
A Tiszától az Atlanti Óceánig 

                                      PORTUGÁLIA 
 

A tavasz érkeztével újra fellángolt bennem az utazási vágy. 

Nagy mulasztásomat sikerült még húsvét előtt pótolnom. 

Tizennyolc esztendővel ezelőtt jártam körbe Itáliát, de akkor idő hiányában 

Nem tudtam Nápolyból áthajózni CAPRI szigetre. Most sikerült! 

Ekkor merült fel bennem a gondolat, hogy Európát végig járva maradt még egy fehér 

folt a térképemen. Portugáliát még nem látogattam meg. Cabo da Roca, a varázsszó 

nagyon megmozgatta a fantáziámat. Európa legnyugatibb csücske, az ATLANTI 

ÓCEÁN partján. Hajóztam már az évtizedek során kontinensünk valamennyi tengerén, 

de a hatalmas óceánt csak egyszer láthattam Maroccoban, Casablancanál.  

Ide el kell jutnom! Igaz, hogy messze van, de repülővel ma már nincsenek nagy 

távolságok. 

Egyedül azonban ezt a hosszú utat nem szívesen tenném meg. 

Reményeim, és tanulmányaim szerint rengeteg élmény várhat rám, s ha ezeket nem 

tudom senkivel megosztani, akkor ezek csak fél örömök maradnak. 

Kathleen - örökös útitársam - most is szívesen vállalkozott a nem könnyűnek ígérkező 

utazásra. 

Nem sok időm maradt a töprengésre, belevetettem magam a portugál nyelv tanulásába. 

Készítettem egy kis magyar – portugál szótárt, s azt naponta átlapoztam, gyakoroltam. 

Ismerkedtem a térképekkel, a közlekedési lehetőségekkel, Lisszabon és környékének 

leírásával. 

Irány az utazási iroda! Repülő jegyet kell váltani, és szállodát kell foglalni. 

A szezon kezdetén ez nem okozott gondot, s aránylag kedvező áron lehetett hozzájutni. 

Május idusán, az esztendő legszebb hónapjában, 15-én indultunk útnak. 

A „SAJÓ IC”- re már előzőleg megváltottam a helyjegyeket, reggel csak a taxit kellett 

megrendelnem. 

Itt adódott az első kis izgalom. Nyolc óra 45-re kértem a kocsit, s az csak 10 perc késéssel 

érkezett meg. Ennek ellenére – a sebességet olykor nem is kis mértékben túllépve – még 

időben kiérkeztünk a Tiszai pályaudvarra. 

Budapesten a már megszokott módon és útvonalon a 2.metro – 3.metro – 200/E. jelzésű 

autóbusszal jutottunk ki Ferihegy 2/A. termináljához. 

Már a bejelentkezésnél kiderült, hogy rajtunk kívül is sokan jönnek Lisszabonba kis 

hazánk különböző városaiból. 

Tizenhárom óra után néhány perccel átjutottunk a vizsgálatokon, így volt elegendő idő 

szétnézni a vámmentes üzletekben is. 

Időben megérkezett a Portugál Légitársaság TAP 319 AIRBUS-a is, amit a kilátó 

teraszról megtekinthettünk. 
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                                                            TAP 319 AIRBUS 

 

A menetrendszerinti indulás előtt csupán egy negyedórával engedték meg a beszállást. A 

fedélzeten természetesen portugálok teljesítettek szolgálatot – férfiak és nők vegyesen – 

akik nagyon kedves mosollyal fogadták a belépő utasokat. 

Mi azokon az üléseken foglaltunk helyet, amelyeket Kathleen kért, vagyis a hatodik 

sorban a C és D – folyosómenti  „fotelekben”, ahonnan könnyűszerrel ki lehet mozdulni 

és egymás mellett. 

Kathleennek ebben már igen nagy gyakorlata van, hiszen ötvenkétszer repülte át az 

óceánt, s Brüsszel és Budapest között évente többször is ingázik. 

A stewardessek először portugál, majd angol nyelven üdvözölték az utazó közönséget. 

 

        
                       

                                                         PILÓTÁINK 
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Mindenek előtt annak örvendeztünk, hogy az időjárás kegyeibe fogadott bennünket. 

Tiszta égbolt, napfény és szélcsend. Minden körülmény kedvezett a repülésnek. 

 El is indultunk menetrend szerint 14.55 órakor. 

