
 

 

Húsvét Costa Bravan 

 

 

1. SZTRÁJK A FERIHEGYEN 

 

Nem sok idő maradt töprengésre. Jöttek a „Hírlevelek” az utazási irodákból az interneten, 

amit naponta böngésztem. Húsvét közeledvén egyre jobb ajánlatokkal csábítgatták az 

olvasókat. Amikor azt olvastam végre, hogy Barcelonába szerveznek utazást, s meglehetősen 

kedvező áron, azonnal hívtam Kathleent, hogy vállalkozna e ismét egy rövidebb kirándulásra, 

húsvétot megünnepelni Barcelonába, illetve a Costa Bravara. 

Mint mindig, most is örömmel vállalkozott arra, hogy elkísérjen a sokat ígérő szép útra. 

Nélküle ugyanis most sem indultam volna el egyedül, hiszen a korábbi közös 

kirándulásainkon már többször megtapasztaltam, hogy mit jelent számomra a jelenléte. 

Azonnal be is jelentkeztem a miskolci utazási irodába, s mivel már csak nagyon rövid idő állt 

ott rendelkezésre az indulásig, azonnal be is fizettem a részvételi költségeket. 

 

Ezek után hallottuk, láttuk, olvastuk, hogy a repülőtéren nem tudtak megegyezni a 

bérkövetelési tárgyaláson a felek, ezért két napos sztrájkot hirdettek meg a Budapesti 

Ferihegyi repülőtér földi kiszolgálást végző dolgozói. 

 Nagyon elkeserítettek e szomorú hírek, de az utazási irodától biztatást kaptunk telefonon, 

hogy induljunk el nyugodtan, a mi járatunk nem fog elmaradni. 

 

2007. április hó 5 –én este úgy indultunk el a menetrend szerint közlekedő kassai gyorssal, 

mintha misem történt volna. 

A meghatározott idő előtt így mi már három órával korábban, huszonhárom óra tíz perckor 

már a ferihegyi csarnokban vártuk az események alakulását. 

Mivel a sztrájk miatt csak csökkentett szolgáltatást nyújthattak, meglehetősen vontatottan 

ment a munka. Mi ezeket látva, majd tanulmányozva az utasokat tájékoztató táblákat, 

miszerint egymás után törölték a járatokat, egyre idegesítőbbé vált a hangulat. 

Azt reméltük, hogy miután megérkeztek az utazási iroda képviselői, majd megnyugtató 

magyarázatot fogunk kapni a járatunkról. 

Nem ez történt! Teljes volt a bizonytalanság! Ők sem kaptak semmi érdemleges választ a 

kérdéseinkre. 

A mi repülőnknek négy órakor kellett volna felszállnia, de ekkor még csak olyan tájékoztatást 

kaptunk, hogy kb. négy óra késéssel el tudjuk hagyni a kifutó pályát. 

Indulás helyett azonban szendvicseket osztogattak az egyre jobban elfáradt, elcsigázott 

utasoknak. Az a tudat, amit megerősítettek bennünk, hogy végül is a mi járatunkat nem fogják 

törölni, megnyugtatott. 

Tíz órakor meg is érkezett az a szlovák gép, ami értünk jött. Elfoglalhattuk azt a helyet, amit 

Kathleen kért, vagyis elől, a hatodik sorban, a közlekedő folyosó mellett közvetlenül. Így nem 

kell másokat zavarnunk, ha fel akarunk állni. 

Végre felzúgtak a motorok, megkaptuk a felszállási engedélyt, s felgyorsulva a megfelelő 

sebességre, felemelkedett 180 utasával a hatalmas gépmadár, hét órás késéssel, 11.00 órakor! 

Búcsút intettünk a már nyüzsgő fővárosunknak, s figyeltük az utaskísérő légi kisasszonyok 

bemutatóját, hogyan kellene eljárnunk, ha netán lezuhanna a gépünk. 

 

 

 



A repülőgép szlovák kapitánya angol nyelven üdvözölte a fedélzet közönségét, s elmondta a 

szokásos tudnivalókat, amiből vajmi keveset lehetett megérteni. 

 

Ezek után már csak arra vártunk, hogy mikor hozzák a szokásos meleg ételeket és a 

frissítőket. Természetesen én üdítőként a megszokott sörömet, míg Kathleen a fehér borocskát 

kérte.     

 

Mire mindezeket elfogyasztottuk, csodálatos látvány tárult elénk a kék ég alatt. Sziporkázó 

napsütésben csillogtak alattunk az Alpok égre törő csipkeszerű csúcsai, amihez fogható szép- 

séget korábban még nem láttam. 

