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Dear Passenger,

A magyar vasút több mint
160 éves történelmének egyik
meghatározó lépését tette
meg, amikor július elsejével
létrehozta az önálló, személyszállítással
foglalkozó cégét. A MÁV-START neve és
megalakulása szimbolikus jelentést kell,
hogy sugalljon számunkra. Szükség van
változásokra, fejlesztésekre, amelyek egy
része már elindult, egy része pedig még
előttünk áll. Nem felejthetjük, hogy a mi
munkánk is az, amely az Önök, utasok
elégedettségét eredményezi, ami pedig új
vállalatunk első számú és legfontosabb
célkitűzése. Tervezünk és változtatunk,
abban a hitben, hogy ehhez a célunkhoz
lépésről lépésre közelebb kerülünk.
Bízom benne, hogy vonatainkon utazva
és az InterCity Magazint lapozva, Ön is
tanúja lesz ezeknek a pozitív változásoknak.

The Hungarian Railway company took one
of the most important steps in its 160-year
history when, in early July, a separate company was created to take care of passenger
transport. The new name, MÁV-START, is
of symbolic significance for all of us. We are
aware of all the changes, improvements and
developments required – some of these are
already underway, others are still facing us.
We can never forget that the objective of our
work is your satisfaction – the No. 1. aim of
our new company. Deeply involved in plans
and changes, we are convinced that step by
step we shall get closer to attaining this objective. I trust that you will follow these positive changes as you turn the pages of your
InterCity Magazine.

Kellemes olvasást és kényelmes utazást
kívánok!

I wish you a pleasant read and a pleasant
journey!

Dr. Mosóczi László
elnök, vezérigazgató

Dr. László Mosóczi
President, CEO
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VENDÉGEK
áLLoMáS

Királynék nyomában: Veszprém

6

Évezredes szűk utcácskák, a várfalak fölé tornyosuló templomtornyok, Szent István és Gizella királynő szobránál feltárulkozó panoráma a székesegyház mögött, a hetvenéves
viadukt… a számos történelmi látnivaló mellett mégis fiatalos
és hangulatos diákvárosba csöppenünk.
ÍzeLÍTŐ

Balatoni ízek

TArTALOM

TÖrZSUTASOK
ÖSVÉNY

Szépség tájban, tárgyban – Veszprém környékén

„Senkinek sem vagyok közömbös”

Látni, olvasni és hallgatni kell!

Bajor földön –
München, a fesztiválok városa

Világháló – őszi szünetre

20

40

32

Sörházak, fesztiválok, BMW, olympiapark, múzeumok, óvilági hangulat. Az Alpok lábánál fekvő bajor fővárosnak számtalan arca van. München, ahová nem csak az oktoberfest
idején érdemes ellátogatni!
BÜFÉKoCSI

Bajor csemegék

Próféta vagy sarlatán?

Őszi trend

40

44

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak.” A szekrényből
előkerülnek a kabátok, blézerek, nadrágok. Ha teheti, egykét új modellel frissítse fel ruhatárát!
SPorTSzeLeT

Tappancsról tappancsra

Másszon velünk!

130 éves a Nyugati pályaudvar
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54

Derűs percek

59

KALAUZ
A MáV STArT hírei és ajánlatai

40

14

32

24

KULTÚrA

56

Programok a Művészetek Palotájából
és a MáV Szimfonikusoktól

26

NeMzeTKÖzI KULTÚrA

Magyarok – Németországban

38

AKCIóS AJáNLAToK

Akciós utak, tengernyi látnivaló

ENGLISH COrNEr

24

62

ToUr GUIDe

Life of Munich

Beer houses, festivals, BMW, the olympiapark, museums and
an old world atmosphere. Munich: a place worth visiting during
the oktoberfest – and any other time!

63

STATIoN

Queens of Old Times

48

56

16

HAzAI PáLYA

46

Az 1877-es átadáskor 6153 négyzetméteres, közel 25 méter
magas csarnokával és különböző melléképületeivel a Nyugati korának ötödik legnagyobb pályaudvara lett a világon.
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Tudta-e?
Érdekességek tárháza
TrÉFATár

Church steeples rising over castles, an astounding view opening at the foot of the statues of King St István and Queen Gizella behind the Cathedral... with all its ancient historic monuments this is an effervescent, youthful student city.

Milyen felszerelés szükséges a falmászáshoz? Csak egy cipő,
egy póló és egy melegítő. De nem mindegy, hogy milyen.
Tanácsainkkal segítünk.
IDŐVoNAT

52
53

KISoKoS

Skandináv rejtvény

Falmászás
Karbantartja a testet, télen-nyáron űzhető, és nem különösebben költséges. egy igen egyszerű, de egyben izgalmas
sportra csábítjuk.
SPorTBAzár

Szópörgető és sudoku – nyereményekkel!

36

Nostradamus, aki ismerte a jövőt
Csillagász, asztrológus, orvos, misztikus jós. De máig rejtély, ki
is volt ő valójában. egy biztos: jóslatai mindenkit megérintenek.
STÍLUSKALAUz

46

20

JáTÉKSAroK

reJTVÉNY

Tartson velünk München konyhájába, ahol nem csupán a tradicionális ételekkel – például a Weisswursttal (fehér kolbásszal)
– találkozhatunk. Két ízletes fogást most Ön is elkészíthet!
ALAGÚT

50

BeHáLózVA

Alföldi róbert
Színész, rendező, műsorvezető. Színes egyéniség, aki munkájáról, a tanulásról-tanításról, az új ismeretek befogadásáról mesél.
ÚTIKALAUz

27

KULTÚrA eXPreSSz

Veszprém megye jellegzetes gasztronómiáját tanulmányozva nem tudunk szó nélkül elmenni a Balaton mellett. Hal és
fehérbor – igen ínycsiklandozó párosítás…
SzeMÉLY-VoNAT

12

AJáNLó

Magas színvonalú veszprémi éttermeket
és szállásokat ajánlunk.

14
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44

36
2007.
ősz
2007.
nyár

2007.
2007.ősz
nyár

64

HoMe GroUND

MáV STArT news and offers

65

FUN CorNer

Moments of Mirth
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ettek
A városban szül
(1845–1930)

vész, pedagógus
Auer Lipót hegedűmű
sz (1812–1883)
űvé
tőm
Borsos József fes
ő (1868–1912)
, újságíró, szerkeszt
Cholnoky Viktor író
sz (1884–1914)
Csikász Imre szobrá
(1850–1920)
tő
Endrődi Sándor köl
ó (1983–)
dáz
ilab
kéz
Görbicz Anita
(1972–)
bajnok kalapácsvető
Kiss Balázs olimpiai
ténész (1833–1919)
Óváry Lipót író, tör

k
A városban élte

A Vár utca végén található Veszprém legszebb kilátópontja

A

magyar kultúra egykor bőven
omló forrása – így jellemezte
Veszprémet tömören és találóan
Vetési Albert püspök a reneszánsz
idején, a tizenötödik században. A megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy a messze távolba
vesző középkorban is működtek már Magyarországon olyan kulturális központok, amelyek lépést tartottak a nagyvilággal. És valóban: Veszprém már az államalapítás idején
fejlett, fallal körülvett erődítmény volt, amely
kulcsszerepet játszott országunk megszervezésében. A vár Szent István király felesége,
Gizella kedvelt tartózkodási helye volt. Ettől
kezdve lett a veszprémi püspök joga a királynék megkoronázása, és ettől kezdve érvényes
az elnevezés: Veszprém a királynék városa.
A város egyben a magyar történelem dicsőségének és viharainak hű tükre. Sokszor pusztította tűzvész, ostromolta török és császári
haderő. A csendes tizennyolcadik században
az építkezés hosszú korszaka következett,
a várnegyedben ma a barokk, a polgárvárosban a klasszicista stílus a meghatározó. Persze a huszadik század is itt hagyta kézjegyét:
az érkezőt legelőször a foghíjakat kitöltő kockaházak és a városszéli lakótelepek látványa
fogadja.

Királynék
nyomában

TÖrTÉNELMI SÉTÁK
VESZPrÉMBEN

Nem vitás, Veszprém jó helyre épült. Az utazó Bakony fővárosát régen is,
ma is fontos utak kereszteződésében találja. Közel a Balaton, a természet,
a Balaton-felvidéki kis falvak, templomromok világa. És persze tökéletes
maga a középkori mag elhelyezkedése a székesegyházzal, amely ma is
uralkodóként ül a város felett. Az ódon belvárosi hangulatok ellenére
fiatalos diákvárosba csöppenünk. Íme Veszprém, ahol mindig fúj a szél,
mindig harangoznak, és ahol állítólag nincs egyetlen vízszintes utca sem.

Évezredes utcákon kanyarogva

I. István király és
Gizella királyné
szobra

2007. ősz

Veszprém InterCity-útvonalon fekszik, megközelítése tehát nagyon egyszerű és kényelmes. A várost egykor elkerülte a vasútvonal,
és egy ideig ez hátra is vetette fejlődésében.
Azóta semmi más nem történt, csupán a terjeszkedő város érte el a központtól valóban
kicsit messze lévő pályaudvart. Felfedező
sétánk a várnegyedben felér egy tartalmas

–1784)
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történelemórával. Egy másik, kávézással-fagyizással egybekötött séta a belvárosban pedig igazi kellemes kikapcsolódás. A gyaloglás
itt nem kimerítő túrát, hanem ráérős, kirakatnézegetős korzózást jelent. Még akkor is,
ha Veszprémben kevés a vízszintes utca,
lévén, hogy a város öt dombra épült. Ne féljünk, lábunk azért bírni fogja a hatvanezres
megyeszékhely bejárását. Ha az Óváros tér
felől támadunk, a Hősök kapuján keresztül
kezdhetjük meg időutazásunkat. A kapu tornyának teraszáról pazar a kilátás, de inkább
siessünk tovább a Várba, ahol kivétel nélkül
minden ház műemlék. A barokk homlokzatok, szűk utcácskák a Budai Vár hangulatából merítenek, a Szent István és Gizella
királynő szobránál feltárulkozó panoráma
a székesegyház mögött azonban egyedi és
megismételhetetlen. A Bakony lankáit még
a Benedek-hegyről, erről a merész kőszirtről
is megcsodálhatjuk. A mélyben a Séd-patak
kanyarog a Margit-romok és a régi malmok
között. Lelki szemeinkkel szinte látjuk is,
hogy a vár alatt hogyan helyezkedhettek el
a középkori ’szegek’, a csoportokba rendeződött kis falvak, amelyek hajdan a várnépet
szolgálták. Veszprém egyébként éppen ezeknek a kis szegeknek a bővüléséből, átépüléséből nőtt össze az évszázadok során. Persze
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Tengernyi látnivaló
Ha lekanyarodunk a hídról, a Veszprémi Állatkertbe jutunk, amely hazánk második legnagyobb vadasparkja. Százhúsz állatfaj él itt,
amik bizony néha nagy ricsajt csapnak. Ha
viszont a városközpont felé vesszük az irányt,
szólni kell pár szót a betonépítészetről, amely
hangsúlyos eleme Veszprém arculatának.
Az elmúlt rendszerben erőteljesen megindult
a város vegyipari központtá szervezése. Ennek volt része a lakótelepek felhúzása is. Tehetünk még egy kört a Petőfi Színház, a Megyeháza és a Szent Miklós-templom romjai felé.
A Bakonyi Múzeumban a várakozásokkal
ellentétben nemcsak néprajzi, hanem régészeti és numizmatikai gyűjteménnyel is találkozhatunk. Az Öcs községből ideszállított, és
a múzeum mellett felépített Bakonyi Ház a régió hagyományos formakincséből ad ízelítőt.
A vándor szerencsére egyre több kávézó, pizzéria és étterem közül válogathat. A bluesos,
jazzes, spanyolos hangulatú bároktól kezdve
az ír sörözőn és nosztalgikus kisvendéglőkön
át az egyetemi diákklubokig a vendéglátó-ipari egységek számos válfajával találkozhatunk.

Gizella királyné által
épített Szent Mihályszékesegyház

Budapest-Déli pályaudvar
- Göcsej IC 9:18
- Gyorsvonat 9:48
- Gyorsvonat 13:13
- Citadella IC 16:23
- Gyorsvonat 17:03
- Gyorsvonat 19:03
- Gyorsvonat 22:08

MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49
www.mav-start.hu
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Egyetemi városaink egyik fő vonzereje az
utazó előtt ismeretlen, feltárásra váró buliterep. A csendes Veszprém is tud vibrálóan
élénk lenni, főként szorgalmi időszakban.
Az éjszakai buliélet felől leginkább
...felmászhatunk a város szim- a bárokban vagy az egyetemen érdemes
bólumának is tekintett Tűzto- kérdezősködni. A diáklegenda szerint
királynék városában a mai lányok is
ronyba, amelynek toronyórá- asokkal
szebbek, mint egyebütt…
ja verbunkost játszik...
Kuthi Áron

I. István és Gizella szobra
A Vár utca végén emelkedő kilátóbástyánál áll az első magyar királyi pár, Szent
István király és Gizella királyné szobra,
mely Veszprém szimbólumává lett.

Benedek-hegyi kereszt
A vár északi oldalán kikövezett keskeny
lépcsősoron érünk le a Szent Benedekhegyre, amely honfoglaló őseink temetkezési helye volt.

Szent Miklós-szeg (volt Kálváriadomb)
Az ezeréves városrész, a Szent Miklósszeg dombján helyezkedett el az iparosok
és kereskedők védőszentjéről elnevezett
Szent Miklós-templom, melynek újonnan
feltárt romjait és környezetét 2006 májusában adták át.

Viadukt
A város híres jelképe a Fejes-völgy felett
átívelő Szent István völgyhíd. A Séd fölött
50 méteres magasságban emelt híd a
Szent László-templomhoz vezet.

30 méter magas
dolomitsziklára épült
a veszprémi Vár

ARTICLE
IS
I
TH

63

Tűztorony, a város szinbóluma
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Veszprém
7:34
7:52
11:22
14:41
15:02
17:14
20:17

Veszprém
7:49
10:46
13:45
14:36
16:46
18:47
19:47

Buliváros

Veszprém egyik jelképe, melyet eredetileg
őrtoronynak szántak, majd tűzfigyelési
célokra építettek újjá.

N

Budapest-Déli pályaudvar
6:00
- Gyorsvonat 9:00
- Gyorsvonat 12:00
- Gyorsvonat 12:50
- Citadella IC 15:00
- Gyorsvonat 17:05
- Göcsej IC 18:00
- Gyorsvonat -

Gizella-napok – összművészeti fesztivál

Tűztorony

CAN READ

Útvonalterv

A várnegyed ma már nem a várnépnek,
hanem a magyar egyháztörténet és szellemi élet híres emlékeinek ad otthont.
A legnagyobb épület a Szentháromságszobor melletti, ezeréves Szent Mihályszékesegyház. Az első királyunk által
emelt templom persze az idők során sokat
változott, ám éppen a huszadik században kanyarodott vissza román kori arculatához. Itt őrzik a Passauból hazakerült
Gizella-ereklyéket. A tér másik oldalán
találjuk a sokkal fiatalabb Szent István
ferences templomot és rendházat. A Tejfalussy-házban és a rendkívül impozáns
Érseki Palotában híres egyháztörténeti
emlékeket és pazar barokk festményeket
tekinthetünk meg. A palotával egybeépült
Gizella-kápolnában bizánci stílusú freskók láthatók. Itt jegyezzük meg, hogy hazánk legelső egyetemi szintű intézménye
is a várfalakon belül működött, egészen
1276-ig, amikor a hatalmi harcok egyik
fordulójában Csák Péter hadaival rátört
a városkára, és felgyújtotta az épületeket.
Ennek esett áldozatul a korabeli egyetem,
amely valójában káptalani iskola volt, de
ettől függetlenül európai színvonalon folyt
benne az oktatás. Igen, már az Árpádok
korában is volt idehaza felsőoktatás, ám
a történelem másként rendelkezett…

A Hősök Kapuja néven is ismert épületet
1936-ban emelték a régi, elpusztult várkapu helyén.

U
O

régi idők

A Nagypréposti ház előtti Várkútról csak anynyit, hogy bármennyire is keresték, eddig még
nem találták meg az alját. A Várban tett körsétánk után felmászhatunk a város szimbólumának is tekintett Tűztoronyba, amelynek
toronyórája verbunkost játszik. Vagy épp elsétálhatunk a hetvenéves Viadukthoz, ahonnan mindenképpen szemügyre kell venni és
meg kell örökíteni a vár épületegyüttesét.
A magas várfalak impozáns látványt nyújtanak a templomtornyokkal. A híd másik oldaláról pedig a Betekints-völgyet fotózhatjuk.

Várkapu

Y

lehetetlen nem észrevenni a panoráma igen
markáns elemeit, a várost körülvevő lakótelepeket. Nincs mit tenni, ez is hozzátartozik
korunkhoz. Itthon is, külföldön is.

Kilátóhelyek

InterCity Magazin
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Szépség – tájban,
Veszprém a királynék városa. S ha tovább vándorolnánk királyi utakon, meg se álljunk Nagyvázsonyig, vagy a festői
szépségű Tihanyig! A polgárosodás szorgos munkáséveinek
Herend és az itt található Porcelánmúzeum állít emléket.

Herend
Herend az Északi- és Déli-Bakony találkozásánál fekszik, és már porcelángyártása
előtt ismert volt, amiről római kori leletek
tanúskodnak. A török elűzése után elnéptelenedett vidéken magyar és németajkú
családok telepedtek le, s újra fejlődésnek
indították a falut.
Herend határában erdők, rétek adnak
otthont a gazdag vadállománynak. Mégsem a vadak, sokkal inkább a művészi,
kézzel készített porcelánok hozták meg
Herendnek a világhírt. A polgárosodás
idején, 1826-ban Stingl Vince kezdett itt
kőedénygyártásba. Pénze azonban hamarosan elfogyott, így hitelezője, Fischer
Mór kezébe került a gyár. Az új tulajdonos felismerte, hogy a klasszikus távolkeleti, illetve európai porcelánkészletek
hiányzó darabjait szinte lehetetlen pótolni, s a készletek kiegészítésére irányuló
törekvésében bizton számíthatott a magyar arisztokrácia támogatására. A munka során egyre inkább előtérbe kerültek
a művészi igényességgel létrehozott saját
alkotások, melyek hamarosan meghozták
a világhírt. Az uralkodói házak, előkelő
nemesek megrendelései és a számos világkiállításon elnyert aranyérem mind-mind

a páratlan szépségű herendi remekművek
értékét dicséri.
Már maga Fischer Mór is állított össze egy
kisebb porcelángyűjteményt, minden bizonnyal kereskedelmi céllal. Az újabb fellendülést hozó, képzett keramikus unokája, Farkasházy Fischer Jenő újragondolta
mindezt, és művészi céllal gyűjtötte ös�sze a legfontosabb, legegyedibb munkákat. A Herendi Porcelánmúzeum mai formájában 1964-ben nyitotta meg kapuit.
A késő klasszicista egykori gyárépületben
az állandó kiállítások mellett különböző ipari és képzőművészeti alkotásokat bemutató
időszaki kiállítások is helyet kapnak.
A múzeummal szemben, Herend új idegenforgalmi központjában, a Porcelániumban
található Minimanufaktúrában pedig nyomon követhető a porcelán születésének minden mozzanata.

Nagyvázsony
Nagyvázsony, a híres törökverő Kinizsi
Pál otthona, Veszprém és Tapolca között
található. Miután tulajdonjoga visszaszállt a királyi házra, Hunyadi Mátyás hű
katonájának, a Fekete Sereg vezérének,
Kinizsinek ajándékozta a mezővárost.
A török után a város elpusztult, később
magyar és német telepesek találtak itt otthonra, a Zichy-családnak köszönhetően
pedig újjáéledt a falu.

Kinizsi-vár

tárgyban
A település központjában található várat
Kinizsi Pál a XV. század második felében
védőfallal, palotaszárnnyal és kápolnával egészítette ki, majd a falu határában
pálos kolostort alapított.
A falu híres református lelkésze, és egyben költő Édes Gergely, 1798-ban néhány
hónapig vendégül látta Csokonai Vitéz
Mihályt, aki – a legenda szerint – miután
tudomására jut, hogy szerelme, Lilla férjhez ment Komáromban, egy pincei borozgatás után „ott hagy csapot s papot”
s indul Komáromba.
A nagyvázsonyi vár nyaranta várjátékok és lovagi tornák színhelye, állandó
kiállítások otthona. Az egykori Zichykastély szállodaként működik. Az utolsó tulajdonosáról Schumacher-háznak
nevezett Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tűzpiros versenyautót biztosan
nem, ellenben az utolsó vázsonyi rézműves mester eszközeit megtekinthetik
az odalátogató turisták.

