította a házakhoz.  

 

Valamennyien meglepődtünk a 

reánk váró látványtól. 

Néhányan istállóknak vélték a 

kőből rakott, pici ablakos 

épületeket. A romantikusabb 

félék, pedig lelkesedtek a 

szokatlan szállásokat 

szemlélve.  

 

 

 

 

 

A háborgás valódi oka akkor 

kezdődött, amikor bejutottunk és 

felfedeztük a szűkös belső tereket. 

Hosszas méltatlankodások és 

egyéb véleménynyilvánítások után, 

amelyek között hallhattunk 

nyomdafestéket se bíró 

kijelentéseket, megszületett a bölcs 

megoldás, Ilona minden házat 

kinyitott, és így a többség 

megelégedetten költözött 

szanaszét.  
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A következő nagy-nagy feladat az 

első főzőbrigádra hárult. Miután 

átvették a nyersanyagot a kamrából, 

nekiláthattak a teljesen ismeretlen 

tűzhelyek, lábasok és számtalan 

konyhaeszköz rengetegében a 

vacsora készítéséhez. 

Meglepetésként, francia Calvadost 

vásároltak, és azt is az asztalra 

tették a kétfogásos vacsora mellé.  

 
                          A főzőbrigád 
 

 

A terítés, a tálalás és a romok 

eltakarítása is a nyolcfős brigád 

feladatai közé tartozott, sőt a 

mosogatás is.  

 

 

 

 
                                   Kiváló mosogatók 

 

 

Az ismét fárasztó és hosszú nap után az erdők övezte házacskáinkba bújtunk és 

a tapintható csendben, a patak édes csörgedezése mellett álomba zuhantunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              A konyha                                                        Az „ebédlő” 
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5. nap, szeptember 05. (péntek) 

 

K A T A L Ó N I A 

 

A spanyol állam által adományozott autonómiával rendelkezik. 

 

 

Székhelye: Barcelona, 2 millió 

lakosával. Népességének 

nagyobb része katalán. 

Hegységei: Északon a 

Pireneusok, a tengerpart mellett a 

Katalónia-hegység. Legmagasabb 

csúcsa a Montseny (1720m). 

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi területeinek száma: 11. 

Világörökségeinek száma: 6, köztük Gaudi tervei alapján készült épületek. 

A spanyol gazdasági élet központja, az ipari termelés kb. 24%-át itt állítják elő. 

A katalán nyelv az újlatin nyelvek családjába tartozik, a 19. századtól vált 

önállóvá és mindég összetartó ereje volt a katalán társadalomban. 

 

Végre nyugodtan, kényelmesen készülődhettünk, hiszen a reggelizést csak nyolc 

órára terveztük. Szokatlannak számított, hogy a nap jóval később kel fel, mint 

nálunk. Hét órakor kezdett derengeni. Viszont este később nyugodott le. 

 

Délelőtt a szállásunk környékén 

túráztunk, Vilma vezetésével. 

Többször érintettük a Montseny 

faluba vezető autóutat. A kanyargó 

út mentén elszórtan tanyákat 

kerülgettünk. Kerítés nélküli, 

virágokkal, fákkal és állatokkal, 

tisztán tartott városi házak ezek, 

ahol feltételezésünk szerint télen és 

nyáron kinn laknak a tulajdonosok 

a hegyek között. 

Gyaloglásunk közben óránként megszólalt a közeli templom harangja, úgy 

éreztük, hogy bennünket is köszönt a csengő-bongó harangszó. 
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                              Régi házak                                      A Montseny Nemzeti Park hegyei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                A túracsapat                                                                       A főszakács 

 

Ebédre érkezünk vissza. A főzőbrigád 

kétségbeesve várt bennünket, tele 

izgalommal és panasszal. Nem süt a 

sütő rendesen, kialszik a láng, várni 

kell az étkezéssel.  
    

                                    A mosogatók 

 

 

 

Kerekes Erzsike izgalmában 

nyugtatót vett be, persze senki se 

nyugtalankodott rajtuk kívül. Már 

nem hajtott úgy az idő, mint az 

előző napokban, hiszen 

megkezdődött a szeptemberi 

nyaralásunk. 

 



 38 

Ebéd után elindultunk a közeli tengerpartra, de arra nem gondolhattunk, hogy 

előtte még egy hegységet kell megmászni. Hát ezt is megtapasztaltuk, egy órás 

kacskaringós út megtétele után pillantottuk meg a kék tengert. Itt még nem 

álltunk meg, hanem a parton autóztunk tovább a következő településig. 

 

Calella 
 

Nemcsak napfényes tengerpartjáról híres, hanem kereskedő utcáiról is. 

Elmondható, hogy minden nap piacnap, és itt minden megtalálható. Ez a város 

látja el bőráruval a környéket. 

 

Mi természetesen rögtön a tengerpartra 

mentünk. A vizet szeretők a magas 

hullámokba vetették magukat, amelyek 

olyan erősen rohamozták a homokos 

partot, hogy gyakran ledöntöttek a 

lábunkról.  

 

 

Nyeltük a sós vizet, meg mindenünk tele lett az 

apró kavicsos homokkal.  

 

 

Aztán sütettük magunkat a nappal, és elterültünk a 

forró homokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Késő délután a sétáló és vásárló utcát is végig szemléltük és megkezdtük a 

szuvenírek begyűjtését.  Mankovics Kati munkahelyi ártalomként, de örömmel 

nézegette a földbe süllyeszthető, behajtást megakadályozó oszlopokat. 

 

Hazatérve a vacsora már simán zajlott. A brigád elkészítette a feldí-

szített fakanalat, melyet váltóbotként adtak át a következő főzőcsa-

patnak. Néhányan dalolászással fejezték be a napot úgy, mint az elő- 

ző estén tették. 
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A Montseny Nemzeti Park 

Szállásunk a Nemzeti Park területén régi katalán építésű házakban volt. 

A Montseny-hegységet 1978-ban nyilvánították védett területté. 

Területe mintegy 30.000 hektár. Ez a terület kivételesnek számít Barcelona 

természetvédelmi területei között. 

Elhagyva az autópályát rögtön feltűnik a Montseny-hegység, amely uralja az 

egész vidéket. Völgyei szépen erdősítettek, 1000 méteres magasságig. 

A túrázókra még nem sokat gondoltak, csak két sétautat tűztek ki számukra, egy 

hosszabbat és egy rövidebbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          

 

 

 

                                              A Montseny Nemzeti Park 
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6. nap, szeptember 06. (szombat) 

 

A mai nap városnézését vezette és tolmácsolt: Bikfalvi Tünde. 
 

