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Carmen megáll a főutcán a lampionokkal fel
díszített kapu előtt. Belepillant az ott parko
ló rendőrautó tükrébe, megigazítja hajában 
a vörös rózsát, csípőre teszi a kezét, és azzal 
a magabiztos, kihívó mosollyal, ami a különö
sen szép nők sajátja, belenevet a kamerámba. 
Alig két perce találkoztam a sevillai lánnyal, de 
máris úgy kezel, mintha én magam is andalúz 
volnék.

– Vigyázzon! – ragadja meg a karomat hir
telen egy flamencoruhás idősebb asszony, 
és maga után húz a járdán tolongó tömegbe. 
Szinte semmit nem hallottam a hangos zenén 
és a zajos forgatagon át, mikor a semmiből 
egy díszes lovas kocsi vágtat el közvetlenül 
mellettem. A mulatságra érkező fiatal lányok 
ide-oda imbolyognak benne, kacéran nevet
nek, és csókot dobálnak a bámészkodók felé. 
A fogat kerekei akkorát reccsennek a kátyú
ban, amikor a hajtója élesen ráfordul az egyik, 
lampionokkal kivilágított utcára, hogy attól 
tartok, menten kitörnek. De az előző napról 

megmaradt pocsolyák és a friss lótrágya felve
résén túl nem történik baj.

Sevillában a tavasznak különleges hangulata 
van, a narancsvirág és az édes jázmin mellett 
izgatott várakozásillatot áraszt a levegő. A ki
rakatok megtelnek a legutolsó divat szerint 
hímzett flamencoruhákkal, csillogó hajtűk
kel, legyezőkkel és azzal a rövid zakóval, amit 
a spanyol férfiak hordanak az ünnepeken. 
A városban az év legfontosabb eseményére 
készülnek a helyiek, a Tavaszi Vásárra, vagy
is a Feria de Abrilra. A sevillai fesztivált a Los 
Remedioson, a város délnyugati részén, a fo
lyó mellett rendezik meg, s hagyományosan 
két héttel a húsvéti ünnepek után kezdődik. 
A boltok nagy része bezár, az iskolákban 
szünetet tartanak, és a sevillaiak Spanyolor
szág-szerte szabadságot kérnek, vonatra ül
nek, hogy hazautazzanak. A vásár fontosabb, 
mint a karácsony, a családok ilyenkor gyűlnek 
össze, hogy megünnepeljék ezt a nem min
dennapi andalúz örökséget.

HOL?  Spanyolország, Sevilla 

FERIA DE ABRIL
Tavaszi Vásár

MIKOR?  április vége – május eleje� � 
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A síkvidéki, szeles ország évszázadokig hasz
nálta a fából készült óriásokat a gabona őr
léséhez, fafűrészeléshez, de a víz szivattyú
zásához is. A modern világ beköszöntével 
legtöbbjük elvesztette funkcióját, ám éven
te egyszer Hollandia még mindig tiszteleg 
előttük. A Nemzeti Malomnapon a meglévő 
1200 épületből 950 szélesre tárja a kapuit, 
sőt az érdeklődők nagy örömére nem egyet 
üzembe is helyeznek. A molnár nemcsak 

végigkalauzol a belső téren, de elmagya
rázza a működési elvet, megmutatja a régi 
szerkezeteket, sőt, ha szerencsénk van, azt 
is megengedi, hogy mi magunk indítsuk be 
a hatalmas lapátokat. Béreljünk biciklit, és 
vesszünk el a dimbes-dombos táj, a tulipán
földek és a malmok útvesztőjében. Könnyen 
megtalálhatjuk a látogatható malmokat: erre 
az alkalomra zászlókkal és virágokkal díszítik 
fel őket.

HOL?  Hollandia

NEMZETI MALOMNAP

MIKOR?  május második hétvégéje � 

HOL?  Olaszország, Camposano

PALIO DEL CASALE
Szamárverseny

MIKOR?  május 9–10.� � 

Talán nincs még egy olyan ország a Földön, melynek neve annyira  

összefonódott volna a szélmalmokkal, mint Hollandiáé.  

Csoda hát, ha nemzeti napot szentelnek nekik?

Talán sokan furcsállják, hogy a megmérette
tés tétje az, hogy elnyerjük a kiszemelt lány 
szerelmét, ám a nápolyi közösségben nincs 
is ennél természetesebb. Sőt! Kimondottan 
tiszteletet érdemel, ha egy nő kegyeiért ver
sengenek.

