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Ahol a gasztronómiáé 
és a látnivalóké 

a fôszerep
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Pizza, limoncello, tiramisu, foci.  A négy közül egyetlen 
egy elegendô lenne, hogy bárki rájöjjön: rovatunk témája 
Olaszország, azon belül is Nápoly. Dél-Olaszország legna-
gyobb városa Campania régió székhelye, ahol nemcsak a 
gasztronómia, hanem a múzeumok szerelmesei is meg-
találhatják számításaikat. Ez az örömkavalkád Magyar-
országon is átélhetô. A Fertô-tó mellett fekvô Sopron és 
környéke híres borvidék. Számos történelmi emlék gaz-
dagíthatja az idelátogatók programját.

Nápoly
Aki nem látta Nápolyt, semmit sem látott a világból. Így 

tartják az olaszok, de talán aki már járt a régiószékhelyen, 
megérti, miért is olyan büszkék a helyiek szülőföldjükre. Ter-
mészetesen Nápolyban is az olasz nyelvet beszélik, legalábbis 
annak egy változatát. A nyelvészek különbözően vélekednek 
azzal kapcsolatban, hogy a nápolyi nyelv csupán az 
olasz egyik dialektusa-e, ám a lokálpatrióták és 
a városi értelmiség mindig is arra törekedett, 
hogy önálló regionális és kisebbségi nyelv-
ként ismertesse el.

Nápolyban található Dél-Olaszor-
szág legnagyobb nemzetközi repülőtere, 
de autópálya köti össze Rómával, Milá-
nóval és Firenzével is a pizza őshazáját.

A NáPOlyi PizzA éS A liMONCEllO
A ma készített pizza kitalálása Raffaele 

Esposito nevéhez fűződik. A leghíresebb olasz 
szakács1780-ban megalapította a ma is működő éttermét, 
ahol I. Umberto király és Margherita királyné is tiszteletét tet-
te. A vendéglős minden szaktudását és kreativitását bevetette, 
hogy az uralkodói házaspárt lenyűgözze. Egy különlegességgel 
kedveskedett a rangos társaságnak: a vékonyra nyújtott tész-
tát bazsalikommal ízesített paradicsommal megkente, majd 
meghintette mozarellával. Az olasz nemzeti színeket is megje-
lenítő étel azóta világszerte egyetlen pizzéria kínálatából sem 
hiányozhat. Sok olasz egyenesen azt vallja, hogy kizárólag ez 
az ínyencség nevezhető pizzának, és minden más hamisítvány.

Egy kiadós étkezés során természetesen illik megkóstolni 
a helyi röviditalt is, ami Nápolyban nem más, mint a mél-
tán nevezetes limoncello. A citromhéjból és cukorból alkohol 
valamint víz hozzáadásával készített citromlikőrt fogyaszt-
ják étvágygerjesztőnek, de desszertek mellé is. Az élénksárga 
színű nedű tejszínes változatban is ismert. Mindkettőt előre 
fagyasztott porcelánpohárban szokás felszolgálni.

Az ebéd elfogyasztása és a szálláshely elfoglalása után nem 
maradhat más hátra, mint a városnézés. Látnivalóból pedig 
bőven akad, ezért Nápoly megismerésére egy nap semmifé-
leképpen sem elegendő.

Nagy Lajos 

magyar király egy rövid 

idôre 1350-ben elfoglalta 

Nápoly trónját, ezért jelképesen 

valamennyi ôt követô magyar 

király egyben a Nápoly

királya címet is 

használta.
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Sopron
Aki szívesen ellátogat más országokba, nyilván örömmel 

ismeri meg saját hazáját is. Az osztrák határ mellett fek-
vő Sopront a köznyelv több címmel is felruházta. Az egyik 
a Nyugat Kapuja elnevezés, amely arról tanúskodik, hogy 
onnan már ténylegesen is csak néhány lépést kell megtenni, 
hogy Nyugat-Európába érjünk. A leghűségesebb város titulus 
egy történelmi eseménynek köszönhető. A trianoni békedik-
tátum után a településen élőknek megengedték, hogy maguk 
válasszák meg, melyik országhoz szeretnének tartozni. Az 
1921. december 14-én megtartott népszavazáson Magyar-
ország mellett döntöttek.