A herendi gyár 75%-ban
a dolgozók tulajdonában van
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Tihany

A Balaton egyetlen félszigete

Tihany a legek városa – a Balaton egyetlen félszigete, páratlan táj és természeti adottságokkal rendelkező, történelmi értékekben egyedülálló,
Magyarország legszebb fekvésű települése. Már 1055 előtt is létezett,
ekkor kezdődött azonban magyar vonatkozású története. I. András király építtetett itt családja számára temetkező helyet és kolostort is egyben. A kolostor latin nyelvű alapító oklevele számos magyar szót és
kifejezést is említ, első nyelvemlékeink egyike.A tihanyi apátság, melynek két tornya 1752 óta a félsziget, sőt az ország egyik jelképe, bencés
szerzetesek otthona.
Ma már csak emlék, de amikor még nem akadályozták épületek a hang szabad
terjedését, az apátsági templom és a Visszhang-domb között az embereket
a tihanyi visszhang ejtette ámulatba.
A Tihanyi-félszigeten tájvédelmi körzetet alakítottak ki, ahol akár háromszor is termést hozhat évente a füge. Másik érdekessége pedig az
1920-as években idetelepített és meghonosodott levendulaültetvény.
Tihany számos programmal várja az idelátogatókat. Illyés Gyula szerint,
aki – sok más művésszel egyetemben – sok éven át nyaralt a városban, nyáron
Tihanyt kellene az ország fővárosának tekinteni, hiszen nem érdemes
ilyenkor máshol élni.

Néprajzi Múzeum

2007. ősz

2007. ősz
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AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Vendéglátás felsőfokon
Veszprémben jár és szeretne egy hangulatos éttermet, illetve komfortos szállodát választani? Nem
kell órákat töltenie a fárasztó keresgéléssel, ajánlatainkkal segítünk…

Gizella Hotel***
és Étterem

Hotel Jade
Veszprém, Korona köz 3.
Tel.: +36 (88) 579 180
www.hoteljade.hu

Jellemzők
A Hotel Jade Veszprém belvárosától 800 méterre, egy kellemes, családias hangulatú kertvárosi övezetben található.
A 2001 óta működő szálloda
széles körű szolgáltatásaival
ideális helyszín szabadidős turisták és üzleti utazók részére
egyaránt.
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hotelek

Szolgáltatások
A hotel 2 apartmannal,
9 kétágyas, illetve 2 háromágyas, zuhanyzóval, légkon
dicionálóval, kábeltévével,
saját telefonvonallal, internetcsatlakozással és széffel felszerelt szobával várja vendégeit.
A délnyugati fekvésű étterem
kisebb családi, baráti, üzleti
rendezvények lebonyolítására
is alkalmas. A szobaár gazdag,
bőséges svédasztalos reggelit,
valamint medence- és szaunahasználatot is tartalmaz. A saját, zárt, kamerával megfigyelt
parkoló biztonságos és kényelemes parkolási lehetőséget
biztosít. A szálloda vendégeinek – igény szerint – fakultatív programokat, borkóstolót,
Balaton-parti kirándulásokat,
veszprémi vagy budapesti városnézést szervez.

Veszprém, Jókai Mór u. 48.
Tel.: +36 (88) 579 490
www.hotelgizella.hu

Jellemzők
Az első magyar királyné nevét viselő, XVIII. századi, barokk stílusban épült Gizella
Hotel*** és Étterem Veszprém történelmi városrészében, a Szent Benedek-hegy
lábánál található.

É tt e r m e k

k ávé zó k

pan z i ó k

Al dente

Villa Medici Étterem

Veszprém, Kossuth L. u. 5–7., Gizella udvar
Tel.: +36 (70) 947 9775
www.al-dente.hu

Veszprém, Kittenberger K. u. 11.
Tel.: +36 (88) 590 070
www.villamedici.hu

Elhelyezkedés
Kellemes, családias környezetben várja az Al dente étterem vendégeit.

Szolgáltatások
A háromcsillagos szálloda
22 szobája légkondicionált,
tv, telefon, internetcsatlakozás és minibár gondoskodik
a vendégek kényelméről.
Az egyedi hangulatú, három részből álló, boltíves
étterem remek lehetőséget
biztosít családi és társas
összejövetelek, baráti rendezvények méltó környezetben való megünneplésére.
A modern technikával felszerelt 150 fős rendezvényteremben a projektor és
vetítővászon mellett hangosítás, mikrofon, flipchart,
írásvetítő és természetesen
internetcsatlakozás áll a
vendégek rendelkezésére.

2007. ősz

Ételek
Étlapján kitűnő minőségű,
változatos tiroli specialitások, mint például a Tiroli
Bergnocken (sajtos gombóc
forró vajjal leöntve, friss
parmezánnal tálalva), finom
olasz tészták, az otthon ízét
előcsalogató főzelékek is
megtalálhatóak – és mindez
elérhető áron.
Szeptembertől júniusig minden második pénteken vacsorával egybekötött borkóstoló,
valamint tiroli est színesíti az
étterem kínálatát.

Elhelyezkedés
A Villa Medici, mely az ország
10 legjobb éttermének egyike,
Veszprém legszebb részén,
a Viadukt lábánál fekszik.
Mesebeli kerthelyiségével,
kis tavaival, kellemes zenével, ínycsiklandozó falatokkal, magas szintű kiszolgálással várja vendégeit.

Ételek
Konyhája nemzetközi ételeket kínál, étlapjáról azonban
a különlegességek sem hiányozhatnak: például a vargányakrémleves, a bélszín steak-sóban sütve, vagy az édes
sushi-fantázia. Az étterem 12
fogásból álló „ínyencmenüt”
is kínál, amelyet azonban
egy nappal korábban meg
kell rendelni (az ínyencmenü
a honlapon elérhető). Hogy
csak egy fogást említsünk
a menüről: vörös tonhal carpaccio wasabi mártással, szicíliai olívaolajjal.
Jó étvágyat!
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ÍZELÍTŐ

ÍZELÍTŐ

Balatoni ízek

Ínycsiklandozó borok

Talán nem bántódik meg Veszprém oly’ nagyon, ha a megye jellegzetes ízeit kutatva akarva-akaratlanul a Balaton és annak gasztronómiája jut eszünkbe. Azon belül is a kihagyhatatlan halételek,
és persze a borok.

A „látott hal”

Finom halak

A gardák őszi vonulásakor a Tihany
környéki „hegyenjáró” ember segítette társait azok kifogásában. A hegyről
jól látta merre mozognak a rajok, karjelzéssel és hangos kiáltásokkal terelte
a halászokat a helyes irányba. A sikeres
halfogást természetesen mulatsággal
ünnepelték meg. A garda sütésének hagyománya van: a hetvenhétszer (3 milliméterenként) beirdalt, bepaprikázott
halat tavalyi szőlővenyigére (egyesek
szerint tihanyi orgonavesszőre) húzva
sütik meg. A sűrűn ejtett vágások átmetszik a szálkákat, és a bedörzsölt só
segítségével néhány óra alatt ehetővé
puhulnak.
A „látott hal” különlegességének emlékeit eleveníti fel az évente Tihanyban
megrendezett Gardafesztivál. (ld. Kultúra expressz 29. old.)

A Balaton környékén tipikus foglalkozás
volt a halászat, mára ez persze üzemi keretek között működik tovább. A magyar
tengerben hazánk 76 halfajtájából 41 él,
a horgászatot kedvelő sporttársak nem kis
örömére. A legismertebb balatoni halfajta a
fogassüllő, melyet másfél kiló alatt süllőnek,
felette fogasnak neveznek. A hal húsa szálkátlan, kitűnő ízű és nem zsíros. Roston,
egyben sütve, rántva, párolva fogyasztható.
Az angolnát 1961-től telepítették a Balatonba. A szálkamentes, finom ízű ha-

lat szintén roston, párolva vagy paprikásnak lehet elkészíteni. A ponty több
változata is él a tóban. Legismertebb
fajtái a tőponty és a tükörponty. Többnyire halászlevet főznek belőle, rántva
is gyakran kerül az asztalra. Horogra
akadhat még csuka, compó vagy kárász
is, esetleg valamilyen keszegfajta. A keszegek közé tartozik a híres garda is,
a „látott hal”, amely eredetileg tengeri
hal volt, feltehetőleg a Sión keresztül érkezett a Balatonba.

A Balaton környéki szőlőművelés évszázados hagyományokra nyúlik vissza.
Sok helyütt már a római korban készítettek bort, a honfoglalás után Tihanyban
letelepedő szerzeteseknek és papoknak
köszönhetően pedig a borászat színvonala évtizedekkel megelőzte más tájak
fejlődését. A Balaton Borrégió hat borvidékre tagolódik: Balatonfüred-Csopak,
Badacsony, Balaton-felvidék, Balatonboglár, Balaton-mellék, Somló.

A Balatonfüred-Csopaki borvidék legértékesebb szőlőfajtája az olaszrizling. A füredi általában lágyabb, simább, míg a csopaki
savakban gazdagabb, élénkebb. Ez utóbbi
– kiemelkedő minőségének köszönhetően
– márkanévvé vált. A borvidék központja, Balatonfüred 1987 óta a Szőlő és a Bor
Nemzetközi Városa kitüntető címet viseli.
A Badacsony hazánk egyik legnevesebb
borvidéke. Szinte kizárólag fehér borszőlőfajtákat termesztenek errefelé: a hagyomá-

nyos fajták (Kéknyelű, Szürkebarát) mellett
világfajtákat (Chardonnay) és újabb nemesítésűeket (Zenit) is. Közkedvelt badacsonyi különlegesség az Ottonel muskotály
szőlőből készült Badacsonyi Muskotály.
A Balaton-felvidéki borszőlők a Keszthelyi-hegység és a Dél-Bakony lábánál,
a hegyek közti medencék oldalain, köztük a Káli-medence lejtőin teremnek. Borai finom savtartalmúak, zamatgazdagok
és elegánsak.

A „nászéjszakák bora”
Legkisebb kiterjedésű borvidékünk
a somlói. Karakteres, savban gazdag,
telt, diszkrét illatú borokat adnak itt
a tőkék. Híres a Somlói Juhfark, mint
a „nászéjszakák bora”. A legenda szerint Mária Terézia elrendelte, hogy
a Habsburg főhercegek nászéjszakájuk
során kötelesek egy pohár somlóit elfogyasztani férfiasságuk megőrzése,
illetve fiúörökös nemzése érdekében.
S talán hihetetlen, de a statisztika szerint a Somlóhegy környékén 26 százalékkal több az elsőszülött fiúgyermek,
mint az ország más tájegységein – köszönhetően a somlói bornak.
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Ferihegy

A ferihegyi megálló nyári, ünnepélyes
átadása óta immáron vonattal is eljuthatunk a repülőtér 1-es termináljába. Az új
megállóban a Budapest–Cegléd–Szolnok
vonalon közlekedő vonatok többsége
megáll, a repülővel és vonattal utazókat
pedig 2 utasperon fogadja, amelyeken –
az akadálymentes közlekedés biztosítása

64

érdekében – utaslifteket is kiépítettek.
Ferihegyre szóló menetjegyünket természetesen bármelyik vasúti pénztárban
vagy jegykiadó automatánál megvásárolhatjuk, és erre 9 és 22 óra között
a repülőtér 1-es termináljában található
Tourinform irodában is lehetőségünk
nyílik. Azonban landolásunk időpont-

jától függetlenül igénybe vehetjük a vonatot, mert a nyitvatartási időn kívül
a vonatút alatt is válthatunk jegyet.
Nem árt még tudni, hogy a Nyugatiból
Ferihegyre egy teljes árú menetjegy 300
Ft-ba kerül, és a vasúti kedvezmények
erre a szakaszra éppúgy érvényesek,
mint a Budapesti Egyesített Bérlet.

2007. ősz
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HAZAI PÁLYA

Fizessen üdülési csekkel!
Egyre többen és többet fizetünk üdülési csekkel, hiszen felhasználhatóságának
köre is folyamatosan szélesedik. Immáron
vonatjegyet is vásárolhatunk érte azokon
az állomásokon vagy jegyirodákban, ahol
számítógépes rendszer segítségével történik a menetjegyek kiállítása. Az üdülési
csekk azonban csak az üdülés helyére tör-

2007. ősz

ténő belföldi utazáshoz vehető igénybe,
havi- illetve félhavi jegyet, tanuló-havijegyet, bérletet, valamint nemzetközi jegyet
nem lehet vásárolni vele. A menetjegyet
pedig csak az üdülési csekk tulajdonosának nevére szolgáltatja ki a vasút.
Fontos tudnivaló továbbá, hogy a csekket
a csoportos utazásszervezők is elfogad-

ják, ám azzal a vonaton, jegyvizsgálónál
történő menetjegyváltáskor nem lehet
fizetni. A pénztárnál pedig ne feledjük,
hogy készpénzfizetési számlát csak a csekken szereplő nevére állít ki a pénztáros.
Az üdülési csekkre vásárolt vasúti menetjegy nem váltható vissza, de azonos vagy
magasabb értékű menetjegyre cserélhető.

InterCity Magazin
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Sokan, együtt, sok helyre

Új utakon a MÁV Vándor

Az ősz beköszönte kiváló lehetőséget kínál egy kis kirándulásra, hogy a vízparton töltött forró
nyár után kicsit beljebb húzódjunk a városokba. Erre megfelelő alkalmat teremthet egy osztálykirándulás, vagy akár egy baráti társasággal tervezett hétvége is.

2007. szeptember 29., október 27., november 10.
Itt a lehetőség, hogy kedves utasaink kicsit
kényeztessék magukat egy jó fürdőzéssel!
Ezúttal ugyanis Győr nevezetességeinek megismerése után utasaink a Gyógyfürdőben pihenhetnek meg, illetve igénybe vehetik a fürdő szolgáltatásait, valamint helyben kapnak
finom, háromfogásos ebédet.
Részvételi díj: felnőtteknek 8000 Ft, gyerekeknek 6800 Ft.

Tokaj
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2007. november 24., december 1., 8., 15.
Immár hagyományosnak tekinthető, hogy
év végén, advent táján a MÁV Vándor
programsorozat utasai Bécsbe utazhatnak. A kulturális kínálatot és vásárlási
lehetőséget magában foglaló program
szokás szerint idegenvezetést, helyi közlekedést, múzeumi belépőt is tartalmaz.
Részvételi díj: 10 090 Ft.
(A kalkuláció készítésekor érvényes EUR
árfolyam: 1 EUR = 255 Ft.)
További információkat kaphat, illetve
részvételi jegyét elővételben megválthatja
a Wasteels utazási irodában: Budapest-Keleti pályaudvar 9. vágány mellett, telefon:
(1) 210 2802, vagy bármely budapesti
Neckermann utazási irodában. Neckermann Belföldi Utak Központ, telefon:
(1) 323 1665.

N

2007. október 6.
Ismét a borkultúra kedvelői számára ajánlunk
programot Tokajban, ahol a résztvevők a borászathoz kapcsolódó helyi múzeumok meglátogatása után kellemes borkóstolós ebéden,
valamint szüreti fesztiválon vehetnek részt.
Részvételi díj: 7800 Ft.

Bécs

CAN READ

Győr

N

Az október 17-ei „történelmi” eseményre
charterjárat indul, amely a Biharkeresztes–Berettyóújfalu–Püspökladány–Karcag–Tiszafüred útirányon át szállítja
utasait a hazafias helytállás magyar szimbólumához. A vonatra 2007. október
2-ig lehet jelentkezni, az érdeklődők pedig minden kérdésükre választ kaphatnak
az (1) 513 6205-ös telefonszámon.

Ideális kirándulásnak ígérkezik gyermekcsoportoknak az Európa hajó útja. A kétórás
esemény alatt sétahajókázás, uzsonna és szórakoztató gyerekprogram gondoskodik a legkisebbek jókedvéről, akik eközben Budapest
meseszép Duna-partjával, s annak nevezetességeivel is megismerkedhetnek. A rendezvényre látogatók kényelme érdekében jöjjenek
akár menetrendi, akár diákcharter vonattal,
busztranszfer segíti a biztonságos eljutást
a Batthyány téri hajóállomásra. Csillogó gyerekszemek garantálva!
A programról részletes információ kérhető
az (1) 511 1380-as telefonszámon.
A csoportos ajánlatokról bővebb információt
találhatunk a www.mav-start.hu honlapon,
vagy érdeklődhetünk a MÁVDIREKT 06 (40)
49 49 49-es telefonszámán.

CAN READ

Egri vár napja

Gyerekműsor az Európa hajón

Y

Csoportos utazásaink tervezésénél pedig
támaszkodjunk bátran a vasútra, ugyanis
a legkisebbektől a legnagyobbakig bárki találhat magának megfelelő programot, melyhez
a MÁV-START különjáratot indít, vagy igény
szerint különkocsit biztosít.
A csoportos ajánlatok közül most az alábbiakat ajánljuk a kirándulni vágyók figyelmébe:

A nyári pihenő után újra útra kelhetnek a MÁV Vándor programsorozat utasai, akiknek ismét
változatos és érdekes egynapos programokat ajánlunk, vonatos utazással.

2007. ősz

2007. ősz
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SZEMÉLY-VONAT

„Nem azért vagyok ilyen, mert színész vagyok, hanem azért lettem színész, mert ilyen
vagyok” – vallja Alföldi róbert. Beszélgetésünk nagyobb része a tanulásról-tanításról,
az új ismeretek befogadásáról szól. És vajon milyen direktor Alföldi? ez is kiderül.

Ma halt meg Michelangelo Antonioni, tegnap pedig Ingmar Bergman. Mi fordul meg
ilyenkor egy színész fejében?
Ugyanaz, mint egy nem színészében.
Rossz, sajnáljuk, hiszen ők kulturális
örökségünk részei. Olyan ez, mintha
a Mona Lisa megszűnne.
Azért az életmű fennmarad. Mindez azért
jutott eszembe, mert idős színészekkel beszélgetett a televízióban, és valamitől az nagyon működött. Szerette és tisztelte őket.
Azt gondolom, önző módon szeretem
őket: „el akarom szedni” tőlük, amit tudnak. Manapság ez nem divat: az idős ember nem ér semmit. Sőt, már ötven felett
sem. Én meg azt gondolom, ezek az emberek valamit tudnak. Megszűnt, hogy a generációk együtt élnek és az idősek átadják
a fiatalabbaknak, amit tudnak az életről.
Nagyon kedvelem őket, jól és könnyebben
lehet velük dolgozni, mint a fiatalokkal.
Nyitottabbak, rugalmasabbak, frissebbek.
Nagyon sok mindent tudnak.
Ön hogyan tanul tőlük? Csak a beszélgetések során?
Csakis ezáltal. Ezek persze nem igazi
interjúk, hiszen ismerjük egymást. Éppen ezért én megengedhetek magamnak

...Nagyon jó tanítani, jó velük lenni, oda-vissza működik a kapcsolat.
Magamról is sokat tudok meg...