Barcelona 
 

Katalónia fővárosa, közel 2 millió lakosa van. A várost amfiteátrumszerűen 

építették a kikötő körül. Északról és északnyugatról egy hegyvonulat határolja, 

amelynek legmagasabb pontja a Tibidabo (532 m), és a Montjuic (213 m). 

A város lakóinak fele nem katalán. Spanyolország egész területéről érkeznek ide 

emberek, hogy munkát és megélhetést találjanak. A katalánok bölcsen 

használták fel a 19. század ipari forradalmának előnyeit. 

Barcelona népszerű város, melynek képe hűen tükrözi a város történelmét és 

hangot ad kulturális hagyományainak is. 

 

Sétánkat a Placa (tér) de 

Catalunyán kezdtük. Ez a tér 

hatalmas mérete miatt, 

alkalmas nagy rendezvények, 

fesztiválok és koncertek 

megtartására. A tér alatt 

található egy metróállomás és a 

pályaudvar. 

 
                            Placa de Catalunya 

 

Ramblas (1200 m hosszú) 
 

 

A főváros sétányán haladtunk 

tovább. Rambla, arab eredetű és 

vizes árkot jelent. Valamikor az 

esők után itt folyt le a tengerbe a 

város magasabb részeiből 

származó víz. A Ramblán 

semmi sem emlékeztet a múltra, 

hiszen az út mid két oldalán 

üzletek, kávéházak, templomok, 

opera, étterem, bank és 

pompásan díszített épületek 

sorakoznak.  
                              Ramblas 
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Az út szépségét meg hangulatát a középen 

elültetett platánsor adja, meg a hömpölygő 

emberáradat. Lehet itt sok mindent vásárolni, 

virágot, madarakat, könyveket és apró 

emlékeket.  

 

 

 

 

 

 

A vásárcsarnokra csak vágyakozva 

néztünk, nem jutott idő rá, pedig híres, 

a helybéliek az éléskamrák 

múzeumának nevezik. 

 

 

 

Kis időre elhagytuk a sétányt, 

felkerestük a város legrégibb történeti  

negyedét a Bario Gótico-t. Itt lépten-

nyomon gótikus stílusú épületeket 

találunk, néha szorosan egymáshoz 

simulva. Mi a leghíresebb épületére a 

Szent Eulália katedrálisra szántuk a 

legtöbb időnket.  

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          A Katedrális 

 

Eulália, élt 291-308-ig, Spanyolország legünnepeltebb 

vértanúja. A székesegyház a fölközi-tengeri gótika 

legkiegyensúlyozottabb és legarányosabb alkotása. A 

templom belsejét két oldalt a gótikus támpillérek közé 

épített kápolnasor szegélyezi. Ugyancsak kápolnákat 

találunk a díszes, 15. századi gótikus főoltár mögött is. 

Az oltár és a szentély a templom közepén van. 
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A kupola alatt láttuk a Szent 

Eulália életéből vett domborművű 

jeleneteket.  

A templom belseje rendkívül 

gazdag, igen szépek a 15. századi 

mozaik ablakok, a főhajóban lévő 

kanonokszékek faragásai. A 

főoltár előtt lépcsők nyílnak a 

kriptába, ahol alabástrom 

szarkofágban nyugszanak a 

névadó szent hamvai. 
                                  A kripta  

 

A főbejárattól balra áll a híres 

keresztelőmedence, amelyben 

Kolumbusz által Spanyolországba hozott 

indiánokat is megkeresztelték. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Keresztelőmedence 

 

 

 

A jobb oldali hajóból jutottunk a 

kerengőbe, amely a katalán 

gótika pompás alkotása. A 

kerengő által körülzárt kis kertet 

pálmák és magnóliák díszítik, 

valamint medencék 

szökőkutakkal. 
             A Katedrális belső udvara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Egy a 13 liba közül 
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Visszatértünk a Ramblasra, ahol elvegyültünk a nézelődő 

emberek között. Megálltunk az élő szobrok előtt, amikor 

Lugosi Judit Puskács Öcsi nevével jelölte magyarságunkat, 

az élő alkotás megelevenedett, és apró ajándékokat adott 

neki. Megkóstoltuk a négykarú ivókút vizét, hátha a 

hagyomány ránk is érvényes és visszatérünk még máskor is 

ide. 

 

Az Opera előtt 

megálltunk, külső díszes 

bejáratánál sokkal 

híresebbé teszi az a tény, 

hogy 5000 férőhelyével 

Európa legnagyobb dalszínháza.  

A híres három tenor egyike, a katalán José 

Carreras innen hódította meg a világot. 

 

 

 

Lassan a sétány végére értünk, de még 

bekukkantottunk egy kis mellékutcába, ahol 

megcsodáltuk az általunk elsőnek felkeresett, 

Gaudi által tervezett hajdani Güell palotát. 

Ma a Színházi Múzeumnak ad otthont.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                          

 

 

 

 

 

                                                                     A Güell palota 
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                                   A palota bejárata                  és tornya 

 

 

Szemben a sétány másik 

oldalán csendes, napfényes, 

árkádos palotákkal körülvett 

térre jutottunk, a Plaza Real-ra. 

Többen itt pihentek egy kicsit, 

vagy valamelyik kávézó 

teraszán, hiszen a hőség és a 

forgalom elbágyasztott. 
 

 

 

                                                                 Plaza Real 

 

 

A soron következő találkozóhely a Kolumbusz 

szobor tövében volt. Az emlékmű 60 m magas, a 

19. század nyolcvanas éveiből. Az alkotás egy 

vasoszlop, alul a kőalapon nyolc oroszlán veszi 

körül, a talapzatot díszítő bronz domborművek 

Kolumbusz életének egyes jeleneteit ábrázolják. 

Az oszlop tetején aranyozott golyó tetején áll 

Kolumbusz 7 m magas szobra, tekintetével a 

tengert kémlelve. Az emlékmű mögött, a 

kikötőben, a vízen ring Kolumbusz 

zászlóshajójának, a Santa Máriának rekonstruált 

mása. 
                              Kolumbusz 
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Busszal haladtunk tovább és innen 

tekinthettük meg Gaudi két egyedi 

alkotású lakóházát, a „La Pedrera” 

(kőbánya, kőfejtő) és a Casa Battlo 

névre keresztelt, senki máséhoz nem 

hasonlítható művét. 

 
La Pedrera 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                             Casa Battlo 

 

 

Rövid időn belül a legismertebb Gaudi alkotás tövében találtuk magunkat, a  

La Sagrada Familia (Szent család engesztelő templom)-nál. 

 

A katedrális megépítésének ötlete egy 

barcelonai kereskedőtől származik, 1869-ből. 

Megbízást adott egy építésznek, akinek 

halála miatt az építkezések abbamaradtak. 