HA SOPrON, AkkOr bOr
A Soproni-hegység, és a Fertő-tó mellett fekvő telepü-

lés klímájából adódóan kiválóan alkalmas a szőlőtermesztés-
re, vagyis a bortermelésre. A várost éppen ezért a kékfrankos 
hazájának is nevezik. Ebből származik az ötlet, hogy a helyi 
gazdaságot egy pénzhelyettesítő eszközzel, a Soproni Kék-
frankossal lendítsék fel. A programot 2010-ben indították el.

A környéken meglehetősen sok a pincészet. Szí-
vesen fogadják a betérőket, de célszerű előre 
egyeztetni az időpontot, akkor teljes borva-
csorára is lehetőség nyílik. Sok borász szí-
vesen bemutatja a borkészítés fortélyait is, 
persze csak a szezonban. 

A település mindössze 60 km-re esik 
Bécstől, ezért a két város lakossága szívesen 
tesz egymásnál látogatást. Sok osztrák kife-
jezetten azért érkezik ide, mert Magyarorszá-
gon lényegesen olcsóbban talál fodrászt, fogorvost 
és éttermet. Emiatt a helyi vendéglátók, a könnyű hasznon 
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A törtéNElMi közPONt
Nápoly történelmi központja kontinensünk történelmé-

nek egyik legnagyobb jelentőséggel bíró városközpontja. 
1995 óta az UNESCO Világörökség része, hiszen az óvá-
ros szerkezete máig változatlan maradt. Fennmaradt a küméi 
görög telepesek által hátrahagyott utcahálózat egy része is. A 
mai városképben jól kivehetők az Anjou-, az Aragóniai- és a 
Borbon-kor nyomai is.

A település alatt húzódó barlangrendszert egykori vízve-
zetékek, katakombák és alagutak alkották. A Campi 
Flegrei és a Vezúv vulkáni hamujából keletke-
zett tufaréteg ellenálló, de mégis könnyen 
bányászható kőzet, vagyis kiváló építőanyag. 
A barlangok egy része látogatható.

Nápolyban múzeumok sora követi egy-
mást. Az érdeklődők többek között elláto-
gathatnak a régi hintókat és automobilokat 
bemutató kiállításra, a Pompeiből származó 
műtárgyakat őrző régészeti múzeumba, illet-
ve a 13−18. századi alkotásokat kiállító Nápolyi 
Nemzeti Galériába is. 

A turisták bebocsátást nyerhetnek a San Martino kolos-
tor múzeumába, ahol értékes porcelántárgyakban gyönyör-
ködhetnek. 400 színész portréját csodálhatják meg a Piazza 
Muncipio egyik aluljárójában, és ugyancsak is látható a 
világ egyik legrégebbi akváriuma. Nem érdemes kihagyni 
az anatómiai múzeumot, ahol az orvostudomány fejlődé-
se viaszfigurák és preparált emberi szervek segítségével vehe-
tő szemügyre.

Nápoly ismert kikötőváros, nyáron a strandot is érdemes 
meglátogatni.

kultúrA
Nápolyban sok, különböző stílust 

képviselő templom tekinthető 
meg, ám a város kulturális 
szempontból nem erről, 
hanem az operaházá-
ról ismert. Az 1737-ben 

épült San Carlo Operaház ma is a világ egyik legismertebb 
dalszínháza. Nápolyban alkotott Rossini, Bellini és Donizet-
ti. Ugyancsak nápolyi születésű minden idők egyik leghíre-
sebb tenorja, Enrico Caruso is, aki arról vált ismertté, hogy 
ő volt az első előadó, akinek tehetségét hangfelvételen őriz-
ték meg.