Gyors nekifutás után igen hamar felemelte pilótánk a gépet, s pillanatok alatt tettünk 

egy fordulót, talán egy tiszteletkört fővárosunk fölött, hogy egy rövid időre búcsút 

inthessünk Budapestnek.  

Hamar megkezdték a szokásos kötelező bemutatót a közben kinyitott monitorokon. 

Bemutatták - mint rendszerint – a veszély esetén követendő eljárást. 

Bevallom, én már nem figyelek ezekre a bemutatókra. Annyira nagy a bizalmam a mai 

korszerű repüléstechnikával szemben, hogy ezt elhanyagolhatónak tartom. 

Gyorsan átöltözött a személyzet, s megkezdték az ebéd felszolgálását. Nagy rutinnal 

végezték ezt a mindennapi feladatot, s talán mindannyiunk megelégedésére tették. 

Ízletes, változatos, és elegendő volt. A felkínált vörös bor már a portugál ízeket sejtette 

velünk. 

Fehér gomolyfelhők fölött repültünk, de az egyhangúságból az zökkentett ki, amikor a 

svájci Alpok fölött megpillantottam a csipkeszerű vakítóan fehér hófödte hegycsúcsok 

vonulatait. Ezt láttam a gép jobboldali ablakán, míg a baloldalon szinte síkmező terült el 

alattunk. 

Eközben 11762 méter magasan, 850 km/óra sebességgel, - 60 fokos külső 

hőmérsékletben élvezhettük a látnivalókat. 

Nem mindenki volt kíváncsi ezekre az élményekre. Volt, aki fáradt, álmos volt, volt, akit 

nem érdekeltek ezek a látványok. Lehet, hogy üzletemberek voltak, akik elfoglalták 

magukat az üzleti ügyeikkel? 

Én mindenesetre nagyon élveztem, s folyamatosan figyeltem a repülőnk haladását 

megjelenítő térképen, az elénk tárt monitorokon. 

Izgalommal vártam Portugália első megjelenését. 

 Nem kellett sokat várnom, hiszen tizenhét óra után megpillanthattam azt a területet, 

amelyre vágyakoztam. 

Erőteljesen süllyedni kezdtünk, pattogott a fülem a légnyomás hirtelen változásától, s 

megszületett bennem az első benyomás, amikor végre kitárulkozott előttem a még soha 

nem látott hatalmas óceán, s a beléje torkolló széles folyó, a TEJO. 

Zökkenőmentesen érkeztünk meg a kifutópályára, amit néhány útitársunk tapssal 

jutalmazott. Én mindig csatlakozom az ilyen megérdemelt jutalmazáshoz. Ez azzal az 

örömmel társul számomra, hogy „megúsztuk” veszélyek nélkül. Bármenyire is bízom a 

mai korszerű repüléstechnikában, a földet érés megnyugtat! 

A kedvező időjárási és repülési körülményekre tekintettel, tíz perccel korábban, 17. 30 

órakor megérkeztünk Lisszabon repülőterének 1. termináljára.  

A látottak alapján meg kellett állapítanom, hogy rendkívül erős a forgalom ezen a 

reptéren. 

Ezt a tudatomat még inkább megerősítette a felvételi csarnokban látott vizuális utas 

tájékoztató, amely szerint szinte percenként érkeztek, indultak a gépek a világ minden 

tájára-, tájáról. 

Várakozás nélkül kaptunk egy Mercedes taxit, amivel percek alatt eljutottunk leendő 

szálláshelyünkre – 18. 00 €-ért. 
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                                                         1. LISZABON 

   TURIM EUROPA HOTEL, Lisboa, Rua Sao Sebastiao da Pedreira, 19. 1050-206. 

 

         
 

           SZÁLLODÁNK HALLJÁBAN VILÁGVÁROSOK KERÁMIÁBÓL 
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Kedves fogadtatásban volt részünk leendő szálláshelyünkön. 

Amint megállt a taxink a bejárat előtt, a londiner máris átvette bőröndjeinket, hogy 

felsegítse szobánkba.  

A recepción bájos fiatal hölgy azonnal rendelkezésünkre állt, s miután átvette 

útlevelünket, s a wochert, máris kiállította helyettünk a bejelentőket. 

A mellére kitűzött kis táblácskáról kiderült, hogy ANA  a neve. 

A 222 számú szoba kulcsát kaptuk meg, amit azonnal el is foglaltunk. 