Láttam már az elsuhanó gyorsvonatok ablakaiból alulról, de ilyen magasból egy összefüggő 

hegyláncolatot még nem volt szerencsém megpillantani. Úgy érzem, hogy ez a kép végig 

fogja kísérni egész életemet. Ez a látvány már önmagában megérte, hogy vállaltuk ezt a 

körülményesnek ígérkező utazást. 

A látványos hegycsúcsok után egészen más kép tárult elénk. 

Felhők közé került a gépünk, s úgy tűnt, hogy elromlik a szép napos idő, mivel időközönként 

zuhanni kezdett a gépünk. 

Meg is kaptuk az ijesztő figyelmeztetést, hogy kapcsolja be mindenki az övet, mert 

viharzónába érkeztünk.  

Szerencsére nem sokáig tartott ez az ijesztő helyzet, de amint körülnéztem, sokak arcából 

kiszökött a vér. 

 

Megkönnyebbültünk valamennyien, amikor kitárult előttünk a Földközi tenger, amely viszont 

haragosnak tűnt, mert meglehetősen nagy hullámokat gerjesztett az északi szél. 

 

 
Érkezés BARCELONA-ba. 

    

 

 



2. SZÁLLÁS A „VAD PARTON” 

 

Kissé szeles időben hagytuk el gépünket, de a felhők közül időnként előbújt a nap, ami 

biztatást jelentett számunkra, a további napokat illetően. 

Hamarosan leemelhettük bőröndjeinket is a futószalagról, s a bejelentkezés is rövid időn belül 

megtörtént. 

Hatalmas csarnokban találtuk magunkat, világvárosi forgalommal. Nagy volt a nyüzsgés a 

pultoknál, s az utastájékoztató táblákról azt lehetett leolvasni, hogy szinte percenként  

érkeznek, indulnak a gépek a világ minden tájára. 

Ez a kép már eleve meghatározta az első benyomásunkat a sokat ígérő városról. 

 

Pajor Aranka és Ábrám Klára idegenvezetők már a csarnokban gondjaikba vettek. Örömünkre 

szolgált, hogy Aranka kiváló idegenvezetőnek ígérkezett, hiszen huszonhárom éve él itt ebben 

a városban, s minden zegét-zugát jól ismeri e hatalmas városnak, s az anyanyelvét ma is 

tökéletesen beszéli. Ráadásul kedves, mindig mosolygós, megnyerő külsejű és modorú nő. Az 

autóbuszokhoz vezettek bennünket, elosztották a társaságot szállodánként, s megindult a 

konvoj a városon keresztül. A hét órás késés miatt felborult az eredeti program, így mindenki 

szabad délutánt kapott. 

 

Ötven perces autózás után megérkeztünk COSTA BRAVA-ra, a számunkra kijelölt 

szállodába, amely közvetlenül a tenger partján fekszik, CALELLA üdülő városban.  

  
Hotel HAROMAR, CALELLA 08370 Passeig de les Roques, 32. 

5. 



 
Hotelek a tengerparton: CALELLA 

                                                                                                                                        6. 



 

Délután még tudtunk egy rövid városnéző sétát tartani, ismerkedtünk a környezettel. Jó 

benyomásokkal tértünk vissza a szállodánkba, ahol bőséges svédasztalos vacsorával vártak 

ránk. 

 
 

Városnézésen Calellaban 

 
Homok és sétány a tengerparton: CALELLA 
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3. BARCELONA 

 
Húsvéti tánc a téren: CALELLA 

Húsvét szombatján kipihenten ébredtünk az 521-es szobában. A frissítő fürdőzés után jól esett 

 a választékos reggeli a bőségesen megterített svédasztalokról. 

A kényelmes és elegáns autóbusz pontosan megérkezett a szállodánk elé a tervezett időben, s 

nyolc óra negyvenkor elindult velünk abba a városba, ahová már évek óta nagyon szerettem 

volna eljutni. 

Rendkívül jól kiépített autópálya hálózattal találkoztunk az egész Katalóniában. Megművelt 

földek, vagy ipari létesítmények között vezetett a mi autópályánk is, több helyen négy, sőt hat 

sávos út sem volt ritka. 

Nem mindennapi élményt jelentett a tengerrel párhuzamosan haladni úgy, hogy a különféle 

vegetáció még tovább színesítette utunkat. 

Nagy várakozással tekintettünk az autós városnézés elé, hogyan hatott a világkiállítás és az 

olimpia megrendezése a város átrendeződésére. Meghökkentő tapasztalatokat szerezhettünk 

szorgalmasan beszélő idegenvezetőnk, Aranka előadásaiból, ismertetőiből. Elképesztő volt 

hallgatni, hogyan bontottak le egy egész városnegyedet, ipari területet, hogy a helyére egy 

végtelenül impozáns olimpiai „falut” építsenek fel. 