1891-ben Gaudi jelentkezett a feladatra és 

nagy buzgalommal nekilátott az építkezés 

irányításának. Elődje terveit átalakítva 

megkezdte saját grandiózus elképzelésének 

kivitelezését. Sajnálatos módon a templom 

építését nem sikerült  befejezni, Gaudi 1926-

ban bekövetkezett halála miatt. (Elütötte a 

villamos). 

Csak 1940-ben folytatták újra a félbemaradt 

munkát. Ma már lehetetlen lenne Gaudi 

aprólékos tervei szerint befejezni a 

munkálatokat, hiszen tetemes 

pénzmennyiséget emésztene fel, de mindent 

megtesznek azért, hogy befejezzék a 100 éve 

tartó építkezést. 
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                                                                                                                             belseje 

                                                                              A Sagrada Familia  

 

 

 

                            bejárata                                       ablaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Güell park  Nevét Gaudi legfőbb 

mecénásától kapta. Eusebi Güell az egyik 

leggazdagabb katalán család tagja volt, 

művészetkedvelő és mecénás. 

Gaudi egy mesevilágot álmodott ide: óriási 

sárkányt, hatalmas medencét, magas dór 

oszlopokat a Száz oszlop teremben, melynek 

alsó része csempeborítású, s a mennyezetet a 

tenger hullámaira emlékeztető mozaik 

tengeri csillagok sokasága borítja. A park 

főterét, mint egy tekergőző kígyó, úgy veszik  

körül a padsorok.                                            Eusebi Güell 
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A parkban található Gaudi egykori háza, itt élt a mester 

1906-1926 között. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Antoni Gaudi 

                                                                          Gaudi háza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              A Park jelképe a gyík 

                                                               Pihenés a padon 
 

 

A Montjuic közvetlenül a tengerparton emelkedő 213 m magas hegyszerű domb. 

Autóbusszal mentünk fel és meglepődve láttuk, hogy az út mentén egymás után 

parkolnak a hasonló járművek. Majd emberek sokaságával találkoztunk, akik 

mindannyian ellenkező irányba tartottak.  

 

Hamar rájöttünk, hogy itt bizony 

futballmeccs lesz, a zászlókat 

lengető és indulókat harsogó nem 

éppen józan férfiakat kerülgetve. 

A válogatottak közötti mérkőzést 

az olimpiai stadionban rendezték. 
 

 

 

 

 
                                            Focirajongók              
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Mi a Palacio Nacionál-hoz igyekeztünk. A hatalmas épületben helyezték el a 

Katalán Művészeti Múzeumot. 

Az épület előtti lépcsősor vezet le az 

esti, színes lámpákkal megvilágított 

szökőkúthoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vártuk a sötétedést, a felcsendülő 

ismert dallamokat, melyhez 

párosult a fény és a kút vizének 

váltakozó alakzata. 

 

A tömegben elvegyülve, élveztük a 

nem mindennapi látványosságot. 

Mankó Kati még táncra is perdült 

Misi bácsival a dallamos Strauss 

keringő hallatán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éjfél felé értünk a szállásunkra, de még a vacsora készítése és elfogyasztása 

ezután következett. A többség csak becsületből várta ki az étkezés idejét, ha már 

a brigád főzött, legyen hozzá vendégsereg is. A ráadás meglepetés a sok-sok 

gyümölcs hozzáadásával készült bólé volt. Ezután ismét elmondhattuk, nem 

kellett senkit se álomba ringatni. 
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7. nap, szeptember 07. (vasárnap) 

 

Ezen a napon szintén kényelmesen reggeliztünk, mert egész napos tengerparti 

kirándulásra indultunk. Tíz óra tájékán Blanesba (Blanszba) érkeztünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buszunkat a kikötő parkolójában hagytuk és innen indultunk a tengerpartra. A 

halásztelepülésként és fontos kikötőnként számon tartott város gerincét a tenger 

alkotja, melynek partja 4 km hosszú, végig öblökkel tűzdelt és pálmafákkal 

szegélyezett. 

 

A vizet, napot és meleg 

homokot ismét élveztük, 

de a déli tűző nap elöl 

elmenekültünk a blanesi 

Marimurtra  

Botanikus kertjébe.  

 

 

 

 

 

 

 
 

      A kikötő és a botanikus kert  

 

Kikötő 

Botanikus kert 
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A kertet 1920-ban a német 

Karl Faust alapította, de 

már sokkal korábban, az 

1700-as években is 

felfedezték a vidék 

különleges mikroklímáját. 

A 16 hektáros területen 

hatezer féle növény több 

mint kétszázezer példányát 

lehet megcsodálni. 

 

A sziklás domboldalon lévő kertből a mélykék 

tenger látványa ismét elkápráztatott. Lefelé jövet 

pedig, a kikötőre tekinthettünk hasonló 

érzésekkel. 

 

 

 

 

 
                                              A tenger 

                                                                                             Látvány a sétahajóról 

 

 

 

 

Napunkat sétahajózással folytattuk, az egy órára lévő romantikus városba. 

 

Tossa de Mar 
 

Története a római korig nyúlik vissza, majd évszázadokig jelentéktelen 

halászfaluként élte napjait. A 12. században erősítették meg várfallal, majd a 14. 

században kialakult a mai napig Vila Vella néven emlegetett városrész. A 

gótikus stílusú kormányzói palotát, templomot és a szűk sikátorokkal átszőtt 

óvárost annak idején, a falakon kívül öt bástya is védte, melyből napjainkra csak 

három maradt ránk teles egészében. Ez a várfal nyújtott védelmet a 16. 

században megszaporodó kalóztámadásokkal szemben. Ezt a várfalat egészítette 

ki a ma kilátóként használt Can Magi őrtorony, melyet többed magával II. Fülöp 

spanyol király rendeletére emeltek a Földközi-tenger partvidékén az Észak. 

Afrikából betörő haramiák megfigyelésére és ezzel a veszély előrejelzésére. 

A kikötőből felsétáltunk a várba, melynek legmagasabb pontján áll a Can Magi 

kilátó.  
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                                                           A vár Tossa de Mar-ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        A vár romtemploma                                              és egy ágyúja 

 

Útközben láttuk a bástyákat, egy ágyút, a románkori templom romját, a 

várfalakhoz épített szűk utakon haladva lenéztünk a tengerre. A kis sikátorok 

összevisszaságában visszajutottunk a várba. Olyan érzésünk kerekedett, hogy 

innen már nincs kiút. Végre az ismét felbukkanó tenger mellett jutottunk le a 

partra. A sétáló utcán végighaladva, lépten-nyomon vásárló társainkba 

botlottunk. Valamennyiünket elkapott a költekezés vágya, és a begyűjtött 

ajándékhalmaz csak gyarapodott. 

