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Új fejezetet, a változás és a gyorsulás programját va-
lósítjuk meg a magyar vasút történetében, ennek első 
jeleit már utasaink is tapasztalhatják. A vasúti reform-
hoz egyre jobbak a feltételek, hiszen törekvéseinket 
támogatja a kormányzat, s jelentős forrásokhoz is jut-
hatunk. Ennek eredményeként jelentek meg a hazai 
síneken az új dízel motorvonatok, a Desirok, amiket 
hamarosan újabb 40 villamos motorvonat követ. Az 
uniós finanszírozású pályafelújításoknak köszönhe-
tően magasabb sebességre kapcsolhatunk a szó valódi 
és átvitt értelmében egyaránt. 
A megfiatalodó járműpark nemcsak kényelmi, de tisz-
tasági szempontból is jelentős előrelépés. Ezt termé-
szetesen hosszú távon szeretnénk megőrizni, ezért új 
takarítási rendszert 
is bevezetünk jára-
tainkon. Az utazás 
feltételeinek javítá-
sa mellett a várako-
zást is igyekszünk 
kulturáltabbá tenni. 
A szegedi, miskol-
ci és szombathelyi 
állomás értékőrző 
korszerűsítése már 
közös öröme uta-
sainknak és a vasút-
társaságnak. 
Másik fontos prog-
ramunk a menet-
rend megreformálása: az ország keleti felének nagy 
részén már ütemesen, minden óra azonos percében 
közlekednek vonataink. Az utazási szokásoknak és 
a turizmus trendjeinek megfelelően alakítjuk IC-szol-
gáltatásunkat és akcióinkat is. 
A szolgáltatások javítása mellett ehhez vállalatunkat 
alkalmassá kell tenni arra, hogy folyamatosan igazod-
ni tudjon a piaci körülményekhez. Ezért szerveztük 
tavaly – azóta sikeresen működő – önálló cégbe az 
árufuvarozást, idén pedig egy önálló személyszállító 
társaság megalapítása a cél.
Bízom benne, hogy a fejlesztések, az új szervezeti 
megoldások, valamint a szükséges szemléletváltozás 
eredményeként mindenki megelégedésére a magyar 
vasútra a kifogástalan és gyors InterCity-járatok, az 
elegáns, kényelmes és tiszta elővárosi vasúti közleke-
dés, és a bővülő, komfortosabb, utasbarát szolgáltatás 
lesz a jellemző, és egyre többen választják ezt a ké-
nyelmes, gyors, pontos, tiszta, biztonságos és környe-
zetkímélő utazási formát, a vasutat. 
Mindenkinek kellemes vasutazást kívánok!

Kamarás Miklós 

A MÁV ZRt. elnöke

The Hungarian State Railways Company is presently un-
dergoing a historic programme of change and acceleration. 
Passengers can already notice the first signs of improve-
ment. Conditions for rail reform are favourable as the 
government supports our ambitions and other significant 
resources are also available. As a result, new Desiro diesel 
motor trains have appeared on Hungary’s tracks, to be fol-
lowed shortly by 40 new electric motor trains. EU financed 
track reconstructions allow us to switch to a higher speed 
in the real and abstract sense alike. 
With new trains rejuvenating MÁV’s arsenal, a great 
improvement has been made in the area of cleanliness 
as well as comfort. Naturally, we would like to keep the 
new trains clean for a long time to come, therefore we 

have introduced a new clean-
ing system on our services. It is 
also important for us to improve 
conditions for passengers’ wait-
ing time. The modernisation of 
Szeged, Miskolc and Szombat-
hely railway stations, coupled 
with a conservation of the herit-
age features of these buildings, is 
welcomed equally by passengers 
and the rail company.
The second, equally important 
area of reform for MÁV is the re-
structuring of timetables. In the 
majority of the Eastern part of the 
country, trains are already run-

ning on according to what is called a periodic timetable, 
starting at the same minute of every hour. IC services and 
special offers are tuned in with travelling habits and the re-
quirements of tourists.
Besides improving services, we need to make our company 
suitable to adapt permanently to market conditions. This is 
why we have allocated freight transport to a separate com-
pany which has been working successfully since last year. 
This year’s task is to establish an independent passenger 
transport company. 
I am confident that as a result of developments, new or-
ganisational solutions and the necessary change in attitude, 
Hungarian railways will be associated with fast, punctual 
and immaculately clean IC trains; elegant, comfortable and 
clean suburban railways; and ever expanding, increasingly 
comfortable and passenger-friendly services. We are con-
vinced that all of these advantages will encourage a grow-
ing number of people to choose this comfortable, rapid, 
punctual, clean, safe and environment-friendly form of 
transport: the railway.
I wish you all a pleasant journey!

Miklós Kamarás 

CEO, MÁV ZRt. 
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CíMlaPsztorI 6
a nyugat királynője: szombathely
Claudius császár, szent Márton, leopold Bloom. Mi köze e három 
embernek szombathely történelméhez? Milyen érdekességek, 
látnivalók, kulturális programok várnak ránk a városban? 
Jöjjön velünk!

ízelítő 14
Vasi finomságok
szombathely régiójának két hagyományos ételéről, a dödölléről 
és a tökös-mákos rétesről, már biztosan ön is hallott. De el is tudja 
készíteni őket? Mi segítünk!

szeMély-Vonat 20
„Most terítéken vagyok” – beszélgetés schell Judittal
tehetséges, szép és okos. legutóbb a januárban bemutatott 
Konyec című filmben láthattuk. De hogyan éli meg mindennapja-
it a népszerű színésznő? többek között erről is mesélt nekünk…

ÚtIKalaUz 32
ahol az élet lakik – Franciaország ezer arca
Ha francia, akkor bor, sajt, édes élet. és még mi minden más is! 
tartsanak velünk, és fedezzék fel e csodálatos ország látnivalóit!

BüFéKoCsI 36
Fenségesen francia
a franciák imádnak enni. és inni. a saját konyhájában most ön 
is elkészíthet két hamisítatlanul francia ételt, amelyekhez ezúttal  
ínycsiklandozó borokat ajánlunk!

alagÚt 40
a mennyország véres kapui
Miért indultak a lovagok a biztos halálba? a szentföld miért kö-
vetelt annyi áldozatot? érdekességek az egyházi lovagrendekről 
 
stílUsKalaUz 44
tavaszi felfrissülés
„Kicsit szomorkás a hangulatom…” na ezt nem hagyhatjuk! Ha 
kell, energiaközpontokat vizsgálunk, csakhogy öltözködése  
testének-lelkének jól essen!

sPortszelet 46
guruljunk! 
ehhez a sporthoz szükségünk van egy kis elszántságra, egy gu-
ruló eszközre a lábunkon, és persze a tavasz vagy nyárelő kedve-
ző időjárására. De nézzük meg kicsit a történelmét is!

sPortBazár 48
Hozza formába magát!
Ha felcsatolja a görkorit, már csak száguldania kell! Ha épségben 
meg is szeretne érkezni, akkor érdemes jó tanácsainkat és védő-
felszerelés-ajánlónkat átböngésznie!

IDőVonat 56
a képzelet utazása
nem csupán agatha Christie-t ihlette meg az orient expressz. sike-
res, fényűző, varázslatos utazások, leírások születtek a múlt század-
ban a legendás expresszről. De mi van az expresszel napjainkban?
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Hajdanán, amikor még a Perint-patak Siba-
ris néven folydogált a településen keresztül, 
a rómaiak ennek nevéből merítették az ih-
letet, hogy lakóhelyüket Savariának nevez-
zék. Német elnevezése – Steinamanger, 
vagyis kövek a mezőn – a népvándorlás és 
földrengés viharaira utal, amelyek a római 
várost elpusztították. Gyakran emlegetik 
a nyugat királynőjeként is, ma használatos 
nevét azonban a szombatonként rendezett 
hetivásárról kapta.

Viharos századok
Szombathely Magyarország egyetlen, két-
ezer éve folyamatosan lakott települése. 
A Borostyánkőút mellett létrehozott város 
a római uralom alatt fontos kereskedőváros-
sá, ipari központtá, a prefektus székhelyévé 
vált, s lakói a római polgárok teljes körű 
jogait élvezték. Császári vendégek fordul-
tak meg falai között, majd a keresztényül-
dözések idején a vértanúk kivégzését kísér-
te figyelemmel. Legemlékezetesebb Szent 
Quirinus siscai püspök esete volt, akit ma-
lomkővel a nyakában hajítottak a megáradt 
Sibarisba. A véres hajszának Nagy Kons-
tantin császár vetett véget, s tette tartomá-
nyi székhellyé a várost, mely közfürdőivel, 
színházaival, bazilikáival valódi miniatűr 
Rómaként pompázott.
A római birodalom hanyatlásával a hun fe-
nyegetés egyre nőtt, de Savariát Attila csak 
nagy pusztítások árán tudta elfoglalni. Az 
ezt követő földrengés után a meglévő alapo-
kon új, egyszerűbb lakóépületek épültek, az 
itt élők keleti gótokkal és longobárdokkal, 
később avarokkal és szlávokkal kevered-
tek. Az avarok után Szombathely a frankok, 
majd a salzburgi érsek tulajdona lett, s át-
menetileg még morva uralom alatt is állt, 
a magyarok 900 körüli városfoglalásáig.

„Vár állott, most kőhalom
kedv’s öröm röpkedtek”
Megpróbáltatásokat rótt a településre 
III. Henrik és Aba Sámuel csatározása, majd 
a tatárbetörés, ami ismét a város teljes pusz-
tulását jelentette, s mely elől a helyiek csak 
az erdőben ásott vermekben találtak mene-
déket. Szombathely azonban feléledt porai-
ból, hogy újabb harcok és békekötések tanú-
ja, majd a XVI. században Vas vármegye 
székhelye legyen. Fejlődését Bocskai István 
hadjárata akasztotta meg. A török és a kuruc 
megkímélte, de a XVIII. században nagyobb 
ellenség szedte áldozatait a környéken: 
a pestis szinte kipusztította a lakosságot. 
A város betelepülő polgárainak köszönhe-

tően német jelleget öltött, s tovább fejlődött, 
különösen az oktatás és a vallás terén. Ek-
kor épült a székesegyház, a püspöki palota, 
a gimnázium és a bölcseleti iskola.
Napóleon hadai száztíz napig tartották 
megszállás alatt, de még nekik sem sikerült 
akkora rombolást végezni, mint az 1817-es 
nagy tűzvésznek, mely a város kétharmadát 
megsemmisítette. A sorscsapást másfél év-
tized múlva újabb követte: a kolerajárvány. 
A reformkorban Szombathely a Nyugat-
Dunántúl közlekedési csomópontjává vált, 
s új községekkel bővült. Számos díszes palo-
ta épült ekkor, a társadalmi élet fellendült, 
s megalakult a város szimfonikus zenekara.
Az I. világháborúval ismét zord idők kö-
szöntöttek Szombathelyre, Trianon pedig 
határközeli várossá tette, s felemésztette 
a vármegye területének nagy részét. A 20-as 
évektől új városrendezési elvek érvényesül-
tek, megépült a megyei kórház, a csendőr-
laktanya és több iskola. A II. világháború 
sokkal jobban szétrombolta a szombathelyi 
álmokat, mint az előző, mivel a menekülő 
nyilasok itt rendezték be főhadiszállásukat. 
A szövetségesek légitámadása súlyos káro-
kat okozott, rengeteg halottat hagyott maga 
után, s pótolhatatlan építészeti kincsek sem-
misültek meg.
A háború után újabb községekkel bővült, 
s a hatvanas években megindult a lakótelep-
építés, mely ma is erősen hat a városképre. 
Nagyüzemek létesültek, fedett uszoda, kép-
tár, könyvtár épült. 
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Immár kétezer éve, hogy Claudius császár a Borostyánkőút 
mellett megalapította Pannónia egyik legfontosabb kolóniáját, 
savariát. azóta persze már sok víz lefolyt a gyöngyös-patakon, 
a település szombathellyé formálódott, de régi neve a városi 
hagyományokban tovább él. 

SzombathelySzombathely
a nyugat királynője

esti fényben a Megyeháza

szentháromság-szobor 
a Fő téren



Hírességek helye
Szombathely ma is állandóan változó, fejlődő 
város. Elég, ha új szobraira, felelevenített ün-
nepeire vagy a tavalyi évben felújított Fő térre 
gondolunk. Egy valamit azonban fontos szem 
előtt tartanunk, ha autóval szeretnénk meg-
közelíteni a belvárost. Nem árt, ha zsebünk 
aprópénztől dagad, ugyanis szinte esélytelen 
ingyen parkolóhelyet találni.
A város lüktető szíve ma is a történelmi bel-
város, a korábbi szombati hetivásár színhe-
lye, mely középkori formáját őrzi. Az OTP 
bankfiókja üvegpadló alatt villantja elénk 
az egykori Savaria római maradványait. 
A tér közepén a pestisjárvány emlékére állított 
Szentháromság -szobor áll, s a sorakozó épüle-
tek között Márkus Emília, a híres színésznő, 
Horváth Boldizsár, az egykori igazságügyi mi-
niszter, valamint James Joyce regényhősének, 
Leopold Bloomnak (Virág Lipótnak) a szü-
lőházát is megtalálhatjuk. Helytörténészek 
kutatásai bizonyítják, hogy Leopold Bloom 
valós személy volt, akinek családja az 1800-
as években a Fő tér 41. számú házban lakott, 
s Joyce-szal Triesztben kerülhetett kapcsolat-
ba. Az író tiszteletére 2004-ben Joyce-szob-
rot állítottak fel, s minden év június 16-án 
(a regény cselekményének napján) megtartják 
a világszerte megrendezett Bloomsdayt.

A történelem nyomában
A Fő tér nyáron megélénkül. Augusztus-
ban római légiók lepik el utcáit – kezdődik 
a Savaria Történelmi Karnevál. Ilyenkor 
a kirakatok is római jelleget öltenek, közép-
kori vásárt tartanak a régi Piactéren, s ha 
az arra járó turistának kedve támad csatla-
kozni a „díszes társasághoz”, még korhű ru-
hát is vásárolhat magának. Sötétedés után 
fáklyás felvonulás halad az ünnepi díszbe öl-
tözött utcákon. A Ferences-kert ad otthont 
a szabadtéri színházi játéknak és a római 
katonai és lovagi táboroknak.

Római nyomok után kutathatunk a Járdányi 
Paulovics István Romkertben is. A császári 
palota, a vámház, a fürdő, fazekasműhelyek, 
a római útmaradványok, templomok rom-
jai között Pannónia legnagyobb egybefüg-
gő mozaikfelületét is láthatjuk. Ugyanitt, 
a Mindszenty József téren tekinthetjük meg 
a Püspöki Palota egyháztörténeti kiállítását 
(festményeket, ötvösremekeket, miseruhá-
kat), melynek része a Dorffmeister István által 
kifestett Sala Terrena, hazánk első múzeuma. 
Sajnos az épület többi helyisége, a könyvtár és 
az emeleti nagyterem csak kivételes esetben 
látogatható.
Szombathely legmonumentálisabb vallási 
épü lete a késő barokk székesegyház, Magyar-
ország harmadik legnagyobb temploma. Az 
egykori vártemplom és várpalota helyén épült 
székesegyház a II. világháborús bombázásban 

súlyosan megsérült, restaurálása még nap-
jainkban is tart. A gótikus építészet képvise-
lője a Szent Erzsébet-templom, melyet Szienai 
János és ferences rendtársai emeltek, s mely 
később barokk formát öltött. A város leghíre-
sebb szentje Szent Márton. A hagyomány sze-
rint az ő templomát szülőháza fölé építették, 
s a IV. század óta folyamatosan vallási célokat 
szolgál. Román kori és gótikus részletei még 
ma, barokk formája alatt is fellelhetőek.
A Templom téren, az egykori nyomda helyén, 
ahol többek között Mikes Kelemen Törökor-
szági leveleit is kinyomtatták, ma a Szeminá-
rium található. A barokk épület első emeletén 
az Egyházmegyei Könyvtár középkori kóde-
xei, különleges ősnyomtatványai őrzik a csen-
det. Barokk építésű a Megyeháza is, melynek 
eklektikus homlokzatát Hauszmann Alajos 
tervei alapján alakították ki.
A középkori vár egyik bástyájára épült az 
a ház, amely most dr. Smidt Lajos kórház-
igazgató főorvos magángyűjteményének ad 
helyet. A múzeum állandó kiállításán régé-
szeti leleteket, hadtörténeti és érmegyűjte-
ményt, orvostörténeti, üvegművészeti kiál-
lítást és ritka könyveket tekinthetünk meg. 
A bútorok, porcelánok, ruhák a barokk, az 
empire és a biedermeier világába kalauzol-
ják el a látogatót.

Főszerepben a kultúra
A Vasi Múzeumfalu huszonhét település építmé-
nyein keresztül tárja elénk a megye népi építé-
szetének és paraszti életformájának vál  tozatos 
színvilágát. Található itt nemesládonyi torná-
cos kisnemesi ház, cáki kovácsműhely, vízi-
malom, sőt a helyi színezet kedvéért őshonos 
háziállatfajták is felbukkannak. Áprilisban, a 
Szentgyörgy-napi országos nagyvásáron a Mú-
zeumfaluban rendezik a kézműipari vásárt, 
melyen mutatványosok, csepűrágók, históriá-
sok is fellépnek. A késő őszt novemberben a 
Szent Márton-napi országos nagyvásárral bú-
csúztatja a Múzeumfalu. Fazekasok, kádárok 
lepik el a terepet, tréfás népi játékok zajlanak, 
s a lacikonyhában Márton-napi libasült illata 
érződik.
Szombathely számos rendezvény ottho-
na. Márciusban Tavaszi Fesztivállal ör-
vendezteti meg lakóit. A kéthetes időszak-
ban a kultúra minden ágazatából ízelítőt 
nyújt, a zenei műfajok széles skáláján át 
a képző- és iparművészeti kiállításokig, 
színházi bemutatókig. Júniusban a zenéé 
a főszerep az egyhetes Lamantin Jazz Feszti-
válon. Számos ingyenes szabadtéri koncert, 
zenei kurzusok, kulturális és gasztronómiai 
programok kényeztetik a vendégeket. Jú-

niusban rendezik a világszerte ismert Sa-
varia Nemzetközi Táncversenyt és a Szent 
Iván-éji vigasságokat is. Szent Iván napján 
a Csónakázó-tó szigete „Gyermekszigetté” 
alakul: bábjátékokkal, este pedig tűzijáték-
kal szórakoztatják a fiatal nézelődőket és 
hozzátartozóikat.
Aki a tánc és a zene után a „csendes” művészet 
élvezetére vágyik, annak érdemes ellátogatni a 
Szombathelyi Képtárba. A modern művészeti 
kiállítás a XX. századi magyar művészek mun-
káit és a kortárs textilgyűjteményt mutatja be, 
kiemelt korszaka az 1960–70-es évek neoa-
vantgarde generációja és a 90-es évek.
A felfrissüléshez pedig mi sem lehetne kel-
lemesebb, mint egy séta a Csónakázó-tónál 
vagy az Erdészeti Tudományos Intézet Kámo-
ni Arborétumában, a Gyöngyös-patak partján 
fekvő huszonhét hektáros területen (kivált 
májusban, a rododendronok virágzása ide-
jén). Aki távolabbra vágyik, annak is bőven 
van választási lehetősége. Vasszécsenyben az 
Ó-Ebergényi-kastély jelenleg szálloda, Kör-
menden a kastély egy része helytörténeti és 
mezőgazdasági múzeumként működik. És ha 
már Körmenden járunk, visszafelé vétek lenne 
kihagyni Jákon a Szent György-vértanú-temp-
lomot. A XIII. századi román templom egy-
szerű belső tere, a sokszorosan tagolt bélletes 
kapu, a szépen faragott szobrok leírhatatlan 
hatást tesznek az idetévedő, gyanútlan turis-
tára. A keskeny ablakokon beszűrődő fény ha-
tására szinte a bőrünkön érezzük a középkor 
misztikus lélegzetét.
Egy biztos: Szombathelyről és környékéről 
nem távozhatunk közömbösen!

Fábián Beatrix
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Útvonalterv
IC-k ütemesen, minden nap!

Vándorkönyv
Éljen ön bárhol a világon, ha végigjárja Szent 
Márton útjának egy szakaszát, megszerezheti 
Szombathely város ezt bizonyító, az ön nevére 
kiállított díszoklevelét. 
 
Mit kell önnek tennie az oklevél 
megszerzéséhez? 
• Felkeresnie 10 Szent Márton-emlékhelyet. 
 Lehet Szent Márton tiszteletére szentelt 
 templom, vagy olyan település, amelyiket 
 a szentről neveztek el. Lehetnek források,
 hegycsúcsok vagy bármi más, a szent
 tiszteletére  utaló földrajzi hely. A 10 
 emlékhely közül ötöt ön szabadon
 kiválaszthat. Ezek lehetnek bárhol a világon,
 bármely országban, bármelyik vidéken. 
 (Felkutathatja a saját lakóhelye környékén
 lévő Szent Márton-emlékhelyeket.) 
• A 10 emlékhely közül legalább négynek 
 a vándorkönyvben ismertetett 5 „hazatérő 
 útvonal" egy-egy állomásának kell lennie. 
• A 10. legyen a szülőváros Szombathely, 
 az egykori Savaria. 

A füzet végén lévő ellenőrző lapot önállóan kell 
kitölteni. Igazolásként elfogadják a település 
nevét tartalmazó bélyegzőt, fényképet vagy bár-
milyen más „bizonyítékot”, amely azt tanúsítja, 
hogy ön az adott helyet felkereste. 
A kivágott ellenőrző lapot küldje el, vagy vigye 
el a következő címre: 
Tourinform Iroda 
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3. 
Telefon: +36 94 514 451 
(A vándorkönyv a www.szombathely.hu oldalról 
letölthető!)

Jó tudni

Budapest  Szombathely
06:10 (Keleti pu.) – Savaria-Ciklámen IC 09:01
10:10 (Keleti pu.) – Claudius-Scarbantia IC 13:01
12:00 (Déli pu.) – Gyorsvonat 15:30
14:10 (Keleti pu.) – Ikva-Isis IC 17:01
15:00 (Déli pu.) – Gyorsvonat 18:56
17:10 (Keleti pu.) – Lővér-Halászbástya IC 19:59
18:00 (Déli pu.) – Gyorsvonat 21:31
19:15 (Keleti pu.) – Alpokalja-Kékfrankos IC 22:09

Szombathely Budapest
06:00 – Savaria IC 08:48 (Keleti pu.)
09:00 – Halászbástya IC 11:48 (Keleti pu.)
09:30 – Gyorsvonat 13:13 (Keleti pu.)
13:00 – Claudius IC 15:48 (Keleti pu.)
13:30 – Gyorsvonat 17:13 (Keleti pu.)
15:00 – Isis IC 17:48 (Keleti pu.)
17:30 – Gyorsvonat 21:13 (Keleti pu.)
18:55 – Alpokalja IC 21:48 (Keleti pu.)

*budapesti átszállással a Szombathelyre, illetve 
a Szegedre, Debrecenbe és Miskolcra közlekedő 

InterCity-járatra!
MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49

www.mav.hu

zsinagóga

Vasi Múzeumfalu

hát is vásárolhat magának. Sötétedés után 
fáklyás felvonulás halad az ünnepi díszbe öl-
tözött utcákon. A Ferences-kert ad otthont 
a szabadtéri színházi játéknak és a római 
katonai és lovagi táboroknak.

