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Gasztronómia

Jó borból 
nincs hiány
Az I. világháborús emlékhe-
lyek meglátogatása mellett 
érdemes felfedezni a kör-
nyék gasztronómiai külön-
legességeit is. Olaszország 
legkisebb tartománya, Friuli 
Venezia Giulia borvidéke az 
ínyenceknek is kínál minő-
ségi italokat. Ez Itália egyik 
legjobb fehérbort adó terü-
lete. A Friunalo, a Ribolla 
Gialla, a Chardonnay vagy a 
Pinot Grigio igazi minőséget 
képvisel. Fehér borból ötször 
annyi készül errefelé, mint 
vörösből, de azért a vörös bo-

rok kedvelői-nek is van mit 
kóstolniuk: a Schioppettino, 
a Pignolo vagy éppen a 
Tazzalenghe kellemes kísé-
rője lehet a fricónak. Ez a 
ropogósra sült sajt, amelyet 
előételként szolgálnak fel, 
tipikus nemzeti étel, amely 
16-18 hónapos érett, reszelt 
Montasio sajtból készül.
Friuli Venezia Giuliában 

az étkezés elképzelhetetlen 
sonka nélkül. A világhírű 
San Daniele sonkát gyakran 
fügével kínálják. Ha tésztát 
kóstolunk, bátran próbáljuk 
ki a pestót. Ez az olaszok 
kedvelt szósza, de ízesíthető 
vele csirke vagy halétel 
is.

A boraikra a szlovének is 
roppant büszkék. Itt a római 

kor óta termesztenek szőlőt. 
A partvidék és a Trieszttől 
északra fekvő térség, vagyis 
a Primorska borvidék fehér- 
(például Rebula, Pinot Blanc, 
Pinot Gris, Chardonnay, 
Sauvignon) és vörösboro-
kat (Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc) 
egyaránt kínál. S persze a re-
mek borok mellé a szalámi, 
illetve a nem füstölt sonka is 
tökéletes választás.

A szőlő eredeti állapo-
tában is ízletes, és egyéb 
gyümölcsökben sincs hiány: 
a brdai régióban termő cse-
resznye, sárgabarack, füge 
nem hiányozhat a szlovének 
asztaláról. Miképpen az 
olívaolaj sem. 

Az I. világháború 
hőseinek nyomában 
barangoltunk 

Emléktúra. Jövőre lesz 
száz éve, hogy kitört az 
I. világháború, isonzói 
csatatereken jártunk

A háborúba Németország 
oldalán bekapcsolódó Oszt-
rák–Magyar Monarchia há-
romfrontos küzdelembe ke-
veredett: a Balkán és a keleti 
front mellett Olaszországgal 
is háborúzott. A Monarchia 
hadvezetése az Isonzó (szlo-
vénul: Soca) folyónál, illetve 
a Júliai-Alpokban (azaz a mai 
Olaszország és Szlovénia terü-
letén) akarta feltartóztatni az 
olasz offenzívát. Svájctól dél-
re az Adriai-tengerig mintegy 

600 kilométeres frontvonal 
jött létre. E frontszakasz egy 
részét járhattuk be az olasz 
(Friuli Venezia Giulia) és a 
szlovén (I Feel Slovenia) tu-
risztikai hivatal jóvoltából.

Mivel a háborús emlékhe-
lyek többsége a szabadban 
található, fontos, hogy hegy-
mászásra alkalmas öltözetet 
és főképp cipőt válasszunk. 

Azzal is számolni kell, hogy 
ősszel az Alpokban a köd és az 
eső az úr. Igaz, így képet alkot-
hatunk arról, milyen lehetett 
a katonák élete pocsék időjá-
rási viszonyok közepette.