 

Ismét késő kaptuk a vacsorát, de 

már megszoktuk és örömmel 

tapasztaltuk a főzőbrigádok 

szorgalmát, igyekezetét, mely 

minden nap újra éledt. 

 

 

 

 
A belváros 
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8. nap, szeptember 08. (hétfő) 

 

Erre a napra egész napos kirándulást terveztünk és valósítottunk meg. Az 

időjárás eddig elkényeztetett bennünket és szükségtelenné vált a programok 

felcserélése. Úti célunk Spanyolország második legnagyobb búcsújáró helye, 

 

Montserrat 

 

Barcelonától körülbelül 60 

kilométerre, nyugatra fekszik 

Montserrat hegysége, itt épült fel a 

monostor 750 méter magasságban. 

A hegy barlangjait a kora 

középkortól remeték lakták. A 

Mária-szoborhoz köthető csodás 

történetek hatására a 9. században 

templomot építettek a Szűzanya 

tiszteletére. A szobrot a mórok 

támadásakor elrejtették, s később 

pásztorok találták meg a hegy egyik 

barlangjában. 
 

A bencések, akik mindig hegyre 

építkeztek, a 10. században telepedtek 

le Montserratba. A virágzó kolostort 

Napóleon csapatai lerombolták. A mai 

épületegyüttes a 19. század végén és a 

20. század elején épült újjá. 

Mintegy 80 szerzetes lakja még ma is, 

akik őrzik a templomi ereklyéket és 

foglalkoznak a látogatókkal.  

 

 
                                              A kolostor látképe 

 

Fiúiskolát is vezetnek, híres a fiúkórusuk. 

Jó kapcsolatot ápolnak Pannohalmával. 

Megérkezésünk után a drótkötélpálya 

kabinjaival jutottunk fel a csúcsra. A 

felső állomás teraszáról az alattunk 

elterülő vidéket nézegettük, a kanyargós 

utakat, a különleges sziklákat és a 

napsütötte tájat. 
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20 perces séta után értük el a remetelak romjait, 

majd kis pihenés után indultunk gyalog lefelé a 

monostorig. Fentről lenyűgöző igazán az egész 

épületegyüttes a lekopott kerekded sziklák 

tövében. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Útban a remetelakásokhoz 

 
                       A keresztnél 

 

A látogatók számára, 

szinte kötelező a Szűz 

Mária szobor eléjárulni és 

azt megsimogatni, 

remélve, hogy az itt 

kívánt dolog beteljesül. 

Mi egy óráig vártunk erre. 

Persze mindannyian 

megtettük mindezt, a 

fotósok még fényképeket 

is készítettek. 

 

A szobor megfeketedett a számtalan gyertyaláng füstjétől, ezért adták ezt a nevet 

a szobornak: „La Moreneta”- a „Fekete Madonna”. 

 

Világosban értünk haza, 

időben kaptunk vacsorát 

és korán nyugovóra 

térhettünk. 

 

 

 
                A finom vacsora 

              A főszakácsok 
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9. nap, szeptember 09. (kedd) 
 

Ez a nap a búcsúzkodás jegyében zajlott, ezen a napon mindenre jutott az 

időnkből. Reggelizés után indultunk a tengerpartra. Néhányan - Vilma 

vezetésével - hosszabb túrára vállalkoztak a nemzeti park területén.  

 

Arenys de Mar ( Arién dé Mar) 

 

A táborhelyünkhöz legközelebb eső tengerparti települést választottuk. 

Mindenki odament, ahová akart, hiszen az eddigiekhez képest méreteiben és 

látnivalókban szerényebb helyet találtunk. Nem kellett semmiféle vezetés, vagy 

térkép. A kávézók első útja valamelyik vendéglátó egységbe irányult. A 

vásárlók a boltokat keresték fel, a tengert kedvelők pedig a tengerpartot, a 

sirályokkal együtt. 

 

 A strandon már bontották a 

büféket és egyéb kiszolgáló 

helységeket. Minden az őszről 

szólt. A fátyolfelhős ég, a 

feltámadó szél és a kihalt 

homokos part. 

 

 
                                                                                                   Kihalt a tengerpart 

 

Rajtunk kívül csak néhányan 

merészkedtek ide. De a 

rozmárféléket nem zavarta se a 

szél, se a csökkenő hőmérséklet, 

minden percét kihasználták a 

tenger nyújtotta élvezeteknek. 
                                                                  „Napozás” 
 

Öt órát szántunk erre a szórakozásra, amibe 

belefért kagylógyűjtés, különleges alakú és 

mintájú kavicsok és kövek 

összeszedegetése, hogy majd legyen otthon 

mit kidobni egy nagytakarításkor. 

Csapatunk nagy többsége nem mozdult még 

akkor sem, amikor teljesen elbújt a nap és 

fázni kezdtünk. Inkább betakaróztunk, de 

indulásig kitartottunk, hiszen a homok még 

melegen tartott bennünket. 
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                                        A sétálóutca                                            Sarokbástya a városban 

 

A gyülekezéskor vetődött fel, hogy jó lenne még enni- és innivalót venni a 

búcsúestre, valamint a holnapi napra. Persze adódott rögtön egy nagy élelmiszer 

bolt, ahol néhányan igyekeztek kifosztani a bolt készletét. Volt, aki csak 

kocsival tudta elhozni szerzeményeit a buszig. 

Hazaérve megkezdtük a holmink összepakolását, majd a vacsora következett. 

Ami maradt az éléskamrában, az mind az asztalra kerülhetett az estebéd mellé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Jó a hangulat a vacsoránál 

 

A meghirdetett főzőverseny eredmény hirdetésére is sor került. A korábban 

javasolt szavazás úgy változott meg, hogy minden csapatot győztesnek ítélt a 

vezetés, hiszen olyan igyekezetet tapasztaltunk, ami nem tette különbözővé az 

egyes csoportokat. A hat csapat egy-egy üveg finom bort kapott. 

Persze előkerültek máshonnan is a helyi itókák, meg Jani a gitárjával. Minden 

megadatott a jó hangulatú záró esthez. Lugosi Jutka vezetésével megalakult az 

egyik dalárda, majd a fiúk, Bandi és a két Jani vette át a szólamot.  

A langyos, csillagfényes nyári estékre emlékeztető időjárás kegyeltjeiként, 

énekszóval búcsúztunk a táborhelyünktől. 
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10. nap, szeptember 10. (szerda) 

 

Az összes létező helyiséget kitakarítottuk, még az udvart is felsöpörtük. A 

reggelizéssel, a pakolással és takarítással gyorsan végeztünk, így 10 órakor már 

megkezdtük a buszhoz költözködést, amit 10 perces sétával értünk el. Hasonlóan 

a megérkezéshez, kis teherautó vitte csomagjainkat az indulás helyére. Ilona, a 

JEKA összekötő elintézte, hogy bejelentett időpontban várnak a hírneves Dali 

Múzeumban. Más körülmények között három hónappal előbb kell bejelentkezni. 