Hangulatos főtér

Virág lipót



Kám

A 8-as főút mellett fekszik az arborétumáról 
híres település. Alapjait 1922-ben gróf Amb-
rózy-Migazzi István tette le a középkorban 
elpusztult Jeli település területén. A hely 

kiválasztásakor Malonyán, korábbi birto-
kán szerzett tapasztalataira támaszkodott. 
Az éghajlati és talajadottságokat tekintet-
be véve kívánt tudatos növényalkalmazás-
sal örökzöld kertet varázsolni, melynek fő 
látványosságai a pompás virágok. A talaj-
szerkezet, a szubalpin és mediterrán klíma 
együttes hatása, a párás, szűrt napfényű 
környezet kialakítására ültetett fenyőfélék, 
tuják és a sétautakat szegélyező páfrányok, 
nárciszok, liliomok megfelelő mikroklímát 
tettek lehetővé a rododendronok ültetésé-
hez. A gyűjtemény elhelyezésekor figyelem-
be vették a területen fakadó források adta 
nagyszerű lehetőséget, illetve a természeti 
értéket képviselő tőzegmohalápot. 
A II. világháború idején a kert pusztulásnak 
indult. A 60-as évektől azonban újra értő ke-
zek gondozták, ezért kibővült. Természet-
védelmi területe immár 70 hektár, s külön 
érdekesség, hogy kísérleti jelleggel Ázsiától 
Észak-Amerikáig az egyes földrészek jel-
lemző fenyőfajait tájkörzetenként ültették 
össze.
A rododendronok május–júniusban virágoz-
nak, s pompás színükkel, bódító illatukkal 
ekkor csalogatják a legtöbb turistát az ar-
borétumba. És akinek még ennyi csábítás 
sem elég, az ritka növényfajokat is találhat 
a kertben: babérmeggy, kínai mamutfenyő, 
óriástuja, japánciprus, kaukázusi jegenye-
fenyő.

Vasszécseny

Vasszécseny elsősorban a pihenni vágyókat, 
az építészet, ezen belül a kastélyok csodá-
lóit kényezteti. Az Ó- és Új-Ebergényi-kasté-
lyokban modern berendezésű – uszodával, 
szaunával, jól felszerelt szobákkal – kastély-
szállók biztosítják a felüdülésre, kikapcso-
lódásra szomjazó turisták kényelmét. A te-
lepülés már a római korban is lakott volt; 
a falu határában húzódott a Savariát Sop-
hianae-val összekötő római út. 1708-ban, 
a Rákóczi-szabadságharc idején Szécseny-
ben táborozott Esterházy Antal gróf, kuruc 
tábornagy és dunántúli főkapitány. A sere-
get a szécsenyi udvarházban szállásolták el, 
mely valószínűleg a szabadságharc bukása 
utáni császári rendeletnek esett áldozatul: 
minden olyan várat le kellett rombolni, mely 
a kurucoknak szolgált védelemül, és fészke 
lehetett egy újabb felkelésnek. A lerombolt 
udvarház helyére Battyán Alajos gróf építet-
te a barokk Ó-Kastélyt. Utolsó tulajdonosá-
ról, az 1700-as évektől a II. világháborúig itt 
élő Ebergényi családról kapta ma is ismert 
nevét. A kastélyszálló megőrizte barokk 
jellegét, szobái viszont megfelelnek a mo-
dern elvárásoknak. Legnagyobb büszkesége 
a kiemelt műemlékvédelem alatt álló 13 mé-
ter magas díszterem, illetve a freskókkal dí-
szített kápolna. A 3 hektáros ősparkjában 
hosszú, gondűző séták tehetők, a környező 

római utak mentén

színpompás virágok? ódon 
han gulatú, mégis modern kas-
télyok? Vagy épp a régmúltat 
idéző, történelmi hangulatú 
városka? akár mindhármat lát-
hatjuk, ha kicsit körbenézünk 
szombathely környékén!

történelmi és fürdővárosok – Kőszeg, Sár-
vár, Bük, Vasvár, Szombathely – pedig látni-
valóikkal csábítják az érdeklődőket. 

Sárvár

A Rába folyó két partja már az újkőkor óta 
lakott volt, s több környező település össze-
vonásával jött létre a mai Sárvár. Várát 1390-
ben Luxemburgi Zsigmond adományozta 
a Kanizsai családnak, majd házasság révén 
a Nádasdyakhoz került. A humanista művelt-
ségű Nádasdy Tamás a pusztuló ország egyik 
virágzó kulturális centrumává építette ki Sár-
várt. Iskolát, nyomdát alapított, itt adták ki 
hazánkban az első magyar nyelven kinyom-
tatott könyvet, a Sylvester János fordította Új 
Testamentumot. Nádasdy udvarában sorra 
fordultak meg a kor haladó szellemiségű tudó-
sai, művészei, orvosai. Itt hunyt el és temették 
el Tinódi Lantos Sebestyént, s az ő emlékére 
rendezik meg kétévente a Históriás Napokat. 
A város másik fő vonzerejét az 1961-ben lelt 
termálvíz adja. Kétfajta gyógyvíz tör fel Sár-
vár mélyéből: a 43 fokos víz elsősorban moz-
gásszervi betegségek, a 83 fokos, magas só-
tartalmú gyógyvíz pedig főleg nőgyógyászati 

megbetegedések kezelésére szolgál. Ez utób-
bi vízből nyerik lepárlással a Sárvári Termál-
kristályt. A gyógyvizes medencék, valamint 
a fitnesz- és wellness-központ mellett tavasz-
tól őszig csúszdás strandmedence, hullám-
medence, fejesugró öböl, gyermek-kalandme-
dence és bébipancsoló várja a fürdőzőket.

Tar-Pálfi Nikolett

ó -ebergényi-kastély

Kámi arborétum

XXXX
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Önnek melyik étel a kedvence? a sushi, esetleg egy nagy adag 
magyaros pecsenye? Borozna egy pincében, de ugyanott szobát 
is foglalna? az alábbi vendéglátóhelyeken mindez lehetséges, 
nyugodtan válasszon ajánlatainkból!

Vendéglátás felsőfokon é t t er M eK      K áV é zó K      H ot el eK      Pa n zI ó K

Wagner Vendégudvar 
Hotel & Étterem
szombathely, Kossuth lajos u. 15.

(94) 322 208

Vadhúsos batyu ribizlimártással? Esetleg borókás szarvasragu vasi dödöl-
lével? Szombathely központjában ilyen, és ehhez hasonló ételkülönleges-
ségekből, nemzetközi és magyar specialitásokból választhatnak az étterem 

vendégei. A különterem, 
vagy nyáron a hangula-
tos kerthelyiség kiváló 
helyszínei lehetnek csa-
ládi vacsoráknak, esetleg 
nagyobb rendezvények-
nek, állófogadásoknak. 
Az étteremhez tartozó 
ódon borospince szám-
talan magyar és külföldi 
minőségi bor kósto-
lására ad lehetőséget. 
És ha valaki elfáradt,  
a Wagner Vendégudvar 
négycsillagos szobáiból 
kedvére választhat: 12 
elegánsan és kényelme-
sen berendezett szoba 
várja vendégeit családias 
hangulattal.

California Hotel
szombathely, rumi u. 21.

(94) 509 447

www.california-hotel.hu

Szombathely történelmi belvárosától néhány percnyi sétára, csendes, 
nyugodt környezetben 9 szobával, valamint 1 apartmannal fogadja ven-
dégeit a California Hotel. 
A szobák fürdőszobával, televízióval, telefonnal, minibárral, telefonos 
internetcsatlakozással felszereltek. A földszinten található meleg hangu-
latú, 75 férőhelyes étterem alkalmas üzleti találkozók, esküvők, családi 
rendezvények lebonyolítására is.
Az étlapon megtalálhatóak a hazai és nemzetközi konyhák ételei (steak 
különlegességek, vegetáriánus ételek, a szezonnak megfelelő, rendszere-
sen változó ajánlatok), amelyekhez hazánk számos neves borvidékének 
remekeit kínálják.

Wasabi
Budapest, III. ker. szépvölgyi út 15.

(1) 430 1056

www.wasabi.hu

A távol-keleti gasztronómia kedvelői-
nek igazi élmény: japán, koreai és más 
távol-keleti konyhaművészetek ízeit és 
látványvilágát vonultatja fel az étterem. 
A running sushi lényege, hogy az éte-
lek kétszintes futószalagon érkeznek  
a vendég asztalához, melyből mindenki 
kedvére válogathat és korlátlan meny-
nyiségben fogyaszthat. Az alsó, hűtött 
szinten találhatóak a különféle Sushik, 
Maki tekercsek, saláták, Kimcsik, desz-
szertek, gyümölcsök. A felső, melegített 
szinten a Wokban készült japán, koreai 
és távol-keleti specialitások, előételek 
és desszertek forognak. Az ételek a leg-
különbözőbb alapanyagból készülnek 
(marha, csirke, halak, tenger gyümöl-
csei, tofu, zöldségfélék, tészták), így 
mindenki megtalálhatja az ízléséhez 
leginkább közelállót.

Star Hotel***
Budapest, VII. ker. István u.14.

(1) 479 0420

www.starhotel.hu

A Mellow Mood Group-hoz tartozó szálloda, a háromcsillagos Star Ho-
tel 2000-ben nyitotta meg kapuit Budapest belvárosának közelében. Fia-
talos eleganciával, tágas és ízlésesen berendezett szobáival várja kedves 
vendégeit. A nemrég felújított hall és bár egész nap lehetőséget kínál 
a pihenésre, várakozásra. A 70 fős konferenciaterem ideális helyszíne 
csoportos vagy céges rendezvényeknek. A szobákban színes tv, telefon 
és minibár teszi kényelmesebbé 
a vendégek itt-tartózkodását.  
A szálloda egész területe lég-
kondicionált.
A Keleti pályaudvar és a Város-
liget közelségének köszönhetően 
Budapest legtöbb pontja tömeg-
közlekedési eszközzel gyorsan és 
kényelmesen megközelíthető.

   a neMzetKÖzI BorMagazIn aJánlásáVal 
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Egy tál dödölle

Éliás, Tóbiás ki tudja hány tál dödöllét eszik 
meg, míg sok száz gyermek megismerkedik  
a mondókával, de a dunántúli konyha kedvelői 
is biztosan kérnek majd belőle. A különböző 
névváltozatai szerint hol dödölének, dödöllé-
nek, hol gánicának (és még ki tudja hányféle-
képpen) ismert étel elkészítése egyszerűbb, 
mint hinnénk. Létezik vasi és zalai változata 
is, bár úgy tűnik, az ízek nem foglalkoznak 
megyehatárokkal.
A XII. században még gabonából készült ez az 
étel, csak jóval később, amikor II. József szor-
galmazta a burgonya elterjedését, a dödölle alap-
anyaga is ez lett. Vas, Zala és Somogy megyében 
rendkívül népszerű, fogyasztják önálló fogásként, 
de vad- és marhapörköltek mellé is kínálják. 
A dödölle lehet gyerekdal szereplője vagy fesz-
tivál névadója is! Számtalan népi főzőversenyen 
bizonyították már be: ahány ház, annyiféle dö-
dölle. Nagykanizsa pedig egyenesen a „dödölle 
fővárosa” büszke címet viseli, ahol évente meg-
rendezik a Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivált.  
A kulturális programokkal kísért gasztronómi-
ai rendezvényen profi és amatőr főzőcsapatok 
versenyeznek egymással dödölle és más tájjel-
legű ételek elkészítésében. 2006 szeptemberé-
ben pedig sikerült a Guinness-rekordok közé is 
bekerülni: a harmadszor megrendezett fesztivá-
lon 2331 adag dödölle készült.

Dödöle (Dödölle)

A burgonyát megfőzzük, csak félig öntjük le róla a vizet, áttörjük, és 
kis lángon folyamatosan adagoljuk hozzá a lisztet. Addig folytatjuk az 
erőt próbáló keverést, míg a tészta elválik a lábos falától. Majd teflon-
serpenyőben olajat melegítünk, apróra vágott vöröshagymát dinszte-
lünk benne, és az olajos kanállal beleszaggatjuk a krumplis masszát. 
Piros-ropogósra sütjük. Egy másik verzió szerint a galuskákat sütő-
ben sütjük meg, tetejére öntjük a dinsztelt hagymát. Tejföllel, túróval, 
magában, pörkölttel kísérve fogyasztható – kinek hogy tetszik.

Tök jó fesztivál

Az évszázados hagyományokra visszatekintő 
őrségi gasztronómia egyik elengedhetetlen 
alapanyaga a tök. Tökből készült ételkülönle-
gességeket számtalan népi recept őriz, s ma 
már több étterem is kínálja ezen fogásokat. 
Szombathelytől nem messze, az Őrségben, sok 
tökkóstolásra nyílik lehetőség.
Népszerűsítéséről elsősorban Őriszentpéter 
gondoskodik, ahol minden év októberében 

Őrségi tökös-mákos rétes

Hozzávalók (10 adagra): 10 adag rétestészta, 
50 dkg tök, 40 dkg porcukor, 30 dkg mák, 10 
dkg zsír, 15 dkg mazsola, 3 dl tejföl, 2 tojás.

Meghámozzuk a főző- vagy sütőtököt, vékony-
ra ledaráljuk, enyhén sózzuk, majd kicsavar-
juk. A mákot megdaráljuk.
A rétestésztát kihúzzuk, zsírral megkenjük, 
felére tököt teszünk, megszórjuk cukorral el-
kevert mákkal, és egyenletesen elszórjuk raj-
ta a mazsolaszemeket. Ezután a rétest felcsa-
varjuk, előbb olvasztott zsírral, majd tojással 
elkevert tejföllel is megkenjük. Középmeleg 
sütőben megsütjük. Porcukorral meghintve, 
forrón, szeletelve tálaljuk.

megrendezik az Őrségi Nemzetközi Tökfesz-
tivált. Többféle fajtát ismerhet itt meg a nagy-
érdemű: olajtököt, sütőtököt, lopótököt, spár-
gatököt. Kóstolásra ott van a pirított tökmag, 
a tökmagolajjal leöntött friss saláta, a sütőtök, 
a tökmagból kisajtolt olaj, a híres őrségi tökös-
mákos rétes és számtalan más, tökkel ízesített 
népi étel. A kulináris élvezetek mellé szóra-
koztató programokat is szerveznek.

Vasi finomságok
Mi köze II. Józsefnek a dödölléhez? és a töknek 

őriszentpéterhez? Kukkantsunk be szombathely 

régiójának régi-új konyhájába! 
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A vonathoz rohanó fiatalok, a csomagjaikat 
cipelő és az utastájékoztatót figyelő utasok  
a szemünkben mind-mind egy pályaudvar éle-
tének mindennapjait alkotó jelenetek… Emel-

lett pedig kiváló alkalmak a zsebtolvajoknak, 
akik figyelmetlenségünket kihasználva, vagy 
éppen éberségünket kijátszva fosztanak meg 
értékeinktől. A pályaudvarokon korábban is 
gyakran találkozhattunk szolgálatot teljesítő 
rendőrökkel és vasútőrökkel, az egyre több ál-
lomáson kiépített térfigyelő rendszer azonban 
új biztonsági faktort jelent a bűncselekmények, 
így a zsebtolvajok elleni védekezésben is. 
A Keleti pályaudvaron kiépített szisztéma ha-
tására jelentősen csökkent a bűnesetek száma, 
s december óta immáron a Nyugatiban is ka-
merák pásztázzák a csarnok épületét és a pe-
ronokat. A naponta mintegy 170 vonatot, va-
lamint 60 ezer utast fogadó és útjára bocsátó 
Nyugatié azonban nem egyedi eset: a vasúttár-
saság célja az akcióval kimondottan utasai biz-

Zakatoló dugattyúk, egekbe csapó füstfelhő és fü-
lünkbe süvítő ellenszél – minden kisgyerek álma 
a mozdonyvezetés, hangos kürtszóval jelezni:  
a „mi” mozdonyunk közeleg. És valljuk be, sokan 
felnőttként is különleges vonzódást érzünk a vas-
paripák iránt. Ezt, és még sokkal több élményt kí-
nál a Magyar Vasúttörténeti Park. 
Európa első interaktív vasúti parkja március 30-i 
szezonnyitása óta újra vár minden kedves érdek-
lődőt a mintegy 70 000 négyzetméter alapterü-
letű, száznál is több vasúti járművet és berende-
zést bemutató komplexumába. Ez a különleges 
„vasúti múzeum” nagyszerűen ötvözi az ismeret-
terjesztést állandó és időszaki kiállításaival és 
számos interaktív programjával. A játékos prog-
ramok (mozdonyvezetés, mozdonyszimulátor, 
fordítókorongozás és kerti vasút) kiváló szórako-
zási lehetőséget kínálnak a család minden tagja 
számára, míg a hajtányozásban elfáradtak, illet-
ve a két program közt pihenők a folyamatosan 
bővülő rönkjátszótéren és a Nosztalgia Kávéház 
kényelmében nyerhetnek feltöltődést.
Aki pedig egy hosszabb utazás keretében szeret-
né átélni egy valódi gőzös nyújtotta vonatút élmé-
nyét, annak a MÁV Nosztalgia Kft. Duna-kanyari 
gőzmozdonyos belföldi kirándulásait és külföldi 
luxusútjait ajánljuk figyelmébe. 
A programokról, illetve a park által biztosított ren-
dezvényszervezési lehetőségekről részletes infor-
mációkat szerezhet be az alábbi elérhetőségeken:
MÁV Nosztalgia Kft.
Magyar Vasúttörténeti Park
Budapest, XIV. kerület, Tatai út 95.
Tel.: (+36 1) 238-0558, 450-1497
www.mavnosztalgia.hu

A biztonság kedvéért
Vasparipák vonzásában

Sínen az egészségvonat

Gyarapodó InterCity-járatok

Az egészség a legnagyobb kincs – tartja a mon-
dás, s ebből a szempontból kincsekkel meg-
rakott szerelvény közeleg: folytatja ugyanis 
tavaly megkezdett sikeres útját a sanofi-aven-
tis Egészségvonat. Márciusban indult el idei 
országjáró körútjára a különleges szerelvény, 
mely az őt vendégül látó városokban 3 napos 
programokon hívja fel a figyelmet a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések veszélyeire, illetve 

a megelőzés fontosságára. Az ingyenes orvosi 
szűréseken és tanácsadáson kívül közös egész-
ségmegőrző séta és más családi programok 
is várják a helyi lakosságot. A kampány mon-
danivalóját és a prevenció fontosságát nem is 
érzékeltethetnénk jobban két különleges sze-
mélynél: a szűréseken megjelent 101 éves sze-
gedi úr és a 11 hónapos pécsi kisgyermek kor-
rekordját ugyan legtöbbünk nem dönti meg, de 

eme néhány lépést mindannyian megtehetjük 
egészségünkért. Az Egészségvonat állomásai: 
Győr: március 30–április 1.; Sopron: április 
6–8.; Gyula: április 13–15.; Szolnok: április 
20–22.; Szombathely: május 4–6.; Balatonfü-
red: május 11–13.; Kecskemét: május 18–20. 
Eger: május 25–27; Kaposvár: június 1–3.; 
Tatabánya: június 8–10.; Szekszárd: június 
15–17; Budapest: június 22–24.

Az utasok igényeinek megfelelően 2007. január 
26-tól új InterCity-járatokat helyezett forgalom-
ba a MÁV. A folyamatosan bővülő InterCity- 
szolgáltatás célja az utazás kényelmesebbé és 
gyorsabbá tétele, melynek keretében Budapest 
és Sátoraljaújhely között új, Desiro vonatokból 
álló Füzér IC-vonatpár közlekedik. A Füzér IC 
iskolaidő alatt minden pénteken 18 órakor in-
dul a Keleti pályaudvarról, míg párja ugyancsak 
iskolai időszak alatt, vasárnapokon közlekedik, 
és 16 óra 23 perckor hagyja el a zempléni vá-
rost. További jó hír a Budapestre utazóknak, 
hogy iskolaidőszakban, szombati napokon, im-
máron a szintén Desiro szerelvényekből álló 

Zemplén IC is az utasok rendelkezésre áll,  
6 óra 23 perces indulással.
A hétvégi zsúfoltság csökkentése és az utasok 
kényelme érdekében indult útjára a Kapos és Su-
govica InterCity is. A Kaposvárt Budapesttel ösz-
szekötő új járat iskolaidőben, péntekenként indul  

13 óra 50 perckor a Déli pályaudvarról Dombó-
vár érintésével Kaposvárra, míg Kaposvárról va-
sárnaponként 16 órakor a fővárosba. A Sugovica 
pedig szintén vasárnaponként, új IC-ként indul 11 
óra 50 perckor a Déli pályaudvarról Bajára, s 15 
óra 39 perckor Bajáról Budapestre.

tonságának növelése, így idén több nagy for-
galmú állomás is számíthat térfigyelő rendszer 
kiépítésére – mindannyiunk biztonságáért. A Vasúttörténeti Park programjai 2007-ben

Március 30–április 1. MOJAHO 2007. – Modell, Játék és Hobbi Kiállítás és Vásár 
Tavaszváró szezonnyitó és Járműbemutató a Vasúttörténeti Parkban
Április 14–április 15. „Lokomobil” Veteránautó Kiállítás
Május 4. A Venice Simplon-Orient-Express érkezése a Parkba
Május 27. Gyermeknap a Vasúttörténeti Parkban 
Június 8. A Venice Simplon–Orient-Express érkezése a Parkba
Június 9–10. Próbálj ki mindent! – Közlekedési nap a Vasúttörténeti Parkban
Június 23. Múzeumok Éjszakája a Vasúttörténeti Parkban

Duna-kanyari gőzmozdonyos kirándulások
Indulási időpontok és úti célok:

Május 5. Visegrád, a 100 éves gőzmozdonnyal

Június 2. Esztergom, DSA-vonattal, 324-es gőzmozdonnyal

Július 7. Visegrád, a 30-as évek expresszvonata a 242-es gőzössel

Augusztus 4. Esztergom, DSA-vonattal, 424-es gőzmozdonnyal
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Kerékre fel!

Tisztelt Szerkesztőség!
Én leginkább az utazási ajánlatok és a rejtvény miatt szeretem a magazint, 
annyira jó, hogy végre nemcsak távoli, egzotikus tájakról olvashatok, ahová 
valószínű soha nem jutok el, hanem olyan városokról és nevezetességekről, 
amelyek elérhető távolságban vannak (akár vasúton is).
A rejtvénnyel kapcsolatban lenne egy kérésem is: nagy örömmel fogadnám, 
ha sudoku is lenne a rejtvények között, nekem ez a kedvencem, és szerintem 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Remélem, kérésem mások érdekeit is 
szolgálja majd! Köszönettel: Kata

Kedves Kata!
Köszönjük a javaslatát, Önhöz hasonlóan jó ötletnek tartjuk a sudoku 
szerepeltetését a magazinban. Ha a következő számokat olvasva sem mu-

lasztja el fellapozni a rejtvényoldalt, akkor az ön – és minden sudoku-
rajongó – örömére jó eséllyel találkozhat majd magazinunkban kedvenc 
rejtvényével.

- a szerkesztő -

A főtér ékességei

Hagyomány és romantika

Nem kell megijedni! A Budapesttől mindössze 550 kilométerre található ked-

velt turistacélpont – bármilyen meglepő – még ma sem megterhelő a látogató 

pénztárcájának. Prága inkább a szónak ama másik értelmében drága: aranyos 

utcácskáit, titkos lépcsőit és kapualjait, meghitt templomait és zajos kiskocs-

máit szívébe zárja mindenki, aki legalább egy hosszú hétvégét tölt a csehek 

legnagyobb városában. 

Hangulatos utcácskák 
városa

A belváros lovaskocsival is 
megtekinthető

ÚTIKALAUZ ÚTIKALAUZ

olvasóink írták
szeretné megosztani a magazinnal kapcsolatos 

gondolatait? ragadjon tollat és írja meg nekünk! 

Kíváncsiak vagyunk véleményére.

A marhasültet rögtön a hentesnél tűzdel-tessük meg nyers sonkával. A vörösbort a vörösborecettel és vízzel forraljuk fel, majd tegyük hidegre. A húst a babérlevél-lel, a borókabogyókkal és a kakukkfűvel egy szűk edénybe fektessük, és a koráb-ban felforralt bor-borecetlével öntsük le, majd tegyük be 2 napra a hűtőbe.
A sütés napján hámozzuk meg és vágjuk apró kockákra a hagymát, a zellert és a ré-pát. A húst vegyük ki a pácléből és töröljük szárazra. Egy sütőformában hevítsünk fel egy kis olajat, és a hús minden oldalát pi-rítsuk meg benne.