Alföldi róbert

„Senkinek

olyasmiket, amiket egy hivatásos újságíró
nem. Ők meg válaszolnak olyanra, amelyre egyébként nem. Azért, mert kollégák
vagyunk. Van egy alap bizalmi helyzet.
Ez éppen elég, ha az ember beszélget velük. Hogy látják az életet, hogy dolgoznak, hogy állnak a munkához. Milyen
vágyaik vannak hetven-nyolcvan évesen,
hogy beszélnek a színházról, milyen tűzzel mesélnek a színészekről. Igazi „energiabombákat” lehet tőlük kapni.
Miért különbözik egymástól az idős és
a fiatal generáció?
Nem tudom. Talán, mert az ember minél fia-

sem vagyok

közömbös”
2007. ősz

talabb, annál kevesebbet tud, de annál büszkébb. Idősebben már sokkal többet tud, de
kevésbé fontos, hogy mi van a felszínen.
1991-ben láttam Önt először az Ódry
Színpadon, Raszkolnyikovként, a Bűn és
bűnhődésben. Amikor a kezébe „repült”
a balta az egyik kulcsjelenetben, nagyon
megrázott. Akkora erő sugárzott Önből.
Mennyiben volt más az akkori Alföldi Róbert, mint a mostani?
Nem volt más. Én mindig ilyen voltam.
A tüzem, a lelkesedésem, az egzaltáltságom ugyanaz, mint akkor... Talán jobban
kordában tartom. De alapvetően, ha ez
megváltozott volna, nagy baj lenne. Hamisság, hazugság.
Kik alakítottak Önön a legtöbbet?
Hosszú lenne a névsor. De nagy részük
nem is szakmabeli. Nem is művész.
A pedagógusok nagyon fontosak voltak az
életemben. Az általános iskolától kezdve
a főiskolán át olyan tanárok formáltak,
akik tényleg akartak tanítani. Belső meggyőződésből vállalták ezt a pályát – nem
azért, mert nem vették fel őket máshova.
Egyik sem az a típusú pedagógus volt,
akinek volt egy „módszere”, amit megpróbált „ráhúzni” a gyerekekre, hanem
olyan felnőttek voltak, akik megkísérelték
kibontani az eléjük kerülő hatéves, tizennégy éves, huszonkét éves embereket. És
megpróbálták a saját útjukat megmutatni.
Nagyon nagy mázlim volt. Végig.
Ön készen áll már a tanításra?
Nem. Az egy másik személyiség. Néhányszor tanítottam pár hónapig vagy hétig, de
ha nem tudod teljes mértékben, szívvel-lélekkel, idővel és energiával szolgálni azokat
az embereket, akik hozzád kerülnek, és nem
tudsz apjuk helyett apjuk, anyjuk helyett
anyjuk lenni, akkor nem szabad csinálni.
Iszonyú felelősség. Engem végtelenül nyomaszt. Nagyon jó tanítani, jó velük lenni,
oda-vissza működik a kapcsolat. Magamról
is sokat tudok meg. De vagy ezer százalékig
odaadod magad ennek, vagy nem csinálod,
mert félgőzzel nem érdemes. Sorsok vannak a kezedben, és meg tudsz határozni
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életeket, gondolatokat, látásmódot.
Mégis, mi lenne a legfontosabb, amit átadna?
Hogy tanuljanak meg dolgozni. És, hogy
ez egy szakma. Amit meg lehet tanulni.
Ami nem a szakmai része – a tehetség –,
azt sajnos nem lehet elsajátítani.
Mennyire forgácsolja szét magát?
Mint mindenki. De semmi olyat nem csinálok, amit csinálni „kell”.
Tud nemet mondani felkérésre?
Persze!
Tavaly a Bárka Színház művészei keresték
meg azzal, hogy vállalja el a Bárka igazgatását. Hamar rászánta magát?
Igen. Éppen olyan szakaszban járt az életem, hogy éppen azon agyaltam: hogyan
tovább? Mert lehet így élni sokáig, de kellett volna már valamilyen előrelépés. És
ezt hozta az élet – hál’ Istennek.
Semmi „igazgatószerűt” nem látok Önben.
Hála a Jóistennek! Pedig diktatórikus és
gonosz is tudok lenni. Amilyennek lenni
kell egy vezetőnek bizonyos helyzetekben.
A dolog külsőségei, a hatalom, igazából
nem érdekelnek. Ezzel csak elronthatom
a karrieremet.
Eddig szinte semmit nem szúrt el…
Tényleg egyenes a karrierem, és ez egy rakat
szerencsén múlik. Az volt a szerencse, hogy
általában „nekem szóltak”. Aztán az én dolgom már az volt, mennyire tudtam élni ezzel
a lehetőséggel. Azt szoktam mondani, hogy
az első meghívást el lehet intézni, de a viszszahívást már nem. Nekem mindig az volt
a fontos, hogy visszahívjanak, mert ez azt
jelenti, hogy a munkám miatt kellek. A siker
másik titka a tudatosság. Meg kell próbálni
észnél maradni. Tudni, mit miért csinálok,
és kézben tartani a dolgaimat. Van két-három ember, aki fel van hatalmazva arra,
hogy ha azt látják, hogy éppen elszállni készülök, egy bunkósbottal vágjanak fejbe.
Előfordult már?
Persze. És akkor szembesítenek ezzel.
Mi van, ha úgy érzi, nem szeretik?
Ó, hát olyan sok van! Persze, ez nem jó,
de eszemben sincs megváltozni! Engem
vagy szeretnek, vagy gyűlölnek. Senkinek
sem vagyok közömbös. Ennél többet művész nem kívánhat. Nyilván azt szeretném,
hogy mindenki imádjon, de tisztában vagyok vele, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. De én nem foglalkozom ezekkel.
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Most forog első filmje, amelyben rendezőként jegyzik.
Bartis Attila Nyugalom című regényéből
készül a nagyjátékfilm.
Milyen érzésekkel vágott bele?
Nagyképű leszek: ha az ember szorong
vagy izgul, az természetes. De nem tudok
azzal foglalkozni, vajon képes vagyok-e fil...az első meghívást el lehet
met rendezni. Akkor
intézni, de a visszahívást
el sem kezdtem volna.
már nem...
Nem bírom a totymorgást. Vagy csinálok valamit, vagy nem. Eljátszhatnám, hogy félek, de akkor jogosan
kérdezhetnék: ha ennyire rossz nekem,
egyáltalán, minek csinálom?
Menet közben tanulja meg a filmrendezést?
Ezt sem lehet megtanulni. Vagy öszszeáll, vagy nem. Nagyon jó emberek
vannak körülöttem, akikkel öt-hat hónapja „együtt élek”. Ott állnak mögöttem, és mindenki azt szeretné, hogy
ez sikerüljön. Kérdezek, ők válaszolnak, akarják, hogy jó legyen, tudják
a szakmát – boldogan belevágok.
Nem sokat lazíthat.
Hát nem. Úgy alakult, hogy már harmadik éve nem voltam pihenni. Ha az embernek nem toporzékolnak otthon, hogy
menjen nyaralni, akkor én nem megyek.
Inkább dolgozom. Valahova jó lenne elmenni, egy közeli erdőbe, egy hétre, a kutyámmal – de erre nagyon rég nem
volt időm. Miközben rengeteget utazom, de kifejezetten
a munkák miatt.
Vonattal?
Én rengeteget utaztam vonattal, hiszen
tizennégy éves korom óta kollégista
voltam. A vonaton ettem, aludtam...
Kartman Erik

MNB Látogatóközpont
Budapest, V. ker., Szabadság tér 8-9. Telefon: (06 1) 428 2752
Nyitva tartás: H-P: 9.00-16.00
A belépés díjtalan.

www.lk.mnb.hu
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Zene, zene, zene!

Világhírességek randevúja
Budapest gazdag zenei
kínálatának évtizedek óta
önálló fejezete a MáV
Szimfonikus zenekar. Idei
évadnyitó hangversenyük
különlegessége, vagy akár
mondhatnánk, szenzációja,
ezúttal a közreműködők
személye lesz: Kocsis zoltán
és Takács-Nagy Gábor.

A Művészetek Palotája idén ősszel is fergeteges előadásokkal csalogatja vendégeit. A sokszínű kultúrát bemutató
Latin Fesztivál, a különleges hangzású Kronos Quartet és
főleg a jazzrajongóknak szóló Lengyel Jazz Szüret programjaiból „csemegézhetünk”.

rumba, salsa, csacsacsa és tangó!
Természetesen három nap nem elég, hogy a
latin világ sokszínű kultúráját töviről hegyire megismerjük, de a Latin Fesztivál minden
nézőben felkeltheti a szunnyadó tüzet, hogy
táncra perdüljön akár egy szenvedélyes tangóra vagy salsára, esetleg csacsacsára, amit
egy rumba követ. Október 5-én a Quartett
Escualo zenekar elsősorban Astor Piazzolla
műveit játssza, az est sztárfellépője pedig az
1979-ben Argentínában született Cristóbal
Repetto, aki elképesztő üstökösként robbant be az ezredforduló tangóuniverzumába. Október 6-án, szombat este a több mint
negyed évszázados töretlen pályafutású,
szintén magyar zenekar, a Latin Combo tart
forró éjszakát. Hagyományosan most is lesz
egy külföldi vendég, a ragyogó Tania Nerfin
személyében, aki a yoruba ritmusok és a kubai son, csacsacsa, boleró, rumba igézetébe
varázsolja a Fesztivál Színház közönségét.
A záróesten, október 7-én a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet töltik meg
azok, akik a Puerto Ricó-i gyökerű, ám
New Yorkban született, Eddie Palmierire
kíváncsiak. Ő már 1975-ben megkapta első
Grammy-díját, amit még további nyolc követett. Ez lesz ám a salsa a javából!

A Kronos Quartet

A Kronos Quartet

Cristóbal repetto

„Hagyományos” vonósnégyesként alakult 1973ban a Kronos Quartet. A preklasszikus zenétől
indulva eljutott a kortárs muzsikáig – a mexikói,
pakisztáni és azerbajdzsán népzenétől Jimi Hendrixen keresztül a tangóig, jazzig és rockig mindent
játszik. Az együttes tagjainak – David Harrington,
John Sherba (hegedű), Hank Dutt (brácsa) és Jeffrey Zeigler (cselló) – célja, hogy a harminc év alattiak is megszeressék a négy hangszer bensőséges
hangzását. „Mindig is elvártam egy vonósnégyestől, hogy élő legyen, eleven, energikus és lágyan
kellemes. Ne féljen vagánynak lenni. Egyszer a legszebben, máskor pedig igenis csúnyán megszólalni. Fejezze ki, milyen is az élet. Mesélje el az egész
„történetet” elegánsan, humorral és teljes mélységében. Azaz a maga valóságában, ha lehet.” – nyilatkozta David Harrington.
A Művészetek Palotájába november 7-én olyan darabokkal érkezik az együttes, amelyeket elsősorban a népzene inspirált.

Lengyel Jazz Szüret

Eddie Palmierire

Kétnapos tobzódás a jazzben, annak is a krémjében. Első este, november 14-én, Piotr Baron, a legjobb európai szoprán- és tenorszaxofonosok egyike, a lengyel jazz nyughatatlan, állandóan új utakat
kereső alakja lép fel. Őt a teljesen egyéni hangú
trombitás, multi-hangszerjátékos, zeneszerző és
improvizátor Ishmael Wadada Leo Smith követi,
aki erősen vonzódik többek között a kreatív kortárs világzenéhez is.
Másnap, november 15-én, a hegedűs, szaxofonos, zeneszerző és hangszerelő Micha Urbaniak, a
Montreux-i Jazzfesztivál nagydíjasa lép fel a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A több mint
harminc éve New York-ban élő muzsikus szerepelt
világhírű koncerttermekben, komponál színházi és
filmzenét, több mint hatvan saját lemeze jelent meg.

Kocsis Zoltán

A MÁV Szimfonikus Zenekar 2007/2008as évadnyitó hangversenyét október 5-én,
pénteken hallhatjuk a Zeneakadémián.
Az esten a nagy bécsi klasszikus mester,
Beethoven művei csendülnek fel. Beethoven G-dúr zongoraversenyét a világhírű
zongoraművész, Kocsis Zoltán adja elő,
aki éppen 10 éve, 1997 óta a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fő-zeneigazgatója.
Amióta ezt a pozíciót betölti, sokkal kevesebbet zongorázik a nyilvánosság előtt,
arra pedig alig találunk példát, hogy egy
másik zenekar hangversenyén lépjen fel,
mint szólista.

A szólista
Kocsis Zoltán 18 éves korában megnyerte
a Magyar Rádió Beethoven-versenyét, és
ezzel „berobbant” a nemzetközi zenei életbe. A világ minden táján járt, a leghíresebb
zenekarok hívták meg hangversenyeikre
szólistának, gyakran világhírű karmesterek vezénylete alatt. Megszámlálhatatlan
hanglemezt adott ki, a világ legnagyobb
lemezcégeinél. Hogy csak egyet említsünk,
a Philips vele vette lemezre Bartók Béla öszszes zongoraművét. Bartók zongoraversenyeinek felvételéért Edison-díjat, a cannes-i
MIDEM-en életműdíjat és a francia művészeti érdemrend lovagi fokozatát kapta.
Hazájában sincs híján az elismerésnek: a
legmagasabb művészeti kitüntetést, a Kossuth-díjat kétszer kapta meg.

A karmester
Hasonlóan ismert világszerte az est karmesterének, Takács-Nagy Gábornak a
neve. Elsősorban az igazi ínyencek, a kamarazene hívei ismerhetik nevét a róla
elnevezett, világhírű vonósnégyes révén.
Az együttest még budapesti növendékkorában alapította. Néhány év megfeszített
munka eredményeképpen a kvartett igen
rangos nemzetközi versenyeket nyert meg,
pl. a franciaországi Evianban, majd az
angliai Portsmouthban.
Nemzetközi karrierjüknek köszönhetően
hosszabb időre szóló ösztöndíjat kaptak az
Egyesült Államokba, majd ott le is telepedtek. Takács-Nagy Gábor 1992-ben kivált az
együttesből – amely azonban megtartotta
az ő nevét, és azóta is sikeresen koncertezik
– és Svájcba költözött. A genfi Zeneakadémia professzora, emellett a világ egyik legkeresettebb tanára. Számos helyen vezet zenei
mesterkurzusokat és tanít kamarazenét. Miután hangszeres muzsikusként és tanárként
oly sok babért learatott, az ő útja is a karmesteri dobogóra vezetett. 2002-ben vezényelt először, és azóta egyre több helyen lép
fel ebben az új minőségben is. Magyarországon, ahová egyébként néhány éve rendszeresen visszajár, éppen a MÁV Szimfonikus
Zenekar biztosította számára a lehetőséget,
hogy a nagyközönség előtt karmesterként is
bemutatkozzon. A bemutatkozás nagy sikert
hozott, és újabb felkérések követték.

Ez a mostani azonban az egyik legizgalmasabb feladat lesz: két olyan művész találkozik a pódiumon, akik már játszottak
együtt. Mindketten szuverén egyéniségek,
mindketten nagy tekintélyű hangszeres
muzsikusok, mindketten hangszeres pályájuk csúcsán kezdtek vezényelni, és
most, íme, szólista-karmester kettősként
lépnek fel.

Takács-Nagy Gábor

Tania Nerfin

24

InterCity Magazin

2007. ősz

2007. ősz

InterCity Magazin

25

InterCity Magazin

InterCity Magazin

NEMZETKÖZI KULTÚrA

KULTÚrA EXPrESSZ

KÖNYV

Magyarok

ESSEN

Németországban

Október 6-án a Grillo Színházban a Figurina
bábszínház ad két előadást, és ugyanebben a hónapban (október 12., 15., 26.), de több helyszínen
a Jelenkor folyóirat szerzői: Konrád György, Darvasi László és Nádas Péter, illetve a szlovén Drago
Jančar tartanak felolvasóesteket Pécs 2010 olvas
a Ruhr-vidéken mottó alatt.

BONN
Június 15-én nyílt meg a bonni Arithmeumban
a Valós és virtuális terek. Geometrikus-konstruktív
művészet Magyarországról című kiállítás, amely
a magyar geometrikus művészet három generációjának legfontosabb műveit és eredményeit mutatja be. A kiállító művészek között van: Bak Imre,
Gáyor Tibor, Hetey Katalin, Jovánovics György,
Konok Tamás, Maurer Dóra, Mengyán András,
Molnár Vera, Rákóczy Gizella, Wolsky András.

Az Ungarischer Akzent – Magyar Hangsúly – egy minden művészeti ágra kiterjedő magyar kulturális bemutatkozás Németországban.
A két ország államfőjének védnöksége alatt zajló programsorozat immár a hagyománnyá vált európai kulturális évadok sikeres gyakorlatába illeszkedik (Franciaország 2001, olaszország 2002, Hollandia 2004,
Nagy-Britannia 2004, oroszország 2005).
Az Évad szándéka, hogy a magyar–német kapcsolatokat friss benyomásokkal gazdagítsa, elhagyva a régi Puszta-Paprika-Piroska kliséket
a német szemek és fülek egy modern, mai magyar kultúrát ismerhessenek meg. Időről időre
bemutatjuk olvasóinknak a rendezvénysorozat programjait, egy-egy tartományt kiemelve.
Most is érdekes rendezvényeket ajánlunk!

FRANKFURT
A Frankfurti Könyvvásár sem marad magyar visszhang nélkül, a magyar standot olyan írók képviselik majd, mint Krasznahorkai László, Darvasi
László, Bartis Attila és Grecsó Krisztián.

Ezer nap a palotában

The Cat Empire

Marlena de Blasia Velence és Toscana után újabb
olaszországi „kalandozásra” hívja olvasóit. Történelmi érdekességekben bővelkedő, a táj szépségeit megidéző önéletrajzi írása hol romantikus
és érzéki, hol ujjongóan vidám, miközben keresi a helyes egyensúlyt ebben a dombtetei városban, Umbriában. Ezen a tájékon se tengerpart,
se közeli országhatár, így kevesebb az idegen, és
nehezebben is fogadják be a jövevényeket. Marlena hozzálát, hogy
befészkelje magát az új helyre, és azzal nyeri meg újdonsült szomszédjait, amihez a legjobban ért: befőzi magát a szívükbe.

Latin, ska, funk, reggae, soul, salsa. És még
sorolhatnánk a zenei stílusokat, amelyekben
a The Cat Empire ausztrál zenekar játszik.
Otthon már nagy csillagok, közel négy éve.
Telt házas turnék, százezres lemezeladások
Óceánia és Észak-Amerika országaiban.
Most jön Európa, mint meghódítandó terület. A Two Shoes című albumukat hallva tuti, hogy mi is be fogjuk
adni a derekunkat – ez teljesen biztos.

100 legendás ló

Beastie Boys

Budai feleségek gyémántkalitkában
Mérték Kiadó

A regény főszereplője, Edit sikeres üzletasszony,
ráadásul okos és szép. Úgy jár-kel Párizsban,
mint egy valódi francia. Amikor egy párizsi kávézóban megszólítja a történetet első személyben
elmondó ügyvéd-narrátort, az azt hiszi, valóban
unatkozik, és csak szórakoztatópartnert keres.
Aztán meghívást kap egy palotába, amely a valódi és hamisítatlan párizsi „de luxe” minden finomságával rendelkezik… Az ál- vagy művésznév mögé bújó szerző élménybeszámolója
tartogat egy-két meglepetést a felső tízezer fényűző életéről.

Szeptember végén mutatkozik be az online folyó-

Pannon-kupa Kézilabda Gála

irat, a litera.hu, az október pedig a kortárs zenéé

Az Ungarischer Akzent záróakkordját a Berlini

és irodalomé. A Trossingeni Állami Zeneakadémia

Debrecen, Nyíregyháza
2007. október 17–19.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Collegium Hungaricum új épületének megnyitása

koncerttermében a helyi zeneakadémia és a buda-

jelenti november végén, amelyet olyan programok

pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növen-

Szeptember végéig láthatók olyan jelentős kortárs

vezetnek fel, mint a 7. Berlini Nemzetközi Iroda-

dékei és oktatói adnak közös koncertet.

magyar kiállítások, mint a Szilágyi Lenke Retros-

lomfesztivál, egy német–magyar költőest és az „In

pektív, illetve a 10. Kisplasztikai Triennálén Fell-

memoriam György Ligeti” kompozíciós verseny

bachban várható hangsúlyos magyar részvétel.

nyertes darabjának bemutatója.
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The Mix-Up
A Beastie Boys új lemeze instrumentális
groovy dzsessz-rock, krimi-funk tételeket
tartalmaz. Valami olyasmit, mint az 1996ban kiadott The In Sound From Way Out!
válogatásalbum, amelynek gerincét a Check
Your Head (1992) és az Ill Communication
(1994) ének és rap nélküli tételei képezték.

SPOrT

Az Ungarischer Akzent Programirodája izgalmas
utazást kíván a magyar kultúra felfedezéséhez!
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Egy bögre azúr (hangoskönyv)

Cristian Dantes

BERLIN

Balázs műveit hallhatja a közönség.