Kellemetlen meglepetés ért, mivel nagyon zárt volt a szoba, egyetlen ablaka nyílt az is az 

előszobából. 

Kathleen, aki öt csillagos Brüsszeli Hotelben szerzett kiváló tapasztalatokat, azonnal 

lement a recepcióra, panaszt tett, s kicseréltette a szobánkat. 

Így kaptuk meg az 508-as kiváló szobát, amellyel teljes mértékben elégedettek lehettünk. 

Általában elégedettek voltunk a négy csillagos hotel berendezéseivel, hiszen minden 

korszerű követelménynek megfelelt. Nekem különös élményt jelentett az a háttér zene, 

amit a hotel minden szobájában, fürdőszobájában tetszés szerinti hangerővel lehetett 

hallgatni. Legkedveltebb zenéimben gyönyörködhettem éjjel-nappal. 

Most is Richárd Clayderman zongora játéka nyújtotta a legnagyobb élvezetet. 

Nem tartott sokáig a honfoglalás. Hamar elhelyeztük ruháinkat, egyéb felszereléseinket, 

s meg kellett innunk a magunkkal hozott üdvözlő italunkat. 

Gyorsan kipróbáltuk ágyainkat, amiről a lehető legjobb véleményünk alakult ki. 

Jól is esett egy kis pihenő a hosszadalmas utazás után. 

Még az esti pihenő előtt meg kellett szervezni a néhány napos tartózkodásunk 

programját. 

Ana készséggel állt rendelkezésünkre. 

Ellátott bennünket térképekkel, s programajánlatokkal. 

Mint minden szállodának, a Turim Európa Hotelnek is szerződései vannak az utazási 

irodákkal. Így könnyű szerrel válogathattunk az ajánlatok között. 

Mivel csak néhány napot szántunk Lisszabon és környékének megismerésére, 

kézenfekvőnek tűnt, hogy leginkább szervezett módon ejtsük meg mindezt. 

Autóbuszokkal, idegenvezetőkkel, a legfontosabb látnivalókat lehet elérni. 

Ezért beneveztünk egy LISBON PANORAMA TOURS és egy SIGHT SEEING TOURS 

programba, DIANA TOURS-sal. 

Szokatlan volt számunkra, hogy – mivel ennyire nyugatabbra voltunk kis hazánktól – 

sokkal később sötétedett, hiszen az órát is vissza kellett állítanunk egy órával.  

Az esti-, éjjeli élet is ebből fakadóan később veszi kezdetét. 

Kitekintve hálószobánk ablakából huszonegy órakor még aranyló sugarait vetítette a 

lemenő nap a szemben lévő SHERATON HOTEL tornyára. 

Mi azonban nem törődve a korai estével, hamar álomra szenderültünk, hogy kipihenve 

egész napos fáradozásainkat, másnap reggel friss erővel indíthassuk a sokat ígérő napot. 

A kíváncsiság azért annyira még izgatta a fantáziánkat, hogy belekukkantsunk a 

portugál TV. adásaiba, legalábbis az időjárás előre jelzésébe. 

Megnyugtattak a portugál meteorológusok. Szép időt ígértek másnapra, szombatra is. 
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Kipihenten, napfényes szombat reggelre ébredtünk. 

A reggeli zuhanyfürdőzés után újjá születtünk. 

Első alkalommal tapasztaltuk meg a szálloda konyhájának étkeit. 

A reggeliző terem fél tízkor már teljesen foglalt volt. 

Sikerült nekünk egy kétszemélyes asztalt elfoglalnunk, s a bőségesen terített svéd 

asztalról mind azt összeválogathattuk, amit szemünk-szánk megkívánt. 

Nekem a sült szalonnájuk ízlett a legjobban, de sonkából, sajtból is bőségesen kivettem a 

részemet. A gyümölcssalátát és a kávét nem hagyhattam ki. A gyógyszereimet finom 

narancs itallal nyeltem le. A melegen tartott zsemléjüknek kiváló íze volt. 

A jóllakottság érzésével álltunk fel az asztaltól, s indultunk el a napi programunkra. 

Kellett is a kalória, hiszen gyalogtúrát terveztünk. 

Tudatában voltunk azzal, hogy ez a város is – hasonlóan Rómához – hét dombra épült, s 

ez azt jelenti, hogy bizony sokszor kell emelkedőre felkapaszkodni. 