Menet közben állandóan kattogtak a fényképező gépek, hogy még az ablakon át is 

lencsevégre tudják kapni az érdekesebbnél is izgalmasabb épületeket. 
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Barcelonai épület 

 
Izgalmas vonalvezetés 

     9. 



 
Olimpiai falu a tengerparton 
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Olimpiai stadion. F.C. BARCELONA 

 
Bejárat az olimpiai faluba 

    11. 

 



 
Jellegzetes utca sarok 

 
 

Húsbolt a Ramblan 

                                                                                                                                         12. 



  

 
Sugárutak a városban 

 
      13. 

Irány a RAMBLAS! 



 
Idegenvezetőnk: ARANKA 

 
 

Két cimbalmos lány az utcán 

                                                                                                                                       14. 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Székesegyházban 

 
      15.                                                      Operaház Barcelonaban      

___________________________________________________________________________ 

 



 
Nemzeti palota 

 
 

 

 

                                                                 A nagy PLAZA                                             16. 

 

___________________________________________________________________________ 



 
 

17.                                                    Élőszoborral a Ramblán 



 
 

Kathleen az élő szoborral 

 

A Ramblán sok ilyen szórakoztató élőszoborral találkoztunk. Voltak közöttük nagyon 

viccesek is! 

Az egész sétáló utca egy nyílt színi színház! 

A megszámlálhatatlan emberek sokasága szívesen dobja be pénzérméiket a kalapba. 
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Sárkányos ház 

 

                                                                                                                      

19. 

 

 



 
 

Uborka ház! 

                                                                                                                            

                                                                                                                                      20. 

 

 



 
Kolumbusz, Amerika felfedezője a tengerre mutat. 

     21. 



 
 

SANTA MARIA mása, múzeum hajó a Kolumbusz szobor előtt 
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Gyönyörű gyümölcsök 

 
Választék a Ramblan 

 

 

     23. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élő zenével a közönség szolgálatára 

 
Zene mellett kávéznak 
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Virágpiac a Ramblan 



       25. 

 

 

 

 

 
Gazdag választék 

 
Piros rózsák beszélgetnek 
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Média  torony 

 
Olimpiai falu hírközlése 

 



     27. 

 

 

 

 
Kikötői objektum 

 
Különleges szobor alakzat 
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Díszes irányító tábla 

 
Elegáns hotel, másik csoportunk részére 



    29. 

 

 

 

 
Díszes sarokház, Hotel 
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Variációk erkélyre 

 
 



      31. 

 

 

 

 
Katalunya tér 

 
Fali lámpák a díszes erkélyek között 
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Gyönyörű sarokház, díszes lámpákkal 



33. 

 

 

 

 
 

Túristák tömege vár bejutásra a Szent EULÁLIA fő székesegyházba 

 



 

                                                                                                                               34. 

 

 

 
 

Bebocsájtásra várva 



 

      35. 

 

 

 
 

Bejutottunk! 
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Hotel  MONTECARLO 



     37. 

 

 

 

 
 

Tiszta ornamentika! 



 

                                                                                                                                    38. 

 

 

 
 

Gyönyörű épületben a KFC 



        39. 

 

 

 

 
 

Ez is a Rambla! Tánc az élő szoborral 



 

                                                                                                                                   40. 

 

 

 

 
Barcelona védőszentjei Kolumbusz talapzatán 

 



Napozás a régi kikötőben 

       41. 

 

 

 
Pl. Portal de la Pau 

 
 

Városi panoráma a MONTJUIC-ról 



 

                                                                                                                                    42. 

 

 

 
Gyorsan és finomat ebédeltünk 

 

 
 

Irány a szigetvilág! 



 

       43. 

 

 

 
Luxus hotel az olimpiai faluban 
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Pl. Katalunya 

 
Gaudi tervezte lámpa a metro állomás előtt 



 

     45. 

 

 

 
Oszlopos erkélyek 

 
 



 

                                                                                                                                 46. 

 

 

 
Kathleen a luxusszálló ikertestvére előtt. Lehet kaszinózni! 

 
Vámhivatal a régi kikötőben 



 

      47. 

 

 

Április hetedikén, húsvét szombatján végre megérkeztünk Katalánia fővárosába Barcelonaba, 

ahová oly régóta szerettem volna eljutni. A görög-, római- és egyiptomi kultúrák után nagyon 

vártam, hogyan hat majd rám a spanyolok kultúrája. Ezen belül is nagy izgalommal vártam a 

katalánok művészetének megjelenítéseit. Egy kissé attól tartottam, hogy túl sokat remélek 

ettől a látogatástól. Menet közben az autóbuszon a mi kedves idegenvezetőnk már előre 

belénk táplált sok érdekességet, tudnivalót a városról, ami csak tovább fokozta 

kíváncsiságomat. 