 

Figueras kis települését Dali 

tette ismertté. Megállás 

nélkül érkeztek a buszok és 

bennük a megannyi kíváncsi 

turista. A mi csoportunk 

többségét is ez az érdeklődés 

fűtötte, vajon mitől olyan 

népszerű a rengeteg 

látogatót vonzó gyűjtemény. 

Valóban a modern 

festészetben páratlan az, 

amit alkotott. Az más kérdés 

kinek mi tetszik.  

Ilyet azért sehol se láthatunk, ebben egyedülálló. 

 

Salvador Dali (1904-1989) 

 

Spanyol festő, szobrász és grafikus. 

Szülővárosában, Figuerasban rajzot tanult, 

majd Madridba költözött. Itt folytatta 

művészeti tanulmányait. 1929-ben Párizsban 

telepedett le, ahol kapcsolatba került a 

szürrealisták csoportjával, majd csatlakozott is 

hozzájuk. Ebből a korból való vásznaival a 

legjobb műveit alkotta meg. Ekkor dolgozta ki 

a maga paranoiás módszerét. 1945 és 1955 

között az Egyesült Államokban élt, ahol 

megalapozta művészi tekintélyét és nagy 

vagyont gyűjtött. Spanyolországba 

visszatérvén elvonult a nyilvánosság elől.  
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Egyetlen társa Elena Diakonova (Gala) 

maradt, aki feleség, menedzser és múzsa 

szerepét töltötte be, mint egyetlen nő egész 

életében. Számtalan képen örökítette meg 

alakját. Dalit az általa átalakított, színház 

múzeumban temették el, sírját egy sima, 

felirat nélküli márványlap borítja, felette 

feleségéről készített festménye. 

 

 

 
                                                                                                               Dali és Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Dali múzeuma 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                       Dali művei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estig utaztunk a már ismert Formula 1 szálláshelyünkig, Fréjusba. A csoportok 

rutinosan foglaltál el szobáikat és igyekeztünk gyorsan elaludni.  
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11. nap, szeptember 11. (csütörtök) 

 

Olyan korán indultunk, hogy egyetlen élelmiszer boltot se találtunk nyitva, 

pedig ettől a naptól kezdve saját magunkat kellett ellátni. 9 órakor már 

megálltunk az első olyan városban, ahol rövid sétát tehettünk. 

 

Nizza 

 

A város jelmondata: „fenn hó, 

lenn virágok”  . 

Az évi átlagos hőmérséklet 15,5 

fok nyáron, a téli átlag 9 fok. 

Lakossága: 347 100 fő, Fran-

ciaország ötödik legnagyobb 

városa. 

Görög telepesek alapították, 

akik a mai nevén ismert Cimiezt 

erőddé építették. 

Korábban Itáliához tartozott, 

majd 1792 óta Franciaor-

szághoz. 

 

Nizzának jelentős ipara van: olajfái adják a híres nizzai étolaj alapanyagát. A 

környék virágkertészetei teremtették meg a parfümgyártás alapjait, de vágott 

virágot is szállítanak a világ minden tájára. 

Nizza gazdagságának forrása az idegenforgalom. A hagyományos karnevál 

(1878 óta), a számos nemzetközi kongresszus, lóverseny és autóverseny vonz 

ide sok turistát. 

 

A városba az angol 

promenádon jutottunk be, a 

hírességek, főleg az angolok 

lakhelye. A 67. számú 

házban Jókai is lakott 

családjával. A több 

kilométeren kiépített sétány 

a tengerpartot követi, 

pálmafáival mediterrán 

hangulatot idézve. 

 
Az „Angol sétány” 
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Az óváros látnivalóiból: 

 

Az óvárosban a legszebb színfolt 

áprilistől novemberig a virágpiac, 

melyen keresztül sétáltunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            A piac 

 

 

A megyefőnökség épülete Szárdínia királyainak egykori palotája (1611-ben 

emelték), a környező utcában számos kápolna és templom az úgynevezett 

nizzai barokk alkotása. 

 

A hajdani várkastély egy dombon épült 

 

A Bellanda-torony kör alakú bástyája 

mellett lehet felgyalogolni, de liften is 

feljuthatunk. Fenn a hatalmas parkban a 

teraszokról és kilátóhelyekről 

leláthattunk a kanyargós, sűrűn beépített 

tengerpartra.  

Az 1706-ban lebontott egykori 

citadellának csak a romjai maradtak.  
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                                                                 Képek Nizzáról 

 

 

 

 

A város másik felén 

Cimiez fennsíkján 

római amfiteátrum 

van. 

 

 
                                                                                             Cimiez - amfiteatrum 

 

 

A hely ételkülönlegességei:  

Nizzai saláta (salade nicoise) 

Bazsalikom leves, sajttal megszórva és fokhagymával (soupe au pistou) 

 

Az időjárás ismét kegyes volt hozzánk, mert a buszhoz érkezésünk után kezdett 

esni az eső. Az autópályán haladva még szemlélhettük a tengert, a 

virágkertészeteket és elhaladtunk Monaco mellett. Ezzel búcsút vettünk 

Franciaországtól. 
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A Garda-tóhoz igyekeztünk, ami még öt óra 

autózást jelentett. Nemcsak a legnagyobb, de a 

legszebb is az észak-olaszországi alpesi tavak 

között. A jégkorszak mammut-gleccsere, a Monte 

Baldó-hegy óriási sziklatestébe vájta 2000 méternél 

is mélyebb teknőjét. 

A tó teljes hossza 52 km, a legnagyobb szélessége 

pedig 18 km. 

A tó déli részén több kilométer mélyen nyúlik be 

egy keskeny földnyelv, melynek végén, egy kis 

szigeten épült fel Sirmione. A tó itt a legszélesebb.  

 

A sziget elején épült fel a Scaligerik 

soktornyú, vöröstéglás vára. 

A della Scala fejedelmi ház, a Scaligerik 127 

éves (1260-1387) uralma biztosította a rendet 

itt és a környező településeken. A 19. 

században az osztrákok az egész erődrendszert 

jelentősen átalakították és kibővítették. 

Összehasonlítva a hazai várainkkal, itthon a 

többség romhalmaz, amott épségben hirdetik 

az elmúlt idők gazdagságát és pompáját. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                A Garda tó                                                       Scaligeri vár, Sirmione 
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Voltak, akik csónakkal kerülték meg a 

várat, mások gyalogosan járták körül. 