A mulatozásba forduló tradíció a 18. század
ban kezdődött, és ma is virágkorát éli. Annyi

ban módosult csupán, hogy nem egy konkrét 
lány szívéért folyik a verseny, hanem mindenki 
a saját szerelmére gondol a vágta közben, aki 
jó esetben a közönség soraiból szurkol. Persze 
azért minden évben megválasztják Pompeii 
legszebb lányát, hogy díszes ruhába öltözve 
biztassa a versenyzőket. Sok nevetés, makacs 
szamarak és a páratlan étel garantált!

Vágtázzunk szamárháton a délolaszokkal!  

E hagyományos szamárverseny eredetileg Pompeii legszebb lányának 

megszerzéséért indult.
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Spanyolország mindig is az utánozhatatlan 
fesztiváljairól volt híres, nincs ez másképp 
az El Colachóval sem. A Castrillo de Murciá
ban évente megtartott egyhetes ünnep szin
tén a régi rituálék megtestesülése. A fieszta 
csúcspontja vasárnapra esik, amikor a Cola
cho, az ördögnek öltözött férfi színes ruhában, 
maszkban, ostorral a kezében fut át a városon, 
s a helyieket terrorizálja. De ez csupán beme
legítés a fő eseményre, a csecsemőátugrásra. 
Noha nincs adat arról, mikor szervezték az 
első babaátugrást, a történészek úgy vélik, 
hogy erre legalább az 1600-as évek óta éven
te sor kerül.

A nagy napon a kisvárosban és annak kör
nyékén az ez évben született csecsemőket ki
teszik egy matracon a főutcára. Ne lepődjünk 
meg, sok esetben ezek a kisbabák néhány 
hetesek, de négy-öt naposak is lehetnek. Iz
guljunk együtt a szülőkkel, amikor a dobok 
felhangzanak, és mintegy jelszóra, a szágul
dó Colacho feltűnik az utca elején. A tömeg 

együtt lélegzik, és a szívdobogtató, különös 
ceremónia csúcspontjaként az „ördög” csata
kiáltásokat hallatva, nagy lendülettel átugorja 
a sorba fektetett gyermekeket. A helyiek ab
ban hisznek, hogy a gonosz képes megtisz
títani a csecsemőket bűneiktől, azoktól az 
Ádámtól és Évától eredő vétkektől, amelyek 
mindannyiunkkal együtt születnek az Édenből 
való kiűzetésünk következményeképp. Miután 
a Colacho átugrott a csecsemőkön, a kisbabá
kat rózsaszirommal hintik be, gyakran a helyi 
pap is megáldja őket, majd szüleik oltalmazó 
karjaiba kerülnek.

Az ünnepséget a katolikus hatóságok egy
általán nem nézik jó szemmel. XVI. Benedek 
pápa már évekkel ezelőtt arra utasította a kör
nyék papjait, hogy tartózkodjanak a gyakor
lattól, mivel az ellentétes a keresztény hittel. 
Ettől függetlenül ma nemcsak a környékbeli 
újszülötteket hozzák a szüleik a rituális tisz
tításra, de megannyi külföldi is részt vesz az 
eseményen.

Perugiát és Assisit elhagyva messziről látszik 
a hegyre épült misztikus kisváros. A Suba
sio-hegy lábához tapadó, erős fallal kerített 
középkori település Umbria gyöngyszeme. 
Frissen mosott ruhák illatát hozza a szél, Spel
lo boltíves utcái megannyi titkot rejtenek, 
nemhiába szeretett bele utazásai alatt Szerb 
Antal is. Bár a virágszőnyegek készítésének 
hagyománya 1625 júniusáig nyúlik vissza 
Olaszországban – Benedetto Drei vatikáni fő
kertész ekkor díszítette szirommozaikkal a ba
zilikát Szent Péter és Pál napján –, Spellóban 
csak a 18. századtól vált rendszeressé, hogy 
az úrnapját követő vasárnap virágba borulnak 
az utcák.

A művészek hónapokkal az esemény előtt 
megtervezik remekművüket, sokan bonyo
lult geometriai alakzatokat álmodnak meg, 
de van, aki vallási témával, Jézus vagy Mária 
arcképével készül. Érkezzünk Spellóba már az 
ünnep előtt, hogy lássuk az alkotókat munka 
közben. A művek kivitelezéséhez először 
krétával felrajzolják a mintát a járdára, majd 
több ezer friss és szárított virágszirommal töltik 
meg. A motívumok körvonalainak kiemelésére 
tökéletes a sötét termőföld vagy a kávé.
Sétáljunk naphosszat Olaszország csoda szép 
virágfesztiválján, majd üljünk ki az eldugott te
raszok egyikére, és rendeljünk a helyiek specia
litásából, a szarvasgombás rizottóból.