Varró Dániel

Valahogy minden tárgy egészen természetes
módon vers lesz a költő kezében, olyan magától értetődően, amilyen a fűszál a mezőn.
Egyszerre fanyar és játékos (Nagyapi, sipkám
emelintem), egyszerre mestere a tömörítésnek (Buszon) és a nagyobb kompozícióknak
(Kicsinyke testamentum), de tehetsége akkor
ragyog fel igazán, ha mások álorcájában szól (Változatok egy gyerekdalra). Balassitól Adyn át Térey Jánosig mímeli-utánozza-parodizálja a magyar líra jeleseit, miközben persze legbenső önmagát adja: a fanyar, mindenből viccet csináló, épp ezért kissé szomorkás, fiatal költőt.

STUTTGART

certtel; Jeney Zoltán, Vidovszky László és Horváth

Two Shoes

Úgy tartják, az Úristen legszebb teremtménye,
egyszersmind az ember legnemesebb hódítása
a ló. Régi legendákat, történelmi érdekességeket olvashatunk lovakról és a hozzájuk kötődő
hírességekről e gyönyörűen illusztrált albumban. Megtudhatjuk, miért varázsolta el a történelem nagyjait, többek között Caesart, de már
II. Ramszeszt is a lovak világa, és hogyan kerültek hozzánk az arab telivérek. Persze nem hiányozhatnak az egyes
méltán híres lovak – Kincsem, Imperiál és Baka – történetei sem.

Aréna 2000 Könyvkiadó

További információ: www.akzent.hu

A kiállítás szeptember 24-én zárul egy kortárs kon-

CD

2007. ősz

Az októberi Pannon-kupa fontos állomás a magyar női kézilabda-válogatott felkészülésében. A magyar női kézilabda-válogatott (előreláthatólag) utolsó nyilvános szereplése az év legfontosabb eseménye a
decemberi franciaországi világbajnokság előtt, melynek végeredménye meghatározó lesz a jövő évi olimpiai részvételt illetően is. A leendő világbajnok közvetlenül kvalifikálja magát Pekingbe, a 2–7. helyezettek pedig szerepelhetnek a március végi olimpiai selejtezőtornán.

2007. ősz
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Deep Purple

Anton Pavlovics Csehov

2007. november 6.
Budapest, Papp László Sportaréna

2007. október 13.
Budapest, Bárka Színház

rapture of the Deep

FESZTIVÁLOK

Sirály

Újabb legendás zenekart köszönthetünk kis hazánkban november
6-án. A Deep Purple a világon már több mint 100 millió albumot
adott el. Magyarországon hetedik alkalommal lépnek színpadra.
2002-ben, a legutóbbi tagcsere után két albumot jelentettek meg: a
Bananast és a Rapture of the Deep-et. Don Airey, Ian Gillan, Roger
Glover, Steve Morse és Ian Paice ismét gondoskodnak a fergeteges
hangulatról, az utolsó albumok dalain kívül biztosan hallhatók lesznek majd a régi klasszikusok is.

Az 1896-os sikertelen pétervári ősbemutató óta
számtalan feldolgozásban
mutatták be – immár sikeresen – Csehov drámáját.
Most Szász János filmrendező adaptációját láthatják a Bárka Színházban,
akinek látásmódja közel
áll az író analitikus gondolkodásához.
Csehov hősei mindig vágynak az újra, szeretnének
kiszabadulni régi életükből, mégis elbuknak. Senkinek nem teljesül a vágya, de akinek mégis, rájön, hogy nem olyan,
mint amilyennek elképzelte…

Mamma Mia!
2007. október 24–28.
Budapest Sportaréna

Dés László
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November 10-én napjaink egyik legtehetségesebb, legtermékenyebb
hazai előadóművésze,
Dés László koncertezik a
Művészetek Palotájában.
Eddig több mint harminc
lemeze jelent meg, és
olyan népszerű magyar
filmekhez szerzett zenét,
mint a Sose halunk meg,
a Szamba vagy az Üvegtigris. Szólistaként számos dzsesszzenei díjat
nyert, együtteseivel külföldön is nagy sikereket
aratott. Ezen az estén
azokkal a színész- és
zenésztársaival lép színpadra, akik végigkísérték őt zenei életének fontos állomásain.

Gardafesztivál

Pécs, 2007. szeptember 26–29.

Tihany, 2007. október 27–28.

Vincze Balázs, a
Pécsi Balett igazgatója teljes erőbedobással 2010re készül. A Pécs
2010-EKF programsorozat 2007es felkészülő évében indít el egy
új, a későbbiekben
akár minden művészeti ágat integrálni képes fesztivált, a Pécsi Nemzetközi
Tánctalálkozót. A találkozó célja, hogy
a pécsiek és a Pécsre látogató vendégek
számára megmutassa a határtalan város
eredendően sokszínű tánckultúráját és
a nemzetközi táncművészet végtelenül
sokféle árnyalatát. A fesztivált a Moszkvai Kortárs Balett előadása nyitja meg.
A találkozó vendége a világhírű koreográfus-táncművész, Nagy József (Magyarkanizsa–Orléans). További részletek: www.pntt.pecsibalett.hu

A tihanyi halászatnak és a „látott hal” különlegességének emlékeit eleveníti fel az
évente Tihanyban megrendezett Gardafesztivál. Idén október 27-én és 28-án már
hatodszor kerül sor erre az eseményre a
tihanyi Visszhang-dombon. Bemutató halászat, halászléfőző-verseny, kulturális és
egyéb programok várják az idelátogatókat.
További információk: www.tihany.hu

FESZTIVÁLOK MÉG...
X. SZArVASGOMBA-VADÁSZAT

Békéscsaba, 2007. október 19–23.

A szarvasgombát nem csupán vadászni, hanem ízletes borok kíséretében fogyasztani is van lehetőség e felejthetetlen napon.
www.lovasetterem.fw.hu

A gasztronómiai fesztivált immáron tíz éve rendezik meg Békéscsabán. Kiállítások, szakmai konferenciák, szórakoztató és kulturális programok, gasztronómiai és borbemutatók, versenyek,
kiegészítő rendezvények teszik teljessé a kínálatot.
www.kolbaszfesztival.eu

AZ 50 ÉVES BENKÓ DIXIELAND BAND
ÜNNEPI KONCErTJE

BUDAPESTI PÁLINKAFESZTIVÁL

NEMZETKÖZI DIXIELAND FESZTIVÁL 2007.

Budapest, 2007. október 4–7.

Miskolc, 2007. november 17.

A Budapesti Pálinkafesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet a
pálinka egyedi értékeire, valamint arra, hogy a magyar kultúra
része, hungarikum.

A Miskolc Dixieland Band nagy ünnepi koncerttel köszönti a
fesztivál vendégét, az 50 éves Benkó Dixieland Bandet.

BOrFÚJTÓ SZENT MÁrTON-NAPI LIBATOr

Ópusztaszer, 2007. november 10.
Az emlékpark Márton-napi eseményei a liba és a bor köré csoportosulnak.
www.opusztaszer.hu

BÖLLÉrNAP, KATALIN-BÁL

VÖrÖSBOrFESZTIVÁL
Villány, 2007. október 5–6.
Villányban minden év október első hétvégéjén élvezhetjük a szüreti napokat.

V. BALATONI NEMZETKÖZI TOJÁSFESZTIVÁL

Siófok, 2007. október 12–16.

Domaszék, 2007. november 24.

A tojás sokoldalúságát bemutató háromnapos, igazi családi fesztivál.

Reggel 6 órától 14 óráig böllérverseny a Köztársaság téren, este
18 órai kezdettel Katalin bál a Domaszéki Sportcsarnokban.
www.domaszek.hu

AZ EGrI VÁr NAPJA

X. SZILVANAP

Az idelátogatók múzeumi és
kézműves foglalkozásokon,
különböző történelmi programokon, haditorna-bemutatókon vehetnek részt.

Szarvas, 2007. szeptember 14–15.
Nagyanyáink receptje alapján készült szilvás ételeket kóstolhatnak meg az érdeklődők színes programok, bemutatók kíséretében.

2007. ősz

CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL

Szilvásvárad, 2007. október 13.

2007.ősz

Eger, 2007. október 17.
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Fotó: Győri Norbert

2007. november 10.
Művészetek Palotája

Idén hét alkalommal Budapesten is látható lesz a Mamma Mia! musical, melynek zenei anyagát a legnagyobb ABBA-slágerek szolgáltatják. A történet egy szigeten játszódik, s főhősnője az esküvőjén
szeretne megbizonyosodni vér szerinti apjáról. A látványban, hangzásban, koreográfiában és előadásmódban is sokat méltatott produkciót a Budapest Sportarénában tekintheti meg a nagyérdemű.
A szervezők a korlátozott jegyszámmal biztosítják, hogy minden
egyes néző teljes értékű élményben részesülhessen.

Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó
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KIÁLLÍTÁS

Arthur és a villangók

A hírhedt

Bonsai Show 2007

Da Vinci-kiállítás

A tízéves Arthur esténként szájtátva
hallgatja nagymamája meséit. Képzeletvilágának fő forrása a nyomtalanul
eltűnt nagypapa varázskönyve, amely
telis-tele van soha nem látott, izgalmas
lényekkel. A kisfiú egyre gyakrabban
teszi fel magának a kérdést: mi van, ha
ezek a történetek igazak? Ha a kedves,
aprócska villangók, akiket nagyapja
rajzain látott, tényleg élnek valahol?
Amikor egy gátlástalan ingatlanfejlesztő le akarja rombolni a nagypapa
házát, Arthur elindul felfedezni a villangók titokzatos világát, hogy megkeresse a mesés kincset és megmentse
a családi otthont.

Manhattanben egyik party éri
a másikat 1959-ben. A fogadások legragyogóbb csillaga Truman Capote. Amikor azonban
meglátja a The New York Times egy brutális gyilkosságról
hírt adó szalagcímét, számára a
partik mindörökre véget érnek.
Capote megszállottan veti bele
magát az ügybe, melynek alapján megírja mesterművét, a Hidegvérrel című dokumentumregényt, és különös kapcsolatba
kerül a gyilkosok egyikével. De
mi történt a zseniális íróval, aki
Capote lelke mélyén rejtőzött?

2007. október 20–21.
Budapest XII., Csörsz u. 18.
Hegyvidék Önkormányzata Művelődési Ház (volt MOM Művelődési Központ)

2007. augusztus 16–november 16.
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
MODEM Művészeti Múzeum

A bonsai tartása a legösszetettebb
művészetek egyike. Kialakítása egy
soha véget nem érő folyamat, ezért
a természettel való együttélés
harmóniáját szimbolizálja. A kiállításon magyar, cseh, szlovák
és osztrák mesterek élő alkotásainak megtekintése mellett alakítási bemutatókon, folyamatos
szaktanácsadáson és egyéb
érdekes
programokon
vehetnek részt a látogatók, valamint lehetőség nyílik bonsai
fák és kiegészítők
vásárlására is.

A reneszánsz mester, Leonardo da Vinci alkotásait
és tervrajzai alapján készült
installációit tekintik meg az
érdeklődők
Debrecenben.
A La mente di Leonardo című
tárlat a firenzei Uffizi Képtárban mutatkozott be a közönségnek, majd Tokióban,
a Japán Nemzeti Múzeumban
volt látható – mindkét helyen
óriási sikerrel. A látványos
kiállítás minden korábbinál
szemléletesebben mutatja be
a reneszánsz zseni gondolkodásának
komplexitását.
A debreceni MODEM Művészeti Múzeum az év legjelentősebb
közép-európai képzőművészeti eseményének ad otthont. Jegyek
július 3-tól a www.jegymester.hu internetes oldalon vásárolhatók.

Vadidegen
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MOZI
Overnight

Vágy és vezeklés

Bemutató: 2007. október 4.

Bemutató: 2007. november 15.

Török Ferenc új filmje a budapesti brókerek világát mutatja
be. Főhőse egy lehetetlennek
tűnő banki tranzakciót próbál
megoldani, miközben alig lát ki
összekuszálódott magánéletéből.
Az egyetlen lehetőséget az Indiában élő gyermekkori cimborája
jelenti – ugyanis egy másik időzónában lévő tőzsde máskor nyit
és zár… A filmben nem kisebb
magyar színészek szerepelnek,
mint Bodó Viktor, Máté Gábor,
Nagy Ervin és Eszenyi Enikő,
valamint az első mozifilmjében
megmutatkozó Pető Kata.

0
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A 64. Velencei Filmfesztivál
nyitófilmjeként szerepelt a
Vágy és vezeklés. A történet
az 1935-ös Angliában játszódik, az év legforróbb napján.
Briony Tallis az arisztokraták
gondtalan életét éli, és amikor
a család összegyűlik hétvégére, a nyomasztó, forró nap előhozza az elfojtott érzelmeket.
A végzetes félreértések miatt
talán örökre megváltozik mindannyiuk élete… A film Ian
McEwan regényéből készült,
a Büszkeség és balítélet rendezőjének tolmácsolásában.

2007. ősz
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Rowena Price oknyomozó riporter célja, hogy barátnője gyilkosát bármi áron rács
mögé juttassa. Elsőszámú gyanúsítottja Harrison Hill, a nagymenő reklámszakember, aki a lány barátja volt. Hogy Hill közelébe férkőzzön, a gyönyörű újságírónő
elhelyezkedik a reklámügynökségnél, és csábító chat-partnerként is kapcsolatba lép
a férfival. Egyre mélyebbre merülnek a macska-egér játékban, és rádöbbennek,
hogy nem minden az, aminek látszik. És vannak titkok, amelyeknek védelmében az
ember semmitől sem riad vissza…
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Bajor földön

ÚTIKALAUZ

nevén az Alter Peter-templom, és
a pazar rokokó belsővel rendelkező
Asamkirche sem esik messze.

A kincseskamrától a kávéházakig

MÜNCHEN, A FESZTIVÁLOK VÁrOSA

A residenz-palotát
I. Miklós és I. Lajos építtette

A múzeumok szerelmesei a bőség
láttán nehéz helyzetbe kerülhetnek, így el kell dönteni, hogy várostörténeti vagy szépművészeti
múzeumokba látogassanak-e el.
A főtértől szintén nem messze lévő
Residenz-palota a Münchent hatszáz évig uraló Wittelsbach hercegi családé volt. Mivel a Napóleonnal kötött szövetség 1806-ban királysággá
emelte a tartományt, így a Residenz tulajdonképpen királyi palota, benne a híres Királyi
Színházzal. A kincseskamrát, a könyvtárat és
a gyönyörű, reneszánsz stílusban épült arcképcsarnokot ne hagyjuk ki. A palotától nem meszsze találjuk Európa egyik legnagyobb angolparkját, ahol a hitleri
korszak egy jellegzetes épülete
is található. Ebben működik
most a modern művészetek múzeuma. A művészetrajongók kiindulópontja
a neoklasszicista Königsplatz. Ennek a térnek
a közelében találjuk az ókori gyűjteményt és
a kőtárat, amelyek a régi görög világ kincseit

...A Városi Képtár
a müncheni művészek munkáiból válogat...

Az egykori serfőző szerzetesek is tudtak valamit: egyszer még milliók fognak telepedni délutánonként a korsók mellé, és ebből nemcsak csinos bevételre fog szert
tenni München, de egész Bajorország önazonosságának
meghatározója lesz a gyöngyöző nedű.

M

ünchenbe nem lehet rosszkor
érkezni. A bajorok fővárosában a rendezvények és fesztiválok úgy érik egymást, mint
a sörözők. Vonatunk a főpályaudvaron, a belváros kapujában tesz ki minket. Ha esetleg
még nincs szállásunk, az információs iroda
ennek megtalálásában is rendelkezésre áll. Itt
juthatunk a nélkülözhetetlen, zsebre vágható
várostérképhez is. De lakjunk bárhol is, a németek örömmel igazítanak el a város forgatagában. A müncheni nyüzsgésbe rögtön a Neuhauser Strassén vetjük bele magunkat, ahol
egyben az üzletek árszintjét is ellenőrizhetjük. Rövidesen a kettős tornyú Frauenkirchéhez, a Miasszonyunk templomához jutunk,

őrzik. A Városi Képtár a müncheni művészek
munkáiból válogat. A további múzeumokban
a látogató az európai festészet szinte minden
korszakával találkozhat. De mindezzel ne hétfőn próbálkozzunk, mert a hét első napján általában a német múzeumok is tartják magukat
a szünnaphoz. Forduljunk tehát rá a közeli Ludwig- vagy a Leopoldstrasséra. Schwabingban
járunk, München 1830-as években tervezett
tengelyén. I. Lajos bajor király felügyelete alatt
átfogó tervezőmunka kezdődött, amelynek
eredménye ma is meghatározza a város alaprajzát. Ekkor kapta mai arculatát Schwabing,
a központtól északra eső városrész is. Itt meglepő sűrűségben sorakoznak a kávézók, bárok
és mulatóhelyek. A falatozótól a méregdrága
egzotikus étteremig széles palettáról válogathatunk. Érdemes betérni valamelyik helyre,
és rákérdezni a bajor specialitásokra. A német
konyha, mint olyan felől nem érdemes érdeklődni, mert nem létezik. Viszont minden tartománynak megvan a maga kiérlelt és régi hagyományokon nyugvó étlapja. A vöröskáposztával
és gombóccal tálalt sertéscsülök nem ismeretlen fogalom idehaza sem, de persze ezt megkapjuk a sörkertekben is. A zsemlegombóccal
tálalt szalontüdő viszont már éttermi bajor
fogás, mint ahogyan a fehér káposztalevélbe
göngyölt fasírozott is. Rendeljünk mindez után
forró szilvásgombócot vaníliaöntettel!

München 70
színháznak és 50
múzeumnak ad
otthont

melynek kriptájában számos bajor herceg és
bíboros alussza örök álmát. A toronyból pedig szépen látszanak az Alpok láncai. A város
gyújtópontját jelentő Marienplatzon érdemes
elidőzni. Itt van a Régi és a neogót Új Városháza is. Az előbbiben játékmúzeumot, utóbbi
árkádjai alatt a turistahivatalt találjuk. Pár
percre innen van a Viktualienmarkt, minden
piacok mintaképe, rogyásig telt zöldség- és
gyümölcspultokkal, fűszer- és virágstandokkal. Itt érdemes kipróbálni a bajor specialitások valamelyikét, a sertéssültet vagy valami
jóféle fűszeres kolbászt. Mint Münchenben
minden, ez is jobban csúszik egy kis sörrel…
A sajtárusnál pedig mindenképpen kérjünk
kóstolót. A főtértől a Szent Péter, ismertebb
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A sörkertekben önkiszolgálás van, ám
a legnagyobb tumultusban is türelmesen
várja mindenki a maga Mass-át, vagyis literes korsóját. Haladóbb sörfogyasztók megvehetik a sörkertújságot, amely
minden müncheni sörivó hely átfogó és
kimerítő kalauza. Az Oktoberfest azonban minden sörkerti hangulatot felülír.
Az évről évre szeptember végétől két hétig
tartó mulatság az egész várost lázba hozza,
nemkülönben a messzi földről csakis erre az
alkalomra érkezett turistákat. Hatalmas sátrakban végeláthatatlan hosszúságú asztalok
állnak, és bajor népzene mellett emelkednek
a korsók – ki tudja hányszor. A hely okán
csak Wies’n-nek nevezett fesztivált 1810 óta
rendezik meg, és mára Európa egyik legnagyobb rendezvényévé vált, ahol a kosztümös
parádéra, a kirakodóvásárra és persze a sör
minőségére több millióan kíváncsiak.