Utunk első állomása 
Gorizia, az I. világháború ide-
jén a Monarchiához tartozó 30 
ezres város volt. Az ellenséges 
csapatok a közeli Collio-dom-
bokon és a Karszton küzdöt-

tek egymással. Az olaszok 150 
ezer fős veszteség árán 1916 
augusztusában foglalták el, de 
a caporettói áttörés után, 1917 
novemberében az osztrák–
magyar csapatok visszavették, 
s csak egy évvel később került 
Olaszországhoz. Az „adriai 
Nizza” néven emlegetett üdü-
lőhely a hidegháború egyik 
áldozata lett: 1947-ben ketté-

Áldozatok

15
 millió áldozata volt az I. világhábo-
rúnak, amely – a szembenálló felek 

 villámháborús reményeire rácáfolva 
 – négy esztendőn át tartott.

Mintegy 600 kilométer 
hosszan kanyarognak 
az olasz fronton a lövészárkok 

Az 1917-es caporettói áttörés 

súlyos veszteséget okozott 

az olasz hadseregnek 

+
PLUSZ

Állatvilág

Vadludak 
ezrei Tatán
Az északi költőterületeik-
ről a Kárpát-medencébe 
érkező vadludak a tatai 

Öreg-tavon alakították ki 
egyik fontos pihenőhelyü-
ket. Tízezrével érkeznek 
minden novemberben, 

hogy a téli hónapokat itt 
töltsék, aztán februárban-

márciusban visszinduljanak 
skandináviai, szibériai 

költőhelyeik felé. A gyönyö-
rű látvány bemutatására 
rendezik a Tatai Vadlúd 
Sokadalmat november 

29–30. között (programok: 
vadludsokadalom.hu). 
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Redipugliai haditemető

Benito Mussolini utasítására 
1938-ra felépült emlékmű.

•	 A	Fogliano–Trieszt út 
mentén található, szemben 
az I. világháború egyik 
emlékhelyével.

•	 Egy	lenyűgöző	méretű 
fehér, több mint félezer 
lépcsőfokból álló lépcsősor 
a Karszt-hegység oldalában.

•	 A	III.	olasz	hadsereg  
több mint 100 ezer katoná-
jának nyughelye, akiket a 
környék több száz apró te-
metőjéből gyűjtöttek össze.

•	 39	587	nevesített és 60 330 
névtelen hősi halott pihen 
az emlékmű alatt.

•	 Presente!,	azaz	Jelen!  
– ezt a szót vésték rá mére-
tes betűkkel a lépcsőkre.

•	 A	legenda	szerint	 
a világháború idején, az esti 
névsorolvasás alkalmával 
az életben maradt olasz 
katonák az aznapi csatában 
elesett társaik nevében is 
azt kiáltották: Jelen!

•	 Az	Osztrák–Magyar	
Monarchia katonáinak 
földi maradványait nem 
gyűjtötték össze, ők eredeti 
nyughelyükön maradtak.

•	 Olasz	részről	manapság 
már éppolyan megbecsülést 
élveznek, mint az itáliai 
hősök.

További infók:

www.turismofvg.it

www.slovenia.info

hasították. Területének nagy 
része visszakerült Olaszor-
szághoz, a keleti részt viszont 
Jugoszlávia kapta meg. A határ 
kettévágta a temetőt, a régi 
vasútállomás előtti teret és a 
Piazza Transalpinát is. Ma egy 
aszfaltba süllyesztett bronz-
korong jelzi, hol volt a 2004-
ig fallal is védett államhatár. 
Az I. világháborús múzeum, a 
Museo della Grande Guerra az 
isonzói csaták emlékeit őrzi.

A monfalconei szabadtéri 
múzeumban (Parco Tematico 

della Grande Guerra) bejár-
ható embermagasságú lövész-
árkokat civilek segítségével 
ásták ki. Egyes magaslatokra 
csak drótkötélpályán lehe-
tett eljuttatni az utánpótlást, 
emiatt a katonák sokat nélkü-
löztek. A háború vége felé a 
Monarchia katonáinak átlag-
testsúlya 54 kiló volt.