HOL?  Spanyolország, Castrillo de Murcia

SALTO DEL COLACHO 
Csecsemőátugrás

MIKOR?  június 14.; < 

A nap, amikor a Gonosz megjelenik a kisváros utcáin, hogy megtisztítsa  

az újszülötteket az eredendő bűntől.

HOL?  Olaszország, Spello

INFIORATA
Virágfesztivál

MIKOR?  úrnapját követő vasárnap= > 

Noha június derekán egész Olaszország virágba borul, Spello már lenyűgöző 

elhelyezkedésénél fogva is előnyt élvez a többi településsel szemben.
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Az angolokról mindenki tudja, hogy nem 
mindennapi népség, ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az 1980 óta évente megrende
zett Gilisztabűvölő Világbajnokság, amelynek 
során az nyer, aki a legtöbb lábatlant tudja ki
csalogatni a földből.

Az eseményre a megyei általános iskolában 
kerül sor. A szabályok szerint a résztvevők egy 
háromméteres, négyzet alakú terepet kapnak 
a munkához, ahol zavartalanul dolgozhatnak. 
Mindenki más technikára esküszik, van, aki 

a talajt kopogtatja, akad, aki lefekszik és úgy 
csalogat, de nem egyszer zenét is játszanak 
a föld alatt lakóknak. Az ásás és a giliszták 
erőszakkal való kirángatása szigorúan tilos. 
A féregbájolási rekordot 2009-ben állították 
fel, akkor 567 példányt sikerült előhívogatni. 
A bajnokságon nemcsak a legnagyobb gi
lisztát megtalálónak jár díj, de annak is, aki 
a legtöbbet szedte össze belőlük.  A verseny 
kimondottan állatbarát, lezárásaként az ösz
szes gilisztát visszaengedik a mezőre.

nem dőlt el, de a borcsatát 1940 óta ennek 
emlékére a vitatott helyszínen rendezik meg.  
A fesztivál már előző este megkezdődik, ám 
a harcot másnap reggelre tartogatják a helyiek.

Készüljünk fel rendesen, a spanyolokhoz 
hasonlóan öltsünk tetőtől talpig hófehér ru
hát, nyakunkba kössünk vörös kendőt, de 
ami a legfontosabb, el ne felejtsük a borhoz 
a palackokat, vízipisztolyokat, vödröket! A he
lyieken úgysem tudunk túltenni, ők permete
zőkkel fegyverkeznek fel. Kora reggel keljünk, 

mindenünk vörös lesz. Amikor a harc véget ér, 
a kimerült résztvevők megebédelhetnek és 
lepihenhetnek, az ünnepség és a lakoma csak 
este folytatódik tovább. Védőmaszk és búvár
szemüveg kötelező!

HOL?  Anglia, Willaston

GILISZTABŰVÖLŐ VILÁGBAJNOKSÁG

MIKOR?  június utolsó szombatja

HOL?  Baszkföld, Haro

BATALLA DEL VINO
Borcsata

MIKOR?  június 29.O P 

Vajon mi hány gilisztát tudnánk kicsalogatni a föld alól?  

Ha kíváncsiak vagyunk rá, ott a helyünk Willastonban!

Az észak-spanyolországi La Rioja borvidék az 
ország legelismertebbje, ahol már a Kr. e. 2. 
században is termesztettek szőlőt. Ne csodál
kozzunk hát, hogy a régió közepén fekvő Haro 
szíve jogának érzi, hogy minden év június 29-én 
tisztességes borcsatával ünnepeljen, amely
lyel védőszentjére, Szent Péterre emlékezik. 
A legenda szerint a szokás a szomszédos Mi
randa de Ebro településsel való vitából ered, 
s a tárgya az volt, hogy a bilibiói sziklák vajon 
kinek a területéhez tartoznak. A kérdés ugyan 

Szent Péter fesztiválján nemcsak a helyiek ereiben folyik a bor,  

de a dombokon és a ruhánkon is!

és induljunk el a szőlőkön keresztül a hegyre, 
ahol először a pap megáldja a bort és misét 
celebrál.