InterCity Magazin

automatákból EC-kártyával, valamint
nemzetközi kreditkártyákkal.
• München a többi német városhoz képest
igen drága. A hotelek árai 45 eurótól kezdődnek, a hosteleké 30 euró körül mozog.
• Münchennek igen fejlett a tömegközlekedés-hálózata, így S-Bahnnal, U-

Bahnnal, villamossal vagy busszal
könnyedén és gyorsan eljuthatunk a
város leglényegesebb helyszíneire.
A tömegközlekedés 2-3 euróba kerül.
A taxik alapdíja 2-3 euró körül mozog, kilométerenként legfeljebb két
eurót kérnek a sofőrök.
Kerékpárral is élmény közlekedni, hiszen komoly kerékpárút-hálózattal rendelkezik a város. A kerékpárkölcsönzés
legolcsóbb és legegyszerűbb módja, ha
hívjuk a 07 000 522 55 22-t vagy interneten fölmegyünk a www.callabike.de
oldalra és regisztrálunk. A regisztrációs
díj 5 euró, ezen legfeljebb napi 15 eurót
kell fizetnünk egy bicajért.
• Németországban mindenki maga dönt
arról, hogy ad-e borravalót vagy sem
(mértéke a fizetendő összeg kb. 10%-a).
• Magyar Nagykövetség elérhetősége
Vollmannstr. 2., 81927 München
Előhívó:
- külföldről/mobilról: +49 (89)
- országon belülről: 089
Telefon: 91-10-32, 96-22-80-229
Ügyelet: 91-10-78
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Események egész évben

Míg Stuttgart a Mercedes, addig München
a BMW fellegvára. Az talán túlzás, hogy a két
város élesen rivalizál autóipari kérdésekben,
de az már igaz, hogy a legendás három betű
a bajor kultúra része lett. Jelen pillanatban
a BMW-múzeum átépítés miatt zárva van,
a kiállítás az újranyitásig a közeli Olympiaparkban rendezkedett be. Az 1972-es olimpiára
épített, 78 ezer ember befogadására alkalmas
stadion ma a Bayern München labdarúgócsapat otthona. A tévétorony tetején étterem és
csodás panoráma fogadja a betérőket. A város nyugati peremén találjuk a német barokk
egyik legjelentősebb alkotását, a XVIII. századi Nymphenburg kastélyt. A francia mintára
épült parkot tavak szabdalják, de találunk itt
még műromokat és vadászkastélyt is.
Egyébként, ha München környékén teszünk
kirándulást, akkor tóból és kastélyból egyaránt számosat fedezhetünk fel. Elővárosi vonattal egyszerű elérni a Starnbergersee-t, ahol
felülhetünk egy gőzhajóra is. Az Ammerseetől pedig nincs messze a vidék legjobb sörfőzdéje, a Kloster Andechs. Igen, a kolostor lakói
már évszázadok óta élvezik a vidéki levegő és
a jófajta házi sör adta előnyöket. Üljünk ki mi
is a sörkert teraszára, és pihenjük ki a város
fáradalmait. A Münchentől északra található
Schleissheim és Freising együttes meglátogatása mindenkinek ajánlható. Előbb térjünk be
Miksa Emánuel XIX. századi kastélyába, majd
vegyük célba a világ első, több mint 850 éves
sörfőzdéjét a bencés apátságban, Freisingben.

Münchent meg lehet ugyan ismerni, de törekedni kell a visszatérésre is. Mert mindig
akad valami, ami már nem fért a programba: egy galéria, a filmgyár, a bevásárló utca
még alaposabb áttekintése, vagy egy félreeső, de hívogató söröző. Télvíz idején se
mondjunk le a városról, óriási karácsonyi
vásárt találunk az események középpontjában, a Marienplatzon. Még be sem köszönt
a tavasz, máris indul a fesztiválszezon –
a farsangi ünnep legalább olyan ismert,
mint Vilmos herceg sörháza. Szabadtéri hangversenyek, az operafesztivál és a
Starkbier, az erős sör ünnepe teszik zsúfolttá az egész évben tartó müncheni évadot. Bökjünk a naptár bármelyik hetére, és
irány München, az események városa!
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Útvonalterv
Például így is eljuthatunk Münchenbe*

Budapest
München
13:10 Budapest-Keleti pu. 20:34 München Hbf.
20:35 Budapest-Keleti pu. 06:17 München Hbf.
München
Budapest
23:45 München Hbf. 09:08 Budapest-Keleti pu.
09:28 München Hbf. 16:48 Budapest-Keleti pu.
* Az igényeinek megfelelő ajánlatokról érdeklődjön
a nemzetközi jegykiadó helyeken, illetve
a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.

Kuthi Áron

BMW-gyár és múzeum
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• Pénznem: euró
• Készpénz éjjel-nappal felvehető a pénz-

A BMW hazája

CAN READ

...Ide minden este leköltözik
az alpesi lejtők hangulata:
bajor táncelőadást és polkát
láthatunk...

Hasznos tudnivalók

N

A másfél milliós város pihenőszigetei egyértelműen a sörkertek, sörpincék és sörházak.
Itt a sörfogyasztásnak olyan nemzeti kultúrája van, amely már legalább egy évezrede
„beitta” magát az emberek lelkébe, tudatába. Húzódjunk be délután egy Kneipébe,
vagyis kocsmába, vagy keressük
fel a száz sörkert (Biergarten)
egyikét, és ücsörögjünk kicsit
a müncheniek között. A sokszor
politikai természetű társalgásfoszlányokból nem leszünk ugyan
okosabbak, tervezzük meg inkább a következő úti célt, vagy fogyasszunk el egy fehér kolbászt krumplival. Aki nagyon szomjas, vegye
az irányt a legendás Hofbräuhaus felé.
Igen, ez az a hely, amely örökre beírta
magát a sörtörténelembe. V. Vilmos 1589-ben alapította az azóta
is igen sikeres és világhíres főzdét. Bajorországban a sör társadalmi viták okozója lett a XIX.
században, hiszen a sörházat
csak előkelők látogathatták.
A demokratikus szellem azonban győzött. A Hofbräuhaus
kapuit 1828-ban királyi rendelet nyitotta meg a széles közönség
előtt. A hatalmas, félköríves ablakokon keresztül máris ízelítőt kaphatunk a
benti hangulatról. Ide minden este leköltözik
az alpesi lejtők hangulata: bajor táncelőadást
és polkát láthatunk, amely talán kicsit tömegélmény, de ahogy mondják: ezt is látni kell!

Theatinkirche az Odeonplatzon

U
O

A sör szentélyeiben

Y

Hofbräuhaus – a királyi serfőzde
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Bajor csemegék
Aki már járt Münchenben, az biztosan emlékszik, milyen ínycsiklandozó finomságokat kínál a bajor konyha. Nos, most két jellegzetes ételt ön is elkészíthet!
Elkészítés:
A vöröshagymát, a bazsalikom-, a babérés a kakukkfűleveleket apróra felvágjuk,
és a páclé többi hozzávalójával összekeverjük. A borjúcombot 12 órára belehelyezzük, majd időnként megforgatjuk.
12 óra elteltével a húst kiemeljük, alaposan lecsöpögtetjük, és bő olajban mindkét oldalát alaposan megsütjük. Ezt követően a páclevet ismét a húsra öntjük, és
körülbelül másfél órán keresztül ebben pároljuk. Időközben az öntetet is összeállítjuk.
A marhahúslét a fehérborecettel és a cukorral fazékba öntjük, és addig főzzük,
amíg barna, szirup jellegű szószt nem ka-

punk. A zsemlegombóc elkészítéséhez
a zsemléket karikákra vágjuk, majd egy
tálba helyezve, langyos tejjel leöntjük.
A lilahagymát, a petrezselymet és a füstölt
szalonnát apró kockákra vágva forró olajban megdinszteljük, majd ezt követően
a két tojással, sóval, borssal, szerecsendióval
a zsemlékre öntjük, és óvatosan összeforgatjuk. Harminc percig pihentetjük, majd
gombócokat formálva sós vízben kifőzzük.
A megpuhult borjúcombot a pácléből kiemelve felszeleteljük, majd egy-egy zsemlegombóccal, szósszal leöntve tálaljuk. Díszítésként főtt brokkolirózsákat használhatunk.

Borjúcomb
zsemlegombóccal
Hozzávalók (4 személy részére)

1 közepes nagyságú borjúcomb
1 evőkanál olaj
Páclé:
2 fej vöröshagyma
3 db bazsalikomlevél
3 db babérlevél
2 narancs leve
1 citrom leve, só, bors
kevés szegfűszeg, kakukkfű
Öntet:
2 dl marhahúslé
2 evőkanál fehérborecet
2 teáskanál cukor
zsemlegombóc:
12 szikkadt zsemle
2 dl tej
2 evőkanál margarin
2 fej lilahagyma
2 tojás
5 dkg füstölt szalonna
kevés petrezselyem
só, bors, szerecsendió

Édes almácskák
Hozzávalók (8 darab elkészítéséhez)

8 darab kisebb méretű alma
(lehetőség szerint golden)

6 dkg cukor
0,7 dl víz
1 teáskanál piros ételszínező por
2 teáskanál ecet
6 hurkapálcika

2007. ősz

Elkészítés:
Az almákat jól megmossuk, majd darabonként egy-egy hurkapálcikára felszúrjuk.
A cukrot vízzel és a piros ételszínező porral
egy lábasban összekeverjük, és magas hőfokon
addig főzzük, míg a cukor karamellizálódni

nem kezd. Ekkor a tűzről gyorsan levesszük,
és megforgatjuk benne az almákat. Ügyeljünk
arra, hogy a gyümölcsöket egyenletesen befedje a máz. A merítést követően az almákat
egy tálcára tesszük, és hűlni hagyjuk.

InterCity Magazin
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AKCIÓS AJÁNLATOK

Utazzon
Sörkertek, BMW és a Bayern,
na és persze az Oktoberfest
– számtalan információt kaphattunk kis müncheni ajánlónkból. Persze emellett még
sok és érdekes úti cél, például
a gazdag Zürich és a gyönyörű Erdély is kerülhet ősszel
látókörünkbe. Most mindhárom városba kedvező áron
utazhat vonattal!

AKCIÓS AJÁNLATOK

velünk!

Erdélyi felfedezőút

Bajor Állami Operaház

München
Múzeumok és sörkertek, BMW és a Bayern, na és persze az Oktoberfest – sok
információt kaphattunk kis müncheni
ajánlónkból, és sok érdekes úti cél került
látókörünkbe. Az, hogy a serfőző szerzetesek hogyan jutottak el Münchenbe, rejtély
– biztosan nem vonattal. Ám, hogy nekünk
ne szerzetesként kelljen megérkeznünk a
városba, s már az úton belekóstoljunk a

serfőzők munkájának gyümölcsébe, minket bizony vonatra csábíthat. Emellett szól
a MÁV-START müncheni ajánlata is, mely
révén most akár 29 Euróért (7229 Ft)* is
eljuthatunk a bajor fővárosba. A jegyeinket azonban ajánlatos minél előbb megvásárolni, mivel az akciós jegyek korlátozott
számban állnak rendelkezésre – bár, mint
azt bemutató írásunkból megtudtuk, Münchenbe nem lehet rosszkor érkezni.
Bran kastély

Sokunk előtt ismertek, rokonlátogatások és
osztálykirándulások kedvelt célpontjai az erdélyi járások. Ám picit jobban körültekintve,
a gyerekkori emlékek mentén egy felfedezésre
váró ország körvonalazódik ki, megannyi látnivalóval. A román turizmus utóbbi években
mutatott fejlődésének köszönhetően ma már a
nyári és téli kikapcsolódást kedvelők egyaránt
színvonalas célpontok között válogathatnak:
Erdély-szerte hévízek és gyógyfürdők, valamint sípályák várják a pihenni vágyókat.
Érdemes tehát tájékozódni a keleti szomszédaink nyújtotta lehetőségekről, és érdemes vonattal megcélozni a Kárpátokat, mert ma már
kedvező áron és kényelmes körülmények között (InterCity–, EuroNight– járatokon) zakatolhatunk el akár rokonainkhoz, akár választott üdülőhelyünkhöz.
Hozzávéve, hogy menettérti jegy vásárlása
esetén 50% kedvezményt kapunk, pláne megéri végigböngészni a MÁV-START román
ajánlatait: Bukarest 76,40 €; Szatmárnémeti
40 €; Temesvár 34,80 €; Nagyvárad 28,40 €;
Kolozsvár 42,60 €; Csíkszereda 62 €; Sepsiszentgyörgy 54,80 €; Brassó 62 €; Segesvár
54,80 € áron érhető el. (Az árak a kedvezmény
levonásával, 2. osztályra és menettérti útra vonatkoznak.)

Zürich, a kutak városa

München tömegközlekedési hálózata mintegy 20 villamosvonalból, 83 buszjáratból, 7 U-Bahn és 10 S-Bahn vonalból áll.
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Az Alpok hófödte csúcsainak és a Zürichitó kékségének páratlan látványa fogadja
a Svájc legnagyobb városába látogatókat, ám
a természet szépségén felül Zürich belvárosa
sem mindennapi látnivalókat tartogat vendégei számára. Az állítólag a világ legjobb
életszínvonalával bíró városban található
a legtöbb ivókút Európában, rengeteg a virágos park, de ide látogatva mindenképpen
meg kell ismerkednünk az óváros középkori
hangulatával is. A zürichi főpályaudvarról
induló Bahnhofstrassén végigsétálva az egymást érő bankok és biztosítók tudatosítják
bennünk, hogy a páratlan szépségű város
egyben a világ egyik pénzügyi központja is.
S hogy a Bahnhofstrasséig miként jussunk
el? Stílszerűen vonattal: Zürich ugyanis
többféle vonattípussal, akár már 39 eurótól
(9722 Ft)* is elérhető! Indulás előtt azonban
tanácsos pontosan és időben megtervezni
utunkat, hogy a számunkra legkedvezőbb
ajánlatot válasszuk.
*Az árak a forint/euró árfolyamváltozás függvényében módosulhatnak.
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Zürich, Svájc legnagyobb városa
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ALAGÚT

Próféta vagy sarlatán?

Nostradamus,
aki ismerte a jövőt

embernek túl isteni, istennek túl
emberi volt. Azt pedig, hogy mi
is a valóság, vagyis hogy ki is volt
pontosan Nostradamus, jótékony
homály fedi. Sokan sarlatánnak
tartják, mások emberfeletti képességeket tulajdonítva neki a proféták pulpitusára emelik őt. Annyi
tény, hogy létezése így vagy úgy,
de mindenkit megérintett – műveit többször magyarázták és fordították, mint a Bibliát.

M

ár családja is különleges nézeteket vallott: apáról fiúra
szállt az a hagyomány, hogy
a bibliai Jákób és Lea egyik
fiának, Isszakárnak törzséből származnak.
Bár erre vonatkozó bizonyíték nem maradt
az utókorra, az azonban bizonyos, hogy felmenői között rendkívül sok tudományokban
jártas, tudós ember akadt. Nagyszülei Provence egyik római eredetű kis városkájában,
Saint Rémyben éltek, távol a vidék nyüzsgő
központjától. Ide született Michel de NostreDame, latinosított nevén Nostradamus, 1503.
december 14-én. Nagyszülei révén jómódú,
köztiszteletnek örvendő katolikus zsidó családban nevelkedett. Apai nagyapja Pierre de
Nostre-Dame, René a király, anyai nagyapja,
Jean de Saint-Rémy pedig János kalábriai herceg udvari orvosa volt. Ez utóbbi volt talán
a kis Nostradamusra a legnagyobb hatással,
hiszen tőle tanulta a csillagászatot és az asztrológia tudományát. Még iskoláskorú volt,
amikor a legenda szerint első, különös látomását átélte. Ekkor még nem fordított különösebb figyelmet ezekre a furcsa képekre,
mindennapjait sokkal inkább a különböző tudományoknak szentelte. Elképesztő módon
tanult meg ugyanis mindent, ami elé került:
több tucat nyelven beszélt, rendkívüli tehetsége volt a matematikához, az asztrológiához.
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A pestis csodadoktora
Talán ezért, talán nagyapai hatásra, de korának legjobb iskolájába íratták be, a Montpellier orvosi egyetem hallgatója lett. Itt is
a kiválóságok közé tartozott, sőt, az anatómiát társaihoz képest mesteri fokon értette.
Már-már egyenes lett volna útja a legmagasabb doktori cím elnyeréséhez, de karrierjét derékba törte a pestisjárvány. Látszólag.
A mindössze 17 éves Nostradamus elindult,
hogy a fekete halálban szenvedőknek segítségére legyen. Az emberiség történetének
legnagyobb fertőző kórja milliókat ölt meg,
de a medikushallgató a nyári hőségben védőöltözetben járta a betegség sújtotta nagyvárosokat – Narbone-t, Carcassont, Toulousse-t,
Bordeaux-t –, és nem lett a járvány áldozatává. Munkatársai rosszallóan figyelték minden
mozdulatát, soha nem látott gyógymódjait,
így sürgetővé vált, hogy messzire meneküljön az inkvizíció ítélete elől. Teljesen új életet
kezdett Salonban, ahol nemcsak a sarlatánsággal vádolókat hagyta maga mögött, hanem első felesége és két gyermeke emlékét
is, akiket nem tudott megmenteni a halálos
kórtól. Még ebben az évben újra megnősült:
egy dúsgazdag özveggyel, Anne Ponsart
Gemelle-lel kötötte össze az életét. 1540-ben,
mintegy 20 évnyi harc után, a pestisjárvány
pusztítása alábbhagyott, az orvost pedig
újabb tudomány kezdte érdekelni, mégpedig
a kozmetika. Az általa készített krémek és
kozmetikumok híre messze földre szállt, így
történhetett, hogy Medici Katalinhoz is elért,
aki rajongott a szépítőszerek iránt, ezért Nostradamust gyorsan udvarába hívatta. Az illatszerek és pacsulik mellett a királynő kíváncsi
volt vendége jóstehetségére is, mert ezekben
az években az orvos-kozmetikus már kisebb
jövendölésekkel is foglalkozott. A pártfogolt
első víziójában a királynő mindhárom fiát látta a trónon. Katalinnak tetszett a jóslat, amit
130 arannyal jutalmazott, s amely a jós halála
után valósággá is vált: fiai ugyanis rövid ideig
éltek, szörnyű halált haltak, így uralkodásuk
olyan rövid volt, hogy a királyi korona csakhamar mindannyiuk fejére felkerült.

A centúriák mestere
A megdöbbentő látomás csak a királyi udvarban járt jutalommal, hiszen az inkvizíció idején
bárki az életével fizetett az effajta okkultizmusért. Nostradamus mégsem félt a következményektől – sokak szerint azért, mert többször
látta halála helyszínét és időpontját maga előtt,
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amikor furcsa képek kerítették hatalmukba.
Ezek a víziók szinte menetrendszerűen érkeztek az életébe. Egy hosszú nap után, amikor
fáradtan megtért otthonába, leült sárgaréz állványra helyezett, vízzel teli üveggömbje elé, és
addig révedt a gömbbe, amíg meg nem szállta
az ihlet. Egyesek szerint ebben a morfium is
segítségére volt, míg mások szerint ez a módszer már nem volt új keletű, mind a cigány
javasasszonyok, mind pedig a Platón-hívő
Iamblichus is alkalmazta. Ez utóbbi könyvében le is írta, hogy
a jóslásokhoz valamilyen tükröződő felületbe (tükör, víz,
vér, bor) bámulást javasol.
A könyv 1547-ben jelent meg,
és egyesek szerint Nostradamus bizonyosan olvasta. A próféta biztos volt benne, hogy az
elé táruló látomások a jövő hírmondói, s hitt benne, hogy minden épp úgy fog megtörténni, ahogyan az a szemei előtt játszódott
le. Meggyőződését sorra erősítették
valósággá váló látomásai, ezek közül az egyik
legismertebb, melyben előre figyelmeztette II.
Henriket, hogy csatában hal majd meg.

...Az ifjú oroszlán felülmúlja az öreget
Harci mezőn páros viadalban:
Arany kalitban kidöfi a szemét.
Két csapás (seb egy) első, aztán meghal, kegyetlen halállal...
Egy évvel az első próféciák kiadása után
II. Henrik egy lovagi torna során meghalt, mert
egy lándzsahegy a fejébe fúródott. Az eset után
Katalin a jövendőmondót saját házában kereste fel, udvari tanácsosi és királyi orvosi kitüntetést adományozott neki. Nostradamus mégsem
bírta sokáig a palota vendégszeretetét: néhány
év múlva újra visszatért Salonba, ahol előkelő vendégek számára készített horoszkópokat,
és folytatta a centúriák írását. Nostradamus
ezer, egyenként négysoros, verses próféciát írt,
ezeket tíz, egyenként százas csoportba sorolta
– ezeket nevezzük centúriáknak.