SPOrt
A férfiak futballszezonban nem hagyhatják ki a helyi csa-

pat egyik mérkőzését sem. A Napoli a világ egyik 
legnépszerűbb klubja. Fennállása óta mindösz-

sze kétszer nyert bajnoki címet, az egyiket 
akkor, amikor az argentin gigasztár, Die-
go Maradona is a kék-fehér mezben rúgta 
a bőrt. A klub állandóan megtelő stadion-
ja a San Paolo.

HElyiEk
Az olasz emberek köztudottan barátságo-

sak és vendégszeretők. Ez az éttermek személy-
zetére is igaz. A borravalót nem várják el a vendégtől, 

igaz, azt általában belefoglalják az árba. Sok étterem bejára-
tánál feltüntetik a szervízdíj összegét, ami ritkán drágább 1−2 
eurónál. Sok magyar elmondása szerint gyakran megpró-
bálják a kevésbé talpraesett külföldieket átverni, de csupán 
néhány euróval. Az olaszok jól beszélnek angolul, de az ide-
geneket előszeretettel nézik németnek vagy orosznak. Kife-
jezetten értékelik, ha valaki az anyanyelvükön szól hozzájuk, 
még akkor is, ha esetleg csak a köszönés erejéig. Olaszország-
ban, magyar szemmel nézve, rossz a közlekedési fegyelem.  

A választóvonalak nem tartják visz-
sza a sofőröket, de a halálos balese-
tek arányaiban nem gyakoribbak, 
mint a világ egyéb tájain. 

Nápoly 

vonzáskörzetében több 

mint 3 millióan élnek, 

ezért a település a második 

az olasz agglomerációk 

sorában.

Sopron 

lakossága büszke 

az országos népszerûségnek 

örvendô nôi 

kosárlabda-

csapatra.
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reményében, előszeretettel igyekeznek dolgozni az osztrák és 
a magyar árszínvonal között.

A bElvárOS
Sopron belvárosa mindenképpen megérdemli az alapos 

megismerést. Ott őrzik a Hűségzászlót is, amelyet az 
előbb már említett dicsőséges népszavazás után 
állítottak fel. A Széchenyi tér 1. alatt találha-
tó épület egykor ténylegesen a névadó csa-
lád tulajdonát képezte. Széchenyi Ferenc 
itt tartotta a ma is ritkaságnak számító 
éremgyűjteményét, melyet aztán a Nem-
zeti Múzeumnak ajándékozott. A teret 
mégsem ezért nevezték el róla. Akkori-
ban a tér közepén egy tó terült el, amelyben 
rendszeresen megfürdették a kenyér súlyával 
csaló pékeket. A tavat aztán lecsapolták, helyét 
pedig parkosították, amelyhez az első fákat Széchenyi Ist-

ván ajándékozta. A középen kialakított díszkertben felállított 
bronzszobor Mátrai Lajos munkája. A Petőfi téren áll a Sop-
roni Petőfi Színház, amely az ország második kőszínháza. Ma 
is a kulturális élet egyik fő központja. A Fő téren találhatjuk 
meg a Tűztornyot. A 61 m magas, kiváló körpanorámát kínáló 
építmény adott otthont a toronyőrnek, akinek feladata érte-
lemszerűen az esetlegesen fellángoló tüzek figyelése volt, de 
ugyancsak neki kellett jeleznie, ha ellenség közeledett, vagy 
előkelőség érkezett a városkapuhoz, mint ahogy azt is, ha 
idegen borszállítmány. A torony lábánál látható a Hűségka-
pu, amely ugyanazt a funkciót szolgálja, mint a Hűségzászló.

A Kecske-templom onnan kapta a nevét, hogy a hozzá 
illesztett torony homlokzatát egy gótikus fűzér, illetve az 
építtető Geisel Henrik címerállata után egy kecske díszíti. A 
legenda szerint a templomot egy kecske által kikapart kincs-
ből emelték, ám erre nincsenek hitelt érdemlő bizonyítékok. 
Sopronban található, a Szent Mihály arkangyal tiszteletére 
emelt Szent György-templom, valamint egy karmelita kolos-
tor is. Ortodox zsinagógája is nevezetes. A városban evangé-

likus gimnázium és templom is működik. 
A Hűség kútja a várkerület peremén csodál-
ható meg.