Útközben megismerkedtünk egy szimpatikus családdal, akik szintén a látnivalókért áldozták 

fel húsvéti szabadnapjaikat. Hamar meg is értettem az érdeklődésüket, hiszen Balázs, a 

családfő - aki televíziós rendező - különösen fogékony az utazások iránt. Ekkor tudtam meg, 

hogy a  „ KOFFER” című sorozatot ő rendezte a Magyar Televízióban, amelyet három éven 

keresztül én magam is megkülönböztetett figyelemmel kísértem, hiszen rendkívül érdekes és 

tanulságos utazásokat mutattak be. Azt tapasztaltam, hogy Kitty, a felesége, de Lili és 

Ambrus gyermekei is szívesen követik a tapasztalt családfőt. 

A szimpátia kölcsönös volt közöttünk, hiszen azonos gondolkodásúak vagyunk, sőt a hajózás 

iránt mindketten elkötelezettek vagyunk, ami hamar kiderült beszélgetéseinkből. 

Fel kellett függesztenünk a beszélgetést, olyan gyorsan eltelt az egy órás utazás, máris bent 

voltunk a városban. 

Ami elénk tárult a kocsikázás során, az minden képzeletet felül múlt! 

Hatalmas sugárutak, szédületes forgalom, de amit az autóbusz ablakán át láthattunk, az 

lenyűgöző volt. Elő is kerültek nagyon gyorsan a fényképező gépek, kamerák, s szüntelenül 

kattogtak. Ahány épület, annyi szépség, annyi báj, annyi izgalom, annyi változatosság! Azt 

sajnáltuk csupán, hogy nem állhattunk meg minden épület mellett, hogy kigyönyörködjük 

magunkat, s lefotózzuk. A rendkívül erős forgalom miatt csak egy-egy kijelölt helyen 

állhattunk meg néhány percre. Menet közben Aranka idegenvezetőnk sem tudott lépést tartani 

a házak ismertetésében. Nem is lehet mindazt szavakba önteni, megfogalmazni amit láttunk, 

ezért beszéljenek szavak helyett a beszerkesztett fényképek, amelyek csupán ízelítőt adnak a 

látottakból. Ki nem mondott, titkolt vágyam volt, hogy egyszer eljussak a nagy hajós, 

Amerika felfedezője, Kolumbusz Kristóf emlékművéhez, s közel kerülhessek a „SANTA 

MARIA” élethű másához, amely a szobor közelében horgonyoz, jelenleg mint múzeum hajó.  

 Nagyon sértve éreztem magam, amikor csak elgördült a kocsink az emlékmű mellett, egy 

mondattal megjegyezve, hogy ez itt a Monument Colom. A SANTA MARIA-t meg sem 

pillanthattuk. Ebben a percben elhatároztam, hogy ide feltétlenül vissza fogunk jönni.  

 A „PORT OLIMPIC”volt az első olyan hely, ahol leparkolhattunk, s kedvünkre fotózhattunk. 

Itt elgondolkodhattam azon, hogy mit jelent egy ország életében egy olimpia. Itt ugyanis 15 

évvel azelőtt egy ipari negyed volt, amit letöröltek a föld színéről, s helyébe felépítettek egy 

minden igényt kielégítő „olimpiai falut”. A csodálatos tenger mellett, amelyben helyet kapott 

az olimpiai kikötő is. Ez ma már egy luxus negyednek számít, hiszen ide építettek két 

hatalmas toronyházat, minden igényt kielégítő luxus szállodának, casinót, bárokat, éttermeket, 

szórakozó helyeket, a tehetősebbek részére yacht klubokat, s természetesen yacht kikötőt is. 

A két toronyház, a „Torre Mapfre” és a „Hotel Arts” már messziről felhívja magára a 

figyelmet, ugyanis úgy építették meg, mintha fel lenne állványozva. Talán éppen ez adja meg 

az építmény pikantériáját, s mozgatja meg jobban a szemlélődő fantáziáját. 

 Van is itt annyi szebbnél szebb, szemet is gyönyörködtető kis és nagyobb hajó, hogy itt el 

lehetne időzni napokat, amíg valamennyit megcsodálná a látogató, ugyanis 750 kikötőhelye 

van ennek a létesítménynek. 



                                                                                                                             48. 

 

 Most a belváros következett, újabb útvonal bemutatásával, majd a város jelképét jelentő 

„SAGRADA FAMILIA”, amit csak menetközben tudtunk lefotózni. Gondolatban itt adtam 

hálát a Teremtőnek, hogy sikerült ide is eljutnom. Nem kerülhettem ki a gondolatát annak 

sem, hogy főhajtással tisztelegjek Antoni Gaudí i Cornet emléke előtt, aki megszállottként 

négy évtizedet áldozott ennek a munkának. Nem tudta ugyan befejezni a nagy művet, de 

akadtak talán méltó utódai, akik hűen a nagy mesterhez folytatni tudják, s talán egyszer be is 

tudják fejezni. 