Kísérteties egybeesések
Első könyve próféciáit még háza padlásán
írta. Itt figyelte, vizsgálta a csillagokat, hiszen
minden verset, minden jövendölést valamilyen csillagálláshoz kötött. Később – a legenda
szerint – már nem volt szüksége elvonulásra,
nyugalomra, sokszor hirtelen szálltak rá
a jövő árnyképei. A jóslatok megfogalmazá-

Nostradamust árbrázoló falfestmény
Salon de Provence-ben
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sára egy különös, egyedi nyelvet választott,
amelyhez leginkább francia, olasz, provanszál, görög és latin szavak keverékét használta fel, és hogy titkosítsa a jövendölés idejét is, a négysoros versekben az időrendet is
összekeverte. Száz ilyen négysoros versike
alkotta a tíz centúria mindegyikét, kivéve
a hetediket, amely csak 42 verset tartalmaz.
Neveket és dátumokat is tartalmazó jövendölései közül 103 biztosan téves. Közülük a legismertebbek talán az 1988-ra ígért földrengés vagy az 1994-re jósolt III. világháború.
De persze van néhány olyan is, amely szinte
pontról pontra úgy történt, ahogy azt Nostradamus megírta. Még a kritikusok sem találnak ezekre más magyarázatot, mint hogy
az egybeesések csupán a véletlen művei. Függetlenül, hogy melyik véleményt fogadjuk el,
az vitathatatlan, hogy bizonyos jóslatait az
egész világ ismeri és értelmezi. Ilyen például
a Hitler-jövendölés, amelyben Hitler neve
helyett Hister szerepel. Ezt az 1930-as évek
előttig az Isterrel, a Duna latin nevével hozták összefüggésbe, míg a ’30-as évek elején
Goebbels fel nem hívta a próféciára Hitler
figyelmét. Csakhogy a vers szomorú véget
ígért Hitlernek, ezért azt meghamisították,
és dicső győzelemre írták át zárszavait.
Az eredeti szöveg így hangzott:

...Éhségtől dühödt vadállatok fognak
átúszni a folyókon, a csatatér nagyobb
része Hister ellen lesz, vasketrecben
vonszolják a nagy embert, míg
Németország gyermeke semmit
sem tart tiszteletben...

fesszorok keresik a négysoros magyarázatát,
valamint azt a kapaszkodót a sorok között,
ami alapján biztosak lehetnek benne, hogy
a jövendőmondó előre látta a tragédiát.

...A nagy víz másik oldalán alászáll két
nagy madár, a királynő kinek keze tüzet tart trónja vízből emelkedik, s látja
amint a két ördögi torony leomlik...
Vajon valóban erre a szörnyűségre utal, vagy
ez is csupán belemagyarázás, véletlen egybeesés? A válasz várat magára, legalábbis addig,
míg meg nem fejtik Nostradamus verseinek
kódrendszerét, nyelvezetének rejtvényét. Így
abban sem lehetünk biztosak, hogy jövőnkről írt látomásait hogyan kell értelmeznünk.
Centúriái között találhatunk olyat, amelyik
szerint a huszonegyedik század elején várható egy harmadik, de rövid ideig tartó világháború, ahol megjelenik majd az Antikrisztus,
akit Sudamként nevez meg. Az összecsapás
Nostradamus szerint minden eddiginél hatalmasabb lesz:

...Tűz a levegőégből a királyi épületre,
Midőn a háború fénye alábbhanyatlik,
Hét hónap nagy háború, gonosz emberek halála, rouen, evreux a királynak nem fog hiányozni...

Ezután egy
nagyon boldog és bőséges
békekorszak következik, amit majd
véreskezű diktátorok
kegyetlen háborúja
vált fel. Utolsó versei
között a világvége időpontját is megemlíti:
hozzávetőleges
számításai szerint körülbelül az i. sz.
3. évezred végén
fog eljönni. Hogy valóban így lesz-e, senki sem
tudja, talán csak maga Nostradamus volt biztos benne. Mint ahogy saját halála idejében is.
Utolsó jóslatát orvosával közölte, aki így köszönt el az asztrológustól: „A holnapi viszontlátásra!” A haldokló így felelt: „Mire felkel
a Nap, engem már nem talál itt élve.” Holttestére másnap reggel saját orvosa talált rá...
Kovács Tibor
Források: Fekete Sándor Pál: Nostradamus titokzatos könyve: A Próféciák, Média Kiadó, 1991
Jean-Aimes de Chavigny Nostradamus (Szerző),
Ligeti Pál (Fordító), Ádám Péter (Lektor): Nostradamus, Jóslatok az ezredvégről, Oraculum Kiadó, 1990.

A másik kísérteties egybeesés az 1666-os
londoni tűzvészre utal, ahol Nostradamus
az évszámot is pontosan meghagyta az
utókor számára:

...Igazak vérét követeli majd a londoni
tűz, amelynek háromszor húsz,
meg hat lesz az esztendeje.”....

Mit hoz a jövő?
Még ma is sokan vitatják, hogy VI. 97. számú próféciája valóban a 2001. szeptember
11-ei terrortámadásra utal-e, mindenesetre
a versből számtalan verzió feltűnt az interneten és az újságok hasábjain. Tudósok és pro-
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Karperec:
Mango, 2499 Ft

Őszi trend

Nyaklánc:
Mango, 3999 Ft

Kalap:
Marks&Spencer,
7990 Ft

Pulóver:
Mango, 9499 Ft

Sajnos, nincs mit tenni, lenge nyári ruháinkat fel kell váltanunk blézerre, nadrágra, melegebb holmikra. Utazzanak velünk az idei ősz
divatvilágába!
Karperec:
H&M, 1490 Ft

Fülbevaló:
Miss June, 2090 Ft

Blézer:
H&M, 7990 Ft

Top:
Mango, 6399 Ft

Bolero:
Mango, 6399 Ft
Fülbevaló:
H&M, 1090 Ft

Napszemüveg:
Promod, 3500 Ft
Táska:
H&M, 21 990 Ft

Táska:
Mango, 15 899 Ft

Sort:
Mango, 7999 Ft
Bokacsizma:
Gas, 84 900 Ft

ÜZLETEK

Blúz:
Mango, 9599 Ft

ruha csatos övvel:
Mango, 15 899 Ft

Horgolt, átkötős
kardigán:
Mango, 7999 Ft
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Gas
Mammut I.,
WestEnd City Center,
Árkád Bevásárlóközpont

Marks&Spencer
Mammut II.,
Árkád Bevásárlóközpont,
WestEnd City Center

H&M
Budapest, Váci u. 12.

Miss June
Dock Áruház,
Budapest, Kígyó u. 4–6.
Sinéquanone Rózsakert
Bevásárlóközpont

Mango
WestEnd City Center,
Budapest, Váci u. 19–21.
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Tappancsról
tappancsra
Falmászás
Az igazsághoz persze az is hozzátartozik,
hogy a falmászók is lehetnek profik, sőt azok
is, országos és nemzetközi versenyekkel. Az
ő mozgásuk szinte már követhetetlen a laikus szemek számára – ördöngös sebességgel
kúsznak fel a legmagasabb falak tetejére is.
Mi azonban, minden tiszteletünk mellett,
most nem róluk fogunk írni, hanem azoknak
szeretnénk kedvet csinálni ehhez a remek
sporthoz, akik még csak játszanak a gondolattal. Tudniillik, hogy milyen jó is lenne valami
olyan hobbit találni, ami egyszerre jelent fizikai és szellemi kihívást, karbantartja a testet,
erősít, de nem veszélytelen, télen-nyáron űzhető és nem különösebben költséges. Nos, a
falmászás az imént felsorolt kritériumoknak
maradéktalanul megfelel.
Sziklát mászni nem olyan egyszerű, éppen
ellenkezőleg. Rendkívül veszélyes és hihetetlenül sok gyakorlást igényel, mire az ember
megpróbálkozhat akár csak egy közepes méretű és mérsékelten veszélyes képződménnyel
is. A „gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni”
szabályt pedig sehol nem lehet egyszerűbben
betartani, mint az országszerte gombamód
szaporodó falmászótermekben. Ott ugyanis
adnak felszerelést, vannak képzett oktatók,
nem kell kapkodni, ha hétfőn nem sikerült
három méterre felkapaszkodni, majd sikerül
kedden, és abszolút biztonságos. Ráadásul

akár családi programot is lehet belőle csinálni, hiszen a falon fel-le liftező lurkók könnyen
kedvet csinálhatnak a szülőknek is egy kis
testmozgáshoz.

Megmászni izomból
A gyerekeknek persze most is könnyebb dolguk van. Ők ugyanis még könnyű súlyúak, és
kis tömegükhöz viszonyítva elég erősek is ahhoz, hogy a falba csavarozott különféle méretű
és alakú tappancsokon megtartsák, felhúzzák
magukat. A falmászás ugyanis jelentős fizikai
erőt igényel – minél komolyabban csinálja az
ember, annál inkább. Éppen ezért kezdőknek
a technikák elsajátítása mellett nem árt bizonyos izmokat már előre megerősíteni. Nagyon
fontos, hogy az ujjainkkal stabilan tudjunk kapaszkodni. Még akkor is, ha netán egyik lábunkkal sem találunk tökéletes támasztékot,
hanem csak úgy tessék-lássék módon, lábujjhegyen támaszkodunk éppen. Ugyanez a pozitúra igényli az alkar megerősítését is, a többi
(felkar, has, vállak) pedig majd erősödnek a
gyakorlások során.

Minden egy méternél magasabb kidudorodásra felmászni nem csak gyermekkori
szenvedély lehet, meglett
felnőtt emberek is büszkén
vállalják, hogy ők bizony
másznak. A profik sziklákon,
míg az amatőrök egy tornateremben felállított mászófalon is jól érzik magukat.
cipő, aminek tökéletesen kell illeszkednie a
lábra (de ne nagyon szorítson), mert csak így
nyújt biztos támaszt, és csak így lehet vele akár
a legkisebb tappancson is megtámaszkodni.
Az üzletekben általában kétféle: gyakorló -, és
profi cipő közül kell választani. A gyakorlócipőnek vastagabb, keményebb az orr-része (ez
a mászócipő legtöbbet használt része, szinte
csak ez kopik), így nehezebben kopik ugyan,
viszont könnyebben csúszik le az elemekről.
Viszont ennek is megvan a maga előnye: a sok
csúszkálás között a kezdő mászó biztosan elsajátítja a legjobb, legkifizetődőbb technikákat. Vásárláskor érdemes szakértő segítségét
kérni.
Hasonlóan fontos a kényelmes ruha is: a falmászás teremsport voltából adódóan télen is
viselhetünk kényelmes rövidnadrágot és pólót, ez utóbbi esetében az sem baj, ha ujjatlan
– ez még kényelmesebbé teszi a mászást.

Első a biztonság

Mászási technikák

A legfontosabb azonban minden esetben a
mászó biztonsága, ezért számos eszköz felel,
amelyeket a mászóklubokban folyamatosan
ellenőriznek. Ezek közé tartozik alapfokon
a nagy teherbírású, rugalmas mászókötél, a
karabinerek és a beülők – ezek azok a fura
hámok, amiket úgy kell felvenni, mintha az
ember egy nadrágba lépne bele. Ehhez csatlakoznak a kötelek. Szintén fontos „része”
a mászásnak a biztosító, aki a klubok alkalmazottja. Megbízható, gyakorlott mászó,
akire bátran rábízhatjuk magunkat. Ő kezeli
a köteleket, húzza, ereszti, és megtart bennünket, ha valamilyen fatális véletlen folytán
lecsúszunk egy fogásról, és a vártnál gyorsabban indulunk el lefelé. A kötelek a falban is
biztosítva vannak oly módon, hogy egy átlagos súlyú ember tömegének többszörösét is
elbírják. Mászófalról leesni egyébként szinte
lehetetlen, feltéve, ha a kezdő (és haladó) mászó minden szabályt betart.

Az első, amit mászás előtt, még gyakorlott mászóként is érdemes megtenni, hogy többé-kevésbé kinézzük a mászni kívánt útvonalat: hol
lesz majd biztos fogásunk, hol kell ügyeskedni
egy kicsit. Kezdők mindig olyan kötéllel másznak, ami a fal tetején van biztosítva – egyik
végébe a mászó, másik végébe a biztosító köti
be magát. Ilyen esetben, ha a biztosító jól látja el feladatát, egy méternél nagyobbat nem
lehet „zuhanni”. Haladók mászhatnak ún.
előbiztosítással. Ekkor a kötelet (amit ilyen
esetben külön kérni kell a falmesterektől)
alulról másfél méterenként minden alkalommal be kell akasztani egy köztesbe (egy falba
fúrt nitt, abba heveder fűzve, rákapcsolva egy
karabiner, ahova akasztani kell). Itt már előfordulhatnak nagyobb „beleesések” is, másfél
méteres köztestávolsággal akár 3–4 métert is
zuhanhat a mászó. Nagyobb odafigyelést igényel, és nagyobb kihívást jelent így mászni és
biztosítani, azaz ezt a módszert már valóban

csak több hónapos intenzív gyakorlás után érdemes kipróbálni.
Speciális mászástípus a boulderezés, ami az
egyesült államokbeli Colorado állam Boulder
nevű városkája után kapta a nevét. A világ
egyik leghíresebb és legjobb mászóhelyén százával várják a sziklák a kezdő, haladó és profi
mászókat. A boulderezés nem a magasságról
és a veszélyről szól, hanem a technikáról. A
mászók ilyenkor alig egy-két méteres magasságban gyakorolják a különböző fogásokat, lépéseket, ugrásokat, néha teljesen extrém testhelyzetekben. A mászóklubok többségében is
lehet boulderezni, ilyenkor szivacsot tesznek
a próbálkozók alá, hiszen egy méterről is le
lehet esni. Utána viszont garantáltan érdemes
újra falra mászni.
Hegyi Áron
Kipróbáltuk és bátran ajánljuk!
Mászóbirodalom
Budapest, Budafoki út 70.
fal: 13,5 m magas

Mászófalak
országszerte
Boulder Club
Budapest, Váci út 19.
fal: boulder
Everestgym
Budapest, Sibrik M. u. 30.
fal: 750 m2

Cipő, ruha, kötél

Excelsior SE
Budapest, Bartók B. u. 19.
fal: 80 m2 (boulder)

És akkor most néhány szó a felszerelésekről,
melyeket be lehet szerezni bármelyik hegymászó vagy túrafelszereléseket forgalmazó
boltban, de a mászótermekben is lehet kölcsönözni. A legfontosabb természetesen a mászó-

Klébi
Budapest, Kökény u. 44.
fal: 400 m2
Rákosliget
Budapest, Hősök tere 19–20.
fal: 12 m magas
Falak vidéken:
Balassagyarmat, Debrecen, Esztergom, Kazincbarcika, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Kistelek, Miskolc, Pécs, Sajószentpéter, Salgótarján, Sopron, Százhalombatta, Szeged,
Székesfehérvár, Szentlélek, Szilvásvárad,
Szombathely, Veszprém (részletes lista a
www.szikla.hu weboldalon található).
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Kardigán:
Columbia, 22 990 Ft

Másszon velünk!
Ha kedvet kapott a falmászáshoz, érdemes tudni, milyen felszerelés – cipő, póló vagy melegítő – szükséges e nagyszerű
testmozgáshoz. Ajánlatainkból kedvére választhat!

Póló:
Adidas, 15 990 Ft

Nadrág:
Adidas, 16 990 Ft
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Cipő:
Columbia, 18 990 Ft

Oldaltáska:
Columbia, 7990 Ft

Sort:
Adidas, 17 990 Ft

Tartó:
Adidas, 2490 Ft

ÜZLETEK

Cipő:
Columbia, 21 990 Ft
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Columbia
DockYard Island
Mammut I., Westend
City Center,
árkád

Kardigán:
Fundango, 8900 Ft
2007. ősz

2007. ősz

Adidas
Budapest, Váci u. 24.,
Mom Park,
Mammut II.

Fundango
DockYard Island
Mammut I., Westend
City Center,
árkád
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BEHÁLÓZVA

Őszi szünetre
Maradt még pár nap szabija? Vagy már az őszi szünet tervezésénél tart, és nem tudja, mit is kezdjen
a hirtelen jött szabadidővel? Mondjuk, ellátogathat egy árnyas erdei iskolába a srácokkal… Apropó,
iskola: biztos nem akar idén új iskolaszereket venni a gyereknek?

Bőröndök – sajnos nem becsomagolva

Minden, ami a vonatutunkhoz kell

www.viandi.hu

www.mav-start.hu

Akár újat szeretne, akár a régit akarja megjavíttatni, ezen a honlapon felveheti a kapcsolatot a bőröndök és táskák gyártójával.
Piros, zöld, kék, fekete, fogantyús, gurulós,
vállra akasztható, kerek, szögletes – ha
Gombóc Artúr táskában utazott volna, ő is
ezt a honlapot kereste volna fel.

Játszótér-kereső
www.babafalva.hu
Tudta, hogy gyönyörű népmese-játszóterek vannak az
országban? A játszótérkeresővel rájuk találhat – vagy
az Önhöz legközelebb esőre. Persze Babafalván a legkisebbek szülei könyvekről, programokról, pályázatokról is értesülhetnek. A
szabadidő nevű fülre
kattintva emellett verseket, meséket, mondókákat, dalokat is
találni, és a hagyományokkal is megismerkedhetnek az anyukák
és a babák..
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Szépen szóló mesék

Az új vállalat honlapja megújult formában és bővült tartalommal várja a vonattal utazókat. Menetrend, aktuális
hírek, belföldi, nemzetközi és csoportos utazási ajánlatok gyűjtőhelye – „természetesen” mindez a vasúthoz
kapcsolva. Ezen felül a honlap olyan hasznos információkat is tartogat a látogatók
számára, mint például a magyarországi vasútállomások,
menetjegyiro dák elérhetősége, vagy, hogy hol keressük
a vasúton elveszett értéktárgyainkat, de megtalálhatók
rajta az InterCity Magazin aktuális és korábbi számai is.

http://kincsestar.radio.hu/
Az olvasás megszerettetéséért Ambrus királyfiról, Bátor Jankóról, Együgyű Misóról, Csalóka Péterről, Babszem Jankóról, Erős Jánosról,
Fából faragott Péterről, Gilice királyfiról és
más ismerősökről olvashat meséket ezen az
oldalon. Vagy ha nincs ideje nyomtatni, képernyőt böngészni, meg
is hallgathatja a meséket, gyermeke pedig egy rajzpályázat
keretében illusztrációkat készíthet a
főszereplőkről.

Segítő ital
Hiányzik még valami az íróasztalról?
www.papirdepo.hu
Iskolaszerek az íróasztaltól a
körzőn át a puzzle térképig
– kicsiknek és nagyoknak. Az
iskolakezdők az írószer vagy
iskolaszer fülekre kattintva találhatnak maguknak megfelelő
tanszereket, az egyetemi hallgatók a prezentáció, iratrendezés,
archiválás linkeknél kaphatnak
erre a szemeszterre segítséget, az irodai dolgozók pedig az adattároló, számítástechnikai kiegészítő, nyomtató-kellékanyag, irodatechnika, irodai kisgép, reklámajándék termékkategóriákban
találhatnak beszereznivalót.

2007. ősz

www.outoxital.hu
Mit tegyünk, ha előző este kicsit
többet ittunk a kelleténél, és szörnyű fejfájással ébredünk? Például
hörpintsünk le egy Outox italt, és
máris jobban fogjuk érezni magunkat! Az Outox egy olyan funkcionális ital, amely úgy gyorsítja fel az
alkohol lebontását, hogy megfelelő
tápanyagot biztosít a májnak ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű alkoholbontó-enzimet termeljen. Segíti a buli utáni regenerálódást és a friss ébredést, valamint a másnaposság érzését is csökkenti. És mennyit kell várni a
hatásra? Csupán 30–50 percet…

2007. ősz
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játéksarok

kisokos

Szópörgető

Tudta-e?
Hol van az ország leghos�szabb erdei vasútja?

Keresztrejtvényújságokban bizonyára Ön is találkozott
„Jusson el X szótól Y-ig!” típusú rejtvényekkel. Ezt szóban,
több változatban is eljátszhatja utastársaival…
1. Mondj rá egy szót!
A játékosok két csapatot alkotnak (ezért minimum 2 játékossal játszható). Az utasfülke egyik oldalán ülők „feladnak” egy szót
a másik oldalon ülő csapatnak, amire ők
egyetlen hang megváltoztatásával próbálnak válaszolni. Ha ez nem sikerül, akkor
újra az első csapat adhatja fel a rejtvényt.
Pl. kenyér-tenyér, toboz-doboz, zacskó-tacskó stb. Minden megoldás pontot ér – amelyik csapat a végállomásig a legtöbb pontot
gyűjti, az nyer.