A Patikamúzeum a város első műemlé-
ke. II. Lajos idején a patikát le szerették 
volna bontani, ám a helyiek tiltakozá-
sának helyt adva a király megtiltotta a 
pusztítást. A múzeumot a Fekete Ele-

fánt patika bútoraival rendezték be. Ma 
is látogatható. Sopronkőhida a veszélyes 

bűnözőknek otthont adó börtönről híresült 
el országszerte. Sopron az utóbbi években rendkí-

vül népszerű lett a hazai és külföldi fiatalok körében egy-
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aránt, a nyaranta megrendezett zenei fesztivál miatt. Ha úgy 
érezzük, Sopront már bejártuk, érdemes autóba ülni vagy 
igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, ugyanis nem 
túl messze fekszik a Gyöngyös-patak völgyében Kőszeg. A 
tömegközlekedés egyébként helyi viszonylatban is remek.

kôSzEg
A város talán legismertebb történelmi hőse az 

a Jurisics Miklós várkapitány, aki maroknyi 
seregével visszaverte a többszörös túlerővel 
támadó törököket, megmentve ezzel Bécset 
is a pusztítástól. A tervek szerint jövő-
re készül el a vár rekonstrukciója. Kőszeg 
egyetemi város. A település műemlékei túlél-
ték a két világháborút. Egy nyilvántartás sze-
rint közel 330 épület élvez egyedi védettséget. A 
lényegesebb látnivalókért az Óvárosba kell elmen-
ni. Az egész település belátható a Kőszegi-hegységről. Min-
denképpen érdemes ellátogatni a Jézus Szíve-templomba. Az 
1892–94-ben épült neogótikus épület helyén egykor egy 
legendás szálló állt. A város legrégebbi temploma az a Szent 
Jakab templom, amelyről már a XIII. századi feljegyzések-
ben is említést tettek. Ott temették el Jurisics Miklós gyer-
mekeit is.

A kőszegi múzeumok elsősorban a történelem iránt érdek-
lődők számára kihagyhatatlanok. Itt is találunk patikamúze-
umot, az Arany Egyszarvút. A XVIII. században építették, 
eredetileg is patikának. A Városi Múzeum a Tábornokház-
ban fogadja az érdeklődőket. Itt a régi idők könyvkötőinek, 
szíjgyártóinak és mézeskalács-készítőinek alkotásai és hasz-

nálati tárgyai tekinthetők meg. A Kőszegi-hegy-
ségen halad el az Országos Kéktúra útvonala 

Írott-kő felé.
A város több, immár hagyományosnak 

mondható rendezvénnyel is büszkélked-
het. A Concordia bált farsang utolsó szom-
batján rendezték meg régen. Húshagyó 

kedden városszerte vígasságokat tartanak. 
Ilyenkor a keresztény hagyományok szerint 

még mindenki kitombolhatja magát a másnap 
kezdődő nagyböjt előtt.

Szent György napján tartják a Szőlő Jövésnek Könyve 
emlékünnepségét. A várost környező szőlőlugasokból ilyen-
kor hajtást vágnak és bemutatják azt a polgármesternek. Az 
1982-ben alakult Várszínházban a prózai darabok mellett 
operetteket és musicaleket is bemutatnak. 
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kóré károly

Sopronban köny-

nyen lehet több nyelven 

beszélô idegenvezetôt találni, 

ezért külföldi vendégeinkkel 

is nyugodtan meglátogathatjuk a 

várost. A túrához elektromos 

kisautó is bérelhetô.

Kôszegfalván a 

római kor idejébôl ránk 

maradt villagazdaságokat 

tártak fel, amit sajnálatos 

módon azután 

visszatemettek.