 A város fő székesegyházához, a Catedral de Santa Euláliahoz időre kellett érkeznünk, mivel 

csak meghatározott órában lehet látogatni. 

Érkezésünkkor már nagy tömeg várakozott az előttes téren. Közben két cimbalmos lány 

játékát is meghallgattuk, akik a fal tövében helyezkedtek el, így akartak talán még nagyobb 

örömet szerezni a látogatóknak. 

Már a kerengő is lenyűgözött látványával, de amikor végre bejutottunk, teljesen 

átszellemültünk a nagy tömegben, látva a katalán gótikát, a karzat művészien megmunkált 

székeit, a sok imára borult turistát. Vajon ki miért imádkozik, miért ad hálát, vagy ki mit kér 

ezen a szent helyen Istentől, vagy Santa Euláliától? 

  Montjuic következett, de hogy ezt miért hívják hegynek, nem tudtuk meg, jóllehet csak 170 

méterre emelkedik ki a tengerszint fölött. Csodálatos panoráma nyílt viszont erről a helyről 

egyrészt a tengerre, másrészt a belvárosra. Ideális hely a fotósoknak! Mi is elkészítettük 

panoráma felvételünket, de kiállításon nem nyerhetnénk vele értékelhető díjat. 

Megtanulmányoztuk a régi várfalakat, s hogy vidámabb hangulatban folytathassuk 

szemlélődéseinket, lehajtottunk a büfében vásárolt két nagy pohár sangriát. Először ittam 

ebből a vörös bor fajtából, de mondhatom, azonnal megnyerte tetszésemet, annyira ízlett, 

biztos voltam benne, hogy ezt még meg fogom ismételni az első adandó alkalommal. 

Idegenvezetőnk jóvoltából itt kedvezményesen tudtam vásárolni egy Barcelonat bemutató CD 

lemezt, aminek nagyon örültem. Így legalább otthon is újra megnézhetem e mozgalmas város 

jelesebb helyeit, eseményeit. 

  A „Castell de Montjuic” után csak elsétáltunk a „Jardi Botanic de Barcelona” mellett, ahová 

a világ különböző országaiból hozták be a legkülönb féle növényeket és fákat. 

  A Nemzeti Palotát módunkban állt megcsodálni, természetesen csak kívülről, de a palotán 

kívül is olyan környezet van, ami rendkívüli figyelmet igényel. Különösen az a szökőkút 

rendszer, amely függőkertekben van kialakítva. Végtelenül sajnáltuk, hogy nem lehettünk 

szemtanúi annak a fényárban úszó kavalkádnak, amelyet esténként a helyi, de az idegen 

közönség is élvezhet nap mint nap. 

 Két óra szabad időt kaptunk vissza térve a Katalunya térre, amely a város központját, szívét 

jelenti. Kettesben indultunk el Kathleennel, hogy megebédeljünk. Közben találtunk egy 

nyitva tartó pénzváltót, amit azonnal ki is használtunk. Meg is vásároltuk azonnal a kis 

szuvenírünket. Kathleen természetesen most is a hobbijának hódolt, s mágnest vásárolt a 

hűtőszekrényére, én pedig a Sagrada Familia kicsinyített mását vettem birtokba, nem palástolt 

nagy örömmel. Ezek után úgy gondoltuk, hogy meg kell ízlelnünk a katalán konyha remekeit 

is, ezért olyan éttermet kerestünk, ahol még szabad hely is akadt. Amint a későbbiek során ezt 

megtapasztaltuk, nem is könnyű feladat ebéd időben szabad asztalt kapni. 

Figyelmes és gyors kiszolgálást kaptunk, bár miután megkaptuk a különösen ízesített finom 

sangriát, türelmesebbek lettünk. Ízlett a kiválasztott menü is, elégséges is volt, csak fizetéskor 

a visszajáró pénzre annyit kellett várnunk, hogy tíz perccel lekéstük a csoportunkat szállító 

autóbuszt. Így váltunk mi szabaddá egy egész délutánra, a „Poble Espanyol” látogatása 

helyett. 
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Irány a Las Ramblas, Európa legizgalmasabb és legforgalmasabb sétáló utcája! Itt olyan 

ember tömeggel találkoztunk, amihez foghatót egyetlen országban sem találtam még 

meglehetősen sok utazásom során. Itt is bebizonyosodott, hogy milyen nagy a népsűrűség 

ebben a metropoliszban, hiszen nem egészen tízezer hektárnyi területen több mint másfél- 