Adjuk hozzá az előkészített zöldségeket és a narancsszeleteket, majd öntsük fel a páclé felével, és adjuk hozzá a fűszere-ket. Előmelegített sütőben kb. 1,5 órán ke-resztül süssük, miközben a saját szaftjával és a maradék páclével locsolgatjuk.

Néhány dolgot a cseh kiskocsmák-
ról mindenképpen érdemes tudni. 
A sör kiváló, délben, amikor az 
igazi cseh menükből lehet válasz-
tani, nagyon nehéz asztalt kapni. 
Ugyanis a nemzeti ételeket ezeken 
a helyeken bizony igen jól készítik. 
Íme két tipikus cseh étel, amellyel 
otthonunkban is felidézhetjük a 
prágai kiskocsmák hangulatát, ízeit. 
És mellé egy jó pohár cseh sörről se 
feledkezzünk meg!

SvÍČková
TűzdelT cSeh 

marhaSülT

büfékocSi

Tisztelt Szerkesztőség!
A MÁV „Rigó” IC-járatán utazva, örömmel vettem ismét kezembe a legújabb 
InterCity Magazint Miskolc–Debrecen és vissza útvonalon.
Miskolcról közölt leírásukban egy tévedésre találtam. A miskolctapolcai fürdő 
melletti parkon keresztül nem csordogálhat a Szinva-patak, mert ott a Hejő-pa-
tak található. A Szinva a Bükkben ered Lillafüred felett: Hámor–Diósgyőr–Vas-
gyár–Miskolc belvárosán végig folydogálva – időnként zúdulva – a Tiszai pálya-
udvar közelében éri el a Sajót. A Hejő később, Miskolcról délebbre ér a Sajóba.
Szakács-rovatukat is szívesen olvasom. A „Prágai finom falatok: Tűzdelt cseh 
marhasült” cím jó. A hozzávalókban van a hiba: 1,5 kg marhasült az én eddigi 
ismereteim szerint tálalható étel, ami a hentesnél kapható és tűzdelésre szorul 
az csak marhahús (bélszín, felsál stb.). Észrevételeimmel nem akarok senkit meg-

bántani. Olyantól fogadják e sorokat, aki 
Sopron és Miskolc között 1956 óta sok-
szor volt a MÁV utasa, de nemcsak ezen 
a vonalon.
Kívánom, hogy sokáig jelenjen meg lap-
juk minden utas örömére!

Kedves Olvasónk!
Örömünkre szolgál, ha oldalaink révén kicsit kellemesebbé tehetjük az uta-
sok, így az ön utazását is, ezért véleménye is fontos számunkra. Észrevételei 
teljesen helytállóak, s ezúton szeretnénk elnézést kérni és egyúttal megköszön-
ni, hogy még precízebb munkára ösztönöz bennünket.
Őszintén reméljük, hogy a jövőben is megfelelő kikapcsolódást nyújt maga-
zinunk! - a szerkesztő -

z ősemberleletek alapján ítélve, 
a Bükk hegység lábánál már ak-
kortájt kellemes barlanglakások-

hoz lehetett jutni. A honfoglalás idején 
a település a névadó Miskóc nemzet-
ség központja, ezt bizonyítják Anonymus 
jegyzetei is. A tatárok pusztítása után 
majd száz évvel azonban a Bors-Miskóc 
nemzetség szembeszáll Károly Róbert-
tel, s így elveszti birtokait. A falu már a 
Széchy család ténykedésének köszön-
hetően fejlődik mezővárossá. A vezetés 
megadó előrelátásának köszönhetően a 
török csupán egyszer dúlja fel Miskolcot, 
a Rákóczi-szabadságharc alatt azonban 
néhány hónapra fejedelmi főhadiszál-
lássá alakul, s amikor a császári hadak 
kirabolják és felégetik, Rákóczi pártfo-
gásával épül újra. A belváros fokozato-
san fejlődik, templomokkal, iskolákkal, 
városházával, megyeházával és kúriák-
kal gazdagodva. 1823-ban itt épül meg 
Magyarország első magyar nyelven játszó 
kőszínháza, s a század végén az országban 
másodikként itt indulhat meg a villamos-
közlekedés. A második világháború után 
Miskolc tervszerűen ipari központtá válik. 
A földből egymás után nőnek ki a gyárak, la-
kótelepek, s létrejön a Nehézipari Műszaki  
Egyetem, a mai Miskolci Egyetem elődje. 

Miskolc szépen terebélyesedik, magá-
ba olvasztva Hejőcsabát, Diósgyőrt, 
Lillafüredet,  Ómassát, Perecest, Hámort, 
Szirmát,  Görömbölyt és Miskolctapolcát.

Barangolás a művészetekben
A folyamatos városfejlesztés, a belváros re-
konstrukciója sokat ígér, de a különböző ki-
állítások is vonzerővel bírnak. A Herman Ottó 
Múzeum – Miskolci Képtár gazdag képző-
művészeti alkotásai mellett a matyóság és 
a palóc népcsoport népművészeti anyagából 
ad ízelítőt. A galéria „stáblistájában” találjuk 
Mányoki Ádám, Madarász Viktor, Munká-
csy Mihály, Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai 
József nevét, de a mellékszereplő szobrá-
szat és iparművészet sem lebecsülendő. És 
ha már a stáblistáig eljutottunk, foglalkozzunk 
kicsit a színjátszással! Miskolc derűs egén ra-
gyogott két színészcsillag, Jókainé Laborfalvi 
Róza és Déryné Széppataki Róza. Nekik és 
kollégáiknak állít emléket a Színháztörténeti 
és Színészmúzeum, mely egyben a színház 
százhúsz éves történetét is bemutatja. Maga 
a teátrum a hajdani kőszínház késő klasszi-
cista utódja, egyben a Bartók és a Miskolci 
Nemzetközi Operafesztivál otthona.

Falak közé zárt múlt
A bohém világ után irány a templom! Hogy me-
lyik? Nos, nehéz választani, hiszen Miskolcon 
nagyon sokféle és érdekes vallási épületet ta-
lálhatunk. A görögkeleti ortodox templom rejti 
belsejében az ország legmagasabb, nyolc-
vannyolc Jézus-képből álló ikonosztázát. 
A templom kertjében lévő Magyar Orthodox 
Egyházi Múzeum a görögkeleti egyház törté-
netét, hagyatékait mutatja be. De regélhetne 

A

Deszkatemplom

Színháztörténeti Múzeum

A megújult belváros

CÍMLAPSZTORI CÍMLAPSZTORI

Gyár, lakótelep, vaskohászat. Az első 

kép, ami felvillan Miskolccal kapcso-

latban. Ugyanakkor, e kép mögé kuk-

kantva egy fejlődő, kulturális igényű 

és szépülő várost láthatunk.

Várjuk az InterCity Magazinnal kapcsolatos olvasói leveleket a MÁV ZRt. 
Személyszállítási Üzletág, 1087 Budapest, Kerepesi út 3. postai, illetve 
a szerkesztoseg.icmagazin@mav.hu e-mail címre. 
A borítékra kérjük írják rá: „InterCity Magazin”.

InterCity Magazin

HAZAI PÁLYA

2007. tavasz InterCity Magazin18

InterCity Magazin

2007. tavasz InterCity Magazin 19

A vasút az egyik leginkább környezetbarát 
közlekedési mód – talán csak a kerékpáro-
zás múlhatja felül. De mi történik, ha a ket-
tőt kombináljuk? Manapság a biciklizés egyre 
népszerűbbé, divatosabbá válik, a jó idő bekö-
szöntével pedig egyre többen pattanunk nye-
regbe. A MÁV is felismerte a vasúti kerékpár-
szállítás jelentőségét, ez irányú fejlesztéseivel 
célja, hogy a jövőben minden személyszállító 
vonaton biztosítsa azok kényelmes, kiszámít-
ható fuvarozását.
Belföldön jó időben különösen nagy vonzere-
je van a Balatonnak, ahol érdemes kipróbálni 
a balatoni bringakörutat. Nyári forgalomban 
a vonatok az ország szinte összes nagyvárosá-
ból biztosítanak eljutási lehetőséget kerékpár-
ral a tó mellé.
Budapest környékének nevezetességeit is érde-
mes felfedezni kerékpárral, a legtöbb elővárosi 
szerelvény mellett ugyanis az új, vonzó külse-
jű motorvonatok (Flirt, Talent) is alkalmasak 
biciklink szállítására. Sőt, kerékpárunk nyer-
gében sem vagyunk határok közé szorítva, 
hiszen egyes nemzetközi vonatokon, illetve 
néhány IC-n is választhatjuk kétkerekű jármű-
vünket útitársnak.
A bringások igényeinek még alaposabb kiszol-
gálása érdekében a MÁV szorosabb kapcsolat 
kialakítására törekszik a kerékpáros civil szer-
vezetekkel, nyáron pedig kampánnyal hívja fel 
a kerékpárosok figyelmét erre az igazán kör-
nyezetkímélő kirándulási formára.

Magyar tUrIzMUs zrt.
Hungarian tourism office
telefonos szolgálat:           (1) 438 80 80

e-mail:               mtrt@itthon.hu

Internetcím:               www.itthon.hu

VIDÉKI MENETJEGYIRODA
ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
BéKésCsaBa 5600 andrássy út 24–28.

DeBreCen 4027 rózsa u. 4.

KaPosVár 7400 Csokonai u. 8.

MIsKolC 3530 arany János út 2.

PéCs 7621 Jókai u. 4.

szegeD 6720 tisza l. krt. 28–30.

szoMBatHely 9700 Király u. 8/a

zalaegerszeg 8900 tüttősy u. 6/a

MÁVDIREKT
06 (40) 49 49 49
24 órán át he lyi ta ri fá val hív ha tó 

kék szám

In for má ci ót nyújt a menetrendről, az árak ról 

és kedvezményekről, fo gad ja az InterCity-vo-

na ta ink ra szó ló hely fog la lá so kat.

Elérhetőségeink e-mailen:
informácio@mav.hu

  • in for má cióké rés cél já ból 

ertekesites@mav.hu

  • jegy-, kü lön vo nat-, Di ák-Char ter-, cso por -   

tos uta zá sok meg ren de lé se (a te le fo nos 

elér he tő sé get kér jük fel tün tet ni).
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 • e-mailben az: eszrevetel@mav.hu,

 •  telefonon: a MáVDIreKt hármas menü-

pontjában,

 •  le vél ben: 

 MáV zrt. sze mély szál lí tá si üz let ág 

 Köz pon ti ügy fél szol gá lat

 1426 Budapest

 Pf. 56.

címre várjuk.
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Beszélgetés 
schell Judittal

„Most terítéken 
vagyok”

Azt olvastam egy interjúban, hogy lánykorában 
a vasúti összekötőhídról ugrált a Keleti Főcsator-
nába…
Reszkettem! Nagyon féltem onnét beugrani, de 
muszáj volt. Nem lehetett ellentmondani abban 
a csapatban, amiben benne voltam. Csináltuk 
a hülyeségeket.
Azt hittem, magától ment a saját feje után, mert-
hogy olyan zabolázhatatlan, öntörvényű tiné-
dzser volt.
Á, csak a nyári szünetben szórakoztunk ilyesmivel. 
Volt még egy olyan, hogy „örvényúszás”. Az veszé-
lyesebb volt, mert ahogy a gát mögött lezúgott a víz, 
nagy örvényeket kavart. Fentről lehetett elindulni 
a zuhatagon, ott megforgatott, aztán kidobott. És 
ha az ember nem engedte el magát teljesen, hanem 
próbált ellene úszni, még mélyebbre vitte. Én csak 
úszómatraccal mertem megcsinálni, de persze le-
estem róla, és többször bekavart a mélységbe – sze-
rencsére kihúztak.
Halálos rémület?
Az ám!
A későbbiekben volt még valaha ennyire rémült?
A repülőn mindig nagyon félek…
Vonattal kell járni. Mondjuk, InterCityn… Hadd 
kérdezzek mást! Drámatagozatra járt Debrecen-
ben. Már ekkor érezte az elhivatottságot?
Van egy barátnőm – a mai napig jóban va-
gyunk – és ő erre a drámatagozatra járt az Ady 
Gimnáziumban. Ő ajánlotta, hogyha nincs 
más tervem, próbáljam ki, mert jónak tűnik. 
És valamennyire folytathattam a táncot, nem 
zárta ki a kettő egymást.
Végül a tánc volt az erősebb indíttatás?
Hétévesen kezdtem táncolni. Előtte balettozni jár-
tam Viola nénihez, aki a mai napig ott él Debrecen-
ben, de már nem hiszem, hogy tanít.
Mikor tört lándzsát a színészet mellett?
Gimnázium negyedik osztályában, holott nem báto-
rítottak a színművészetivel. Sőt, voltak olyan ismerő-
seim, akik egyenesen kinevettek, mondván, nagyobb 
falat az, mint azt képzelem. Túl sok önbizalmam 
nem volt a felvételihez. Lehet, hogy ezért sikerült. 
Tét nélkül könnyebb?
Talán. Jelentkeztem a táncművészeti koreográfusi 
szakára, és oda már korábban felvettek. Nem volt 
bennem túl nagy drukk. Gyakorlatilag a vonaton…

Igen?!
…szóval, a vonaton tanultam a verseket. Az első 
rostán ott volt Törőcsik Mari, akkor találkoztam 
vele először. Most meg már kollégák vagyunk.
Meg lehet szokni?
Hogy ilyen nagyágyúk között vagyok? Napi szinten 
meg. De ha belegondolok, mindig mosolyra húzó-
dik a szám. 
Mikortól nagyágyú valaki?
Akiken gyerekkoromban nevelkedtünk. Azt hi-
szem, ehhez kell egy kor is. Például László Zsoltot, 
aki fantasztikus színész, még nem sorolják közé-
jük, mert még el kell telnie némi időnek. 
Térjünk vissza a tánchoz: hogy lehet, hogy nem lát-
hattuk egy táncos műsorban sem?
Természetesen tudták a szerkesztők, hogy milyen 
múltam van, és hívtak zsűritagnak. Én inkább tán-
coltam volna, de oda meg nem hívtak, mert sze-
rintük túl nagy lett volna az előnyöm a többiekkel 
szemben. 
Szívesen táncolt volna?
Nagyon! De a szombatok érdekeltek volna a legke-
vésbé. Azért irigykedtem rájuk, mert tíz héten ke-
resztül táncolhattak napi hat órában. Nekem erre 
a főiskola óta nem volt alkalmam.
A főiskola mennyire volt különleges az életében?
Nem volt hétköznapi, mert harmadik év elején be-
jelentettem, hogy terhes vagyok. Bele sem gondol-
tam, hogy megy vagy nem. Ennek így kellett lennie. 
Nem kellett évet ismételnem, azt mondta Horvai 
István, a tanárom, hogy járok, amíg tudok, aztán 
majd visszajövök, amikor tudok.
A karrierjét mennyire vetette vissza, hogy hamar 
szült?
Lehet, hogy az elhelyezkedés szempontjából visz-
szavetette.
De miért? Egyből a Radnóti Színházhoz került. 
Igen, de nem volt túl sok választási lehetőségem.
Mikor kezdi érezni egy színész, hogy minden rend-
ben, sínen van?
Ki tudja? Látszólag most minden rendben, jó felé 
halad a szekér. De ki tudja, mi következik? Biz-
tonságban egyikünk sincs. Különösen most, hogy 
jönnek a megszorítások, bezárnak színházak… Az, 
hogy a pályámon hol tartok, az rendben van. Hogy 
mikor kezd az ember ráérezni, hogy jófele tart… 
talán az első pozitív szakmai visszajelzések után. 

„az egyik legszebb magyar 
színésznő” – szokták monda-
ni, és ez senkiben sem okoz 
furcsa érzést. Merthogy jó is. 
Finoman rezdülő, intelligens, 
és ha kell, megkeményíti ma-
gát. ráadásul népszerű is, hi-
szen a Csak szex és más sem-
mi című vígjáték óta felkapott 
filmszínésznő. legutóbb a ja-
nuárban bemutatott Konyec 
című filmben láthattuk schell 
Juditot.
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Amikor nekem volt a Ványa bácsi, azt a szakma és 
a közönség is nagyon szerette.
Öt évig játszotta.
Vagy hétig. 
Hogy működik ilyenkor a színész? Változik a játéka 
is ennyi idő alatt?
Az csodálatos! Mi is változunk, és mindenki 
más is. Hét év alatt annyi minden történik a kol-
légákkal is… Örömteli vagy kevésbé jó dolgok, 
születnek gyerekek, összejönnek szereplők, az-
tán szétmennek, ezek mind-mind benne vannak 
a darabban, és folyamatosan átrendeződnek 
a súlypontok. „Átjártunk egymásba”, sok pici 
rezdülés belefért, nagyon szerettük. 

Az életrajzában azt találni, hogy „hosszas 
gondolkodás után” szerződött a Nemzeti 
Színházhoz.
Mindig nehéz döntés, ha valaki elmegy onnét, ahol 
„jól van tartva”. Eltelt nyolc év, és el kellett men-
nem, hogy világot lássak. 
Vágyott a filmezésre?
Minden színész szeretne filmezni!
Mikor látszott, hogy a Csak szex és más semmi tom-
boló sikert arat?
A tesztvetítéseken már lehetett érezni, hogy jó 
a film, a premier pedig végképp meggyőzött 
bennünket róla. Kálomista Gábor közvetlenül 
a forgatás után, a stábbulin mondta, hogy négy-

százezer ember meg fogja nézni, de akkor csak 
legyintettünk rá. 
Élvezi a sikerét? Rengeteg díjat besöpört a film, sze-
mély szerint Ön is.
Hát persze! Főleg úgy, hogy ez az első fősze-
repem. Örülök, hogy sokan megnézték, hogy 
közismert lettem, és annak is, hogy ráadásul jó 
a film. Minden összejött.
A siker továbblendítette a karrierjét? Most példá-
ul a Konyec című film egyik főszerepét játssza.
Nyilván van köze hozzá. 
Húzónév lett?
Hát… Igen. A Csak szex…-nek még mindig sike-
re van, még mindig jönnek a díjak – mostaná-
ban éppen kettő is érkezik majd. Terítéken van 
a film, és én is.
A Csak szex…-ben kicsit tétova nő, a Konyecben 
viszont kőkemény zsaru. Melyik karakter áll kö-
zelebb Önhöz?
Engem mindig úgy állítanak be, hogy kemény 
nő vagyok, és ez talán igaz is lehet. Határozott 
vagyok, vagy inkább rákényszerültem, hogy bi-
zonyos döntéseket magam hozzak meg. Menni 
kellett mindig tovább, hiszen már ott volt Lackó, 
a gyermekem. És egzisztenciálisan eljutni vala-
hová egyedül: ez is keményít az emberen. Ugyan-
akkor nagyon érzékeny nő vagyok, bár ezt rossz 
kimondani, mert magamat nem ismerem ennyi-
re. A rebbenékeny tétovaságra, ami Dórában 
megvan, arra kifejezett instrukciói voltak Goda 
Krisztinának, a Csak szex… rendezőjének. 
A Konyecben Schmied Zoltánnal, a párjával ját-
szik. Milyen az, amikor a vásznon is párt ala-
kítanak?
Ez is jó volt a producereknek, mert egy helyre jött 
értünk a taxi a forgatási napokon (nevet). Érde-
kes volt vele játszani. Színházban már dolgoztunk 
együtt. Az ember szemérmes, és ez ad egyfajta vé-
dettséget egy idegen partnerrel szemben. Zoli előtt 
viszont ott álltam „pőrén”. Ettől picit nehezebb, de 
ez a kezdeti érzés elmúlt. Az viszont jó volt, hogy 
az egész nyarat együtt töltöttük. Utána már csak 
nyaralni kellett elmenni.
Milyen típusú utazó? Strandon üldögélős vagy 
kimozdulós?
Mindkettőt akarom. Úgy szoktunk nyaralni, 
hogy tengerpartozzunk, és hogy lássunk is vala-
mit. A gyerek miatt is kell strandolni.
Ő mekkora?
Tizenkét és fél éves. Vele már nagyon jó utazni. 
Érdeklik a nevezetességek, de például nyáron 
jártunk New Yorkban, és nem is tudom, hogy 
bírta. Naponta tíz órát csak mentünk, mentünk, 
mentünk… 
Mit szeretne, milyen ember legyen?
Őszinte és egyenes. Közvetlen és nyitott. Mint ami-
lyen most. Remélem, nem fog elkanyarodni.

Kartmann Erik
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TOKAJI BOROK FESZTIVÁLJA
Tokaj, 2007. május 25–27.
Tel.: +36-1-212-1030, www.magyarborokhaza.hu

„BARTÓK + PÁRIZS 2007” 
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
Miskolc, 2007. június 13–24.
Tel.: +36-46-350-425, www.miskolctour.hu

FESTŐK VÁROSA 
HANGuLATFESZTIVÁL 
Kaposvár, 2007. május 24–27.
Tel.: +36-82-512-228

DuNAFÖLDVÁRI VÁRJÁTÉKOK
Dunaföldvár, 2007. május 26–27.

FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN 
BÉRLET 2006-2007.
A Benkó Dixieland Band 50. éves jubileumi 
koncertje, Nyíregyháza, Kodály Zoltán 
Általános Iskola, 2007. május 15.

9. RHYTHM AND BLuES FESZTI-
VÁL ÉS MOTOROS TALÁLKOZÓ
Nyírbátor, Városi Strandfürdő és Camping
2007. május. 15.

TÁNC VILÁGNAPI ÉS EuRÓPA- 
NAPI GÁLA 
Szombathely, 2007. április 29–30.

PÜNKÖSDI VÍGASSÁGOK
Tihany, 2007. május 27.

HÍDÜNNEP
Budapest, 2007. június 16.
Tel.: +36-1-486-3300, 
www.fesztivalvaros.hu

GYEREKSZIGET
Budapest, 2007. június 2–július 8.
www.sziget.hu/gyereksziget

MúZEuMI VILÁGNAP ÉS 
VÁRMúZEuM NAPJA
Gyula, 2007. május 19–20.
Tel.: +36-66-561-680
www.corvinmuzeum.hu
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Paulo Coelho
A portobellói boszorkány

Törj ki a magad teremtette valóságból! Athena üzenetét 
az olvasó csak akkor értheti meg, ha végigkíséri rejtélyes 
életútján. Athena egy erdélyi cigányasszony szerelem-
gyereke, akit három hónapos korában egy tehetős és 
befolyásos libanoni házaspár fogad örökbe. Különleges 
képességei már gyerekkorában nyilvánvalóak: jelenése-
ket él át, nagy történelmi, politikai eseményeket lát előre. 
Felnőttként a tánc, a misztika, a tanítva tanulás titokzatos 
ösvényein jut mind közelebb a teljességhez. Élete fordu-
latos eseményekkel, misztikus rejtélyekkel teli, pályáját 
a pusztítás és az építés örök körforgása kíséri. Ki tehát ő? 

Szűz vagy szent? Mártír vagy boszorkány?

Bori Erzsébet–Turcsányi Sándor (szerk.) 
303 magyar film, amit látnod 
kell, mielőtt meghalsz
Filmrajongók, mozi iránt érdeklődők figyelem! 
Egy kötet, ahol a legfontosabb magyar filmek idő-
rendben, az 1916-os Obsitostól a 2005-ös Hermi-
namező – Szellemjárásig megtalálhatóak.
Sokoldalú válogatás, ami a különböző korszakok-
nak, iskoláknak, műfajoknak, stílusoknak, valamint 
ízléseknek megfelelően készült. Így többek között 
művészfilmekről, animációkról és dokumentumfil-
mekről is találunk érdekes leírásokat a gazdagon illusztrált, szórakoztató műben.

Keb’Mo’ 
Suitcase

Kevin Moore első Keb’Mo’ címmel készült 
lemezét 1995-ben a legjobb country-akusz-
tikus albumnak választották, 1998-ban 
a Slow Down című lemezéért pedig Gram-
my-díjat kapott. Tőle megszokott, tradicio-
nális country-bluest hallhatunk vadonatúj 
stúdióalbumán is, amely John Porter produ-
cer közreműködésével készült.