Az egyetlen utcán nézelődve haladtunk 

végig a földnyelven. A mediterrán 

éghajlat dús növényzettel ajándékozta 

meg e kicsiny települést, virágok, bokrok 

és fák pompáztak, amerre csak néztünk. 

A közeledő langyos este melegében úgy 

éreztük, mintha meseországban járnánk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Sirmione fái és virágai 

 

Verona várt bennünket hatalmas meglepetéssel. 

 

Szállásunkat a szépen hangzó Villa 

Francescatti-ban kötöttük le. Már 

besötétedett, amikor a közeledtünk az 

épülethez, majd megálltunk egy 

forgalmas út szélén. 

Gépkocsivezetőnk Erikával, a 

tolmácsunkkal együtt elindult 

felmérni az utat, mert míg a 

parkolóban várt bennünket, 

figyelmeztették, hogy igen szűk 

utcácskák vannak arrafelé. 
                                                                                            Villa Francesatti 

 

Fél óra múlva kerültek elő, mondván, 

hogy elmentek a villáig, de oda csak 

gyalog lehet feljutni, s kb. 400 méter 

körüli távolságra lehet. Talán a fáradtság 

vagy egyéb kimondatlan ok miatt, 

megtörten, de csendesen kezdtük 

kiszedegetni azt, amire feltétlenül 

szükségünk lesz.  
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A környező házak ablakaiból kíváncsian bámulták a nem mindennapi esti 

kirakodó vásárt. A bátrabbak teljes menetfelszerelésükkel elindultak az 

egyébként igen romantikus házak között. Végül szobáink tágasak voltak, 

mindenkinek jutott a földszinten ágy, tiszta ágyneműt kaptunk és kedvesen 

fogadtak bennünket, ami ránk is fért. 

A férfiakat ismét külön szinten helyezték el, akkora szobában, hogy alig láttak a 

végéig. 

 

 

Az elhelyezkedés után néhányan úgy 

döntöttünk, elindulunk és megnézzük 

az éjszakai Veronát. A fényekből 

ítélve az óváros kivilágított irányába 

tartottunk. 

10 óra előtt még nyitva találtunk egy 

könyvesboltot, ott beszereztünk egy 

térképet, és annak segítségével 

felkerestük a legszebb és legközelebbi 

helyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Éjszakai séta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Templomudvar                                              Római kapu 
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Verona 

 

12. nap, szeptember 12. (péntek) 

 

Itt még kaptunk reggelit és amíg 

erre vártunk, szétnéztünk a 

villában és a kertben. A 

nagyméretű hálószobákban a 

kissé kopott, még mindig mutatós 

falfestmények alatt sorakoztak az 

emeletes ágyak és a 

vasszekrények, jelezve, hogy ez 

nem egy többcsillagos szálloda. 

 
                                                                                            Az egyik „lányszoba” 

 

                                           Fürdőszoba 
A fürdőszobákat korszerűen felújították, 

ezt ki is használták a szépülni vágyó 

fehérnépek. 

A villa kertje még elhanyagoltan is 

árulkodott a hajdani jólétről. Szökőkút 

medencével, szobrok, széles lépcső-

feljárók, üvegházak és a park óriási fái, 

mind-mind lencsevégre kívánkoztak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Képek a villa kertjéből 
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Busszal mentünk, hogy közelebb 

legyünk az óvároshoz. A vöröstéglás 

városfal új kapujánál parkolt le a 

járművünk. Az óvárost körbevő 

lőréses várfalak, cakkos pártájú 

szögletes tornyok, a 10-12. 

századbeli bástyák a Montecchik és 

Capulettek életének középkori 

hangulatát idézik. 
                                                                      A várfal    

Az Aréna 
 

A várfal tövében haladva jutottunk el a 

város méltán leghíresebb ókori 

körszínházához, melynek külső ívsora 

csak részben maradt meg, viszont a 

nézőtere még ma is kifogástalan, melyet 

évszázadok óta használtak előadásokra 

és összejövetelekre. A középkorban 

istenítéleti bajvívások és eretnek 

égetések  helyszíne  is  volt.  A 44 soros 

                                           Az Aréna        márványüléseken 25000 néző fér el. 

 

A legépebben maradt római amfiteátrum és Olaszország harmadik legnagyobb 

ilyen jellegű épülete, amely nemcsak antik műemlék, hanem a város életének 

központja. A nyári ünnepi játékok opera előadásaira a világ minden részéből 

özönlenek a vendégek. 

 

Ezután elindultunk a középkori, illetve 

reneszánsz Verona városközpontja felé. 

Útba ejtettük Júlia házát. A ház hitelességét a 

történészek megkérdőjelezik, azonban az 

utazók évente megújuló ezrei, a szerelmi 

történettől megbűvölt veronaiak azt az erkélyt 

akarták látni a sok közül, amely alatt Rómeó 

suttogott, és azt a sírt, melyből Júlia kikelt. Alig 

fértünk az erkély közelébe a rengeteg nézelődő, 

fényképező turistától. A fiatatság igyekezett 

Júlia szobrához kerülni és legalább egy 

simogatás erejéig emlékezni a halhatatlanná 

vált szerelmes párra. 
                Júlia erkélye 

 

 



 66 

Piazza delle Erbe, a Főtér 

 

Hosszú, keskeny, 

középen szélesülő tér, 

jellegzetes olasz zöld-

ség- és gyümölcspiac, no 

meg az ajándékárusok 

bódéja, fölöttük színes 

napernyőikkel. 

Tarka színáradat, 

zsivajgó élet fogad a 

veronai commune e régi 

vonzó fórumán. 

 

 
                           A Városháza tornya 
 

A tér közepén a Tribuna, ennek négy 

oszloppal tartott baldachinja alatt hirdették ki 

a törvényeket. 

A környező régi házak egy részének falait ősi 

lombardiai szokás szerint freskók díszítik. A 

városháza 94 méteres tornya uralkodik a tér 

felett. 

 
                                                                                                 Tribuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A Palazzo del Comune tornya                                       Festett házak 

 



 67 

Csendes kis sikátoron jutottunk 

az „urak tere” kihalt középkori 

világába. A Piazza dei Signori 

három oldalát a 12-14. 

században épült vaskos falú, 

tömör, gótikus épületek 

szegélyezik. 