2. Marad a…
A játék annyiban változik, hogy a játékosok
egyénileg, felváltva vesznek részt a játékban, és immár egész szóláncot alkotnak. A
szavakban – előzetes megállapodás alapján
– vagy a mássalhangzókat vagy csak a ma-

gánhangzókat kell megtartani. Ha pl. a magánhangzók maradnak (példánk esetében
az O és az A), akkor a következő szólánc
érvényes: vonal, tolat, fogad, vonat, fonal,
hozat stb. Ha a mássalhangzók megtartása
mellett döntünk (példánk esetében az L és
az M), akkor a következő szólánc érvényes:
alma, láma, Lima, ölöm, lám stb. A szóalkotáskor újabb magán- vagy mássalhangzót
nem lehet felhasználni! Aki nem tud újabb
szót alkotni, akinél megszakad a lánc, az
kiesik. A győztes, aki utolsónak marad,
kezdheti a következő láncot.

3. Változtass egy hangot!
A feladat tovább nehezedik: mindig csak
egyetlen hangot lehet megváltoztatni, úgy,
hogy a következő szó is értelmes legyen.
Megegyezhetünk abban, hogy a változtatás
újabb hang hozzáadását vagy elvételét jelenti, pl. váza, vára, Várna, párna, pára stb.
A nyertes ismét az, aki legtovább játékban
marad.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Részvénytársaság üzemelteti a közkedvelt Gemenci Állami Erdei Vasutat, amelynek kiinduló állomása Pörböly község határában,
az erdőgazdaság pörbölyi telepén található
(az 55. számú, Szeged és Bátaszék közötti
főút mellett, Bajától 10 kilométerre, a MÁV
pörbölyi állomásától 300 méterre). A Gemenci Erdei Vasút fővonala 30 kilométer,
amelynek egyik végpontja Pörböly állomás
(ez Bajától 8 kilométerre található), a másik a Szekszárd városától 6 kilométerre található gemenci kirándulóközpontnál levő
Bárányfok végállomás. Évről évre egyre
többen utaznak rajta, akik turistaként Gemencet, illetve a Duna–Dráva Nemzeti Parkot szeretnék megismerni.

Hol él Magyarország legöregebb fája?
Az ország legidősebb fájának sokáig a
zsennyei tölgyet tartották, amely 2006ban, közel ezer év után pusztult el. Most

a hédervári – több mint hét évszázados
– fát tartják hazánk legöregebb élő fájának. A világ legöregebb fája ma a kaliforniai, mintegy 4700 éves Matuzsálemfa. Európa legöregebb fája, a fortingalli
tiszafa pedig Angliában található.

Hogyan keletkezett a Fertő-tó?
A Fertő-tó helyén a régmúlt időkben mély
völgy volt. Keletkezése a népnyelv szerint egy gyönyörű fiatal nő igazságtalan
boszorkányperéhez és halálához köthető.
A helyet az ott élő sok szép lányról régen
Leányvölgynek keresztelték el. A legenda
szerint Fraknó vár ura, aki szívesen vadászott a környéken, egyszer a heves vihar
elől egy ott álló kunyhóba menekült. A
menedéket adó özvegyasszony lánya igen
megtetszett neki, és attól kezdve gyakorta
felkereste a helyet. A várúr féltékeny és gonosz felesége elfogatta a szegény lányt, és
boszorkánynak kikiáltva halálra ítéltette.
Amikor holttestét a közeli tóba dobták, annak vízszintje hirtelen emelkedni kezdett,
és a víz elárasztotta a határt, az erdőket és

a falvakat. A szívtelen várúrnő is a habokba veszett, csak néhány embernek sikerült
a hegyekbe menekülnie, akik később vis�szatértek és letelepedtek a tó partján.
A tó egyébként a magyar szakaszon átlagosan 60–70 centiméter mély, fürdésre
az Ausztriában elterülő fele alkalmasabb,
ahol 150 cm méter mélyen van a fenék.
A Fertő-tó többször ki is száradt, legutóbb 1869-ben.

Ehető-e a vadgesztenye?
Lovak és szarvasmarhák számára igen,
hiszen magját korábban takarmánynak
is használták. Igaz, fényes, vörösesbarna
magját a népi gyógyászat és a gyógyszeripar is felhasználja. Számunkra a szelídgesztenye lisztes makkja fogyasztható.
Tehát: legyen fehér, pirosló, hússzínű,
sárga vagy cserjés – a vadgesztenye nem
ehető.
A gesztenye szelíd és vad változata nincs
is rokonságban egymással, csak hasonló
a nevük és a termésük.

teszt

SUDOKU

Lóugrásban
Induljon el a bal felső sarokból és ugráljon
végig az ábra minden betűjét érintve! Ha
jól ugrált, a végére egy közmondást olvashat össze! Hogy hangzik?

Minden függőleges és vízszintes sorban, minden külön jelölt, 3x3‑as rácsban csak egyszer fordulhat elő minden szám. A rejtvény megfejtését november 15‑ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek!
(InterCity Magazin, Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).

Titkosítva

Videologika

Megfejtések

2007. ősz

Lóugrásban
Ahol nyáj van, ott legelő is van.

InterCity Magazin

Flamingó: 3 hal: 8 pingvin: 10 víziló: 11

52

Ha rájött az ábrák logikájára, gyerekjáték
lesz megrajzolni a hiányzó lépést. Mi is
lesz az?

Titkosítva

A helyes megfejtést beküldők között 5 db 10 alkalomra szóló falmászó bérletet sorsolunk ki mászópartnerünk, a Mászóbirodalom jóvoltából. A bérletek
nyerteseit szeretettel várják a hét minden napján 10-22 óráig a XI. ker., Budafoki út 70. szám alatti falmászóteremben.
Plusz információért a www.maszobirodalom.hu honlapot ajánljuk a nyerni
vágyó rejtvényfejtők figyelmébe.

Videologika

Számolja ki az egyes állatok „értékét”,
vagyis az alattuk rejtőző számot a sorok és
oszlopok melletti összegek alapján! Melyik
állat hányas számot takar?

2007. ősz
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TrÉFATÁr

TÉrKÉP

kre, nem
Barátaim buzgalma tesz tön
lölete.
gyű
ellenségeim
Schiller
a kellemeset, de
Mondd az igazat, mondd
lemetlen, s ne
ne mondd az igazat, ha kel
igaz.
est
mondd a kellem , ha nem
Indus mondás
hogy mi lett beSok művész csodálkozna,
,
lőle mióta meghalt.
Egry József
ény diadala a
A második házasság: a rem
tapasztalat felett.
S. Johnson
nt a józan paA zsenialitás nem más, mi
ün
raszti ész nepi ruhában.
J. Billings
ostobán cseleBölcsen gondolkodni és
ni
ked emberi dolog.
A. France
– Klárika, megmutathatom a... hmmm... nossss... hmmmm... aaaa... bélyeggyűjteményemet?
– Majd ha egyedül lesz, Károlyka!
– Hiszen én egyedül vagyok, Klárika!
– A világon, Károlyka!

Hallgató betelefonál a rádióba:
– Beköltözött egy bűzös borz a pincémbe.
Mit tegyek?
– Nyissa ki a pinceajtót, és kenyérmorzsákból rakjon ki útvonalat, ami a kertbe vezet.
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Anya és lánya beszélgetnek.
– Hallom, váltok lányom!
– Igen, mama.
– Nő van a dologban?
– Igen, mama.
– És ki az a nő?
– Hát... te, mama.

sebb, ha gyönAz asszony akkor a legerő
tezi fel magát.
vér
el
geségg
George Sand

PAGE

GLISH ON
EN

Látogatáskor az asszony halkan kérdi a
börtönben ülő férjétől:
– Rendben van minden a kis reszelővel,
amit a kenyérbe rejtettem neked?
– Igen, holnap operálnak – mondja a
férj.

Egy óra múlva újra telefonál a hallgató:
– Most már két bűzös borz van a pincémben!

N

Fiú a barátnőjének:
– Akkor is szeretnél, ha az apám nem
hagyta volna rám ezt a nagy vagyont?
– Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy
érdekel, ki hagyta rád a pénzt?

i elillan, és elA szerelem üldözi azt, am
kínálja magát.
i
am
fordul attól,
Kallimakhosz

hogy mit kell
Az ész figyelmeztet arra,
ndja meg azt,
mo
v
elkerülnünk, de a szí
lekednünk.
cse
l
kel
mit
y
hog

Y

– Nem szégyelli magát? Már harmadszor
van itt! – korholja a bíró a vádlottat.
– Ez igaz, bíró úr, de én ezt nem szégyellem, hiszen maga mindennap idejár.

cs, de úgy beÚgy gondolkodj, mint a böl
rű emberek.
sze
egy
szélj, mint az
Arisztotelész

Legyek fociznak az asztalon, és az egyik elmegy vécére. Mikor visszajön, látja, hogy a
többiek görcsbe rándulva fekszenek az asztalon.
– Hát itt meg mi történt?
– Lefújták a meccset.

– Mondja, maga a karmester?
– Rossz hangsúllyal kérdezte, hölgyem!
– Miért, hogy kell kérdezni?
– Hát így: maga akar, mester?

2007. ősz
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130 éves
a Nyugati

A

Nyugati pályaudvar születési körülményeinek megismeréséhez
egészen a magyar vasút születéséig, 1846. július 15-ig kell
az időben visszamennünk. A Pest és Vác
között ezen a napon induló járat fővárosi
végállomása a mai Nyugati területét többé-kevésbé magába foglaló Indóház volt.
A fejpályaudvar típusú épület azonban szó
szerint keresztezte Pest városának korabeli
fejlesztési terveit, a Nagykörút megépítésével ugyanis gyakorlatilag „kettévágták”
volna az épületet. Az Osztrák Államvasút
Társaság tulajdonába került Indóházzal,
illetve annak áthelyezésével kapcsolatban
több terv is napvilágot látott, ám az eredeti
hely megtartása mellett szólt az időközben

Váltóállító központ

A peronokon gyorsan cserélődnek az arcok: szinte percenként fut be vagy indul
egy vonat, amely rohanó utasokat szállít.
Vajon eszükbe jut, eszünkbe jut, hogy egykor a történelem híres építészei, költői, királyok és királynék jártak ugyanott, ahol éppen mi? Legtöbbször biztosan nem. Pedig
a 130 éves Nyugati minden eleme mesél.
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a pályaudvar környékére telepedett gyárak sora, a kiépült infrastruktúra. Ezzel
párhuzamosan a vasúti közlekedés folyamatos fejlődése, illetve a kiegyezés utáni
közlekedéspolitikai tervek egyértelműen
a pályaudvar bővítését igényelték. Ez az
érdekellentét egyik fél céljait sem segítette,
így végül megállapodás született a „pesti új
Állomásiudvar” megépítéséről, méghozzá a
tervezett Nagykörút oldalán. Az átengedett
területért a város 250 ezer forinttal kártalanította a vasutat, ami nem tűnik jelentős
összegnek az új épület mintegy nyolcmillió
forintos építési költsége mellett.

De ki is tervezte?
A kompromisszumos megállapodást követően nem sokkal, a budapesti Képzőművészeti Társaság 1874. évi kiállításán
máris bemutatták W. Auguste de Serres,
a Vasúttársaság építészeti igazgatójának
tervrajzait. A tervek, melyekben Magyarországon először egy új építészeti alapanyag,
a vas kapta a főszerepet, nagy sikert arattak,
és az épület kivitelezését illetően hamarosan tervpályázatot is hirdettek. A felülbíráló
bizottság végül a de Serres terveivel lényegében megegyező, illetve azt kis mértékben
átdolgozó Eiffel et Comp. pályázatát ítélte
legalkalmasabbnak. Így, az előzmények ismeretében talán nem lennénk igazságosak,
ha de Serres nevét nem említenénk meg
a Nyugati tervei kapcsán, még akkor is, ha
a vasszerkezetet végül Gustave Eiffel és

A XIX. században Ferenc József számára
alakították ki a királyi várótermet

irodája tervezte, és a kivitelezés is Eiffel
irányításával zajlott. Az 1500 tonnás tetőszerkezet megépítése egyébként – összehasonlítva az Eiffel-torony 9700 tonnás vasmonstrumával – talán nem tűnik túl nagy
kihívásnak, ám ha hozzávesszük, hogy az
építkezés zavartalan vasúti forgalom mellett zajlott, és gyakorlatilag a meglévő indóház köré építették a csarnokot, akkor még
ma is kalapot emelhetünk e teljesítmény
előtt. Az épület kivitelezői a francia Schneider, Fives-Lille, Eiffel cégek és a magyar
Vitkovic-féle vasmű voltak, amelyek 1877.
október 28-án át is adták az új pályaudvart,
ami ezzel az ország legrégebbi vasúti pályaudvara címet is kiérdemelte.

Az új Indóház
Átadásakor a Nyugati (illetve akkori nevén
Indóház, lévén a „Nyugati” elnevezést csak
1891-ben kapta) a maga 6153 négyzetméteres csarnokával, annak mintegy 25 méteres
magasságával és melléképületeivel korának
ötödik legnagyobb pályaudvara lett a világon. Ennek megfelelően az utasok, a Nyugati „vendégei” is sokrétű szolgáltatás közül
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válogathattak. Három különböző osztályú
váróterem, egy óriási pénztárcsarnok, két
étterem, saját posta és orvosi rendelő állt
a hétköznapi és nem hétköznapi vonatozók
rendelkezésére, valamint egy, a mai napig
meglévő terem, melynek létezése sokunk
előtt ismeretlen: a királyi váróterem.

Fejlesztések és tervek
A vasúti közlekedési forma robbanásszerű
térhódítása oly léptékű volt, hogy a Nyugatit többször is ki kellett bővíteni, valamint
a beérkező forgalmat átszervezni. Az öt
sínpár már az átadás utáni években is kevésnek bizonyult, ezért 1884-ben kidolgozták az egyetlen lehetséges fejlesztési tervet:
a csarnok oldalainál épített vágányokkal
tehermentesítették a pályaudvart. Ezt a célt
szolgálta az időközben megépített Északi
teherpályaudvar (1907–1908), valamint az
Irinyi-pusztai rendező pályaudvar (1918)
is. A Nyugati átépítésének, illetve megszüntetésének gondolata mindemellett is napirenden volt, ám a tervek realizálására csak
ritkán került sor. Az 1925–30-as években
a pályaudvart teljesen megszüntető rendezési gondolat is született, amely Rákosrendező helyén javasolt új pályaudvart, de
az idők során olyan terveket is készítettek,
amelyek a Nyugatit csak átmenő forgalom
biztosítására szánták, s az érkező vonatok
egy földalatti szakaszon keresztül a Déli-

rEJTVÉNY

be futottak volna. Az áthelyezések helyett
végül fejlesztések történtek, amelyek eredménye volt a csarnok előtt csatlakozó szobi és ceglédi vonalak szétválasztása (1931),
a teherforgalom kizárása (1949), illetve
a villamos-felsővezeték kiépítése (1971).
Napjainkban már szó sincs áthelyezésről,
sőt, a fejlesztési tervekben egyre inkább
előtérbe kerültek a pályaudvar műemléki értékei, valamint az a szemlélet, amely
a Nyugatit a budapesti városkép meghatározó elemeként tartja számon, és azt megóvni hivatott.

Kalandok és érdekességek
A vasútról azt tartják, „veszélyes üzem”, talán ezért is indult szinte félkatonai szervezetként a vasutas közösség. Azonban már
1915-ben „rés keletkezett a pajzson”: a szervezett árulopási ügy lezárásaként mintegy
80 embert tartóztattak le (bezzeg, ha már
akkor lett volna térfigyelőrendszer…). 1962
októberében egy kocsi a bakot áttörve meg
sem állt a körútig, de az sem volt mindennapi, amikor egy „leleményes” csaló 40 ezer
márkáért eladta a Nyugati tetőszerkezetét
egy német üzletembernek. Ám a vasút mégis az egyik legbiztonságosabb közlekedési
mód, s a vasparipa, a gőzgépek működése
és a kezdeti szakaszban egyedülálló és új
sebességi fokozat már az indulástól sok embert vonzott és ihletett meg.

A Nyugati, illetve elődje, a pesti Indóház
ennek megfelelően sok prominens személyt látott vendégül, s nem csak a királyi
váróteremben. Petőfi Sándornak állítólag
úgy megtetszett a vasút, hogy háromszor
is fordult Pest és Vác között, anélkül, hogy
leszállt volna, de vonzódását támasztja alá
Vasúton című verse is.
A Nyugati köztudatban betöltött szerepére
jó példa az a korábban mellette álló szálloda is, melyet a köznyelv a pályaudvarról
csak „Westend”-nek hívott, s amely után
a WestEnd City Center is elnevezésre került.
Ma tehát – korunk igényeinek megfelelően
– bevásárlóközpont, a régi étterem helyén pedig gyorsétterem fogja közre a Nyugatit, így
igazán érdekes belegondolni, hogy a kettő között 130 év történelem fogad bennünket.
Pöhacker Gábor

Nyugati
Műszaki jellemzők
• Csarnok hossza: 146 m
• Csarnok szélessége: 42 m
• Gerincmagassága: 25,85 m
• Oldalfalak magassága: 15,75 m
• Tartók távolsága: 8,85 m
• Vágányok száma: 20

A rejtvény megfejtését november 15-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin,
Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
A helyes megfejtést beküldők között 10 darab Hungary Card-ot sorsolunk ki! Előző rejtvényünk megfejtése: „Vendégváró útikönyvek, útitárs
az utazáshoz.” Nyerteseinket postán értesítjük. Gratulálunk!
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POSTAKOCSI

olvasóink írták

Ajánlataink mindig

utazásra csábítanak

Szeretné megosztani a magazinnal kapcsolatos
gondolatait? ragadjon tollat és írja meg nekünk!
Kíváncsiak vagyunk véleményére.

Tisztelt Szerkesztőség!
Mivel igen sokszor utazom vonattal, gyakori olvasója vagyok magazinuknak, de
előfordul, hogy egy-két számról lemaradok. Így történt ez a közelmúltban is,
amikor a 2007. tavaszi számban olvastam egy visszautalást a 2006. téli magazinra, amelynek egyik témája Prága volt
(Prága, te drága!). Mivel ősszel Prágába
utazom, biztosan sok hasznos információval szolgálna számomra az írás, ezért
arra kérném Önöket, hogy ha lehetséges,
s van még a raktáron ebből a 2006. téli
számból, juttassák el a címemre.
Munkájukhoz sok sikert kívánok, fáradozásukat előre is köszönöm.
*OUFS$JUZ .BHB[JO
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A belváros lovaskocsival
megtekinthető

is

 BNFMZFU UFSNÁ
WBHZJT WBEBT NBSIBIÒTU
LPSBCFMJ QBMPU¹L
FHZ
SFOFT[¹OT[ ÁT )BCTCVSH
T[FUFTFOLOÁEMJWFM T[PMH¹MOBLGFM.ÁH
UBM¹MKVL B ,ÍIBSBOHPT
MBLUBUË HZPSTÁUFMU 
JT IP[[¹K¹SVMOBL *UU
T[FSÓCC  IB B SFNFLÔM
¹U  BNFMZOFL
I¹[BU  B (PMU[q,JOTLZQBMPU
BLSVNQMJTM¹OHPTULFSFTTÔL
JT SÁT[U WFUU  NFM
¹UÁQÅUÁTÁCFO :CM .JLMËT
SËJT
MFTMFHJUUWPMUHJNOB[JTUB'SBO[,BGLBÅ
Hagyomány és romantika
BJIP[
NËEPO MFIFUFU
"T[¹[UPSOZÒOBLOFWF[FUU1S¹HBUPSOZ
1S¹H¹U FMÍSF FMUFSWF[FUU
4[FOU
NËET[FS
SÎHUÎOI¹SPNNBMK¹SVMIP[[¹BCBSPLL
MFO GFMGFEF[OJ  B MFHDÁMSBWF[FUÍCC
OF UÁWFTT[ÔL ÎTT[F
CFLVLLBOU¹T ²UJ
.JLMËTUFNQMPN N
B CBSBOHPM¹T  B[ JEFPEB
MFHOBHZPCC UFNQ
SFOHFUFH NFHMFQF
B .PMEWB UÒMQBSUK¹OBL
DÁMVOL FMÁSÁTÁJH ÒHZJT
GÍ
"
IÅWK¹L
VHZBOÅHZ
KJ¹UK¹SËWÁHÁOFHÁ
MPN¹WBM  NFSU B[U JT
UÁTÁS QÁME¹VMFHZLBQVBM
JT UÎCC ËS¹U WFT[
LJ  NJOU HPOEPMUVL
UÁS UFI¹U N¹S LF[EÁTOFL
T[FO N¹TIPM CVLLBOVOL
ÁIFTFL MFUUÔOL  ÔM
WBHZ L¹WÁ[Ë JT NFH
JHÁOZCF ¡T IB N¹SJT
&HZFHZ SÁHJTÁHCPMU
B 1BSJxTL¹ VUDB
1SËC¹MKVL LJ B[U
KÔOL CF FHZ LJTÁUUFSFNCF
¹MM¹TSB LÁT[UFUIFU NJOLFU
T[¹[FHZOÁI¹OZ
JOEVMKVOL FM  BNFSSF
WBHZ B +PxFGPW LÎSOZÁLÁO
B NËET[FSU JT  IPHZ BSSB
FHZ KË TWÅÀLPW¹U 
LPSPO¹ÁSU N¹S FIFUÔOL

található kedmindössze 550 kilométerre
Nem kell megijedni! A Budapesttől
megterhelő a látogató
meglepő – még ma sem
velt turistacélpont – bármilyen
értelmében drága: aranyos
inkább a szónak ama másik
pénztárcájának. Prága
és zajos kiskocsés kapualjait, meghitt templomait
utcácskáit, titkos lépcsőit
hétvégét tölt a csehek
aki legalább egy hosszú
máit szívébe zárja mindenki,
legnagyobb városában.
IBU¹SPT
CT[VSE ÁT B MFIFUFUMFOOFM

W¹MMBMLP[¹TMFOOF IPHZLJT[¹NÅUTVL
BUÎSUÁOFMFNCFOI¹ OZBOLFMUFLN¹S
GPMZË
¹UBMFHFOE¹T,¹SP MZIÅEPOB.PMEWB
[IF
GFMFUU"1S¹HBT[JN CËMVN¹OBLJTOFWF KÁO
FJMMÍÁQÅUNÁOZFMÍE
UÍ NÓBMLPU¹TOBLJTC
K¹SUBL NBHZBS EJ¹LPL
N¹S IBUT[¹[ ÁWF JT
NFHÁSF[IFUUFL FOOFL
7BMBNJU N¹S ÍL JT

"

A főtér ékességei
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TUÅMVTCBO
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Kedves Olvasónk!
Köszönjük a jókívánságokat, természetesen postáztuk a prágai cikket tartalma-

zó számot. A Magazin korábbi számai
(2006 decemberéig visszamenőleg) immáron a www.mav-start.hu honlapon is
elérhetőek, de legyen szó akár letölthető,
akár korábbi kiadásról, kapacitásunktól
függően minden kedves érdeklődőnek
szívesen küldünk eredeti példányt is.
A szerk.