Grammy-válogatás
A 2007-es Grammy-díj jelöltjei, vagyis a legmenőbb elő-
adók legmenőbb dalait hallhatjuk ezen a válogatásleme-
zen. Mint például a Dixie Chicks country triót, amely öt, 
vagy a Red Hot Chili Pepperst, ami négy Grammy-díjat 
söpört be februárban a Los Angeles-i Staples Centerben.

Ennio Morricone 
We alla love

Több mint 500 filmzene és 5 Oscar-jelölés. 
Nem véletlen tehát, hogy 2007-ben Ennio Mor-
ricone kapta az Oscar-életműdíjat. A világhírű 
olasz zeneszerző tiszteletére különböző stí-
lusú és korú, neves előadók – például Andrea 
Bocelli,  Celine Dion, Metallica, Bruce Springs-
teen – 17 újra felvett és átdolgozott Morricone 
művet szólaltatnak meg a lemezen.

Szeged Napja 
Ünnepségsorozat 
Szeged, Május 15–20.

Hat napon át, öt helyszínen! Ünnepség ez ám 
a javából! A XIII. Szegedi Borfesztivál és a VIII. Hí-
divásár mellett számos koncert, közel 100 borász, 
150 kézműves és 200 szórakoztató rendezvény vár-
ja Szegeden a kikapcsolódni vágyókat. A napfény 
és a fesztiválok városában mindenki megtalálja az 
érdeklődési körének megfelelő programot.

Diósgyőri Várfesztivál
3534 Miskolc, Vár u. 24.
Web: www.diosgyorivar.com
A „királynék vára”-ként is emlegetett erőd évsza-
kot átölelő rendezvénysorozattal várja az érdek-
lődőket. Az állandó vártörténeti, középkori életet 
és fegyvereket bemutató kiállításokon túl folklór-
fesztiválok és reneszánsz mulatságok színesítik 
a vár programját. A korhű ruházat, a történelmi 
események felidézése révén valósághűen jele-
nik meg, hogyan is zajlott a vár középkori élete, 
amelynek az idelátogató is aktív részesévé válhat.
A Diósgyőri Várfesztivál 2007 főbb tavaszi ren-
dezvényei:
Május 12. „Királynék Tavasza” – reneszánsz álom
Május 25–27. „Apródok Cselekedetei” – Diós-
győri Gyermeknapi Várjátékok
Június 1–3. „Borsodi Fonó” Nemzetközi Folklór-
fesztivál
Július 13–15. Kaláka Folkfesztivál

Henrik Eberle–Matthias Uhl
A Hitler-dosszié
Miért érdeklődnek egymás iránt a diktátorok? Miért 
nem hitte el Sztálin, hogy Hitler öngyilkos lett? Az 
orosz archívumokból előkerült, eredetileg Sztálinnak 
készült dosszié Otto Günsche és Heinz Linge 1948–
49-ben, a szovjet fogságban papírra vetett személyes 
visszaemlékezéseit tartalmazza. Ők Hitler közvetlen 
közelében éltek, megfigyelhették, a Führer miként 
kormányozza a német birodalmat. Tartalmas, esemé-
nyekben gazdag leírásokkal, eredeti képekkel és tér-
képekkel követhetjük nyomon Hitler utolsó hónapokban kiadott parancsait.

KÖNYV

Április harmadik szombatját sokan már az év elején bejelölik a naptá-
rukban, ugyanis minden évben ekkor rendezik meg a Gerecse 50 telje-
sítménytúrát. A körtúra, amelyen bárki részt vehet, Tatabányáról indul, 
és Tatabányára érkezik, de a célig sok akadályt kell legyőzniük a kirán-
dulóknak. A szintidő 12 óra, nevezni reggel 7 órától lehet a tatabányai 
Közművelődés Házánál. Egy biztos, aki egyszer végiggyalogolta az 50 
km-es távot, ismét vállalkozni fog rá.

CD

SPORT

Gerecse 50 teljesítménytúra
Tatabánya, 2007. április 14.

FESZTIVÁLOK

FESZTIVÁLOK MÉG...

Vegye igénybe  

a kedvezményeket!

Vegye igénybe  

a kedvezményeket!
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Szabadság, Szerelem
1956. Budapesten forradalom, hazánk verhetetlen vízilabda-
válogatottja a melbourne-i olimpiára készül. A csapat fiatal 
sztárja, Karcsi (Fenyő Iván) edzés helyett az utcán harcol sze-
relme Viki (Dobó Kata) oldalán. Az edzésnél, a sportsikernél 
már sokkal fontosabbnak tartja, hogy az igazság oldalán har-
colhasson. Kénytelen elárulni a csapatát, de új, hű társakat ta-
lál: a pesti utca hőseit; és ami a legfontosabb számára: Vikit. 
Az 1956-os forradalom 50. évfordulóján bemutatott film 2006 
legsikeresebb magyar mozija volt. Andrew G. Vajna producer 
és Goda Krisztina alkotása több mint 450 ezer nézőt vonzott 
a filmvászon elé.

Casino Royale
A Casino Royale 
Ian Fleming 1953-
ban megjelent el ső 
regényén alapul, 
és a 007-es ügy-
nök pályafutásá-
nak kezdetéig ve-
zeti vissza a nézőt. 
A 21. James Bond 
filmben a kezdő 
James Bondot 
(Daniel Craig) 
a Brit Titkos-
szolgálat főnö-
ke, „M” (Judi 

Dench)  Madagaszkárra küldi bevetésre. Mi-
vel hiba csúszik a számításukba, Bond  előbb 
a Bahamákra, majd Montenegróba utazik, 
ahol a terroristák bankárával kell farkas-
szemet néznie a kártyaasztalnál. A férfi 
ugyanis milliókkal tartozik ügyfeleinek, és 
egy nagy tétekre menő pókerpartin próbálja 
visszaszerezni tőkéjét a Casino Royale-ban. 
De mi köze mindehhez Bondnak?

Nagyon vadon
Boog, a szelíd házi grizzly boldogan éli a kisvárosiak csendes életét. 
Ám élete fenekestül felfordul, amikor találkozik Elliottal, a girhes 
és szószátyár szarvassal. Izgalmas és kalandos események sodorják 
a két „vadállatot” az erdő különös lakóihoz. Többek között találkoz-
nak pánikbeteg kakassal, tarajos sünnel, mániákus kacsával, miköz-
ben a vadász is a nyomukban van. De nem adják fel, hogy visszafoglal-
ják és ismét a természet fennhatósága alá csatolják az erdőt!

Felforgatókönyv
2007. március 22.
Harold Crick (Will 
Ferrell), a magányos 
és teljesen átlagos 
informatikus élete 
egyik pillanatról a 
másikra a feje tete-
jére áll. Egy reggel 
arra ébred, hogy 
egy női hang alapo-
san kommentálja 
minden mozdula-
tát, gondolatát és 
érzését. A legmeg-
döbbentőbb, hogy 
a hang bejelenti, 
Harold hamarosan 
elhalálozik. A férfi 
elhatározza, hogy 
felkeresi a hang tu-
lajdonosát, aki élete 
történetét írja, s meggyőzi arról, hogy változtas-
sa meg a befejezést…

A jó német
2007. április 12.
Amerikai haditudósító (George Clooney) érkezik 1945-ben a romba dőlt Berlinbe. Az otthoniakat Ber-
lin jövője, míg főszereplőnket a sa ját múltja érdekli: egykori szerelmét, Lena Brandtot (Cate Blanchett) 
keresi. Ám a viszonyok megváltoztak. A nő az amerikaitól kér segítséget, hogy férjét biztonságosan 
kijuttassa a városból, akit a szovjet és amerikai hadsereg is üldöz. Kijut a kétségbeesett házaspár a vá-
rosból? Vagy segítőjük velük együtt odavész?

DVD

MOZI

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
A Békés Megyei Jókai Színház és a Zalai Nyári Játékok Kht. 
közös produkciója: 2007. április 13.
Félreértések, szerepcserék, bonyodalmak. Marc Camoletti francia bo-
hózatában mindez matematikai pontossággal működik. Bernard és 
Jacqueline házasok, akik születésnapi partit rendeznek. Mindketten 
szeretnék, ha azon a szeretőjük is ott lenne. Ezzel a szálak kíméletle-
nül összekuszálódnak… Egy bizonyos: a nézőknek garantált a felhőtlen 
kikapcsolódás!

Roger Waters
Papp László Budapest Sportaréna
2007. április 14.
A Pink Floyd géniusza 2007-ben ismét Magyarországra látogat. A nagyszabá-
sú előadáson hallhatjuk Waters szólólemezeinek legjobb dalait és a klasszikus 
Pink Floyd-számokat az Animals, a The Wall, a Wish You Were Here és a The 
Final Cut című albumokról. A koncert második felében a The Dark Side of the 
Moon-ra helyeződik a hangsúly. A zene monumentalitását kivetítők, 360 fokos 
quadrofón hangzás és speciális effektek teszik még lenyűgözőbbé.

„Hommage á Ligeti” – 
uMZE Kamaraegyüttes
Művészetek Palotája – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2007. május 28.
Az UMZE Kamaraegyüttes 2006-ban koncertet adott „Hommage á Ligeti” 
címmel. A 2007-es koncert Ligeti György születésnapján lesz, de sajnos már 
csak a 2006. június 12-én elhunyt zeneszerző emléke előtt tiszteleghet. Az er-
délyi születésű komponista 1956-ban emigrált, de munkájában mindvégig meg-
maradt az a szellemi környezet, amelyben nevelkedett: a magyar zene ritmikája, 
„hanglejtése”. Ligeti György zenéje több filmben is hallható: Űrodüsszeia, Tág-
ra zárt szemek, Charlie és a csokoládégyár.

Táncfórum No. 7 – Ballet Flamenco Sara Baras
Művészetek Palotája
2007. április 20–22.
A Tánc Világnapját 1983 
óta a híres francia balett-
mester, Jean Georges 
Noverre születésnapján, 
április 29- én ünnep-
lik szerte a világon. Ez 
a táncművészet legna-
gyobb ünnepe, amelyre 
hazánkban a Nemzeti 
Táncszínház és a Magyar 
Táncművészek Szövetsé-
ge szervezésében a Tánc-
fórummal emlékezünk, 
immár hetedik alkalom-
mal. Idén két külföldi 
társulat is érkezik a fesz-
tiválra, a spanyol Ballet 
Flamenco Sara Baras és 
az amerikai Bridgman/
Packer Dance.

KONCERT SZÍNHÁZ
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KIÁLLÍTÁS
Lőrincz Tamás kiállítása
2007. április 23–május 24.
St.art Galéria
„Munka közben csak az 
a szándék vezérel, hogy ké-
pességeim minél jobban kitel-
jesedjenek. Az ezredfordulón 
senki nem mondja meg egy 
festőnek, hogy mit fessen. 
A szabadság determinálja. Egy 
kiüresített állapotból indulok 
el, amely időközben olyannyi-
ra megterhelődik, hogy ismét 
egy kiüresített állapotba kívá-
nok elérkezni. De bármit is 
tegyen az alkotó, a munkája 
közvetve vagy közvetlenül őt 
fogja visszatükrözni. 1998 óta 
realista programot folytatok, 
amely önarcképekkel indulva 
mára elérkezett egy szélesebb 
tematikát magába foglaló fi-
gurális festészethez.” – vallja 
 Lőrincz Tamás.

„Play Art” – festmények, szobrok, grafikák
2007. május 15–június 22.
Vízivárosi Galéria
Tizedik alkalommal láthatjuk a Vízivárosi Galéria szervezésében az im-
már hagyománnyá váló „Tendenciák napjaink képzőművészetében” című 
kiállítást. A tárlat ezúttal a „humor a képzőművészetben” téma köré szer-
veződik, ahol fiatal művészek festményeit, szobrait és grafikáit csodálhat-
juk meg. A kiállító művészek: Bálind István, Haraszty István, Hecker Péter, 
Kovách Gergő, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer 
Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál és Szurcsik József. 

KuLTúRA

Tavasszal újabb hódolókat „verbuválhat” ma-
gának a Művészetek Palotája 2006-ban ava-
tott büszkesége, az orgonák orgonája. Ápri-
lis 11-én a hangszer olimpiájának nevezett 
chartres-i  orgonaverseny győztese lép fel a világ 
egyik legjobb trombitásával. Fassang  László és 
Ole Edvard Antonsen parádéja a francia roko-
kótól Bachon és Griegen át nápolyi karnevál-
dallam-variációkig repíti közönségét. Május 
7-én a bécsi Stephanskirche látogatóit gyakran 
magával ragadó Kovács Róbert játssza a német 
és osztrák orgonairodalom válogatott alkotása-
it. A koncerten fellép a nemzetközi hírű Ewald 
Rézfúvósötös is. A hangversenytermi évadot 
június 28-án az Egyesült Államokból erre az al-
kalomra hazalátogató Karosi Bálint zárja, aki 
Bach, Reger és kedvelt amerikai orgonaszerzők 
művei mellett saját darabját is bemutatja.

Rost Anrea fellépése
A BBC Filharmonikus Zenekara április 21-én 
Liszt és Schubert szimfonikus művei között 
Mozart-áriákat játszik majd, amelyek szólis-
tája a világhírű szoprán, Rost Andrea lesz. 
A Donna Anna, Zerlina, Susanna és a Grófnő 
szerepében egyaránt hiteles alakításra képes 
művésznő a nagy operaszínpadok mellett már 
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem visz-
sza-visszahívott sztárvendége is. 

Májusi hangversenyek
Május 4. és 5. napja hangversenyéletünk két piros 
betűs ünnepe: ekkor hallható a New York-i Filhar-
monikusok két koncertje. A Beethoven –Brahms–
Bartók, illetve a Dvořák–Brahms Stravinsky–
 Ravel művek karmestere Lorin Maazel lesz. 
Május 28-án ünnepelné 84. születésnapját 
a világpolgárként is „magyarul komponáló” Li-
geti György. Az idei köszöntő azonban már csak 
emlékezés lehet; a tavaly júniusban elhunyt ze-
neszerző darabjaiból az UMZE Kamaraegyüttes 
válogat az ünnepi alkalomra.

Operaestek
A nagysikerű Müpa-operaestek legközelebbi 
előadása április 27-én lesz, amikor a Kolozs-
vári Magyar Opera Zenekara és Énekkara 
Verdi   A trubadúr című négyfelvonásos operá-
ját játssza. A részben szcenírozott olasz nyelvű 

produkcióban Luna grófot a legendás Verdi-
bariton, Renato Bruson alakítja. Leonóraként 
a nagy lírai szopránszerepekből ismert Süme-
gi Eszter lép színpadra Alfred Kim (Manrico), 
Tichina Vaughn (Azucena) és Szvétek László 
(Ferrando) társaságában. A Káel Csaba rendez-
te előadás karmestere Medveczky Ádám lesz. 

Wagner-napok
Az elmúlt évad egyik szenzációja volt, és egy-
ben hagyományt teremtett a Budapesti Wagner-

 napok eseménysorozata. Idén két-két estén 
hangzik el A Rajna kincse és A walkür. A ze-
nei megvalósítás a rangos Opernwelt folyóirat 
által „Az év karmestere” címmel kitüntetett 
Fischer Ádám és a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának feladata. A német nyelvű elő-
adásokban kiváló magyar és külföldi Wagner-
énekesek szerepelnek. Látványtervezőként és 
rendezőként a neves díszlettervező, Hartmut 
Schörghofer működik közre. 

a Művészetek Palotájában
Tavasz és nyárelő
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Fassang László

Rost Andrea

Lorin Maazel vezényel
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A nemzetközi piacon igen jól jegyzett zenekar 
Európa számos városában megfordult már, de 
járt a Közel- és Távol-Keleten is. Mi a titka a több 
mint hatvanéves társulatnak? Az itt muzsikálók 
nem elsősorban a busás jövedelemért szerződ-
nek a zenekarhoz, mert arról – valljuk be – nincs 
szó, hanem mert a repertoár sokféle, aki itt meg-
tanulja a zenekari muzsikálás fortélyait, valóban 
bármelyik világsztár partnere lehet.
Láttuk, hallottuk őket dolgozni például Carre-
rasszal, Kiri Te Kanawával, ezek a nagy művé-
szek mind egyenrangú partnerként kezelték az 
együttest. Komoly repertoárt sajátíthat el a ze-
nész ebben a közösségben, a világhírű musical 
számoktól, a nápolyi dalokon, filmslágereken 
keresztül a legigényesebb operákig. Ami meg 
a zenekari darabokat illeti, nemcsak a roman-
tikus műveket ismerik, hanem a kortárs kom-
pozíciókat is, sok alkotó nekik írta, és csakis 
velük mutatta be friss darabját.

A magas színvonalú játékkultúra természete-
sen alapkövetelmény, de az együttesben van 
valamiféle pluszkíváncsiság, nyitottság a világ 
iránt, és ez érződik a produkciókon. Mindez 
tetten érhető a gyerekeknek szóló zenei is-
meretterjesztő sorozatok előadásain is. Akik 
ilyen szeretettel fordulnak a következő nem-
zedék felé, megérdemlik, hogy számukra neve-
lődjön föl egy új közönség.

A muzsika szeretete
Gyanakodhat az olvasó, hogy talán elfogult ez 
a méltatás, ám a zenekar pályafutásának kö-
vetői valóban csak nagyrabecsüléssel gondol-
nak a MÁV Szimfonikusokra, annyiszor álltak 
helyt furcsa szituációkban. Nyakba csorgó eső, 
olykor türelmet próbára tevő körülmények 
vagy rossz akusztika közepette sem adták fel, 
motiválta őket a közönség, a muzsika szeretete 
és tisztelete.

Mozart, Beethoven, Liszt, Lajtha és Wagner – 
a zeneirodalom óriásai már mind megszólaltak 
az együttes koncertjein. A repertoárépítés fe-
lelősségét a művészeti vezető, Gál Tamás kar-
mester viseli, aki nemrég Lajtha-díjat kapott.

Lajtha László
Bartók és Kodály kortársa, Lajtha László kezd 
szülőhazájában is olyan elismert lenni, ami-
lyen szerte Európában. Zongoraművész volt, 
amellett karmester, egyházzenész, hangver-
senyszerkesztő és zenei ismeretterjesztő, to-
vábbá hangszertörténész, tudományszervező. 
Bemutatói javarészt Magyarország nyugati 
határain kívül zajlottak, igen kedvező vissz-
hangot kiváltva; műveinek kiadója a patinás 
francia Leduc. A francia iskola stílusát Lajtha 
a magyar népzenei kutatások eredményeivel 
hangolta össze alkotásaiban, amelyek között 
egyaránt szerepelnek szimfonikus darabok, 
kamarazeneművek, filmzenék és népzenei fel-
dolgozások.
A Lajtha László Alapítvány és a Magyar Rá-
dió 1995-ben díjat alapított a kiváló zeneszer-
ző, zenetudós és népzenekutató emlékére. 
A díj ünnepélyes átadására minden évben 
a Magyar Kultúra Napján kerül sor. Idén Gál 
Tamás karmester, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem karmesterképző szakának tan-
székvezető professzora, egyetemi docens ka-
pott Lajtha-díjat. 

MÁV Szimfonikusok
Kiri te Kanawa, a brit királyi család kedvenc énekesnője, és 
a nagyvilág kedvence, luciano Pavarotti éppúgy partnere volt 
a MáV szimfonikus zenekarnak, mint a másik két tenoróriás: José 
Carreras és Placido Domingo. De említhetünk egy másik gene-
rációt is: idén Miklósa erikát, a new york-i Metropolitan opera új 
szoprán csillagát és neves vendégeit kísérte az együttes a Művé-
szetek Palotájában. 

Gál Tamás művészeti vezető 
és a MÁV Szimfonikusok

Mit tudunk tenni mi, magyarok, annak érde-
kében, hogy a nyelvi és történelmi klisékbe 
ivódott szokásrendet áttörjük, átalakítsuk, 
újraértelmezzük? Hogyan lehet elhelyezni egy 
európai, modern kontextusba a magyar mű-
vészeket és alkotásaikat? Tudunk-e élni azzal 
a lehetőséggel, hogy kihasználjuk a németek 
kulturális nyitottságát, s nyitott fülekre és ér-
deklődő tekintetekre találjunk?

új távlatok
Többek között ezt a célt is szolgálja a tavaly 
március 9-én kezdődött németországi magyar 
kulturális évad, melynek révén nem egyszer 
sikerült bizonyítani sokrétűségünket, hajlé-
konyságunkat, eredetiségünket. A két ország 
közötti kulturális áthallások még inkább ké-
zenfekvővé teszik, hogy a rendhagyó módon 
2007-be átívelő évad a már jól ismert, világ-
színvonalú magyar produkciók mellett fiatal 
kortárs művészeknek, újfajta kezdeményezé-
seknek is teret és lehetőséget adjon Európa és 
a világ egyik legtekintélyesebb országában.
Mivel az Ungarischer Akzent másfél éves idő-
szakának keretét a berlini magyar kulturális in-
tézet, a Collegium Hungaricum új épülete adja 
– az alapkőletételtől az idén őszre tervezett 
ünnepélyes felavatásig –, szimbolikusan is ér-
telmezhető az a törekvés, hogy a hagyományos 
német–magyar kulturális kapcsolatok új tarta-
lommal, új távlatokkal bővüljenek, melynek je-
lentősége jócskán túlmutat az évad keretein.

A 2007-es évad
Az Ungarischer Akzent, amely az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium égisze alatt zajlik, 

idén következetesen a „Magyarország – öt po-
zíció” mottó megvalósítására törekszik. Az öt 
régió–öt téma–öt hónap szerkezet elősegíti azt 
is, hogy az évadnak öt csúcspontja, öt igazi 
hangsúlya legyen, amelyek egy-egy nagy ren-
dezvényhez kapcsolódnak majd.
Ennek keretében az alábbi öt tartomány kerül 
hangsúlyosan előtérbe az Ungarischer Akzent 
2007. évi programjában májustól őszig.
Baden-Württemberg, ahol a kultúra és innová-
ció összekapcsolódása mentén a kreatív Ma-
gyarország mutatkozik be. Ennek centrumában 
a karlsruhei Kempelen-kiállítás áll, amelyhez 
német–magyar innovációs konferencia és kor-
társ designprogramok is kapcsolódnak. 
Türingia, ahol Magyarország a Szent Erzsébet 
Év megünnepléséhez az erfurti központi nagy-
kiállításon, zenei fesztiválokon (Kunstfest 
Weimar 2007), szociális és vallási tematikájú 
kortárs programokon járul hozzá tevékenyen.

Schleswig-Holstein/Hamburg, ahol Európa  
egyik legrangosabb zenei találkozójának, 
a Schleswig-Holstein Zenei Fesztiválnak ha-
zánk lesz a díszvendége, s ahol 7 héten keresz-
tül 42 helyszínen több mint 135 koncert várja 
a zenerajongókat.
Észak-Rajna-Vesztfália, ahol az Európa Kultu-
rális Fővárosa 2010 program apropóján Pécs 
és a Ruhr-vidék (Essennel az élen) szorosan 
együttműködik, hiszen már most szükséges 
a dél-magyarországi kulturális régió újrapozi-
cionálása az Essen–Isztambul kulturális met-
széspontban. A két város több hosszú távú kö-
zös programot és pályázatot is elindít.
Berlin, ahol a Collegium Hungaricum új épüle-
tének átadása (2007 őszén) új lendületet adhat 
a német fővárosban a magyar kultúra iránti ér-
deklődésnek. A CH-nyitás apropóján egy egy-
hetes összművészeti fesztiválra is sor kerül. 
Bővebb információ: www.akzent.hu

Gyakran gondolsz 
Piroskára?

Új magyar kulturális hangsúlyok németországban
Ich denke oft an Piroschka. ez 
a címe annak a német siker-
filmnek, amely az 50-es évek 
óta mind a mai napig fel-fel-
tűnik valamelyik német nyel-
vű tv-csatorna képernyőjén. 
Vajon milyen gyakran gondol-
nak a németek manapság is 
Piroschkára?