millió ember él. Az volt az érzésünk, hogy húsvét szombatján mindenki kivonult az utcára. A 

helyiek szerint viszont mindig ez tapasztalható nappal és éjjel egyaránt. Itt gyalogosan is alig 

lehet közlekedni, ugyanis állandóan kerülgetni kell a bámészkodó embereket. Van is mit 

nézegetni való bőven. Számunkra is szokatlan jelenség volt az élő szobrok látványa. Mi is 

megálltunk előttük, de ha közös fényképet készítettünk velük, illett néhány pénz érmét 

bedobni a kihelyezett kalapba, vagy külön erre a célra kialakított edénybe. Bámulatos volt, 

hogy milyen hosszú ideig képesek mozdulatlanul maradni. Volt azonban közöttük olyan is, 

aki akrobatikus mutatványával vonta magára a figyelmet, sőt olyannal is találkoztunk, aki 

táncra perdült egy-egy kíváncsiskodóval. A portré festők egész garmadával találkoztunk, de 

úgy tűnt, hogy mindenkinek akadt munkája. Pillanatok alatt elkészítettek egy-egy jól sikerült 

portrét, amiért meg is kapták a kiérdemelt baksist. Az utca egy szakaszán kizárólag színes 

madarakat és eledelüket árulták, míg egy következő szakaszon a lélegzetet elállító virágos 

standok követték egymást. Ezek előtt több időt is eltöltöttünk, hiszen olyan gyönyörű fajtákat 

mutattak be, amilyeneket ritkán láthat az ember fia. A csodálatos piros rózsák éppen csak 

hogy meg nem szólaltak. Meg kellett állnunk szinte minden épület előtt, s rácsodálkozni arra 

a mestermunkára, ami az egyes paloták portálján látható volt. Külön izgalmat váltottak ki 

belőlünk az erkélyek különféle elhelyezése, kiváltképpen a gyönyörűen megmunkált vas 

korlátok. A Montecarlo Hotel fényűzően kialakított homlokzata, de az Operaház épületének 

látványa is jó néhány percre rabul ejtett. Az utcai zenészek csak tovább fokozták az egyébként 

is zajos, de kellemes hangulatot. Végre elérkeztünk az ezernégyszáz méteres sétáló utca 

végére, a Placa Portal de la Pau térre, ahol most már egészen közelről megtanulmányoztuk a 

nagy felfedező hatalmas szobrát, s több irányból is elkészítettük az emlék fotókat. Nagyot 

sóhajtottam, s kimondhatatlan öröm töltött el, hogy végre egy régi vágyam teljesült, közvetlen 

közelről üdvözölhettem legalább a szobrát Kolumbusz Kristófnak. Ehhez hasonló élményt 

csak a SANTA MARIA hű hasonmásának látványa jelentett, ami a nagy emlékmű közelében 

horgonyoz. Ma már azonban csak múzeumként látogatható. Ezek közelében több sátorban is 

árulják a szuveníreket, s nagyon érdekes régiségeket. Kathleennek ezeket nem lehetett 

kihagyni! Itt még csak további késztetést érzett, hogy meglátogassa a „MAREMAGNUM”-ot. 

A hatalmas hipermodern nagy áruházat egy 330 méteres, különlegesen kiképzett fa hídon át, a 

„Moll d’ Espanya”-n lehetett megközelíteni, ami önmagában is érdekes látvány volt. 

  Amíg Kathleen a nagy áruházat járta körbe, pihenésként leültem a tenger partján egy padra, s 

gyönyörködtem a régi kikötőben veszteglő hajókban. Volt szerencsém látni viszont a 

„BALEARIA” nevű, gyönyörű vonalvezetésű luxus hajót kifutni a kikötőből, amelynek 

fedélzetén a környező spanyol szigetekre igyekvő utasok élvezhették a tengeri hajózás minden 

szépségét. Ebből a kikötőből indultak a kisebb kiránduló hajók is, egy-két órás sétajáratra. 

Úgy tűnt számomra, hogy megtelt valamennyi sétajárat. Egyéb szórakozásom e várakozás 

ideje alatt abban merült ki, hogy figyeltem az embereket, hogyan viselkednek. Az idősebb 

házaspárok csak sétáltak a parton, s hozzám hasonlóan le-le ültek a padokra pihenni, napozni, 

míg a fiatal szerelmes párok leheveredtek a naptól felmelegedett betonra. Magukkal hozták az 

üveges italokat, időnként jókat kortyolgattak belőle, s mit sem törődve a környezetükkel, 

szerelmesen hosszan tartó csókolódzásba feledkeztek. Így múlatták az időt húsvét szombatján.  
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4. CALELLA 

Újra elindultunk a Ramblán, hogy a Katalunya téren csatlakozni tudjunk a csoportunkhoz, s a 

busszal visszatérjünk Calellába, a HAROMAR szállodába, ahol ismét várt ránk a bőséges 

vacsora. Jól esett a pihenés az egész napi fáradozás után. Egy kellemetlen meglepetés ért, 

amikor elő akartam venni a bőröndből a még otthon megtöltött termoszt, hogy egy kis hazai 

szíverősítőt merítsünk belőle. A termosz útközben összetört, feltételezhetően a reptéri 

dolgozók jó munkája következtében, így annak tartalma élvezhetetlenné vált. 