A csata már az úton visszafelé megkezdő
dik, így mire a városkába érünk, garantáltan 



J A N U Á R     197 196  

Évente kerül sor az ötnapos rendezvényre 
a Hop Farm Country Parkban. A több mint 
százezer látogatót vonzó fesztivál fénypontja 
a 4000 tankot, páncélozott személyszállító, 
kétéltű és tüzérségi járművet, dzsipet és mo
torkerékpárt felvonultató show, illetve azok 
az akciódús csaták, amelyek során láthatjuk, 
hogyan harcoltak a katonák a háború alatt. 
A szervezők a gyűjtőkre, a nőkre és a gyere
kekre is gondolnak, a méretes régiségpiac 

egyedülálló lehetőséget kínál a kincsvadá
szatra, ahol járműalkatrészek, katonai köny
vek, egyenruhák, emléktárgyak és ékszerek 
várják gazdáikat. 

Ha pedig leszállt az este, irány a Vintage 
Village, és akárcsak az angolok, szerezzük be 
a megfelelő korhű öltözéket. 

A férfiak húzzanak bő szárú nadrágot, 
a nők pedig ne legyenek szégyenlősek, visel
jék bátran azokat az igencsak meghökkentő 

hegyes melltartókat, melyek anno bullet bra 
néven dívtak. Bár a mell hangsúlyozására 
a kúp alakú darab nem volt éppen a legelő
nyösebb, ennek ellenére hamar ikonikussá 
lett. Ha ing alá rejtett melltartónk nem lenne 
elég, akkor harisnya gyanánt hennát is szí
vesen festenek ránk a Vintage Village-ben. 
Ez a szokás azoknak az asszonyoknak a köré

ben alakult ki, akik a háború utáni viszonyok  
miatt nem tudták beszerezni a harisnyáju
kat, így festékkel imitálták annak színét, és 
ceruzával rajzolták a vádlijukra a varrási csí
kokat. Miután tökéletesen átalakítottuk ma
gunkat, irány a negyvenes–ötvenes éveket 
idéző lokálok valamelyike, ahol mulassunk 
napfelkeltéig!

HOL? Anglia, Kent

A HÁBORÚ ÉS BÉKE ÚJJÁSZÜLETÉSE

MIKOR?  július vége – augusztus eleje 

HOL? Svájc, Gemmi

PÁSZTORFESZTIVÁL

MIKOR?  július utolsó vasárnapja� � 

A világ legnagyobb katonaijármű-kiállításán bemutatják  

az I. és II. világháborús fegyvereket, a modern harci technológiákat,  

de megidézik  az ötvenes évek hangulatát is.

Az éves fesztivál valójában nem más, mint 
baráti találkozó, családi összejövetel, amin 
a két svájci kanton, Bern és Valais pásztorai, 
családjaik és a közösségek tagjai vesznek 
részt.

Bár a két juhászcsoport mindössze néhány 
kilométerre él egymástól, a magas hegyek, 
a járhatatlan utak elszeparálják őket, így ez 
a fesztivál teremt közöttük kapcsolatot. Az ün
nep napján a gazdák már korán átkaptatnak 
a nyájjal a hegyeken, szomszédaikkal közösen 

megreggeliznek, 10:00 órakor a szabad ég 
alatt meghallgatják a misét, majd 11-kor, 
amikor a juhok ünnepi eledele, a korpából és 
sóból álló glack terítékre kerül a kristálytiszta 
tó partján, hagyják, hogy bundás jószágaik 
egymással összekeveredve, vidáman lerohan
janak a megérdemelt csemegéért. 

A délutáni piknikre a zenészek is megérkez
nek, így derűs koccintgatások közepette mi is 
együtt ünnepelhetünk a két kantonnal a vakító 
kék ég alatt.

Üljünk fel a libegőre, sétáljunk le a zöldben pompázó völgybe, jutalmul 

a Daubensee körüli csendes táj megtelik élettel és nyolcszáz juh bégetésével!
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Ozren három vízfolyás között helyezkedik el, 
buja rétekkel, termálforrásokkal és ásványi 
anyagokban gazdag vizekkel büszkélkedhet, 
de az a különlegesség, amiért most kosarakkal 
a kezünkben hegyet mászunk a kellemes 
szélben, a 773 méteres Gostilj sziklán terem. 
Az Ivae moschatae herba nevű gyógynövény 
kizárólag hegyvidéki területeken él, betakarí-
tását kézzel végzik.