Pécs fényinstallációja az esseni 
Lichtwochen rendezvényen
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Párizs egy világ – sóhajtott romantikus elvágyó-
dással Eötvös József írónk 1836-ban. Franciaor-
szág pedig egy kész birodalom – mondhatjuk mi, 
kései utazók. Valóban, a hatalmas ország renge-
teg szellemi és anyagi értéket termelt ki magá-
ból történelme során. A frank időktől a poszt-
modern korszakig az ország valamiben mindig 
élen járt. Gondoljunk csak a hitújító szerzetesi 
mozgalmakra, a birodalomépítő háborúkra, 
a királyi udvarok elképesztő fényűzésére, a fel-
világosodás történelemformáló erejére, vagy 
a művészetek virágzására. A francia ’gloire’ (di-
csőség) az utazót a Champs Élysées-től Nizzáig 
elkíséri, a nemzeti karaktert a bohém művészek-
ben, a vidéki borászokban, déltengeri hajóskapi-
tányokban is megtaláljuk. 
Szögezzünk le valamit: alapvetően kétféle fran-
ciaországi utazás létezik. Egyik a célzott és perc-
re megtervezett villámlátogatás, a másik az akár 
két hétnél is hosszabb nyaralás. Köztes megol-
dás nem létezik. Két nap alatt ugyanis nem lehet 
világot látni, csupán a Louvre egyik emeletét 
bejárni, azt is rohanva. Párizs alapos bebaran-
golása csakis egy hosszabb vakációba fér bele. 
De ne keseredjünk el! Ha Párizsban épp csak 
megfordulunk, joggal érezhetjük, hogy a világ 
közepén jártunk. 

Szajnán innen és túl
A fővárosban kötelező rövid program része kell, 
hogy legyen a Champs Élysées-n való oda- és visz-
szasétálás, valamint legalább két kávézóban való 
megpihenés. Un café au lait! – szólhatunk a pin-
cérnek, és már jön is a kávé tejjel. Merci beau-
coup! (köszönöm szépen!) – a nagyvárosi élethez 
ilyen kis varázsmondatokat mindenképpen el kell 
sajátítanunk. A széles bulvárok és szűk utcácskák 
nehezen kimondható nevei helyett olvasgassuk 
inkább az üzletek feliratait: egy boulangerie-ben 
(pékség) vehetünk egy baguette-et vagy néhány 
croissant-t, mellé egy üdítőt, és máris felszerelkez-
tünk egy hosszabb városnézésre. Becsüljük meg 
az ilyen helyeket: a belvárosban egyre kevesebb 
élelmiszerüzlet van, inkább éttermek és kávézók 
veszik át helyüket. A Champs Élysées-ről nem té-
veszthetjük szem elől a Szajna túlpartján, a Mars-
mezőn álló Eiffel-tornyot, amely késő estig várja 
a vendégeket. Lépcsőn és liften is feljuthatunk 
az első és második emeletre, ám a csúcs csakis 
a gyorslifttel érhető el, az út ide több mint tíz eu-
róba kerül. A háromszázhat méteres magasságból 
megtekintett városképért egyáltalán nem sok ez 
a pénz. Mondanunk sem kell, az építészeti cso-
dának van hazai vonatkozása. A torony második, 
majdnem száz éven át szolgáló liftjét magyar mér-
nök tervezte. A világ egyik legismertebb építmé-
nyének meglátogatása kihagyhatatlan program-
pont, még ha sorban is kell állni érte. 

Csábító pezsgés
A toronytól kicsit messze esik a híres Latin 
Negyed (Quartier Latin), ide metróval, egy át-
szállással juthatunk el. Párizsban maga a köz-
lekedés is külön élmény. A sűrűn érkező sze-
relvények között van, amelyik gumikerekeken 
gördül, és van olyan megálló, amely kanyarban 
helyezkedik el. A tizennégy vonal közlekedését 
teljesen összehangolták a környéki vasútvona-
lakkal, ám nem kell elmélyedni a térkép sűrűre 
szőtt vonalrengetegében. A három zónára érvé-
nyes jeggyel a legtöbb nevezetességet végigjár-
hatjuk. A Quartier Latin elvileg az egyetemisták 
negyede, ám utcáin sokszor több a turista, mint 
a párizsi. Rengeteg kávézó, szórakozóhely és 
múzeum közül válogathatunk errefelé, a Nôtre 
Dame kicsi szigetére is átsétálhatunk, amelyet 
nem kevesebb, mint tíz híd fog közre. Ugorjunk 
át innen a Montmartre-ra – megint csak metró-
val. A művésznegyed vibráló közegű, kedves, 
bohém utcák egyvelege, ahol minden házban 
lakott egy-egy híresség: a fogadókban egykor 
Picasso, Renoir, Van Gogh és barátaik cseréltek 
eszmét. Az utcákat és a tereket az első tavaszi 
napon benépesítik a festők és grafikusok. Itt is, 
ugyanúgy, mint a modern Pompidou Központ 
előtt, ki-ki lerajzoltathatja magát egy karikatu-
ristával. A dombtetőn álló Sacré Coeur-bazili-
kát se hagyjuk ki: a kupolából remek a kilátás. 
Ha Párizs, akkor Louvre – mondják sokan, 
és persze hogyan is lehetne szebben megkoro-
názni látogatásunkat, mint a művészetek előtti 
hódolással? A Louvre a világ legrégibb múzeu-
ma, ahol az egyiptomi időktől az iszlám műre-
mekeken át az itáliai műhelyek alkotásait is 
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Ahol az 
élet lakik

FRANCIAORSZÁG EZER ARCA

Champs-elysées

eiffel-torony

a nagy népek történelme általában viszályoktól, háborúktól ter-
hes, és nincs ez másképp Franciaország esetében sem. a frankok 
nem ok nélkül hadakoztak területeikért: ami ma ezt az ötvennyolc- 
milliós, hazánkénál majdnem hatszor nagyobb földdarabot jelen-
ti, az valóban több mint gyönyörű. Bretagne tengerparti szikláitól 
egészen a Côte d’azur-ig utazva az ország ezer ragyogó arcából 
számosat megpillanthatunk. tárjuk hát szélesre gyorsjárású vo-
natunk ablakát!

InterCity Magazin

úTIKALAuZ

2007. tavasz InterCity Magazin ��



borral locsolt bárányragu, illatos, fűszeres csir-
kesült vagy könnyű sajttál. Kérjük pincérünk 
segítségét a megfelelő bor megválasztásához! 
Nem fogunk csalódni! De húzódjunk egyre dé-
lebbre a Rhône völgyében. Lyon előtt a tetőcse-
repek jelzik a mediterrán éghajlat közelségét: 
a palát itt váltja fel először a piros cserép. A fél-
milliós város négy metróvonallal büszkélkedik, 
és persze megáll pályaudvarán a híres szuper-
vonat, a TGV. A belváros könnyen bejárható 
gyalog is. Egyvalamire azonban nagyon ügyelni 
kell a gasztronómia fővárosában: arra, hogy be-
tartsuk a szigorúan vett étkezési időket. Reggel 
tíz órakor például fogyasszuk el a mâchon-t, 
a többféle felvágottból összeállított vegyestálat. 
Errefelé nem szégyen egy pohár erős vörösbor-
ral nyitni a napot. E városban dönthetjük el, 
hogy az Alpokba felhúzódva panorámakirán-
dulásokat teszünk a több ezer méteres hegyek 
között, avagy végérvényesen a napsütötte déli 
partok felé vesszük az irányt. 

A déli gyöngyszem
A francia döntéshozók a nyolcvanas években azért 
szorgalmazták olyan kitartóan a nagy sebességű 
TGV észak–déli vonalának mielőbbi kiépítését, 
mert a párizsiak is tudják, hol van az élet naposabb 
oldala. A fővárosból akár négy és fél óra alatt Pro-
vence-ban lehetünk. Az utazó kedvére válogathat a 
természet és az épített örökség kínálta szépségek 
közül. Érdemes elidőzni Arles vagy Aix-en-Pro-
vence főterén. Az utcákon andalogva Vincent van 
Gogh legsikerültebb festményeinek helyszíneit vél-
jük felfedezni. A történelem kedvelőinek bázisa 
azonban Avignon kell legyen, hiszen a XIV. szá-
zadban Szép Fülöp ide költöztette a vatikáni pápai 
intézményt. A Pápai Palota (Palais des Papes) ha-
talmas várfalaival és főként lenyűgöző nagyságával 

Provence legmeghatározóbb turistalátványossága. 
Ne hagyjuk ki a környéken a római kori építészet 
csodájának, az öteurós bankjegyről is visszakö-
szönő Pont du Gard-nak a megtekintését a Rhône  
torkolata előtt. A francia riviérán már tavasz köze-
pétől gyakorolhatjuk napfényimádatunkat. Mar-
seille-től Nizzáig rengeteg szálloda és szabadidő-
centrum közül válogathatunk. A közösségi élet 
a kikötőket körülvevő teraszokon és kávézókban 
folyik. Legyünk része ennek a kellemes délszaki 
zsongásnak! 
Utunk végeztével mit is tehetnénk? Párizs-
ból legalább egy csepp eleganciát, a riviéráról 
a híres és titkokkal övezett provence-i fűszer-
keverékből hozzunk haza valamennyit. Egy 
üveg burgundi bornak is szorítsunk helyet ne-
héz poggyászunkban. De legfőképpen tanuljunk 
a Saint Tropez-i öregurak példájából: a platánok 
alatt olyan nyugalommal játsszák a pétanque-ot, 
ezt a népszerű golyójátékot, mintha az idő múlá-
sáról, a világ gondjairól fogalmuk se volna.

Kuthi Áron

• Pénznem: euró.
• Az átlagos belépőjegyárak múzeumokba 5–11 EUR között mozognak. A Louvre kedd 
kivételével minden nap 9–18 óráig van nyitva, a belépőjegy ára 8,50 EUR (du. 3 után és vasárnap 
6 EUR), magyar nyelvű tárlatvezetést 15 euróért kérhetünk. 18 év alattiaknak minden hónap első 
vasárnapján ingyenes a belépés! Az Eiffel-torony lifttel 4–10,40 euróba, lépcsőn 3,50 euróba ke-
rül. Eurodisney árai: felnőtteknek 45 EUR, gyerekeknek 30 EUR
• Párizsi közlekedés napijeggyel (zónánként változik): 5–11,70 EUR Heti bérlet: 13,75–
27,65 EUR  (zónánként változik) 10 db jegy: 9,30 EUR
• Borravaló: Középkategóriás étteremben: 1–2 EUR, magasabb kategóriánál több.
Bárokban néhány 10 centes elég, de a borravaló nem kötelező!

• Párizsi Magyar Konzulátus elérhetősége: 92 rue Bonaparte, 75006 Paris 
Tel.: 00 33 1 435 46696
• Fontos telefonszámok:
Rendőrség: 17 vagy 112
Tűzoltók: 18 vagy 112
Mentők: 15 vagy 112

Hasznos tudnivalók

megcsodálhatjuk. Ne sajnáljuk rá a pénzt! Belé-
pés előtt érdemes kiválasztanunk, hogy a gyűjte-
mények és emeletek közül mely részleget, mely 
korszakot vesszük nagyító alá.
A „szép ámulások szent városá”-tól Ady Endre 
versben vett búcsút, mi vigasztaljuk magunkat va-
lami szuvenírral. A szinte minden utcasarkon áru-
sított kis műanyag Eiffel-tornyot talán kihagyhat-
juk, inkább valami divatcikket vegyünk gyorsan 
egy jobb divatszalon kiárusításán. Így induljunk 
neki a csalogató vidéki Franciaországnak.

Érzékek birodalma
A nagyvárosok már jó ideje azon igyekeznek, 
hogy Párizstól való különbözésüket hang-
súlyozzák. A legészakibb nagyváros, Lille, 

azonban megépítette a maga üvegpiramisát, 
a Louvre udvarán álló építmény mását – igaz, 
sokkal kisebb kivitelben. A f lamand vidéktől 
nyugatra már az ősi Bretagne sziklái sejlenek 
fel, amelyeket az Atlanti-óceán habjai ostro-
molnak. Normandia és Bretagne határán ta-
láljuk a dagály idején szigetté, apálykor félszi-
getté alakuló lenyűgöző Mont Saint Michel-t, 
amely ősrégi szerzetesi központ. Ha el tudunk 
vonatkoztatni a zsibárusok és turisták által 
keltett nyüzsgéstől, romantikus sétát tehetünk 
a kis szigeten. 
Az alapvetően nyugat felé csordogáló Loire fo-
lyó ideális túraútvonalunk lehet, hiszen partjai 
mentén rengeteg látnivaló varázsolja el az uta-
zót. A királyok völgye méltó nevéhez: a Nap-
király, XIV. Lajos és elődei pazar életviteléről 
a kisebb vadászkastélyoktól kezdve a vársze-
rűen megépített, árokkal körülvett reneszánsz 
kastélyok mindent elmondanak. 
Míg Párizs a művészetek és a divat fellegvára, 
a vidéki városok, úgy mint Dijon vagy Lyon, 
inkább konyhaművészetükről híresek. Burgun-
diában járunk, amelyet előszeretettel hívnak 
Franciaország szívének. Jól figyeljünk! Egy jól 
megválasztott étteremben elköltött ebéd vagy 
vacsora életre szóló emlék lehet. Legyen az 

Útvonalterv
IC-k ütemesen, minden nap!

Budapest Párizs
13:10 Budapest- 20:34 München Hbf.
Keleti pu.  
20:56 Wien Westbahnhof 06:46 Paris Est

Párizs  Budapest
22:45 Paris Est 08:59 München Hbf.
09:28 München Hbf.  16:48 Budapest-
   Keleti pu.

Budapest Nizza
17:50 Budapest- 06:20 Zürich HB
Keleti pu.  
07:09 Zürich HB 10:47 Milano Centrale
11:10 Milano Centrale 16:01 Nice Ville

Nizza  Budapest
10:05 Nice Ville 14:23 Pavia
15:25 Pavia 20:41 Zürich HB
22:40 Zürich HB 11:18 Budapest 
   Keleti pu.

* Az igényeinek megfelelő ajánlatokról 
érdeklődjön a nemzetközi jegykiadó helyeken, 
illetve a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49-es 
telefonszámán.

a kedves és bohém Montmartre

XXXXX

la grave falucska a Dél-alpokban

Montmartre, a vibráló 
művésznegyed

sacre Coeur-bazilika esti fényben

Kápolna la grave mellett

Vaison la romaine – 
egy középkori kisváros
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s ha már francia ételt készítünk, 
töltsünk hozzá egy-egy pohár-
ka finom bort, lesti zoltán bor-
szakértő ajánlásával!

Elkészítés:

A babot a főzés előtti napon beáztatjuk, hogy 
puhuljon. Hámozzuk meg az egyik hagymát, 
és tűzdeljük meg szegfűszeggel, valamint 
apróra vágott fokhagymával. A megtűzdelt 
hagymát és a leszűrt babot tegyük egy nagy 
fazékba, majd engedjük fel bő vízzel. Közepes 
lángon 1,5 órán át főzzük. A másik hagymát 
is pucoljuk meg, és vágjuk széles szeletekre. 
Hámozzuk meg a másik fokhagymagerezdet, 
és aprítsuk nagyon finom szeletekre. Mossuk 
meg a paradicsomot, negyedeljük, majd vág-
juk ki a szár bemeneti részeit. Pucoljuk meg 
és szeleteljük fel a répát. Melegítsük fel a va-
jat egy másik nagy fazékban. Pirítsuk meg 
benne a hagymaszeleteket és a húsos szalon-
nát. Adjuk hozzá a fokhagymát és a répát. 
Állítsuk takarékra a lángot, és öntsük hozzá 
a főtt babot a levével együtt, de előtte távolít-
suk el a megtűzdelt 

hagymát. Adjuk hozzá a virsliket, és főzzük az 
egészet még további 20 percig. Kevéssel a vége 
előtt adjuk hozzá a paradicsomot. Sózzuk, fű-
szerezzük kakukkfűvel, és erősen szórjuk meg 
frissen őrölt borssal. Mossuk meg a kelkáposz-
taleveleket, és pároljuk őket 3 percig vízben. 
Utána vegyük ki őket a vízből, és törölgessük 
szárazra. 4 kerámiaedénykét béleljünk ki a kel-
káposztalevelekkel, és rendezzük el rajtuk az 
ételt dekoratívan. Így szervírozhatjuk.

Borajánló:

– Villa Tolnay Bandérium, 2004: fehér cuvée  
a Badacsonyi borvidékről, kellően testes, dél-
ceg savakkal 
vagy
– Jekl Villányi Kadarka, 2004: tökéletes sav- 
alkohol egyensúly, érett, gyümölcsös jegyek

Elkészítés:

A tészta elkészítéséhez szitáljuk meg a lisztet. 
A vizet a vajjal és a csipet sóval keverjük ösz-
sze egy lábasban és forraljuk fel. A lisztet egy-
szerre borítsuk bele, és egy főzőkanállal, kis 
lángon addig kevergessük a tésztát, ameddig 
az gombócformában el nem válik az edény aljá-
tól. Utána hagyjuk a tésztát kissé lehűlni, majd 
tegyük át egy keverőedénybe, ahol egyesével 
keverjük hozzá a tojásokat, hogy a végén egy 
jól kenhető tésztát kapjunk. Ezt töltsük bele 
egy habzsákba, amelyiken nagyobb átmérőjű, 
csillag alakú kinyomó található. Nyomjunk 
kb. 10 centis csíkokat egy tepsibe helyezett 
sütőpapírra, és süssük őket 15 percig 220 fo-
kon a sütőben. A sütési idő alatt ne nyissuk ki  
a sütő ajtaját, mert akkor a fánkok összeeshet-
nek! Vízben engedjük fel a csokoládébevonót 
és díszítsük vele a fánkokat.

Borajánló:

– Egri Don Simon, 2002, Simon Pince: termé-
szetesen édes Pinot Noir, magas alkohol- és bel-
tartalommal
vagy
– Tokaji Hétfürtös Édes Élet Cuvée, 2001, Árvay 
Pince: komplex, gyümölcsös, elegáns desszert-
bor, orientális fűszerek illatával
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Fenségesen 

francia!
Cassoulet

Babos-húsos specialitás

Hozzávalók (4 személy részére)
50 dkg száraz fehérbab
2 hagyma
3-4 szegfűszeg
2 gerezd fokhagyma
3 répa
4 paradicsom
2 evőkanál vaj
40 dkg füstölt húsos szalonna
4-6 főzni való virsli (mérettől függően)
1 teáskanál szárított kakukkfű
só
frissen darált bors
4-5 nagy kelkáposztalevél

Éclair fánk csokoládéöntettel
 
Hozzávalók (10 db)
15 dkg liszt
1/4 l víz
0,5 dkg vaj
1 csipet só
4 tojás
10 dkg étcsokoládé bevonó
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Tavaszi  csábítások
a tavasz beköszöntével újjáéled a természet, virágba borult, napsü-
tötte városok hívogatják az utazni, kirándulni vágyókat. engedjen a 
csábításnak ön is, és a jó időt kihasználva válogasson bővülő akciós 
kínálatunkból! Fedezze fel ljubljanát, ausztria vagy németország ta-
vaszi köntösbe bújt városait rendkívül kedvező áron, vonattal!

Ljubljana, a szeretet városa 

Ljubljana, Szlovénia fővárosa, a maga 280 ezer lako-
sával igazi minimetropolisz. A város neve a ljubezen, 
szeretet szóból származik, amely visszatükröződik 
lakói vendégszeretetén. Utcáin sétálva a nagyrészt 
barokk korban emelt épületek pompájába ékelődő, 
lépten-nyomon fellelhető római kori emlékek teszik 
vonzóvá és egyre kedveltebbé a turisták körében. 
Ljubljana igazi kulturális fellegvár, mely finom borai-
val, romantikus utcáival és fesztiváljaival várja láto-
gatóit. Fogadja el Ljubljana invitálását, és a MÁV-nál 
most akár 39 eurótól (9972 forint)* megválthatja 
menettérti jegyét 2. osztályra, s hogy megoszthassa 
ezt a valóban felejthetetlen élményt, gyermekének 
a felnőtt jegy 50%-áért biztosítjuk útját.

Jószomszédi látogatások

A nyár közeledtével, ahogy hosszabbodnak a nappa-
lok, mindannyian szívesen barangolunk a természet-
ben, látogatunk szabadtéri rendezvényeket. Ausztria  
közelsége, az Alpok magával ragadó hegyvonulatai 
és városainak barátságos hangulata miatt mindig is 
a kirándulók közkedvelt úti célja volt. Nyugati szom-
szédunk élményparkjai, világörökségei és múzeumai 
pedig garanciát kínálnak a felhőtlen szórakozásra, jó 
kedvre, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Ha kedvet kapott egy hosszú hétvégére a „sógorok-
nál”, mi segítünk önnek célba jutni! Váltsa meg a 4 
napig érvényes, 2. osztályra szóló menettérti kirán-
dulójegyét, és látogassa meg BÉCS, GRAZ vagy 
WIENER NEUSTADT nevezetességeit vonattal!
Ausztria két legnépesebb városa közül most a bécsi 
Práter, a Schönbrunni kastély és megannyi varázs-
latos élmény 29 euróért (7415 forintért)*, míg Graz, 
Európa 2003-as kulturális fővárosa már 39 euróért 
(9972 forintért)* is elérhető. Az aktív feltöltődést 
kisvárosi nyugalommal ötvöző Wiener Neustadtba 
szóló jegyét pedig már 19 euróért (4858 forintért)* 
megvásárolhatja.
Ráadásul a Bécsbe és Grazba megváltott menetjegyek 
esetén a városi közlekedésre sem lesz gondja, hiszen 
kedvezményes ajánlataink a tömegközlekedési eszkö-
zök díjmentes igénybevételét is magukba foglalják.

MÜNCHEN, FRANKFURT, NÜRNBERG 
– három valódi metropolisz rengeteg látnivalóval, 
rendkívül jutányos áron! Ha München, akkor Ok-
toberfest, de ha valamikor, akkor most igazán nem 
érdemes októberig várni, ugyanis ha az elsők kö-
zött vásárolja meg az adott vonatra szóló, 2. osztá-
lyú menetjegyét, Münchenbe most akár 29 euróért 
(7415 forintért)* is eljuthat. Akkor se keseredjen 
el, ha Bajorország második legnagyobb városát 

szeretné meglátogatni, hiszen kedvezményes, akár 
29 eurós ajánlatunk Nürnbergre is érvényes. Buda-
pest testvérvárosa, az almabor otthona, nemzetközi 
pénzügyi központ: Frankfurt sok meglepetést tarto-
gat látogatói számára, megismerése élménygazdag 
időtöltést ígér. Kezdje frankfurti felfedezőútját Eu-
rópa egyik legnagyobb vasúti állomásépületéből, 
az öthajós vágánycsarnokig bízza ránk az útját, 
amelynek Frankfurtba szóló 2. osztályú menetje-

gyét akár már 39 euróért (9972 forintért)* is kiál-
lítjuk. A kedvezményes ajánlat vonathoz kötött, és 
a készlet erejéig érvényes.
• Az árak a forint/euró árfolyamváltozás függ-
vényében módosulhatnak.
Nemzetközi ajánlatainkról részletesen a MÁV-
DIREKT 06 (40) 49 49 49 -es telefonszámán, 
a www.mav.hu honlapon és bármely nemzet-
közi jegykiadóhelyen érdeklődhet.

Csalogató Németország

LJuBLJANA

NEMZETKÖZI TANGÓ- 
FESZTIVÁL
Cankarjev dom Cultural and Congress Centre 
2007. április 12–15.

KERTÉSZETI ÉS VIRÁGKIÁLLÍTÁS:
VOLČJI POTOK ARBORÉTuM
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje 
2007. április 27–május 2.

DIVÍZIÓ I-ES JÉGKORONG 
VILÁGBAJNOKSÁG
Április 15-21.:Tivoli Sports Hall 
Magyarország részvételével!  