Elkeseredésemben lementem a legközelebbi üzletbe, s vásároltam egy üveg aranysárga skót 

nedűt. Fel is hajtottunk belőle jócskán! Megvigasztalódtunk! 

  Húsvét vasárnapjára ébredtünk. Reggeli után sétára indultunk, hogy közelebbről 

megismerkedjünk ezzel a hangulatos kis üdülő várossal. 

 

 

 
 

Fantasztikus látvány egy ilyen épületen a felfelé kúszó növények sokasága 

 

Nem csak az épületeket tanulmányoztuk, amelyek nagyon látványosak, érdekesek, számunkra 

szokatlanok, de tanulságosak is voltak. Végig látogattuk az üzlet sorokat is, így aztán ki sem 

maradhattunk a vásárlás örömeiből sem. Mindketten vásároltunk egy-egy kis utazóbőröndöt, s 

nekem még olyan szerencsém is akadt, hogy egy szép barna félcipővel gazdagodhattam. 

Az ünnep ellenére szinte valamennyi üzletet kinyitották. Így talált Kathleen rá az egyik 

üzletben egy igen szép egzotikus lámpára, aminek nem tudott ellenállni, s megvásárolta, bár 

milyen gondot jelentett annak a haza szállítása  
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Pálmafák az erkélyen 

 
 

Széles sétány a tengerparton 
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Magas ház növény díszítéssel 
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Városnéző kisvonat 

 
 

Tengerparti sétány pálmafákkal 
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Katolikus templom Calellaban 
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Húsvéti mise 

 
Jézus még a keresztfán 

 

                                                                                                                                56. 



 

 

 
Romantikus étteremben 
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Első osztályú étterem a tengerparton 

 

Katolikus templomban ünnepelhettük meg húsvét vasárnapját. Az igaz, hogy a prédikációból 

semmit nem értettünk, hiszen katalán nyelven hangzott el. Annál nagyobb hatással volt ránk a 

kórus gyönyörűséges éneke, amit a megtelt templom gyülekezete mély áhítattal hallgatott 

végig velünk együtt. A helybelieken kívül nagyon sokan voltak, akik csak ünnepelni, pihenni, 

szórakozni jöttek a tengerparti kis üdülő városkába. 

Templom után mi is kiválasztottunk egy romantikus, különleges atmoszférájú vendéglőt, és 

jóízűen megebédeltünk. 

Élveztük a tavaszi napfényt, s a pálmafás sétányon irányt vettünk mi is, sok máshoz 

hasonlóan a homokos strandfürdőre. Itt már javában zajlott az ünnepi kiszolgálás, ezért mi is 

egy olyan helyre telepedtünk le, ami oázisnak számított a homoktengerben. Itt a délutáni 

órákban fesztelenül szívhatta magába a még majdnem fehér bőrünk a tűző nap sugarait, 

ugyanakkor elegáns kiszolgálásban részesültünk. Az ízletes spanyol italok mellett 

zavartalanul gyönyörködhettünk a végeláthatatlan kék tenger vizében, amely csak apró 

hullámokkal nyaldosta a strandfürdő homokvárait. Élveztük a szabadságot, a napfényt, a 

kellemes tengeri levegőt, a teljes kikapcsolódást, a békés nyugalmat.    

Csak vacsorára tértünk haza a szállodánkba, de előtte még meglátogattam egy közeli sörözőt, 

ami nagyon megnyerte a tetszésemet. 
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                                                                5. MONTSERRAT 

          

Napsütésben ébredtünk húsvét hétfőjén. Első teendőm volt, hogy előkerítsem a magammal 

hozott kölnit. Locsoló verssel köszöntöttem Kathleent: „Zöld erdőben jártam, kék ibolyát 

láttam, el akart hervadni, szabad e locsolni?” Szabad! Hangzott az egyértelmű válasz, kedves 

mosoly kíséretében. Megtörtént a locsolkodás, s édes puszival kívántunk egymásnak kellemes 