Tisztelt InterCity Magazin!
Nagyon nagy hatással volt Rám az Önök
újsága. Színvonalas. Széles látókörű. Minden témában igyekezett a legjobb dolgokat
összeszedni az internetes oldalajánlótól
kezdve a programajánlókon, az InterRail
jegyeken át a film-, dvd-ajánlóig, jazzről
szóló cikkig, híres idézetekig. Különösen jónak találtam a jazzről szóló cikket,
s hogy a Jazz Tanszéket is belevették, jó
képet festve ezzel Magyarországról.
Külföldi utazásaim során mindig nagyon
kedveltem a repülőgépen olvasható hasonló
újságokat. Örülök, hogy hozzánk, s az InterCitykre is eljutott. Ez is jelzi európaiságunkat, s a minőséget.
Köszönöm. Csak így tovább!
Zs. É.

Hasznos információk
MÁVDIREKT
06 (40) 49 49 49
24 órán át helyi tarifával hívható kékszám
Információt nyújt a menetrendről, az árakról és kedvezményekről, fogadja az InterCity-vonatainkra szóló hely foglalásokat.

Elérhetőségeink e-mailen:
informácio@mav-start.hu
• információkérés céljából
ertekesites@mav-start.hu
• jegy-, különvonat-, Diák-Charter-,
csoportos utazások megrendelése (a telefonos elérhetőséget kérjük feltüntetni).

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
BUDAPEST

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit
• e-mailben az: eszrevetel@mav-start.hu,
• telefonon: a MáVDIreKT hatos menüpontjában,
• levélben:
MáV-STArT zrt.
Ügyfélszolgálat
1426 Budapest
Pf. 56.

Kedves Olvasónk!
Szeretném megköszönni a levelét és
benne a jóleső sorokat. Örülök neki, ha
elnyerte tetszését és kellemesebbé tette
utazását a Magazin. Fontosak a visszajelzések, és őszintén szólva az Önét –
utólagos engedelmével – továbbítottam
a kollégáimnak is. Biztos vagyok benne, hogy őket
is
motiválja
majd.
Ezt pehpu
thn
dig én köszönöm. Az
európaiságot
pedig,
úgy
gondolom, az
Önéhez ha >
k5
sonló levelek
u5êê>ê
is jelzik.
A szerk.
hêpj¾ê
>ê

A kedvező árú MÁV Vándor túrák nem véletlenül olyan népszerűek utasaink
körében. Az egynapos, színes és tartalmas kirándulások hazai és külföldi városokba
kalauzolják el a résztvevőket.
A nevezetességek megismerése mellett természetesen nem maradhat el a helyi specialitásokból álló ebéd, és az önálló felfedezés örömét nyújtó szabadprogram sem.
Figyelje aktuális MÁV Vándor ajánlatainkat!
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Várjuk az InterCity Magazinnal kapcsolatos olvasói leveleket a MÁV-START ZRt. 1087 Budapest,
Kerepesi út 1-5. postai, illetve a szerkesztoseg.icmagazin@mav-start.hu e-mail címre. A borítékra
kérjük, írják rá: „InterCity Magazin”.

VIDÉKI MENETJEGYIRODÁK
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

MAGYAr TUrIzMUS zrT.
Hungarian Tourism office
Telefonos szolgálat:
(1) 438 80 80
e-mail:
mtrt@itthon.hu
Internetcím:
www.itthon.hu

www.mav-start.hu
MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49
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The life of Munich

The city of festivals
Transparent, lovable, proud and captivating. These are the
words best fitted to describe Munich, the third biggest city in
Germany.
re which provides the focal point of
the city. This is where you find the Old
Townhouse and the New Townhouse,
the latter built in a neo-gothic style. The
former is now a toy museum, while the
latter hides a tourist bureau under its
arcades. Only a few minutes’ walk will
take you to Viktualienmarkt, the model
of all markets, with tables heavily laden
with fruit and vegetables, herbs and flowers.

From treasure chambers
to cafés

It is never the wrong time to arrive in
Munich. Events and festivals follow as
close upon one another in the capital
of Bavaria as beer-bars. The main railway station where the train drops you
is right at the doorway to the inner
city. Neuhauser Strasse takes you right
into the heart of the effervescent life of
Munich for a quick check on prices in
the rich array of boutiques. You soon
find the two towers of Frauenkirche,
the church of Our Lady, resting place
of a number of Bavarian princes and
cardinals. From these towers you can
clearly discern the chains of the Alps.
It is worth spending some time in a leisurely fashion at Marienplatz, the squa-
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Even the most confirmed of museum
goers will be baffled by the wide choice
offered in this city. It is a hard choice
between fine art galleries and collections to do with the city’s history. Not
far from the main square you find the
famous Residenz-palace which was owned by the Wittelsbach family, lords of
Munich for six hundred years. The province was raised to the rank of a kingdom in 1806 as a result of alliance with
Napoleon. This way the Residenz is actually a royal palace which also houses
the famous Royal Theatre. When visiting it, you must not miss the treasure
house, the library and the portrait gallery built in a gorgeous renaissance style.
Very close to this museum is one of Europe’s largest fun fairs. An interesting
feature of this place is a typical building of the Hitler era which presently
houses the Museum of Modern Arts.
For art lovers the point of departure is
neo-classicist Königsplatz. Within only
a few minutes’ walk you find the antiquity collection with carved stones and
treasures of ancient Greece. The City
Gallery is a selection of works by artists
from Munich.

Sanctuaries of beer
Beer gardens, beer cellars and beer houses are the oases where the one and a
half million inhabitants of this city find
rest and leisure. Beer drinking has been
an integral part of the national culture,
the heart and soul of the local people for
at least a thousand years. If you want to
become a part of this atmosphere, it is
enough to devote an afternoon to sitting
down in a Kneipe (pub) or one of the several hundred beer gardens (Biergarten)
and simply sit around for a while among
the locals. If you are very thirsty, you
should head straight for the legendary
Hofbräuhaus. This is the place which
has written its name forever into the
book of beer history. A brewery of sustained success and world fame, it was
founded in 1589 by Wilhelm V. In the
19th century, beer actually caused serious social conflict, as only the top ranks
of society were allowed to visit the beer
house. Eventually, the democratic spirit
triumphed: Hofbräuhaus opened its gates to the general public under royal order in 1828. The beer garden works in a
self-service system but even at the most
crowded times people wait patiently for
their Mass – a litre tumbler of beer. The
absolute peak of beer-drinking, however, is reached during the Oktoberfest.
This two-week festival holds the entire
city under its spell from the end of September, including tourists who come
specially for this event from all over the
world. People sit in enormous marquees,
at seemingly unending tables, and raise
their tumblers, times innumerable, to
the sound of Bavarian folk music. This
festival, which the locals just call Wiesn’
after the place where it is held, has been
a permanent feature since 1810.

autumn 2007

Queens of old times

Historical tours in Veszprém
The capital of the Bakony hills, Veszprém lies at the junction of
important routes for travellers of modern as well as old times.
The scenic landscapes of Lake Balaton are as close at hand as
the charming little villages and ruinous churches of the region
north of the lake.
Already at the time when the Hungarian state was founded at the beginning
of the second millennium, Veszprém
was a well developed, fortified town
playing a crucial role in organising
the life of the country. Gizella, wife
of King István I, was particularly fond
of this town and made it her preferred
place of residence. From that time onwards Veszprém was granted the right
to crown the queens of Hungary, which
is why it came to be called the city of
queens. This town is also a faithful mirror of the glories as well as the more
stormy epochs of Hungarian history. It
was repeatedly ravaged by fire and suffered several onslaughts by the Turks as
well as from the Kaiser’s forces. A more
peaceful 18th century brought a long
stretch of building and development.
The characteristic style of the castle
district is the baroque, while the urban
quarters of the local burghers are dominated by classicism. To be sure, the
20th century also left its marks: the visitor first meets with panel blocks filling
the gaps between old houses and with
the inevitable housing estates on the
outskirts of the city.

building is a historic heritage building.
Baroque facades and narrow streets
evoke the atmosphere already known
from Buda Castle, but the panoramic
view you get standing by the statues of
St. István and Gizella is unique and unrepeatable. The romantic slopes of the
Bakony may be admired from Benedek
Hill, this exciting rocky mound. In the
depth the stream Séd winds its way
among the ruins of the Margit ruins
and some old mills.

Old times
Instead of ancient kings and queens, today the castle district houses the famous relics of Hungarian clerical and intellectual history. The largest building
is St Michael’s Cathedral standing beside the statue of the Holy Trinity. This
church, erected by our first king, has

certainly changed a lot over the centuries but it actually reverted to its original
Romanesque face in the 20th century.
The famous relics of Gizella, recently
returned from Passau, are on display
here. On the far side of the square we
find the far younger church and monastery of St. István. Tejfalussy House and
the extremely impressive Archbishop’s
Palace houses relics of clerical history
and gorgeous baroque paintings. Gizella’s chapel, adjoining this palace, is
decorated by splendid frescos in a Byzantine style.

So much to see!
After you cross the bridge you reach the
Veszprém Zoo. Hungary’s second biggest game park is the home to 120 species of animals, making quite a clamour
from time to time. Another circuit will
take you through Petőfi Theatre, the
County House and the ruins of St. Michael’s church. Contrary to what one
would expect, Bakony Museum offers
archaeological and numismatic collections as well as ethnographic displays.

Winding ways of the
centuries
Veszprém lies along an InterCity route, meaning that it is an easy and convenient place to access. If you make
Óváros tér your point of departure,
you can start your time travel by walking through Hősök kapu. The terrace
of this gatehouse offers a fabulous view
but in fact the visitor had better hurry
on to the Castle where each and every
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Lots of people to lots of places

Next stop: FErIHEGY

Autumn is the time to return to urban life
after a hot summer on the beach and start
paying visits to beautiful cities. Occasions
abound: a class outing or a weekend with
friends is all you need. When planning
group journeys you should always rely on
the railways: MÁV-START offers suitable
entertainment to all age groups from the oldest to the youngest, as well as provide you
with a charter train or an extra carriage.

Air travellers can now easily access Ferihegy Airport Terminal 1 by train, after the
Terminal’s new railway station opened its gates earlier this summer. Most trains
running on the Budapest-Cegléd-Szolnok line stop at the new station. Passengers
are awaited by two platforms complete with passenger lifts to aid disabled users.
Tickets to Ferihegy may be purchased at any rail ticket office or ticket vending machine and you can do the same at the Tourinform bureau at Terminal 1 between
9:00 and 22:00 hours. Should you land outside of opening hours, you still do not
need to worry: during this time you can buy your ticket on the train. It is useful to
know that full price tickets from Nyugati station to Ferihegy cost HUF 300. Rail
discounts and the Unified Budapest Pass are also valid on the airport train.

Please, let us recommend
the following trips for
groups:
Remembrance day at the Castle of Eger.
MÁV is launching a charter train for the day
of historical remembrance on October 17th,
taking passengers through Biharkeresztes,
Berettyóújfalu, Püspökladány, Karcag and

Tiszafüred to participate in the events at
the venue which has become the symbol of
courage and fortitude in Hungary’s history. Ticket booking closes on 2nd October
2007 but if there is any information you
need before you make up your mind, just
phone 061-513 6205.
Children’s programme on the boat Europe
A day trip aboard the Europe promises
an ideal tour for groups of children. This
two hour event includes a pleasure cruise,
a snack meal and a children’s entertainment feature. While enjoying themselves,
the youngest age group also get to see the
fabulous Danube banks of Budapest and
acquaint themselves with the city’s most famous sights. Use a regular or a charter train
to reach this event and take advantage of

our transfer buses to get you to the boat station at Batthyány square. Bright eyes guaranteed!
For detailed information on this programme phone 061/5111380.
If you need more information on group
offers, visit our website at www.mavstart.hu or phone MÁVDIREKT at
06 (40) 49 49 49.

JOKES

MÁV Wanderer’s New Adventures
After a good summer’s rest, participants
of the MÁV Wanderer series of events can
set out in search of new experiences taking
advantage of our exciting and varied offer
of day trips complete with rail travel.

Győr

September 29, October 27,
November 10, 2007
It is time to treat yourself to a relaxing
time at the baths. After touring the sights
in Győr, visitors are invited to recharge
their batteries at the Thermal Baths, including use any of the services and also enjoy
a delicious three course meal on the spot.
Prices: HUF 8000 for adults and HUF
6800 for children.

Tokaj

October 6th 2007
A true gem in the line of offers for wine
lovers: visit Tokaj, tour the local museums that tell you all about wine making
in the region, refresh yourself at a pleasant lunch cum wine tasting and wind
up your tour at a harvest festival.
Price: HUF 7800.
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Vienna

November 24,
December 1, 8 and 15, 2007.
It is now a tradition with MÁV’s wanderers to pay a wintertide visit to Vienna in the period just before Christmas.
The tour contains a rich cultural menu
and a shopping tour, with local guide
and museum tickets also included in the
price.
Price: HUF 10090.
(Prices are calculated at a EUR exchange rate of HUF 255 valid at the time of
issue.)
For further information and early reservation contact Wasteels Travel Office at
Budapest Keleti Station, along platform
9, telephone 061/2102802 or visit any
Neckermann Travel Bureau. You can
phone Neckermann Home Tours Centre at 061/3231665.

autumn 2007

’You should be ashamed of yourself! This
is the third time you come up here!’ says
the magistrate scolding the accused.
’That is true, your honour, but why should I
be ashamed? Just think: you come up here
every day’
Young man to his fiancée,
‘Would you still love me even if I had not
been left a fortune by my uncle?’’ Oh, you
silly darling! You don’t think I care who it
is that left you all that money?’

Wife visits husband in prison and whispers, ‘Everything all right with the file
I smuggled in in that loaf?’’ Yes, sure,’
says the husband. ‘I’m having the operation tomorrow.’

My undoing is not the hatred
of my enemies, but the eagerness of my friends.
Schiller

Some flies are playing football on the table. One of them goes out to the toilet.
When he comes back, he sees that the others are lying on the table all cramped up.
‘What happened?’
‘The judge blew his whistle.’

Say what is true and say what
is pleasant; but do not say
what is true if it is unpleasant
and do not say what is pleasant if it is not true.
Indian proverb

Jane, can I show you my… well… my… stamp
collection?
Not until you’re all alone, John.
But I am all alone, Jane!
All alone in the whole world, John!

Many artists would be surprised to see what they have
achieved since the time they
died.
József Egry

A man phones a radio programme,
‘A badger has moved into my cellar and it
smells awful, what shall I do?’’ Open the
cellar door and make a path out of breadcrumbs leading into the garden.’
An hour later the man calls again,
‘Now there are two badgers in my
cellar!’

A second marriage is the triumph of hope over experience.
S. Johnson

autumn 2007

Genius ain’t anything more
than elegant common sense.
J. Billings
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NagyKóstolás
Kóstoláskellékei
kellékei
AANagy

TÉLI AJÁNLÓ

Sportszelet: Capoeira

Állomás: Kaposvár

Stíluskalauz: Téli divat

Alagút: Atlantisz

Következő számunkból:
Kaposvár – Somogyország szíve

A gyönyörű zselici erdők, a békésen csörgedező Kapos folyó és a lankásan zöldellő somogyi dombok között fekszik a pompásan
megfestett belvárosával és remek színházával büszkélkedő megyeszékhely. Jöjjenek
velünk egy téli sétára Kaposvárra!

SPOrTSZELET:
Capoeira

Mi a capoeira valójában? Tánc? Harcművészet? Szabadság? Honnan ered e különös
mozgás? Tartsanak velünk, következő számunkból kiderül!

ÚTIKALAUZ:
Velence – az „Adria királynője”

Velencébe, a több mint száz kis szigetre épült
szerelmek városába invitáljuk Önöket. Ezernyi látnivaló, paloták, templomok, múzeu-
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mok teszik még felejthetetlenebbé a februári
karnevál hangulatát. Olaszország egyik legszebb és legérdekesebb városába utazunk.
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Fo tó ink, írá sa ink és gra fi ká ink, a szer kesz té si és tör-

ALAGÚT:

de lé si meg ol dá sok önál ló szer zői jo gi vé de lem alatt

Atlantisz

áll nak. En ge dély nél kü li má so lá suk, fel hasz ná lá suk

Platón szerint Atlantisz szigete az Atlantióceánban volt, lakói rendkívül magas szintű,
virágzó civilizációt építettek fel, ám 11 500
évvel ezelőtt egy természeti katasztrófa következtében a sziget végleg a tengerbe süllyedt.
De vajon létezett egyáltalán? A világ egyik
legnagyobb rejtélyéről sok legenda született
már, és sokan keresték nyomait…

és után zá suk jog sza bály ba üt kö zik és bün te tő jo gi fe le-

STÍLUSKALAUZ:

insure accuracy, the publishers of Intercity Magazine cannot

Téli divat

Mit vegyünk fel, ha beköszönt a tél? Milyen
kabátot, sálat, sapkát, csizmát vásároljunk?
Téli számunkban kényelmes, meleg és divatos holmikat ajánlunk.

lős ség gel jár. Our photos, texts, graphics, ed it i n g a nd
m a k i n g u p s o l ut i o n s a r e c o p y r i g ht e d . C o p y i n g
t hem for a ny pu r poses is qua l i f ied as a n of fenc e
aga i nst t he law a nd i nvolves lega l c on sequenc es.
Bár gondosan ügyelünk a közölt adatok pontosságára, a lap
hasábjain és hirdetéseiben olvasható időpontok, árak és nyitvatartási idők esetleges változásáért az InterCity Magazin
kiadója nem vállal felelősséget. Whilst every effort is made to
be held reponsible for changes in dates, prices and opening

5I
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times in editorial sections or advertisements which may

kêt
kêt

occur after going to press.
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