“VINO LJuBLJANA“ 
BORFESZTIVÁL
Május 24-26., Borászok által felügyelt kulináris 
“bor-show”

MúZEuMOK ÉJSZAKÁJA
2007. június 16. Szlovéniai múzeumok és galé-
riák nyitott éjszakája kulturális programokkal 
fűszerezve

48. LJuBLJANAI JAZZ FESZTIVÁL 
Június 27-30. 4 estén át tartó koncertsorozat 
a szlovén és nemzetközi jazz képviselőivel

BÉCS

VIENNAFAIR MŰVÉSZETI VÁSÁR
2007. április 26–29.
A Bécsi Vásárközpontban

„KONCERT EuRÓPÁÉRT“
2007. május 24.

BÉCSI DuNA-SZIGETI 
FESZTIVÁL
2007. június 22–24.

NÜRNBERG

NÜRNBERGI 
„KÉK ÉJSZAKA”
2007. május 19.
Németország legnagyobb kulturális „nyílt 
éjjele”. A kék fényinstallációban pompázó 
Nürnberg múzeumainak, kulturális intézmé-
nyeinek nyitott éjszakája.

NÜRNBERGI 
TAVASZI FESZTIVÁL 
2007. április 7–22.

„ROCK IM PARK” 
2007. június 1–3.
Németország egyik legnagyobb rockfesztiválja.

NÜRNBERGI JÁTÉKMúZEuM
2007. március 23 – szeptember 30.
Kiállítás a középkor játékairól.

MÜNCHEN

MÜNCHENI TAVASZI FESZTIVÁL
2007. április 20–május 06.

STREETLIFE FESZTIVÁL
2007. június 9–10.

RED HOT CHILI PEPPERS
2007. június 29. München Olympiastadion, 
Spiridon-Louis-Ring 22.

FRANKFuRT 

A CSÁRDÁSFÜRSTIN
2007. április 2–7.
Alter Oper, Großer Saal, Opernplatz 1.
 
10 ÉVES A COLORADOPARK
2007. április 28.
Coloradopark, Raimundstraße/Ecke Paquetstraße

MEDVEVÁSÁR 
2007. június 2–3. 
Frankfurti Állatkert, 
Alfred-Brehm-Platz 16.

PROGRAMOK:

ljubljana

graz

Frankfurt
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A keresztes hadjáratok megjelenésével egy me-
rőben új társadalmi jelenség, a lovagrend is 
életre kelt. A XI–XIII. század közötti hadjára-
tokban részt vevő lovagok nem másért, mint 
a mohamedánok által megszállt Szentföldért 
harcoltak, hiszen minden üldözendő volt ekko-
riban, ami nem tartozott a római stílusú keresz-
ténység határai közé. Mindemellett ezeknek  
a vérszomjas háborúknak világi okai is voltak. 

Európa a túlnépesedés szélén állt, földet már 
csak az elsőszülött fiúk örököltek, a többiek 
pedig föld és hatalom híján zsellérekké váltak.  
A zavarodott társadalomnak egyetlen ren-
díthetetlen fegyvere volt csak: a hite. A világ  
a „siralomvölgye” volt, így a kisemmizettek ab-
ban bízhattak, hogy ha rövid földi életük során 
sokat szenvednek, nélkülöznek, a halál után  
a paradicsom várja majd őket. Nemcsak a sze-

gényeket érintette meg a bűnbocsánat tisztasá-
ga, az örök üdvösség vágya, de az uralkodók 
között is terjedt a nézet, hogy az evilági javak 
olyan koporsószögek, amelyek távol tartják 
az üdvösséget. Ezért még az előkelők közül is 
sokan lemondtak címükről, rangjukról, a vele 
járó pompáról, hogy gazdagságukat hátrahagy-
va, egy szegény kolostorban imádság mellett ké-
szüljenek a bűnbocsánatra. 
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a történelem egyik legkegyetlenebb, s talán az egyik legtöbb 
áldozatot követelő háborúi a szent háborúk voltak. aki harcba 
indult, szinte soha nem tért vissza. Mégis bátran, büszkén 
indultak végzetük felé, mert hitték: haláluk a hit szentsége 
alatt nem hiábavaló, sőt, királyi rangra emeli őket. Igaz, majd  
a mennyekben.

A mennyország véres kapui
Egyházi lovagrendek és céljaik

Büszke menet a pokolba
Így talán nem meglepő, hogy amikor 1095-ben, 
a celermanti zsinaton II. Orbán pápa keresztes 
hadjáratot hirdetett a Szentföldet uraló moha-
medánok ellen, a résztvevőknek ígért jutalom 
nem pénz, nem gazdagság, hanem az áhított 
üdvösség volt. Azok, akik elég bátrak voltak és 
csatába indultak, bűnbocsánatot kaptak, s maga  
a pápa szavatolta számukra, hogy a mennybe 
jutnak. A megváltott bűnök és a paradicsom 
ígérete olyan erővel hatott az elkeseredett nép-
re, hogy még az utazás költségét is az esetek 
többségében saját pénzükből fedezték, és büsz-
kén tűzték vállukra a  szent hadjárat fogadal-
mának jelvényét, a vörös keresztet. A harcokba 
indulók birtoka, vagyona az apostoli szék ol-
talma alatt állt, míg ők távol voltak házaiktól, 
otthonuktól, addig az egyház vigyázott vagyo-
nukra. Mindenki, aki a keresztet felvette, köte-
lezte magát arra, hogy harcolni fog a hitetlenek 
ellen, s addig vissza nem tér otthonába, míg  
a szent sírt meg nem látogatta. Nyugat-Euró-
pában, elsősorban Franciaországban hatalmas 
néptömegek indultak ekkor útnak, hogy mo-
solyogva meneteljenek saját, keserves haláluk 
felé. Talán sejtették mindezt, mégsem bánták, 
hiszen hajszolt vallásos vágyálmaik mellett  
a hűbériség nyomasztó súlyától is szabadulni 
akartak. Ezért a szinte semmilyen fegyverrel 
nem rendelkező emberek egész családjukkal, 
gyermekeikkel, élelem, ruházat és pénz nél-
kül, „Isten úgy akarja” kiáltással már 1096 te-
lén és tavaszán megindultak kelet felé. Az első 
„harcosok” útja nem tartott sokáig, hiszen alig 
jutottak el Konstantinápolyba, a zsidók, majd 
később a törökök lemészárolták őket. A véres 
vereség híre messzire eljutott, mégsem állította 
meg a többieket.

Templomos Lovagrend
A keresztesek sem ekkor, sem később nem fog-
lalkoztak a halál gondolatával, vakbuzgó lelke-
sedésük nem ismert határokat. Jeruzsálembe 
érkezve sem törődtek a perzselő forrósággal, 
a hetek óta tartó éhezéssel, szomjúsággal:  
a szent cél erőt adott nekik ahhoz, hogy büsz-
kén menjenek előre. Amikor Jeruzsálemet elfog-
lalták, újabb tömeg indult meg Európa minden 
országából keletre, hogy imáikat a leghatha-
tósabb helyen, az Üdvözítő sírjánál végezzék 
el. Csakhogy hiába jöttek békés szándékkal  
a zarándokok, a feldühödött muzulmánok 
bosszúra szomjaztak, és a szaracén har-
cosok sem könnyítették meg az útnak 
indulók életét. Ez eljutott a legbátrab-
bak fülébe is, akik nem tűrték a szent út 
efféle meggyalázását. Két francia lovag, 
Payens Hugó és St. Omer Gottfried meg-

alapította az első társulatot, amely feladatául 
tűzte ki a vallásukat gyakorlók védelmét, és ha 
kellett, erőikkel segítették a szent háború kato-
náit. Körükhöz több nemes is csatlakozott, így 
1123-ban megalapították az első lovagrendet, 
a Templomosokét, melynek tagjai a szerzetesi 
fogadalmon kívül arra tették fel életüket, hogy 
harcoljanak a hitetlenek ellen. Munkásságukat 
számos uralkodó üdvözölte, kiváltságokkal és 
birtokadományokkal fejezték ki megbecsülésü-
ket. Talán emiatt csatlakozott egyre több férfi 
a rendhez, számuk gyorsan elérte a 300 főt.  
A rend minden tagja szigorúan a szabályzat sze-
rint élt, amely szabályozta viselkedésüket, öl-
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tözködésüket, sőt, még étkezési szokásaikra is 
kitért. Az újdonsült jelölteknek hármas fogadal-
mat kellett tenniük, ami feltétlen engedelmessé-
get, szüzességet és szegénységet írt elő.

Templomos szabályzat
„Első helyen áll a fegyelem és a korlátlan enge-
delmesség. Ki-ki azonmód jár-kél, amiképpen 
elöljárója megparancsolja. Mindenki a neki jut-
tatott öltözéket viseli […] senki nem […] kedvére 
[…] látja el magát élelemmel. […] A táplálkozást és 
a ruházatot illetően ki-ki megelégszik a legszük-
ségesebbel, és kerüli mindazt, ami fölösleges. 
A templomosok mértékletesen és boldogan él-
nek közösségeikben asszonyok és gyermekek 
nélkül. Azért, hogy lehetőség szerint közelítse-
nek az apostoli életmódhoz, valamennyien azo-
nos feltételek között, egyazon házban laknak. 
Az egyforma gondolkodás és békés együttélés 
kedvéért semmit sem mondhatnak tulajdonuk-
nak. Számukra ismeretlen az illetlen beszéd, 
a haszontalan foglalatosságok, a hangos nevetés, 
a titkos pusmogás, de még az elfojtott kuncogás is. 
A sakkot és a kockajátékot megvetik, vadászni csak 
oroszlánra vadásznak. Lenézik a komédiásokat, 
a szemfényvesztőket, a fecsegőket és a kétértelmű 
dalokat csakúgy, mint a bohócok vaskos tréfáit, 
mert ez a Templom lovagjai számára értelmetlen, 
üres ostobaság. Hajukat rövidre nyírják, mert sze-
rintük férfinak szégyenletes hosszú hajat viselni. 
Öltözködésük a lehető legegyszerűbb, és ritkán 
fürdenek. Mocskosak és szőrrel borítottak, bő-
rük megbarnul a láncing viselésétől és a nap-
sütéstől.” 
A rend az egész világon képviseltette ma-
gát, körei Angliában, Franciaországban, 

Portugáliában is megjelentek. Magyarországon is 
megalakult első hazai társaságuk, melynek bizo-
nyítékai a XII. századból való oklevelek, amelyek 
a kor ismert alakjaitól, Bernát vagy Bernáld zág-
rábi püspöktől, illetve Nádasdy Prodanttól valók.  
Később aztán a rend tagjai megunták a nélkülözést 
és a szenvedéssel járó aszkéta életet, és hatalmas 
vagyonra tettek szert. Ennek az elvilágiasodásnak 
végül visszafordíthatatlan következménye lett: 150 
éves jelenlét után 1312-ben szinte teljesen eltűnt 
a Templomos Lovagrend, birtokaikat átadva az ak-
koriban megerősödő johannitáknak.

Máltai Lovagrend
A Máltai Lovagrend, vagyis a későbbi johanniták 
1113. évi alakulásukkor arra voltak hivatottak, 
hogy az általuk fenntartott kórházak betegeinek 
ápolásával foglalkozzanak. De a kényszerűség 
őket is szorította, így nem tehettek mást, mint 
csatlakoztak a zarándokok védelméhez és a musz-
limok elleni harcokhoz. Jeruzsálem 1187-es eleste 
után némileg megváltozott a rend szerepe, sőt, 
sokszori üldöztetésük első lépéseként épp eb-
ben az évben Jeruzsálemből Akkóba költöztek, 
hogy ott tegyenek eleget feladataiknak. 1217-ben 
már Magyarországon is olyannyira megerősöd-
tek, hogy a Szentföldre induló lovagkirályunkat, 

II.Andrást is János-lovagok, vagyis johanniták kí-
sérték útjára. A kereszténység térhódítása azon-
ban ekkoriban már megállt, sőt az utolsó, talán 
legvéresebb 1292-es vereséggel megszűnt. A lo-
vagrend ezért Ciprusra költözött át, majd 1310-
ben Rodosz szigetén tették le székhelyüket. Auto-
nómiájukat több állam is elismerte, sőt, számos 
országgal diplomáciai kapcsolatokat is ápoltak. 
Már-már úgy tűnt, végre letelepedtek: saját kato-
nai alakulatot tartottak, saját pénzt verettek. Ám 
1523-ban Szulejmán török szultán nem tűrte je-
lenlétüket, elüldözte őket. Csak hét évvel később 
foglalhatták el Máltát, de rendjük mind anyagilag, 
mind szerkezetileg ingatag lábakon állt, így ka-
lózkodásból próbálták visszanyerni régi erejüket. 
A muszlimok elleni portyáknak 1660 és 1662 kö-
zött 200 rabszolga esett áldozatul, és ez a száma-
dat csak töredéke azoknak, akiket lemészároltak 
zsákmányszerzés közben, vagy rabszolgaságuk 
alatt haltak rettenetes, de névtelen halált. Az ál-
dozatok számát talán a legjobban az illusztrálja, 
hogy a rend hat hajóján 1632-ben 1284 gályarab 
húzta az evezőket. Jelenleg a Jeruzsálemi Szent 
János Szuverén Máltai Lovagrend független nem-
zetközi jogalany, független államnak tekinti ma-
gát, a világ 92 országával tart fenn diplomáciai 
kapcsolatot és saját útlevelet bocsát ki. A lovag-
rend azonban máig sem tért el 900 évvel ezelőtt 
kitűzött céljaitól: szolgálni az embert, segíteni 

a bajbajutottakon, bármi áron. 

Német Lovagrend
A Német Lovagrend a korábban említett két 
lovagrend mintájára alakult mintegy hetven 
évvel a templomosok és a johanniták rend-
jének megszületése után. Bár az első rendek 
leginkább francia alapokból indultak, amibe 
angolok és olaszok is nagy számmal bekap-
csolódtak, a második keresztes hadjárat után 
a német hithű zarándokok száma növekedni 
kezdett, így egyértelműnek tűnt, hogy ők is 
jogot formálnak egy vagy akár több lovagrend 
kialakítására. Németország hatalmi és stra-
tégiai pozíciója akkoriban minden addigival 
vetekedett, már-már a pápa tekintélyét ostro-
molta. Csakhogy III. Sándor pápa kezében volt 
egy adu, amivel Barbarossa Frigyes kénytelen 
volt szembenézni: a kiátkozással. Ennek réme 
üldözte a császárt, hiszen a pápai közbenjá-
rás elég volt ahhoz, hogy a trón összeomoljon 
Frigyes alatt. Az uralkodónak ezért kapóra 
jött a III. keresztes hadjárat kezdete. Csapa-
taival csatlakozott Oroszlánszívű Richárd és 
II. Fülöp Ágost seregeihez, hogy ily módon 
nyerjen bűnbocsánatot tetteiért, és vezekeljen 
a pápa előtt. A pápa számára a tett kedves 
volt, a történelem számára pedig emlékezetes 
pillanat, hiszen ezzel alapozta meg a császár 
a Német Lovagrend létrejöttét. A rend egyesítet-
te az elődök céljait, szabályaik pedig nagyrészt 
a templomosok szabályai voltak. A rendtagok-
tól a szerzetesi három fogadalom letevését kí-
vánták. Kalandos útjuk során mindössze 100 
évet töltöttek a Szentföldön. 

Jeruzsálemi Szent Sír 
Lovagrend
A rend megszületése a Szent Sír újjáépítésének dátu-
mára tehető. Az arab, perzsa és török dúlások után, 
a keresztesek már visszafoglalták Jeruzsálemet, 
így elkezdhették visszaépíteni azt, amit a harcok 
során leromboltak. A pápa hivatalosan 1122-ben 
ismerte el a rendet, mely filozófiájában leginkább 
Szent Ágoston tanait vallja. Fő feladatuk a Szent 
Sír őrzése, illetve a szentföldi zarándokok védel-
me volt. 1291-ben, amikor Jeruzsálem megszűnt, 
furcsa módon még mindig virágzott a rend, sőt, 
az 1400-as években is biztos alapokon nyugodott 
jelenléte. Lovagjai olyannyira lelkiismeretes mun-
kát végeztek, hogy még a pápa általi feloszlatásuk 
után is erős maradt a kötelék, és a lovagok a rend 
létezése nélkül is tovább dolgoztak. Buzgóságuk 
a következő pápa füléig is elért, aki 1496-ban új-
jáélesztette a Szent Sír Lovagrendet, ami azóta is 
az egyik legszilárdabb rend a világban. Több mint 
negyven országban működik szervezetük. Bár 
a rend szerkezete, felépítése, szabályai haladtak 
a korral, filozófiája mit sem veszített gondolatisá-
gából és céljaiból: védelmezni az elesetteket, segítő 
jobbot nyújtani a rászorulóknak, támogatni a kultú-
rát, éltetni a művészetet, hogy így őrizhessék meg 
a Szent Sír igaz üzenetét.

Kovács Tibor
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Tavasz illata- Bulgari Eau de Parfum 
50 ml Marionaud, 19 700 Ft

tavaszi 

felfrissülés
a színek hatását már az ókorban is ismerték. színe van az ér-
zelmeknek, betegségeknek, ugyanis éppúgy építenek, mint 
rombolnak is. testünk középvonala mentén energiaközpontok, 
csakrák helyezkednek el, melyek a külvilágból energiát vesznek 
fel. Ha valamely szervünk nem működik helyesen, az jelezheti, 
hogy valamely csakra blokkolt, így a hozzá tartozó szerv nem 
jut elegendő energiához. Ismerjük hát meg a színek hatását, 
hogy mindig a legjobb formánkat hozhassuk testben és lélek-
ben egyaránt!

PIROS –  GYÖKÉRCSAKRA (gerinc alsó része, szexualitás, túlélés)

Piros blúz
Gas, 17 900 Ft

Farmernadrág
Gas, 27 900 Ft

Piros bőrőv
 Gas, 17 500 Ft

Piros strasszos baseballsapi 
Amnesia, 5990 Ft 

KÉK – TOROKCSAKRA (légzőszervek, torok)

Lollipop zöld öv
Szupernova, 4500 Ft

Kék selyemszoknya
Amnesia, 14 990 Ft

Türkizkék gyöngy nyaklánc
C&A, 1990 Ft

InterCity Magazin ��

Türkizkék gyöngy nyaklánc
C&A, 1990 Ft

LILA – HARMADIK SZEM CSAKRA 
(vegetatív idegrendszer, éberség, intuició)

Lila cicanadrág
Gas , 2900 Ft

Lila hosszú ujjú felső
Gas,3900 Ft

NARANCSSÁRGA –  
SZAKRÁLIS CSAKRA 

(nemi szervek, 
szexualitás, szaporodás)

Sárga, narancs 
és zöld póló

C&A, 2490 Ft

SÁRGA – NAPFONAT SZÍNE 
(anyagcsere, emésztés)

ZÖLD –  SZÍVCSAKRA (vérkeringés, 
szívműködés, érzelmek)
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a jó idő beköszöntével mi lehet csábítóbb, mint kimozdulni 
a szabadba? Futni vagy sétálni nagyszerű időtöltés, de 
ha felcsatoljuk görkorinkat, „száguldhatunk” 
bárhol. Hihetetlennek tűnik, de pár 
éven belül a 350. születésnapját 
fogja ünnepelni ez az ezer-
arcú sportszer.

Az újdonságokra olyannyira fogékony an-
gol közönség találkozhatott első ízben 
a görkorcsolya csodájával 1743-ban, egy 

londoni bemutató alkalmával. Honnan 
jött az ötlet, hogy a Németalföldön 
a téli évszakokban már évszázadok óta 
előszeretettel használt korcsolyára ke-
rekeket szereljenek – nem tudjuk, azt 

viszont sejteni lehet, hogy az ősbemu-
tató nem aratott osztatlan sikert, hiszen 
közel húsz évet kellett várni a következő, 
írásos emléket érdemlő próbálkozásra.

Erre 1760-ban került sor, szintén London-
ban. A belga Jean-Joseph Merlin fémkere-
keket szerelt egy korcsolyára, és a király, 

III. György elé vitte tudományát, valamint 
annak eredményét. A zajos siker nem ma-
radt el, bár nem volt felhőtlen az öröm. 
A korcsolyát kipróbáló bátor személy 
ugyanis belerohant egy tükörbe, ami új-

fent véget vetett a kecsegtető kísérletek-
nek. A király nem tolerálta Merlin 

mester balsikerű próbálko-
zását, akinek meg nem 
hozott szerencsét az an-
gol királyok számára jól 
csengő név.

Az innováció a következő században Fran-
ciaországban teljesedett ki, miután Mon-
sieur Petitbled egy sorban három kereket 
szerelt egy talpra, azonban ezzel a korival 
is csak egyenes vonalú mozgást lehetett vé-
gezni – kanyarodásra, manőverezésre alkal-
matlan volt. De legalább meg lehetett vele 
állni. A következő évtizedek a találmány tö-
kéletesítésével teltek. Az üdvözítő megoldás 
végül 1863-ban született meg New Yorkban, 
mely James Leonard Plimpton nevéhez fűző-
dik, aki kétszer két kereket tett a korcsolya 
alá, valamint ellátta azt egy gumikoronggal, 
ami lehetővé tette nem csak a megállást, de 
a manőverezést is. A siker olyan átütő volt, 
hogy három évvel később, a feltaláló aktív 
támogatásával, a közeli Newportban meg-
nyílt az első görkorcsolyapálya.

Forradalom a turkálóban
A következő jeles mérföldkövet ismét Angli-
ában találjuk, ahol két kiváló mérnök (Bown 
és Hughes) rögzített, csapágyas tengelyekre 
szereli a kerekeket, amelyek így egyrészt fix 
részei a korcsolyának, ugyanakkor a négy 
kerék egymástól külön is mozoghat. Ez 
a lépés volt a görkorcsolya igazi forradalma, 
ami megadta az utolsó lökést a világsiker 
felé vezető úton.
A lendület egy teljes évszázadon át kitartott, 
ugyanis egészen 1979-ig nem történt érde-
mi változás a négykerekű, hagyományos-
nak tekinthető görkorcsolyák világában. 
Ebben az évben azonban két, nyári szabad-
ságát töltő jégkorongozó, Scott és Brennan 
Olson, nagy unalmában addig turkált egy 
rakás ócska holmi között, mígnem a kezük-
be akadt egy, az 1960-as években készült 
soros (inline) görkori. A srácoknak rög-
tön feltűnt a hokikorihoz való hasonlóság, 
és „vallatóra” fogták az eszközt. Kiderült, 
hogy némi fazonigazítás után (modernebb 
anyagok, finomabb mechanika) egészen jól 
lehet vele aszfalton hokizni. Pár évvel ké-
sőbb Scott visszavonult és Minneapolisban 
megalapította saját inline görkori gyárát, 
a Rollerblade Inc.-t. Nem csak a gyártással 
volt elfoglalva, hanem óriási reklámkam-
pányba kezdett, melynek révén az eszköz és 
a márka is hihetetlen népszerűséget ért el. 
Számos kisebb gyártó jelent meg a piacon, 
hiszen ekkor már milliós keresletet kellett 
kielégíteni az Egyesült Államokban. A Rol-
lerblade márka pedig véghezvitte azt a ritka 
bravúrt, hogy a neve a görkorcsolyázás szi-
nonimája lett, és – helytelenül ugyan – de 
a mai napig használják igeként is.

Nincs ki minden kereke
Háromszázötven év éppen elég idő ahhoz, 
hogy a homo ludens számtalan, hétköznapi 
ésszel nehezen felfogható eszközt fabrikál-
jon a görkorcsolyából. Mindannyiunk oku-
lására azért megpróbálunk párat bemutatni 
az emberi ügyességet próbára tevő, lábon 
hordott ördögszekerek közül.
Elsőként mindjárt itt van az egykerekű vál-
tozat, mely ugyebár a kerékpárok között is 
komoly népszerűségnek örvend, noha őt ma-
gát bajosan nevezhetnénk annak. Egykere-
kű görkorcsolyáról már 1870-ből is maradt 
fenn rajz, a kor szabad szellemiségét hűen 
tükrözi, hogy azon egy elegáns úr mellett 
két, nem kevésbé elegáns hölgy próbál tal-
pon maradni. Talán éppen ez lehet a lényeg. 
Tény, hogy az angolban mai napig „quintes-
sence skate” (kb. a korcsolya lényege) a szer-
kezet neve, amely a jól ismert magasszárú 
inline korcsolyacipő és egy, a talp elülső 
harmadoló pontján elhelyezett kerékből áll. 
Állítólag lehet vele közlekedni.