Három palota közül a della 

Scala házban élt Dante, 

valószínűleg itt ismerte meg ko- 

rának hírességeit, akikkel 

benépesítette az Isteni Színjáték  

három színterét.                                   A Piazza dei Signori Dante szobrával 

 

A lépcsős épület Palazzo del 

Comune, 1200-ban készült el.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Palazzo del Comune 

 

Loggia del Consiglio, mint a reneszánsz 

hajnalhasadása virul ki. A földszint négy árkádja 

fölött színes márványokkal és aranyozással ékes 

emelet, a római kor négy veronai hírességének 

szobrával.  Előtte áll  Dante  (1265-1321)  fehér- 

          Dante                               márvány szobra. 

                                              

Dante fő műve Az isteni színjáték az olasz irodalomra rendkívüli, megteremtette 

az olasz irodalmi nyelvet. Beatrice iránti szerelmét mondja el lírai naplójában. 

 

E tértől pár lépésnyire nyugszanak a hajdan hírhedt 

Scaligeriek. Síremlékük egy-egy gótikus tornyocska, melyek 

pici templomudvaron, szorosan emelkednek egymás mellett. 

Itt már megférnek egymással a család testvér gyilkosai is.  

2000-ben Veronát az UNESCU a világörökség részének 

nyilvánította. 
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Egy óra múlva a következő városba értünk. A sok látnivaló megtekintésére 

három órát szántunk. 

Padova 

A várost bemutatta és tolmácsolt: Tarapcsák Ilona 

 

A város neve összeforrott az ősi 

egyetemmel és a népszerű Páduai Szt. 

Antallal. 

A művészet iránt érdeklődők pedig a 

város nevének hallatára Giottóra 

gondolnak, a reneszánsz festészet 

előhírnökére, Donatello nagyszerű 

lovasszobrára és Mantegna fiatalkori 

festményeire. 

Patavium a római császárság idején Itália 

második városa volt. A hunok és a 

longobárdok dúlásai nyomán romhal-

mazzá  vált, de a 10. századig mégis ma- 

gához tért, átvészelve a magyarok kalandozásait is. 

A 13. században Vicenzával együtt a Bassanoból terjeszkedő Ezzelino da 

Romano család uralma alá került, amelynek tagjai még a középkori olasz 

zsarnokok között is hírhedtté váltak kegyetlenkedéseikkel. 

Ebben a sötét korszakban épült az egyetem, és kezdte meg tevékenykedését 

Assisi Szt. Ferenc kortársa és tanítványa, Antal. 

Ezt követően közel száz évig hadakoztak Veronával a Carrara család tagjai mint 

a város vezetői. Ettől kezdve Padova a Serenissima kebelében több évszázados 

békés fejlődésnek örvendhetett, melyben a főszerep az egyre nagyobb hírnévre 

szert tevő egyetemé volt. 

Korunkban a város élénk kereskedelmi és élelmiszeripari központ. 

 

Minden alkalommal külön progra-                              Prato della Valle 

mot jelentett a busznak 

megfelelő parkoló helyet keresni, 

ami megközelítette a sétáink 

helyét. Most ez kitűnően sikerült. 

Átmentünk az autóút másik 

oldalára, és egy amfiteátrum-

szerű tágas térre jutottunk.  

 

A Prato della Valle 
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ovális körében a leghíresebb padovai diákok (köztük Báthory István és a 

törökverő Szobieszki János lengyel király) szobrait állították fel, más 

nagyságokéval együtt. 

 

A hatalmas arányú S. 

Antonio-templom (a 

nép nyelvén a templom 

is mint a szent, 

egyszerűen Il Santo) 

hét kupolájával keleties 

benyomást kelt. 

 

 

 

 

 

A templom belsejének leghíresebb része a Szt. 

Antal kápolna, mely az 1500-as évek elején 

épült. A templom másik kiemelkedő alkotása 

a szentély. A főoltárt Donatello bronz 

domborművei és a négy evangélistát ábrázoló 

szobrai díszítik. 

 

Páduai Szt. Antal 

Lisszabonban született 1195-

ben, Padovában halt meg 

1231-ben. Afrikai hittérítő, 

Padova védőszentje. 

Kortársai nagyon tisztelték, 

1231-ben bekövetkezett 

halála után néhány évvel már  

szentté avatták, s 1237-re már elkészítették a         S. Antonio-templom belső udvara 

nagy templom tervét, amit azután kétszáz évig 

építettek. 

 

 

A templom előtti tágas téren áll 

Donatello nagyszerű műve, a 

reneszánsz szobrászatának egyik 

fő alkotása, Gattamelata 

lovasszobra.  
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Az Egyetem ősi épülete 

 

A régi város főutcáján található, amit a nép és a 

diákság évszázadok óta „Il Bo”-nak becéz. A 

tekintélyes Alma Mater helyén valaha az 

„Ökörhöz” címzett vendégfogadó állott, innen 

ragadt rá az elnevezés. 

Az egyetemet 1222-ben alapították. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Egyetem                                                   Az udvar szép csarnokait Sansovino tervezte. 

 

Európa minden részéről, különösen magyar, lengyel és német 

területekről özönlöttek ide a diákok, elsősorban a római jog 

tanulmányozására. Itt nyugodtan dolgozhatott a 17. század elején 

Galilei, a mozgás és a csillagászat korszakalkotó tudósa. Akkor 

került az inkvizíció karmaiba, amikor a Mediciek firenzei udvará- 

ba költözött. Itt kezdte itáliai tanulmányait Janus Pannonius és Bá-         Galilei 

thori István. 

A régi városközpont zegzugos, szűk 

utcáit árkádos, ódon házak övezik, 

némelyik 600—800 éves. Betévedtünk a 

tágas zöldségpiacra is. Nevezetessége 

egy hatalmas csarnok. Az emeletes 

loggiasorral körülvett épületet a 12. 

században emelték. Ezzel véget ért a 

városnéző sétánk, igyekeztünk vissza a 

buszhoz,  hiszen komor felhők  gyülekez- 

tek.                                                                                                 A zöldségpiac 

Indulásunk után leszakadt az ég, ömlött a jéggel kevert eső, alig lehetett látni az 

utat. Sok személyautó meg is állt, főleg a felettünk átívelő hidak alatt. Megint 

szerencsések voltunk. A hosszantartó út alatt elvonult a vihar, és mi már az esti 

szálláshelyre gondoltunk. Váratlanul útépítésébe keveredtünk, és így ismét 

sötétben értük el Bledet, a szűk utcás kisvárost. Némi bonyodalom árán, de 

megleltük a szállót. A szokásos ágyfoglalás körüli események is lezajlottak, és 

utolsó éjszakánkat töltöttük idegen ágyban. 
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S Z L O V É N I A 

 

Európa legkisebb országai közé 

tartozik (20273 négyzetkilométer). 

Lakossága közel 2 millió, 88%-a 

szlovén. 

Az ország területének legnagyobb 

részét hegyek borítják. Felszíne 

átlag 556 m magas, a legmagasabb 

a Trigláv csúcs, 2864 m. 