A virágokat és a leveleket külön-külön sze-
dik le, mert a teába, pálinkába, mézbe meg-
határozott arányban kerülnek. Évszázadok óta 
ismert gyógyító tulajdonságairól, használják 
légzőszervi és emésztési problémák kezelésé-
re, de sokak szerint kiváló a súlyos betegség 
utáni lábadozáskor is, ezért mondják a helyiek, 
hogy az ivafű életre kelti a halottakat is.

Miután a hosszú fűben jó négy órán át szüre-
tel az ember, a pap is feltűnik végre, misét tart 
az egybegyűlteknek, és megáldja a növényt. 
Az ünnepség csak ezután kezdődik. Terítsük le 
pokrócunkat a földre, élvezzük a színes népvi-
seletet, a táncot, a muzsikát, és harapjunk bele 
a jól megérdemelt, alul lágy, felül ropogós tú-
rós burekbe, amit a falusiak osztogatnak. 

Az ozreni ivafűbetakarítás ma már az UNES-
CO szellemi kulturális örökségét képezi.

akarták eldönteni, melyikük vegye feleségül 
a lányt, Lionora, aki titokban szerelmes volt Ri-
naldóba, azt javasolta a fiatal férfiaknak, hogy 
képességeiket ne egymás vérét ontva, hanem 
inkább sakkban bizonyítsák. Keze azé lesz, aki 
megnyeri a játszmát, de a vesztesnek sem kell 
bánkódnia, ő ugyanis Oldradát, a fiatalabb Pa-
risio-lányt vezetheti az oltár elé.

Marostica a nagy alkalomra hatalmas ünne-
pélyt rendezett, a palota megtelt, íjászok és 
lovagok meneteltek a Piazza di Marosticán, 
a két lányt hűséges dadájuk kísérte. Amikor 
a díszes társaság elfoglalta helyét, bevonultak 
az élő sakkfigurák. Lionora eközben diszkréten 
utasította a személyzetet, ha a szeretett fiatal-
ember nyeri el a kezét, a kastély alsó részét 
világítsák meg, ha mégsem, boruljon minden 

sötétségbe. Amikor a káprázatos fények ki-
gyúltak, kitört az üdvrivalgás, és megszületett 
egy máig élő hagyomány.

Bár a város mindig is nosztalgikusan emlé-
kezett rá, a játékot csupán 1954-ben eleve-
nítették fel. Mirko Vucetich színpadi tervező 
hatszáz jelmezes szereplővel álmodta újra 
a történetet. A sakkjátszmát kétévente, szep-
tember második hétvégéjén tartják, ugyan-
ott, ahol eredetileg, a festői Piazza di Maros-
ticán, ami háromezer-hatszáz néző befogadá-
sára képes.

Ne hagyjuk ki ezt a különös fesztivált, mert 
a klasszikus jelmezek és zászlók, a gyönyörű 
hölgyek és a bátor lovagok, a zsonglőrök és 
a roston sült malacok tökéletesen visszaadják 
e lenyűgöző esemény varázsát!

Teucrium montanum 

 magyarul:  

hegyi gamandor.  

Achillae Moschatae, Illa-

tos cickafark, Ivafű,  

Ivae moschatae herba 

HOL?  Bosznia-Hercegovina, Gostilj

IVAFŰSZEDÉS 

MIKOR?  szeptember 11.- . 

HOL?  Olaszország, Marostica

LA PARTITA A SCACCHI DI MAROSTICA 
Embersakkjátszma

MIKOR?  szeptember második hétvégéje/ 0 

Keresztelő Szent János lefejezésének napján a bosnyák falusiak azért kelnek 

korán, hogy közösen megmásszák a 773 méteres Gostilj szirtet, és értékes 

gyógynövényt szedjenek, ahogy azt őseik is tették évszázadokkal ezelőtt.

Marostica fiesztája újraéleszti Lionora, a helyi 
nagyúr, Taddeo Parisio okos és gyönyörű lányá-
ért folyó játszmát, melynek főszereplője két ne-
mes, Rinaldo d’Angarano és Vieri da Vallonara.

A történet a 15. századba repít bennünket, 
ekkor a város a Velencei Köztársaság uralma 
alatt állt. A fiatal Lionora kezére ketten is pá-
lyáztak. Amikor Rinaldo és Vieri párbajban 

A két szerelmes kérő közül vajon melyik nyeri el az úrhölgy kezét? 15. századi 

sakkjátszma élő szereplőkkel, avagy egy újabb különlegesség az olaszoktól.
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