Terepen traktorral
Görkorizni nem csak tükörsima aszfalton 
lehet, a sportágnak ugyanis létezik terepvál-
tozata is. A gyártó cég nem kevesebbet állít, 
mint hogy találmánya a legnagyobb lépés 
a görkorcsolyázás történetében az elmúlt 
30 évben. Nos, valóban különös szerke-
zetről van szó, hiszen az off-road görkori 
olyan, mint egy lábon viselt sportos trak-
tor. A korcsolyacipők talpára erősített ten-
gelyek csak a külső lábélek felé nyúlnak ki, 
így mindkét kerék a cipő azon oldalán talál-
ható: egy kisebb elől és egy nagyobb hátul. 
A forradalmat hirdető eszközt nem kisebb 
név, mint a rövid pályás gyorskorcsolya két-
szeres olimpiai bajnoka, az amerikai Apolo 
Anton Ohno reklámozza.
A terepcuccok egy másik, népszerű válto-
zata a kétkerekű eszköz, mely esetében egy 
hosszú tengely két végén van egy-egy megle-
hetősen masszív kerék. A megállást ez eset-
ben nem a gumifékek, hanem egy, a kerék-
párokéhoz hasonló kézifék segíti.
Mivel az őrültség ragadós, ha egynél több 
követője van egy-egy nagy ideának, akkor 
azok előbb vagy utóbb biztosan összemérik 
tudásukat – ezt hívják versenysportnak.

Tiszta őrültek háza
Természetesen a görkori legbizarrabb válfa-
jainak követői is megküzdenek egymással. 
Az egyik legveszélyesebb és leglátványo-
sabb szakág a lesiklás (downhill). A speci-

ális bőrfelszerelést és bukósisakot viselő 
korisok nem ritkán a 100 km/h-s sebességet 
is elérik, természetesen aszfalton.
Tegye fel a kezét az, aki már hallott a gör-
vitorlázásról! Aki már csinálta is, azt külön 
irigyeljük. Ő ugyanis tudja, milyen lehet az 
inline görkorcsolyához rögzített kisméretű 
(2,8–3,9 m2-es) vitorlával befogni a szelet, 
és úgy száguldani 30–40 kilométeres órán-
kénti sebességgel is akár.

Vigyázat, agresszív!
Manapság egyértelműen a görkorizás leg-
népszerűbb és leginkább piac- és médiaké-
pes változata a cizelláltan csak „agresszív” 
névre keresztelt stílus. Ezt űzik azok a srá-
cok, és egyre több lány is, akiket nap mint 
nap látni a városok utcáin, terein, amint lép-
csők tetejéről repülnek le, korlátokon csúsz-
nak végig, méter magas akadályokat ugranak 
át. Az extrém sportos csatornákon látható X 
Games és Gravity Games (az extrém sportok 
két olimpiája) műsorán is ez a stílus szerepel, 
megannyi változatban (street, park, félcső). 
A félcső legjobbjai, elsősorban a zseniális ja-
pán Yasutoko testvérpár (Takeshi és Eito) hi-
hetetlen mutatványokra képesek, úgy szórják 
a 720 fokos forgásokat, mintha az volna 
a világ legtermészetesebb dolga, de a 900-as 
forgás sem ritka. Ők már régen kipipálták 
Newtont és a gravitációt.

Itthon is lehet
A görkorcsolyázás egyik legnagyobb előnye, 
hogy – kis túlzással – bárhol, bármikor űz-
hető, így természetesen Magyarországon is 
bőven találni gurulásra alkalmas helyeket. 
Azok a fiatalok, akik az agresszív irányza-
tokkal szeretnének megismerkedni, ma már 
bármelyik nagyvárosban találnak legalább 
egy kisebb skateparkot (azaz a stílus igényei-
nek megfelelően épített pályát). Akik beérik 
a nyugodtabb gurulással, azok keressék 
a karbantartott aszfaltos területeket, ilyet 
főként az új építésű kerékpárutakon talál-
nak. Bár sebességben nem ritkán felveszik 
a versenyt a korisok a bringásokkal, azért 
fő az óvatosság, ha a kétkerekűek birodal-
mába tévednek. További jó tanács: térd- és 
könyökvédő, valamint bukósisak használata 
erősen javallott. És, hogy a görkorcsolyázás 
nem csupán a fiatalok sportja, azt mi sem bi-
zonyítja ékesebben, mint hogy a hazánkban 
élő finn Raimo Frondelios minden évben 
megnyeri a 350 kilométeres Bécs–Budapest 
Szupermarathont – 50 éves létére!

Hegyi Áron
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Térdvédő: 
Erős, úgynevezett rikapsz:  körben erős gumírozott szövet 
tépőzárral. Az izületeket védi az extrém terhelésektől és az 
esések következményeitől. A legfontosabb védőfelszerelés. Könyökvédő:
Kisebb, mint a térdvédő, de a szerepe ugyanaz. A hátraesés ellen a könyököt védi. 
Bukósisak: 
Erős műanyag, mely alkalmazkodik a fej formájához. A fej 
védésére szolgál, az agresszív korcsolyások használják, főleg félcsőben. 
Kress-pad: 
Puha, de erős szövetből készül, amiben körben védőpárnák helyezkednek el.
A derekat és a comb külső oldalát védi. 
Sípcsontvédő: 
Henger alakú gumi. A nevében is benne van, a sípcsontot 
védi. Általában azok használják, akik nem szeretik a lila 
foltokat.
Csuklóvédő: 
Erős bakelitből készült, a csukló mereven tartását szolgálja, így esésnél nem törik. Nagy jelentősége van a csukló, illetve a kéz sérülésének elkerülésében. 

�

Hozza formába 
magát!
Ha pozitív gondolatokkal és örömmel áll neki görkoriz-
ni, akkor a felhőtlen kikapcsolódás garantált! és még fo-
kozhatja is jókedvét, ha szuper színes cuccokkal vág neki 
a terepnek!

A biztonság érdekében nem árt néhány védőt használni:

�

�

�

�

�

Kék baseballsapka:
Adidas, 4990 Ft

Athena térd és kar védőszett: 
Skate World Buda, 3900 Ft

Athena sisak:
Skate World Buda, 3900 Ft

Athena görkori:
Skate World Buda, 25 900 Ft

Melegítőnadrág: 
Adidas, 21 990 Ft

Trikó:
Adidas, 5490 Ft

Pink zippes hosszú ujjú:
Adidas, 14 990 Ft

Narancssárga trikó: 
Adidas, 6290 Ft

Rózsaszín virágos baseballsapka:
1690 Ft



Időjós lap, ahol az időjárás nem jóslat

www.met.hu

A leglátogatottabb időjárással kapcsolatos weboldal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján 
a főoldalon a legfrissebb mért adatokat, az országos előrejelzést, a figyelmeztető előrejelzést, az aktuá-
lis helyzetképet és az orvosmeteorológiai jelentést egyszerre láthatja. Persze rákereshet az elmúlt hónap 
vagy az elmúlt évek időjárására, az öntözési szaktanácsadó programra, és megismerheti a felhőket is. 

Online szállásfoglalás

www.hungaryrooms.com

Mindenkinek kell egy kis áramszünet, főleg ha itt a tavasz és végre ki lehet mozdulni az ébredező természetbe. 
Tavaszi feltöltődésként nem is lehet jobb, mint egy kellemes hétvége eltöltése kedvenc kirándulóhelyén, álmai 
szállodájában. De melyik is ez a szálló? Ennek megtalálásában segít önnek a www.hungaryrooms.com, online 
szálláskereső és -foglaló portál. Válassza ki, hova kíván utazni, mennyiért, adja meg, hogy milyen típusú szállásra 
gondolt, majd egy gombnyomással akár több tucat helyre is elküldheti érdeklődését. Ezután nincs is más dolga, 
mint várni az ajánlatokat, és elfogadni az ön számára legvonzóbbat. Ez azonban még nem minden, amivel a web-
oldal az ön kényelmét szolgálja! Az online térképes kereső segítségével össze is hasonlíthatja egy adott régióban, 
településen található szálláshelyeket, és amennyiben a pihenés mellett aktív kikapcsolódásra vágyik, a weboldalon 
erre vonatkozóan is talál ötleteket. Kellemes böngészést és feltöltődést kívánunk!

Kislányok, nagyfiúk, családok és párok ilyenkor egyaránt egyre 
vágynak: a természetre. Játszótérre, kalandparkra, túrázni, ro-
mantikázni. erdő, mező, folyópart most mind gazdagon kínálja 
bájait. Mi pedig, mielőtt eldöntenénk, hogy a holland keukenho-
fi tulipánvirágzást, az osztrák mönchofi meseerdőt vagy a sziget-
közi hallépcsőt keressük fel, nézzük végig a világháló térképét!

Húsvét, pünkösd, folklór
www.hagyomanyokhaza.hu 

Programok kicsiknek és nagyoknak a Hagyományok Házá-
ban: táncházak, népijáték- és kismesterség-oktatások, előadá-
sok, folklórműsorok. Akár házhoz is rendelheti a kultúrát: 
könyvet, videót, CD-t, hangkazettát, CD-ROM-ot, DVD-t. Az 
oldal játszóház-vezetőknek, néptánctanároknak is hasznos, 
hiszen pályázatok, továbbképzések is találhatók itt. A www.
folkradio.hu linkre kattintva pedig a nap 24 órájában hallgat-

hat igényes népzenét.

Garázslakóknak
www.makezine.com/blog/

Egy blog bütykölőknek. 
Ha úgy dönt, a tavaszi 
esőzések alatt bezárkózik 
a garázsba „meditálni”, 
okvetlenül vigye magával 
a számítógépét. Máskü-
lönben nem fogja tudni, 
hogyan szerelhet össze 
elektromos biciklit, gólya-
lábat, napelemes ruhát, 

minirobotot, gőzerővel üzemelő gameboy-t, laptoptartót 
törülközőből, fából joystickot és más hasonló hasznos 
haszontalanságot.

A kalanderdő
www.kalanderdo.uw.hu

A Szalajka-völgyről sok minden eszünk-
be juthat: iskolai kirándulások, a szil-
vásváradi lovak, a pisztrángok… 
és ezentúl az élménypark is, mászófallal, 
kötélpályarendszerrel. Sőt, ha beleszeret-
tünk – mert a honlapon végigböngésztük 
a Galériát –, akkor „haza is vihetjük”. Az ext-
rém sportok kedvelőit biztosan felvillanyozza, 
hogy legalább harmincféle tevékenységből 
választhatjuk ki a nekünk legjobban tetsző-
ket, a kalanderdőt pedig akár céges bulira, 
akár rendezvényre is megrendelhetjük. A site 
egyébként tökéletes a szellemi felkészülésre: 
megtaláljuk itt a Kalanderdő játékszabályait, 
13 állandó feladatát, nyitva tartását.

és ezentúl az élménypark is, mászófallal, 

Játszóház Győrben
www.vidamkolykok.hu

Ezen a honlapon és ebben 
a játszóházban tényleg 
minden a gyermekekről 
szól, úgy, hogy közben 
a szülőket is több program-
mal várják. Mind a site-on, 
mind a valóságban biztos, 
hogy akárhányszor látoga-
tunk el a Vidám Kölykök-
be, mindig vár minket valami meglepetés: új 
nyelvet tanulhatunk, mesét hallgathatunk vagy 
akár zenélhetünk is.

be, mindig vár minket valami meglepetés: új 
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Fókuszáljunk a gyerekekre!
www.kindermuseum.at

Programok, nyitva tartás, árak a felnőtteknek szóló részben. A gyere-
keket viszont autóépítő garázs várja a nyitóoldalon (ahol persze autót is 
lehet kölcsönözni). A négykerekűekkel aztán virtuálisan végigjárhatjuk 
a Zoom laborját (ahol készíthetünk zenét, 3D-képeket, mesefilmet vagy 
dalokat), elmehetünk az Atelier-be, ahol megnézhetjük a többi gyerkőc 
kiállítását. Könyvet is választ-
hatunk, olvasgathatunk. A szín-
házteremben a számítógépből 
felcsendülő zenéhez választ-
hatunk érzelmeket, arcokat, 
a tengerfenéken pedig árnyképe-
ket kereshetünk. És ha mindez 
tetszik, ellátogathatunk Bécsbe, 
a valóságos Zoomba.

gyerünk a szabadba!
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Kreatív megoldások egyszerűen
www.jo.zan.hu/poen/flash/painter.swf
A legegyszerűbben kezelhető színező-rajzoló, ahová misztikus és lá-
nyos képeket szúrhatunk be a megszokott WordArt sablonok helyett. 
A lépések egy visszanyílra kattintással eltüntethetők. Gömbölyű és ke-
rek vonalak, pöttyök, festék-
szórás, színskála, állítható 
háttér… Csupa olyan eszköz, 
amivel egyszerűen, első lá-
tásra érthetően kezelhetjük 
grafikáinkat. Vagyis: kreati-
vitás felsőfokon.

Tavaszi feltöltődésként nem is lehet jobb, mint egy kellemes hétvége eltöltése kedvenc kirándulóhelyén, álmai 

Currys tartár a családi tatárjárásra
www.grocceni.com

Már előre azon töri a fejét, mit süssön-főzzön egy ünnepi „tartár-járásra”? 
Currys tartárt, mortadellás nyársat, grappás fügét, aszpikos kockákat… 
A Grocceni oldalán görög, olasz, magyar, török, bolgár és horvát recepteket 
talál – kajás viccekkel megspékelve. Ami viszont a legjobb: a www.grocceni.
com site-on éttermi szakkifejezések szótárát is megtalálja, ami hasznos ét-
terem-tulajdonosoknak és a külföldön pihenőknek egyaránt.



Játék 
a szavakkal
nem csak a magyar nyelv igazi virtuózai 
próbálkozhatnak meg az alábbi szójátékokkal. 
annál is inkább, mert az azonos vagy hasonló 
hangzású, de különböző értelmű szavak meglepő 
összekapcsolásán jókat lehet nevetni. a váratlan 
szókapcsolatok kiválóan alkalmasak viccelődésre, 
főleg, ha kihasználjuk a szavak konkrét és átvitt 
jelentése közötti ellentétet. törjék a buksijukat, 
gyűjtsék a szavakat, és játsszanak!
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Szókirakó

Szóban és papíron is játszhatjuk. Az alapszabály 
szerint vegyünk egy szót, aminek minden játékos, 
sorban haladva, megváltoztatja az értelmét úgy, 
hogy egy (és csak egy) betűt megváltoztat benne. 
Természetesen minden betűt felhasználhatunk  
a játékhoz, csak arra ügyeljünk, hogy minden új 
szavunknak legyen értelme.
Eleinte hárombetűs szavakkal induljunk: például 
így: víz – váz – vág – vég – jég stb.
Ha ez már jól megy, nehezíthetünk, vagyis több-
 betűs szavakat variálhatunk. Ha már hosszabb 
szavaknál tartunk, papírra is leírhatjuk egymás alá 
a szavakat, hogy véletlenül se téveszthessünk. Aki 
mégis hibázik, az kiesik a játékból.
Alternatíva: Papírra felírjuk az abc betűit, majd 
fecniszerűen körbetépjük őket. Ezután a betűket 
kártyáknak használjuk: annyi felé osztjuk őket, 
ahány játékos van. A kezdő szót úgy határozzák 

meg ekkor a játékosok, hogy ráböknek pl. az újság-
ban valamelyikre. Ebben a játékban, ha valaki nem 
tudja felhasználni a betűit, passzolhat. Ám értelem-
szerűen az nyer, aki előbb fel tudja használni az ösz-
szes betűjét.

Szótoldó 

Bizonyára ismeri azokat a játékokat, amikor 
sornyi hosszú szókígyóban kell megkeresni az 
 összes szót. Nos, most a fordítottja történik: fel-
építjük a kígyót. A játékban egészen pontosan 
összecsúsznak a szavak: pl. rózsa, zsalu, karó-
zsalu, karózsalumínium, takarózsalumínium stb.  
A játék logikája az, hogy a szóhoz odatolnak egy-
egy másik szót, és a két szó egy vagy több azonos 
szótagja révén egymásba kapaszkodik. Az össze-
forrasztással aztán igen hosszú szóláncok alkotha-
tók meg – persze ehhez szükség van a játékosok 
ügyességére (és egy idő után a memóriájára) is.  

Eszperente

Karinthy Frigyes, a nyelvi játékok szerelmese 
találta ki és játszotta író-költő társaival az esz-
perantó után eszperentének nevezett nyelvet. 
Mások ezt a játékot kecskenyelvnek ismerik, 
vagy MekkMester remekének. Hiszen itt egyet-
len magánhangzót, az e-t lehet csak használni. 
A feladat egyszerűnek tűnik: a többiek által meg-
adott dolgot, eseményt, fogalmat, személyt kell 
leírni, körbeírni pl. boci = tehenek gyermeke. 
A játékosok előre megegyezhetnek, hogy öt, tíz 
vagy tizenöt feladványt adnak fel, majd a végén 
értékelhetnek, ki oldotta meg a legtöbb feladatot 
(vagy ki volt a legfrappánsabb).
Alternatíva: az eszperente lehet egy jó barkoch-
ba nehezítése. Vagyis a kitalálandó fogalmat, tár-
gyat, személyt a feladvány kitalálója fogalmazza 
meg kecske nyelven. A többieknek így kell rájön-
niük a rejtélyre.

Miért a nyuszi
hozza a húsvéti tojást?

A néprajztudósok szerint a húsvéti nyuszi egy vé-
letlen félreértés következtében jutott tojásoszto-
gató szerepéhez. Németországban ugyanis egyes 
vidékeken húsvétkor gyöngytyúkkal és annak 
tojásával ajándékozták meg egymást az emberek 
a régi időkben. A gyöngytyúk német neve: Ha-
selhuhn. Ezt a szót hozták aztán tévesen össze-
függésbe a nyulat jelentő Hase szóval. Vagyis így 
lett a gyöngytyúkból nyúl, és ezért hozza a húsvéti 
tojást a nyuszi. 

Miért hoz szerencsét a négy-
levelű lóhere?

A négylevelű lóhere alakja ugyan keresztre em-
lékeztet, ez a keresztény kort jóval megelőző, ősi 
szimbólum mindenütt bajelhárító, szerencseho-
zó hírében áll. Ez az egyik oka a négylevelű ló-
here népszerűségének, a másik pedig ritkasága. 
Igen ám, de csak az az igazi szerencsehozó, ami-
re véletlenül bukkanunk rá! Nem ér keresgélni!

Mit szimbolizál a tulipán,  
a szegfű és a százszorszép?
 
A rózsáról sok mindent tudunk: ha fehéret 
adunk, akkor szülői szeretetet vagy hűséget je-
lent, ha sárgát, akkor barátságot, ha vöröset, 
akkor lángoló szerelmet. Ám mit adunk tudtára  
a megajándékozottnak, ha tulipánból köttetünk 
csokrot? Szív formája miatt bizony ez is a lán-
goló érzelmeket és a szerelmet mutatja. Ahogy 
a szegfű is komoly szerelmet, szeszélyességet 
jelent. A százszorszép – természetessége miatt 
– az ártatlanság és a viszonzott szerelem növé-
nye. Tehát ezen a szerelmes tavaszon válassza  
a rózsa helyett akár a tulipánt, akár a szegfűt, 
akár a százszorszépet.

Mi a tavaszi tekercs?

Egy étel, aminek Vietnamban elképesztő vari-
ációi vannak, de eszik Kínában és Japánban is.  
A jó tavaszi tekercs lényege, hogy a forrón ropo-
gó tészta rejtsen puha és frissen roppanó tölte-
léket. Ami puha fokhagyma, gomba, rák és da-

rált hús is lehet. A friss tölteléket a sárgarépa,  
a bambuszrügy és a babcsíra adja. A tavaszi te-
kercset mártogatni illik, ezért a tálalásnál édes 
chili szósz is kerül az asztalra.

Mi a tavaszi 
napéjegyenlőség?

A napéjegyenlőség idején a Nap az égi egyen-
lítőn megy körbe. Ilyenkor a Nap horizont 
feletti íve megegyezik a horizont alattival, 
tehát ebben az időben egyenlő hosszúak 
lesznek a nappalok és az éjszakák. A no-
mád népeknél hiányzott az állandó megha-
tározott pont a nap állásának megfigyelésé-
hez. Éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy  
a tavaszi ünnepköröket egyeztették a nap-
éjegyenlőséghez. Igazából egyedül a húsvét 
vasárnapja az az ünnep, amely kapcsolódik  
a napéjegyenlőséghez. Ez a nap pedig mindig  
a tavaszi napéjegyenlőség napját követő hold-
tölte utáni első vasárnap. A tavaszi napéjegyen-
lőség pedig március 21-e, amelyhez rengeteg 
történet és tudományos ismeret tartozik.

tudta-e?

TESZT

Kell hozzá logika
A számok  közötti összefüggést felfedezve gye-
rekjáték lesz beírni a kérdőjel helyére a hiányzó 
számot. Melyik is?

Rakja sorba!
Egy rajz elkészítésének különböző fázisait mu-
tatja az ábra. Vajon mi a sorrend?

Logikus
Valamiféle logika alapján a hónapok neve ka-
pott egy számot. Ha rájön a logikára, írja be  

a kérdőjel helyére illő számot!

Ne lapozzon tovább!
Hajtson le három lapot a felső sorból 

úgy, hogy mindkét számsor összege 
15-tel csökkenjen. Ne feledje, a kártyák 

hátoldala üres!

Megfejtések
Kell hozzá logika: 9 (A felső két szám szor-
zatának számjegyeit összeadjuk, így kap-
juk meg az alsó számot.) Rakja sorba: 1-G,  
2-D, 3-E, 4-A, 5-F, 6-B, 7-H, 8-C Logikus: 27 
(Mássalhangzó 6, magánhangzó - 3)
 Ne lapozzon tovább: 
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TRÉFATÁR

Az illúziók szülik a reményt és következés-
képp a boldogságot; ezért mindig csábosab-
bak lesznek, mint a valóság.

(Le Bon)

A gondolkozó ember java és boldogsága, 
hogy a kifürkészhetőt kifürkéssze, s a kifür-
készhetetlent csöndes áhítattal tisztelje.

(Goethe)

A magasztostól a nevetségesig csak egy 
lépés.

(Napoleon)

A példa, ámbár nem tanít, a leghathatósabb 
tanítók egyike.

(Smiles)

A népet nem azok vezetik, akik dolgoz-
nak érte, hanem akik beszélni tudnak 
a nyelvén.

(Herczeg Ferenc)

Az élet rövid béke s hosszú harc, 
És a halál rövid harc s hosszú béke.

(Petőfi Sándor)

Azért találunk olyan kevés embert, akinek 
társalgása eszes és kellemes, mert minden-
ki inkább arra gondol, amit ő maga akar 
mondani, nem pedig arra, amit mások mon-
danak neki.

(La Rochefoucauld herceg)

Az egérke hazaviszi a barátját bemutatni a család-
nak: – Mama, ő itt a barátom! – Ő? Kislányom, hi-
szen ez egy denevér! – Denevér?! Nekem azt mond-
ta, hogy pilóta! 

Kovácsékhoz ellátogat az anyós. A vő szívesen 
fogadja: – Csókolom, anyuka! Meddig tetszik 
maradni? – Amíg szívesen láttok – mondja az 
anyós. – Hát már egy teát sem tetszik meginni?