Területének mintegy felét erdők 

borítják, ezért kapta a zöld jelzőt. 

A hegyekben barnamedvék, 

farkasok és hiúzok is élnek. 

Fővárosa  Ljubjana 267.000 lakosú. 

Nagyobb városai Maribor (108.000 lakos) és 

              Celje     (41 000 lakos). 

 

Története 
 

Kr.e. 35 000 körül egy olyan 

csontsípot találtak, amely a régészek 

szerint a világ első hangszere. 

Kr.e. 181-Kr. u. 452-ig 650 éves 

római fennhatóság, amely idő alatt 

jelentős a fejlődés. Hatalmas 

építkezések folytak. Építészeti 

örökségük a mai napig fellelhető. 

A 6-7. században megkezdődött a 

szláv betelepülés. 

745-től (Nagy Károlytól), ezer éves német uralom következett. 

1456-ban Cillei Ulrik halálával kihal az utolsó szlovén feudális dinasztia is. 

Cillei leányát, Borbálát a magyar király, Luxemburgi Zsigmond vette feleségül. 

1814-1848 a romantikus nemzeti ébredés időszaka. 

A II. világháború idején csatlakoztak Tito partizánjaihoz. 

1991-ben kikiáltották a független Szlovéniát. 

A volt szocialista országok közül talán a legsikeresebben valósította meg a 

gazdasági váltást. 
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13. nap, szeptember 13. (szombat) 

 

Reggel esős időre ébredtünk. A bátrakat ez sem zavarta és elindultunk szétnézni. 

Bled kisváros, 5200 lakossal. 

Bled a tó körül lévő öt falu 

közös neve, melyek 

gyakorlatilag már egymásba 

nőttek. A legtöbb szálloda a 

keleti partján van. A déli 

parton helyezkedik el Tito 

államelnök egykori nyári 

rezidenciája, ma Hotel „Vila 

Bled”. A tó mintegy 2 km 

hosszú és 1 km széles.  

 

 

Tekintettel arra, hogy meleg forrásokból táplálkozik, a víz hőmérséklete nyáron 

eléri a 25 celzius fokot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tóban lévő kis szigeten található a            barokk „Csodatevő Madonna” 

                                                                             kegytemplom.  

Egy csaknem függőleges falú sziklán  

a tó szintjénél 100 m-rel magasabban áll a régi vár. 

a régi vár. 
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Esernyőink védelmében a tó egyik 

felén sétáltunk, nézelődtünk, majd 

indultunk a következő és egyben 

utolsó városba ezen a 

kiránduláson. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Ernyővel sétáltunk 

 
Tóparti béka 

 

 

 
                      Szállásunk 

 

 

 
                                                                Csónakok a tavon 

 

 

 

 

 

Celje 40 000 lakosú város.                       Celje látképe  

 

A Savinja parti település 

gazdasági, kereskedelmi, 

kulturális és oktatási 

központ. 

A római város virágzását a 

hunok támadása törte ketté, 

a várost lerombolták (451-

452). 
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A település 1333-tól a 

szlovén grófoké lett. 1456-

ban Cillei Ulrik halálával 

kihalt a szlovén grófi ág. 

Hunyadi László ölte meg, 

aki ezért életével fizetett. 

 

 

 
                                                                                          A régi Celje 

 

 

Sétánkat a fő utcán kezdtük, ahol 

éppen választás előtti korteskedés 

folyt, a különböző helyszíneken 

műsorok és plakátok győzködtek, 

ki hová szavazzon. Volt, aki 

léggömböt kapott, vagy üdítőt 

ihatott, ha nem fázott annyira. 

Táncoltak népviseletben, máshol 

modern zene szólt, szóval vásári 

hangulatba csöppentünk. 

 

 

 

 

 

 

 

Az utca végén a szépen felújított 

Pestis oszlop emelkedett fölénk. 
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Mögötte áll a 

Szent Dániel 

templom, a 

város leg-

idősebb 

épülete 

(1300-ból).  

A templom 

belsejét 

gyönyörű 

középkori 

freskók 

díszítik.  

 

 

 

 

 

 

Az Öreg Grófi Palota 

épületét a 16. században 

emelték. Ma a 

Helytörténeti 

Múzeumnak ad otthont. 

Egyik termében a Cillei 

grófok csontvázait 

helyezték el. 

 

 

 
                                                  A Múzeum 

 

A Fejedelmek terén látható a hajdani 

grófi palota. Mária Terézia idejében 

kaszárnyának használták. Mára már 

nyoma sem maradt a hajdani 

gazdagságnak. 

Megkezdték a felújítását, törmelék, 

gödrök és kerítés a mai állapot. 
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Előfordult az, ami egész úton elke-          A találkozóhely a buszpályaudvarnál volt. 

rült, a gyülekezés idején két 

társunk hiányzott. 

Telefonok ide-oda, és végül a két 

eltévedt emberünk taxival 

megérkezett. 

 
Utcakép a félgömb-szökőkúttal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendva és a magyar határ felé tartottunk. A város a 

szlovéniai magyarság központja. Az ókorban itt haladt át 

a borostyánút, azóta is forgalmas útvonal. 

A Lendva folyó melletti település már 860-ban létezett, 

ekkor adományozta Német Lajos király a salzburgi 

püspöknek. 

 

    A vár                                                                            A honfoglaló  magyarok  907-ben  

szállták meg a vidéket, melyet 

gyepűként használtak. Várát 

1272-ben említik, ekkor a Hahót 

nemzetségé. 1314-ben Kőszegi 

János foglalta el, de Károly 

Róbert 1323-ban visszaadta a 

Hahót nembeli Miklósnak. 

Később a Bánffyaké. A vár ma is 

áll a lendvai hegy oldalában. 

 

A település a török harcok alatt viszonylag keveset szenvedett, a 16. – 17. 

században nemcsak fontos erősség, hanem a reformáció egyik szellemi 

központja is volt nyomdával, híres prédikátorokkal. 1848 szeptemberében és 

1849 júniusában nemzetőrei visszaverték Jellasics horvát bán csapatainak 

támadását. 1867 után gyors fejlődésnek indult, több ipari létesítmény épült, a 

Zalaegerszeg–Alsólendva–Csáktornya vasútvonal is. 
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Művelődési háza 2004-ben 

készült el Makovecz Imre 

tervei alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Észrevétlenül hajtottunk át a határon, és a Balatonig az új autópályán haladva 

nem találtunk az út mellett semmiféle szolgáltató egységet. Innen már azonban a 

szokásos megállásokkal és pihenőkkel, estére megérkeztünk Miskolcra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendva 

Miskolc 
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