ünnepet. Mindketten kivonultunk az erkélyre, s letekintettünk az alattunk elterülő, még 

mindig hullámzó tengerre. Ettől a látványtól szebb húsvéti ajándékot kívánni sem tudtam 

volna magunknak. A part menti homokban összebújva még mindig ott feküdtek azok a 

fiatalok, akik az egész éjszakát áténekelték. Lehettek hatan, heten. Én viszont azonnal 

hozzáláttam a megszokott reggeli tornámhoz, s egy kis szíverősítő legördítése után 

elfogyasztottuk itt már az utolsó reggelinket. Összecsomagoltunk, s kész bőröndökkel vártuk 

a buszt, amely most is, mint mindig, pontosan érkezett nyolc óra negyven perckor. Jókedvűen, 

kipihenten foglaltuk el a már megszokott helyünket. Nem is tudtam volna szebb programot 

elképzelni húsvét másnapján, mint Katalonia leghíresebb vallási központjának, „Monastir de 

Montserrat” meglátogatását. Egyre izgalmasabbá kezdett válni utazásunk, ugyanis a Benedek 

rendi kolostor 750 méter magasan fekszik a „Fűrész hegyen”, ahová meredek szerpentinen 

vezet az út, éles kanyarokkal. Minden fordulóban fotót kellett készíteni a kocsi ablakán át, 

mivel úgy kínálta magát a látvány. Maga a kolostor, amit bizarr sziklák közé, sziklába vésve 

építettek be, lenyűgöző látvány! Itt őrzik a „Fekete Madonnát”, amit a legendák szerint 

Lukács apostol faragott. 

Akik nem csoportosan látogatták a kolostort, siklóval és lanovkával jutottak fel, de akinek 

több ideje volt erre a kirándulásra, gyalogosan fel juthatott a hegy legmagasabb pontjára, 

1235 méter magasra is.   

 
 

Település a hegyek között 
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Bizarr látvány 

 
 

Kolostor a sziklák között 
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Veszélyes utakon 
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Lanovka és sikló állomás a kolostor alatt 
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Bejárat fölött Jézus a 12 apostollal 
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A kolostor látogatása után elfogyasztottuk az ebédünket, s feltöltődve a jó hegyi levegővel és 

a látottak élményével, újra elfoglaltuk helyünket az autóbuszon, hogy visszainduljunk 

Barcelonába. Társaságunkból többen végig kóstolgatták a finom sajtokat, amit a 

környékbeliek árultak. Sokan szuvenírként is vásároltak belőle, hogy az otthon maradottak is 

ízelítőt kapjanak e finomságokból. Gépkocsivezetőnk kellemes zenét szolgáltatott már csak 

azért is, hogy jobban elterelje a figyelmet a veszélyes útról. Visszafelé más irányt választott, 

de ez sem volt veszélytelenebb. Egy órás kocsikázás után ismét megérkeztünk Barcelonába, 

hogy a Kolumbusz szobornál várakozó társainkat felvegyük, akik nem vettek részt ezen a 

felejthetetlen kiránduláson. Még egyszer módunk nyílt gyönyörködni a szecesszióval kérkedő 

csodálatos házakban, de ami mindezek mellett nagyon mély benyomást keltett bennem, az a 

leírhatatlan tisztaság. Igaz, hogy idegenvezetőnk szerint naponta ötször takarítják a várost, de 

feltételezem, hogy az emberek is fegyelmezettek, s nem szórják szét a hulladékot az utcákon. 

A repülőtér látványa már az otthonunkat juttatta eszünkbe. Korainak tűnt még ezen 

elmélkedni, ugyanis olyan rossz híreket hallottunk, hogy annyit késik az értünk jövő cseh gép, 

hogy a barcelonai repülőtér nem tudja fogadni. Ez is bizonyítja, hogy mennyire erős itt a 

forgalom. Azonnal át kellett szervezni az utazásunkat, újabb autóbuszokat szerezni, 

amelyekkel átkocsikáznak velünk a hetven kilométer távolságra lévő Gironába, ahol tudják 

fogadni a gépünket. Ez a változás azt jelentette számunkra, hogy csak két óra késéssel, 20.10 

órakor tudtunk felszállni, ebből következően Ferihegyen csak 22.20 órakor landoltunk. A mi 

utolsó gyorsvonatunk viszont 22.05 órakor kihaladt a Keleti pályaudvarról. Úgy döntöttünk, 

hogy az éjszakát a ferihegyi csarnokban töltjük. Reggel az első kassai gyorsvonathoz egy 

mikro busszal vitettük át magunkat, így kilenc órakor már újra a mi szeretett otthonunk 

fogadott bennünket. Fizikailag fáradtan, de szellemileg, lelkileg felfrissülten, rendkívül sok 

élménnyel gazdagodva adtunk hálát Istenünknek, hogy minden zavaró körülmény ellenére, 

sikeresen teljesültek kívánságaink.   

 

Írta: Kiss László    

Fotó: Várady Katalin Erzsébet és Kiss László 
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