Három idős néni üldögél a nyugdíjasotthonban. 
Azt mondja az egyik: – Régen ilyen szép, hosszú, 
vastag uborkákat lehetett kapni a piacon – mu-
tatja a kezével, hogy mekkorákat –, és sokkal 
olcsóbb is volt, mint most. – Igen – teszi hozzá 
a másik –, és két ekkora fej hagymát adtak annyi 
pénzért, amennyiért ma egyet. Ő is mutatja két 
kézzel, mekkora hagymák voltak. A harmadik 
anyóka csak nézi őket, majd megszólal: – Nem 
hallottam jól, hogy mit mondtatok, de erre a fér-
fira én is jól emlékszem…

Két jegesmedve megy a sivatagban. – Te, milyen 
nagy jég lehetett itt! – Honnan veszed? – Hát mi-
lyen vastagon beszórták!

Két kutya megáll a cukrászda előtt: – Bejössz ve-
lem? – De ki van írva, hogy kutyáknak tilos! – Na 
és? Ki tudja, hogy mi olvasni is tudunk? 

InterCity Magazin
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– Anya! Apa miért kopasz? 
– Mert sokat gondolkodik.
– És neked miért hosszú a hajad?
– Na, menjél szépen játszani!

Két barátnő találkozik alig egy hónappal egyikük 
esküvője után: – Na, te aztán jól átvertél. Azt mond-
tad, hogy Rudi gazdag, és én hülye hozzámentem. 
– Rosszul értetted, drágám. Én csak azt mondtam, 
hogy több a pénze, mint az esze…
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Lőttek rá, bombamerényletet követtek el elle-
ne, vesztegelt napokon át a hóban – a mára már 
legendává avanzsálódott Orient Expressz nem 
csak királyi pompájáról marad emlékezetes, 
hanem megannyi kalandjáról is. Mindannyian 
olvastunk már valós megpróbáltatásairól, lát-
tunk róla korhű fényképet és illusztrációt. 
Még izgalmasabbak azonban azok a történe-
tek, azok a képek és képzettársítások, amelyek 
a kor kiemelt művészeinek alkotásain tükrö-
ződnek, hogyan látta, mi jutott eszébe Agatha 
Christie-nek, Graham Greene-nek, vagy éppen 
Maurice Dekobrának az Orient kapcsán.

Az utazás művészete
Az arany-kék színekben tündöklő, királyi ele-
ganciával díszített és a kor technikai újdonsá-
gaival művészi kivitelezésben felszerelt kocsik 
már önmagukban is kuriózumnak számítottak 
a maguk idejében, ám ha csak gondolatban 
végigkövetjük egy útját, rögtön megértjük, mi-
ért is volt több, mint egy közlekedési eszköz. 
Egy elegáns vonat napokon át összezárt uta-

sokkal, keresztül az Alpokon és a Balkánon, 
amely ráadásul csak a kiváltságosok számára 
elérhető, ideális körülményeket teremt minden 
krimiírónak vagy filmrendezőnek, és megihlet 
sok művészt. A vonatot elérhetetlensége és új-
szerű misztikuma már az 1890-es években is 

revük és színpadi előadások témájává tette. 
Az Orient Expressz fénykorát a legendás ’20-
as években élte, ekkor keltek útjukra a titkos 
találkákról, cselszövésekről és kémekről szóló 
történetek, amelyek a kor irodalmában is meg-
jelentek.

orient expressz
A képzelet utazása

egy álom beteljesülése. ezt je-
lentette georges nagelmackers 
számára a Párizsból egy román 
kisvárosba, giurgiuba 1883. ok-
tóber 4-én útjára indult vonat: 
az első orient expressz. a bel-
ga üzletember ekkor talán még 
nem is sejtette, hogy az általa 
megálmodott, a kontinenst fény-
űző kocsikkal átszelő vonat első 
útjával egy olyan sikersztori veszi 
kezdetét, amely emberek milliói-
nak fantáziáját indítja be.

A sikersztori
Az egzotikus és erotikus regényeiről híres 
francia világutazó, Maurice Dekobra 1925-
ben írt A hálókocsik angyala (La Madone des 
Sleepings) című bestsellere volt az első nagy 
sikerű alkotás, melynek forrásául az Orient 
és a körülötte keringő pletykák szolgáltak. 
A románcokban bővelkedő mű egy kétes erköl-
csű hölgy kalandjait tárja fel az olvasó előtt. 
A regény, mint Dekobra írásai általában – 
s egyúttal igazolva az Orient világa iránti kí-
váncsiságot – igen népszerű lett: 1927-ben, va-
lamint 1955-ben is filmre vitték. 
Az 1920-as és 30-as években gyakran kerül-
tek filmvászonra vonaton zajló történetek 
(mint például a ’32-es Shanghai Express Mar-
lene Dietrichhel vagy az angol gyártású Rome 
Express), és a téma nem hagyta hidegen a XX. 
század egyik leghíresebb angol íróját, Gra-
ham Greene-t sem. Greene nem titkoltan az-
zal a céllal írta Az isztambuli vonat (Stamboul 
train) című művét, hogy azt megfilmesítsék. 
Greene könyve egy Isztambulba tartó, változa-
tos személyekből álló utazóközönség életébe 
enged betekintést, némi lélektani és politikai 
színezettel, és hogy a kor vasútmániáját alá-
támassza, két évvel 1932-es megjelenése után 
Orient Expressz címmel a mozikba is került. 
Mi lehet e sikerek titka? Dekobra és Greene 
zseniális írók voltak, akik kiemelkedő műve-
ket alkottak szerelmi intrikával, kalanddal 
fűszerezett Orient-inspirációjukkal… De ugye 

mindannyian érezzük, hogy az Orient Exp-
ressz története nem volna teljes egy bizonyos 
gyilkosság nélkül?
A Gyilkosság az Orient Expresszen (Murder on 
the Orient Express) Agatha Christie, a krimi 
koronázatlan királynőjének egyik legismertebb 
alkotása, és egyben Hercule Poirot egyik leg-
híresebb ügye. Az alkotásban a belga nyomo-
zó a tőle megszokott logikai okfejtéssel fedi fel 
a hóban elakadt vonaton történt késelés rejté-
lyét, és találja meg a biztos alibivel rendelkező 
utasok közt a Christie által ügyesen elrejtett 
gyilkos(ok) személyét. Az 1934-ben íródott mű 
negyven évvel későbbi megfilmesítése Ingrid 

Bergmannnal, Poirot szerepében pedig Albert 
Finney-vel immáron visszavonhatatlanul beírta 
a vonatot a filmtörténelembe. A Sidney Lumet 
által rendezett mozi Oscar-díjat hozott előbbi, 
és jelölést az utóbbi színésznagyságnak. 
A nagy sikerek mellett hosszasan sorolhatnánk 
az Orient Expressz „epizódszerepeit”, hiszen 
a vonatok királya „statisztált” Alfred Hitch-
cocknak (Londoni randevú – The lady vani-
shes, 1938), együtteseknek (The Renaissance: 
Orient Express) és festőknek egyaránt [Spá-
nyik Kornél: Orient Expressz (Nászúton)]. 
Abban pedig, hogy a sor még nem ért véget, 
szinte biztosak lehetünk.

régi pompájában díszelgő 
étkezőkocsi

az orient a „gyilkosság az orient 
expresszen” című filmben

Poirot is orienttel utazott
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A varázs újjászületése
A „királyok vonatának” és a „vonatok királyá-
nak” egyaránt becézett Orient Expressz exkluzi-
vitásával elvarázsolta korát, mert olyan szolgál-
tatást nyújtott, amelyet akkor sem minőségileg 
felülmúlni, sem helyettesíteni nem tudtak. Ez 
a varázs érintette meg az utasokat, akik közt volt 
király, maharadzsa, pápa és filmsztár, és ez adott 
álmot megannyi embernek, akik hallották és ol-
vasták történeteit, vagy látták a távolban szá-
guldani. Volt ugyanakkor egy időszak, amikor 
a történelem részévé vált járat majdnem maga is 
azzá lett. A második világháború utáni időszak-
ban megkezdődött a légi közlekedés térhódítása, 
és egyúttal az Expressz lassú halódása. A járat 
nem tudta felvenni a versenyt a gyors és egyre 
olcsóbb repülőgéppel, s mindez odáig vezetett, 
hogy a szolgáltatás 1977-ben teljesen leállt. Ja-
mes B. Sherwood, angol vállalkozó azonban fel-
vásárolta és felújította az öreg kocsikat, amelyek 
– Sherwood elkötelezettségének köszönhetően 
– 1982. május 25-én újra kifuthattak egy londo-
ni pályaudvar csarnokának épületéből. Az azóta 
eltelt időszakban több nemzeti vasúttársaság és 
magánvállalkozás is szert tett az Orient Exp-
resszt is alkotó Pullman-kocsikra, így a járat és 
vele együtt képzeletünk utazása világszerte to-
vább folytatódik. Azonban mindkét út új irányt 
vett: az Expressz egyedülálló utazási élménye 
immáron bárki számára elérhetővé vált, így ne-

künk is megadatik a lehetőség, hogy az Orient 
elegáns étkezőkocsijában, vagy talán épp azon 
a helyen olvassunk egy krimit és kövessük Poi-
rot logikáját, ahol korábban Mata Hari vagy 
Josephine Baker ült. Mert ugye Agatha Chris-

tie-től  tudjuk: gyilkosság ugyan történhetett az 
Orient Expresszen, de a járat legendás útja sem 
a síneken, sem a fantáziánkban még sokáig nem 
érhet véget...

Pöhacker Gábor

spányik Kornél: nászúton

egy ma is közlekedő 
Pullman-kocsi



A rejtvény megfejtését május 31-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu és Gyémánt Kiadó, 
1012 Budapest, Pálya utca 9.). 
A helyes megfejtést beküldők között 25 darab Hungary Card-ot sorsolunk ki! Előző rejtvényünk megfejtése: „Schauma, mert csak az erős haj gyönyörű haj!”. 
Nyerteseinket postán értesítjük. Gratulálunk! 
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The Romans named this place Sabaria after 
the stream Siberis, today’s Perint. Its German 
name, Steinamanger, means rocks in the field 
and is a memento of the trials and tribulations 
of the great migrations and earthquakes that de-
stroyed the Roman town. Its present Hungarian 
name means Saturday’s place, referring to the 
weekly markets held here.

A home of celebrities
The heart of the city is the historical old town 
which still retains its mediaeval structure. 
Through the glass floor of the OTP bank 
branch we can glimpse the remains of one-time 
Savaria. In the middle of the square we see 
the statue of the holy trinity in memory of the 
Great Plague. The line of houses includes the 
birth place of famous actress Emília Márkus, 
one-time Minister of Justice Boldizsár Hor-
váth and also of Leopold Bloom (Virág Lipót) 
from James Joyce’s Ulysses. Research by local 
historians testifies that Bloom was a real per-
son whose family lived in No. 41 Fő tér (Main 
Square) in the 1800’s and who probably met 
Joyce in Trieste. A statue of the author was 
erected in 2004 and on June 16th every year 
the city joins the places where Bloomsday is 
celebrated worldwide.

Traces of history
Summer is the time when the Main Square (Fő 
tér) becomes truly invigorated. In August its 
streets are flooded by Roman legions as the Sa-
varia Historical Carnival begins. Shop windows 
take on a Roman character. Market Square (Pi-
actér) becomes the venue of a mediaeval fair and 
if the passer-by fancies joining the motley crowd, 
you can even buy contemporary costumes. After 
dark, a torch-light procession marches down the 
richly decorated streets. The Franciscan garden 
(Ferences-kert) is the home of open air theatre 
performances and the Roman military and 
knightly tour-de-force.
In the Ruin Park ‘ István Járdányi Paulovics’ 
we see the Emperor’s Palace, the customs’ 
house, the bath house, the potters’ workshops, 
the remains of Roman roads and temples as 
well as the largest intact piece of Roman mo-
saic in Europe. 
The most monumental religious building in 
Szombathely is the late baroque cathedral. The 
most famous saint of the city is St. Martin whose 
church, as tradition has it, was erected over the 
spot where his house of birth once stood. It has 
served religious purposes since the 4th century 
and its Roman and Gothic sections are still easy 
to identify today under its baroque exterior.

Culture in focus
The Museum Village of Vas County consists of 
twenty-seven buildings such as a gentry house 
with a veranda from Nemesládony or a black-
smith’s workshop and water mill from Cák. Illu-
sion is made complete by the presence of indig-
enous domestic animals. On St George’s day, in 
April, the Museum Village serves as the scene 
of the handicraft market, while in late autumn it 
is the home of the St. Martin’s day national fair. 
The square is taken over by potters and barrow-
makers, and witty folk plays, while the smell of 
St Martin’s goose lingers in the air. 
If you take a refreshing walk by the boating lake 
or in the Botanical Gardens by the Gyöngyös 
stream (particularly in May when the rhododen-
drons are in bloom), you feel the mystical breath 
of the Middle Ages. 
One thing is certain: you cannot leave Szom-
bathely untouched by the spirit of the place.

Szombathely
the Queen of the West
the emperor Claudius founded savaria, one of the most impor-
tant colonies of Pannonia Province, over 2000 years ago. since 
that time the settlement has developed into the city of szom-
bathely, but its old name is kept alive by traditions.

The banks of the Seine 
A tour of Paris must include a walk along the 
Champs Élysées, as well as a rest in at least 
two cafés. ‘Un café au lait!’ you say and in a 
wink you have a lovely cup of milky coffee. 
‘Merci beaucoup!’ is another vital phrase. It 
is time to start learning the shop signs. In a 
boulangerie you can buy a baguette or a few 
croissants and a bottle of fizzy drink and you 
are fitted out for a long tour of the city. Walk-
ing along the Champs Élysées you cannot miss 
the Eiffel Tower on Champ de Mars, open to 
visitors till late at night. Reach the first and 
second floor by lift or stairs, but the top can 
only be accessed by a rapid elevator. This 
costs over ten Euros, but the price is worth 
paying for the view you get from a height of 
306 meters. 

The magic buzz
Not far from the tower lies the famous Quart-
ier Latin which you can reach by metro. Pub-
lic transport is a treat. The metro runs very 
frequently, some trains rolling along on rub-
ber tyres, and some of the stops located on 
a bend. Traffic along the fourteen different 
lines is tuned in with the suburban railway. 
There is no need to study the maps: your tour-
ist ticket covers three zones and allows you to 
visit most of the famous sights. Quartier Latin 
is supposed to be the students’ quarter, but 
you find more tourists in the streets. You can 
stroll over to the little island of Nôtre Dame, 
surrounded by no less than ten bridges. Get 
back on the metro and pop over to Montmar-
tre: this ‘artists’ quarter’ is a jungle of vibrant 
little streets with a bohemian air. Almost each 
house was once the home of some celebrity. 
In these cafés Picasso, Renoir, Van Gogh used 
to hold their lively discussions. In spring the 
streets are populated by painters and artists 
who will draw your portrait any time, just like 

those outside the Pompidou Centre. You must 
not miss  Sacré Coeur, the cathedral which 
stands on top of a low hill and offers a lovely 
view from its dome.
People say, if it is Paris, it is the Louvre. This 
is the oldest museum in the world, where 
you can admire works from Egyptian times, 
masterpieces of Islam or the miracles of the 
Italian masters. Before you enter, it is worth 
deciding which sections, collections, floor or 
epoch you wish to focus your attention on.

The pearls of the south
It is worth pausing on the main squares of Ar-
les or Aix-en-Provence – as if you were in the 
venues of the most charming and successful 
paintings of Vincent van Gogh. Lovers of his-
tory, must focus on Avignon, where Philip the 
Beautiful moved the institution of the papacy 

from the Vatican in the 14th century. The Pa-
pal Palace (Palais des Papes) with its massive 
fortified walls is the most impressive tourist 
sight in Provence. Don’t miss Pont du Gard, a 
bridge across the Rhône  familiar to us from 
the EUR 5 banknote.
Lovers of the sun can start enjoying the French 
coast from mid-spring onwards. Between Mar-
seille and Nice is a line of hotels and leisure 
centres. Social life is fizzing away on the ter-
races and in the cafés surrounding the docks.
To end your journey,  take home a drop of ele-
gance from Paris and from the South of France a 
pinch of the lovely, mysterious spice of Provence. 
Make room for a bottle of fine burgundy in your 
bag, but, above all, learn the lesson from the old 
gentlemen of Saint Tropez who play pétanque 
under the old plane trees  as if they had no idea 
of the passing of time or the cares of the world.

Where life is a joy
the thousand faces of France

avignon: Pope’s palace
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the Franks were certainly justified in fighting for their country 
through a history of wars and hostilities: this piece of land, six 
times the size of Hungary and the home of 58 million people, is 
more than beautiful.



Two dogs stop outside a cake shop.
Shall we go in?’
’But it says on the door that dogs are not 
allowed in.’
’Yes, but who knows that we can read?’

The Smiths are visited by the mother-in-law. 
The son-in-law welcomes her warmly.
’Hello, Mum! How long are you staying?’
’As long as I’m welcome, my dear.’
’What? Won’t you even have a cup of tea?’

Three old ladies are sitting around the old 
people’s home. One of them says,
’In the olden days you could get these long, 
thick cucumbers at the market,’ and she ges-
tures to illustrate her story, ’and they were 
much cheaper than today, too.’
’Yes, that’s right,’ adds the other one, ’and they 
gave you two onions as big as this, for the price that 
will only buy you one today’ showing the others the 
size of the onions. The third old lady is just sitting 
there, looking on, until finally she says, ’I can’t hear 
very well what you are saying, but I remember very 
well the man you’re talking about.’

‘Mummy! Why is Daddy bald-headed’
‘Because he thinks so much, my dear.’
‘And why have you got such long hair?’
’Now go and get on with playing, will you?’

Two polar bears 
are walking thro-
ugh the  desert.
‘Boy, the ice 
must have been 

thick here!’
’What makes you 

think that?’
’Well, look how much sand the had to put 
on it!’

A young child asks his mother,
’Mum, why do brides wear all white at the 
wedding?’
‘You see my dear, it shows that this is the 
happiest day in their lives.’
’Oh, now I see why Daddy wore black.’

Two lady friends meet shortly after one of 
them got married. 
’You cheated me! You said Robby was rich, 
and I was such a fool as to marry him.’
’You got me wrong, my dear. I only said he 
had more money than he had brains.’

A young mouse takes her boyfriend home to 
introduce him to her family.
‘Mummy, meet my boyfriend.’
’But my dear, this is a bat!’
‘Really? He told me he was a pilot!’

It is the advantage and the happiness of 
thinking man that he deciphers what is 
decipherable and turn with quiet admira-
tion to what is undecipherable.

 (Goethe)

People are not led by those who serve 
them but by those who speak their lan-
guage.

(Herczeg Ferenc)

The reason why we find so few people 
whose conversation is witty and plea-
sant is that people are usually thinking 
of what they want to say rather than what 
is being said to them.

 (La Rochefoucauld herceg)

Life is a short stretch of peace and a long 
struggle,
Death is a short struggle and a long stretch 
of peace.

 (Petőfi Sándor)

Illusions give birth to hope and thus to 
happiness, therefore they will always be 
more appealing than reality.

(Le Bon)

JOKES

In response to growing passenger needs, 
MÁV has launched new InterCity services 
as of January 26th 2007. The aim of the ever 
expanding InterCity service is to make travel 
faster and more comfortable. Therefore a new 
pair of Desiro InterCity trains now connects 
Budapest and Sátoraljaújhely. Füzér IC leaves 
Keleti Station at 18:00 every Friday during 
school term time while its counterpart leaves 
Sátoraljaújhely on Sundays at 16:23 during 
school periods. Further good news for passen-
gers to Budapest is that during term time on 
Saturdays Zemplén IC, which now consists of 
Desiro trains, is also at their service, leaving 
at 6:23 in the morning. New services Kapos 
and Sugovica InterCity have been launched in 
order to make week-end trains less crowded. 
Kapos leaves Déli Station at 13:50 on Fridays 
during term time, stopping and Dombóvár 
and eventually reaching Kaposvár. On Sun-
days the train leaves Kaposvár for Budapest at 
16:00. Sugovica is a new InterCity connecting 
the capital with Baja, leaving Déli Station at 
11:50. On the way back to Budapest it leaves 
Baja at 15:39.

The hammering noise of the cylinders, puffs 
of smoke rising to the sky, the wind f lapping 
in your ears – as young children, don’t we 
all dream of driving railway engines and 
blowing the horn as we pull into the station? 
Even as adults, many of us are mesmerised 
by the massive iron engines. The Railway 
History Park offers all of this and more.
The fist interactive railway park in Europe 
opens its season on March 30th each year, 
welcoming visitors on an area of more than 
70.000 square meters and displaying over 
a hundred rail vehicles and instruments. A 
combination of education  and fun, it offers 
permanent and temporary exhibitions and a 
number of interactive programmes. Engine 
driving, the rail simulator, the turn-table 
and the Garden Railway tempt children and 
adults into play. After you tired yourself out 
driving the go-devil, you can refresh your-
self at the Nostalgia Café or let the children 
play at the continually expanding log play-
ground. 

Should you want a true steam-engine experi-
ence, we recommend the journey on MÁV No-
sztalgia Kft.’s period train to the Danube Bend 
as well as our luxury journeys abroad.
For detailed information on the regular pro-
grammes and special events organised by the 

Park, contact data are the following:
MÁV Nosztalgia Kft.
Magyar Vasúttörténeti Park
Budapest, XIV. kerület, Tatai út 95.
Tel.: (+36 1) 238-0558, 450-1497
www.mavnosztalgia.hu

Young people running for their train or passen-
gers struggling with their luggage, eyes glued to 
the information displays above all form normal 
parts of the everyday life of a railway station 
– to our eyes. But they appear as so many ex-
cellent opportunities for pickpockets who take 
advantage of our lack of attention, or even trick 
us when we are alert, in order to deprive us of 
our valuables. Police and railway guards have 
always been a common sight at railway stations, 
but the close circuit system now operating at an 
increasing number of stations represents a new 
safety factor in our fight against crime, including 
pickpockets. 
The system of cameras working at Keleti sta-
tion has already caused a significant drop in the 
number of crimes committed. At Nyugati sta-
tion, platforms and the hall building have been 
surveyed by cameras since December. This mas-
sive station, which sees around 170 trains and 

60 000 passengers every day, is no common 
case. The aim of the rail company is to increase 
passenger safety as much as possible. Therefore 

this year close circuit surveillance cameras will 
be installed at several major stations – so we can 
all feel safe.

Just to be on the safe sideNew InterCity services

The magic of the railway
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CÍMLAPSZTORI:
Nyíregyháza – a „kelet kapuja”
Három országgal – Ukrajnával, Szlovákiával és Romá-
niával – határos megye központja. Az ide érkezők sok 
látnivalót, érdekességet találnak a településen, azon-
ban a város igazi kincse Sóstó, a 4 km-re található pihe-
nő- és fürdőhely. Tartson velünk Nyíregyházára!

SPORTSZELET:
Tollaslabda
Több ezer éves játék, amelyet életkortól és nemtől füg-
getlenül bárki űzhet. A lényeg: szélcsend legyen. Csak 
két ütő, egy labda, és már indulhat is az adogatás!

úTIKALAuZ: 
Dánia 
Mi jut eszükbe Dániáról? Igen, igen, Andersen és a lego 
biztosan. No és persze a sok apró sziget. És mit érde-
mes még tudni e kicsiny észak-európai országról? Kö-
vetkező számunkban szétnézünk Dániában!

ALAGúT: 
Lovagrendek II. – világi lovagrendek
Aranygyapjas, Szent György, Sárkány, de volt Térd-
szalag is. E szervezetek fő célja az volt, hogy egy-egy 
terület nemességét, lovagságát magukhoz „láncol-
ják”, a rendtagokat kiemeljék. Többnyire igen kis 
létszámú csoportok voltak. A XIII–XV. században 
létrejött világi lovagrendek a király és hűséges alatt-
valói javát szolgálták. De hogyan?

STÍLuSKALAuZ:
2007-es nyári trend
„Nyár van, alig fürdőruhában…” Készül a jól meg-
érdemelt vakációra? Nyaralás, strand vagy egy séta 
a tengerparton? Csak éppen nem mindegy, hogy mi-
ben. Legújabb, nyári divatajánlatunkkal segítünk, 
hogy trendi és jól öltözött legyen!

Következő számunkból:

Megjelenik negyedévente. A lapot a kiadói jog 
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