A szlovéniai Kobaridban 
(Caporettóban) a helyi mú-
zeumot (Kobariski muzej) 
azért sem szabad kihagyni, 
mert a bőséges anyagnak 

számos magyar vonatkozása 
is van. Immár magyarul is le-
vetítik azt a 20 perces filmet, 
amely az utolsó, 12. isonzói 
csatát idézi fel. A caporettói 
áttörést amúgy Ernest He-
mingway is megírta a Búcsú 
a fegyverektől című regényé-
ben.

Érdemes felkapaszkodni a 
Triglav Nemzeti Parkban ta-
lálható Javorca-templomhoz. 
A kapaszkodást szó szerint 
kell érteni, mert bár a tolmini 
szurdokban a világháború 
idején kiépített, szakadékok 
mentén kanyargó keskeny út 
java autóval és kisbusszal is 
bejárható, az utolsó egy kilo-
méter már annyira meredek, 
hogy muszáj gyalogolni. Az 
út végén lépcsősor vezet fel 
a Szentlélek-templomhoz. Az 
alul kőből, felül fából készült 

szecessziós épületet 1916-ban 
elesett bajtársaik tiszteletére 
emelték – 8 hónap alatt – a 3. 
osztrák–magyar hegyivadász- 
dandár katonái. A bejárat 
felett a Monarchia címere és 
egy napóra látható, a falakon 
pedig az elesett hősök nevei. 
Ha kifújtuk magunkat a hegy-
mászás után, megrázó élmény 
böngészgetni a névsort.

s. tóth 
jános
www.metropol.hu

hatalmas barlangokat vájtak 
a hegyoldalakba, innen figyelték 
és lőtték a völgyben lévő ellenséget Az Alpokban kiépített 

háborús emlékeket 
a természettől kellett 
visszahódítani 

Az ember-
magasságú 
lövészárkokat 
terméskövekkel 
stabilizálták

Sok a zsebes Rómában
A zsebtolvajok jelenlétére hívta fel az olasz fővárosba utazók figyel- 
mét a Külügyminisztérium konzuli szolgálata. Rómában mintegy  
3500 zsebtolvaj van, a legtöbbjük a központi pályaudvaron és a főbb 
turistalátványosságoknál, a metrón és a legkedveltebb buszjáratokon 
bukkan fel. Metropol / getty ImAges

Falusi turizmus

tizenhárom 
milliárdos forrás
A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szerint több 
mint 13 milliárd forint 
áll rendelkezésre falusi 
szálláshelyek létrehozásá-
ra, a meglévők bővítésére, 
turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésére. 

A támogatási igényeket 
november 18-tól december 
13-ig lehet benyújtani 
postai úton a területileg 
illetékes LEADER irodák-
hoz, a fejlesztésekhez 
maximálisan 35 millió 
forint igényelhető. A fej-
lesztéseket 2014 végéig 
kell megvalósítani. MtI

Kormányzat

Két hétig várják 
a véleményeket
Társadalmi egyeztetésre 
került a 2014–2024 kö-
zötti időszakra vonatkozó 
nemzeti turizmusfejlesz-
tési koncepció. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
(NGM) turizmusért felelős 
helyettes államtitkársága 
november 25-én reggel 8 
óráig várja a turisztikai 
szakma iránt elkötelezett 
szervezetek, személyek 
véleményét, javaslatát.

A dokumentum letölt-
hető az internetről (pontos 
link: http://kormany.hu/ 
download/8/41/11000/ 
NTK.pdf). MtI

Velencei-tó

Új bringautak 
épülhetnek
Elkezdődött a kerékpárút 
építése a Velencei-tó déli 
partján: a tizenkét kilomé-
teres szakaszt 730 millió 
forintos összköltséggel, 
európai uniós források 
felhasználásával valósítják 
meg az év végéig.

A kormányzati támoga-
tásból további kilenc ke-
rékpárút tervei készültek 
el, amivel a Fejér megyei 
kerékpárút-hálózat össze-
kapcsolódhat az európai 
hálózattal. Ennek során 
terveznek bringautakat 
Etyek környékére és  
a Váli-völgybe is. MtI