Első utunk az EDWARD VII. PARK -hoz vezetett, amely Lisszabon egyik legnagyobb 

tere. 

  
 

Gyönyörűen megművelt, tisztán és karban tartott park. Első benyomásunk kedvező a 

városról. Hasonló a tapasztalatunk a környezetéről is. Alatta találtuk POMBAL 

MARKI szobrát, akinek köszönheti a város a földrengés utáni újjáépítés tervezését, mai 

formáját a belvárosban. 
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                                      POMBAL MARKI 

 

 
 

                     EL CORTE INGLÉS ÜZLETHÁZ 
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Olyan hatalmas és korszerűen berendezett, az életvitelhez szükséges mindenféle 

árucikkel ellátott áruházat találtunk, amilyet eddigi életünk során egyetlen országban 

sem találtunk. Nem csak az áruféleségek sokasága, de a kiszolgálás kulturáltsága is 

páratlannak bizonyult. 

A hétemeletes üzletházban éttermek, bárok, kávézók elegendő mennyiségben. Itt meg is 

vásárolhattuk az elképzelt szuvenireinket, sörözhettünk, kávézhattunk, sőt meg is 

ebédeltünk. 

 

 

  
  

 

                                                  EBÉD MELLÉ SANGRIA 

 

Az étteremben rendkívül nagy forgalom van általában. Sokszor várakozni kell, amíg 

egy-egy hely felszabadul. Ezt figyelmes pincérek szabályozzák. 

A kiszolgálás rendkívül jól megszervezett, figyelmes, udvarias. 

A számlák komputerekben készülnek, tévedés kizárva. 

Az elfogyasztott ételeink ízletesek és bőségesek voltak. 
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                TENGERI HALAK NAGY VÁLASZTKBAN 

 

 
 

                      SONKA MINDEN MENNYISÉGBEN 

 

Meg lehet kóstolgatni, de nagyon kultúráltan, higiénikusan. 
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Ebéd után még meglátogattuk a szupermarketet, ahol részesei lehettünk egy 

borkóstolónak. Megszámlálhatatlan borfajta létezett a polcokon tetszetősen elrendezve. 

Egyik részlegnél egy vidám fiatalember, másutt egy csinos fiatal hölgy kínálgatta a 

fehér, vörös vagy rosé borokat kóstolásra. 

A kávés részlegnél egy csínos egyetemista tanuló leány vendégelt meg kávé 

választékukból. 

A fizikai táplálékok után szellemi táplálékra voltunk éhesek, ezért a főváros leghíresebb 

múzeumát céloztuk meg. 

Az örmény származású gazdag olajmágnás GULBENKIAN gyűjteményét tekintettük 

meg a róla elnevezett múzeumban, amelynek a parkja már önmagában kikapcsolódást, 

felüdülést jelenthet az ide látogatóknak. 

 

 

 
 

 

A fotózás szigorúan tiltva van a múzeumban, azért néhány felvételt sikerült készítenem 

annak ellenére, hogy az őrök lépten-nyomon figyelték a látogatók minden mozdulatát. 
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                                      FESTMÉNYEK 

 

 
 

                                                       DIANA 
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                                     GYÖNYÖRŰSÉG 

 

 

 
 

                                         SZERELMES PÁR 

 

- 12 – 

 



 
 

 

                                        KÍNAI VÁZÁK 

 

 

 
 

                              RUHÁK ÉS SZŐNYEGEK  
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                              PARKRÉSZLET A MUZEUMBAN   

 

                                           

 
 

        

                     ANA KEDVESEN FOGAD MINKET 
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A „FUNDA CAO CALOUSTE GULBENKIAN” Múzeum látogatása közben 

meglehetősen elfáradtunk. 

 

Kilépve az épületből gyönyörködtünk a virágoktól pompázó növényzetben, s leültünk 

egy kis pihenőre. Közben elkészítettük azokat a fotókat, amelyek majd idők multával 

emlékeztetni fognak bennünket ezekre az élményekre. 

Hatalmas park veszi körül a Múzeum épületét. Játszótér is megfér a kis tavak között a 

gyermekek nagy örömére. A tavakban apró állatok, vízi szárnyasok szórakoztatják 

látványukkal az apróságokat. Vannak is bőven, hiszen minden család két-három 

nebulóval sétálgat a parkban. Számunkra feltűnő volt a sok gyermek nem csak itt a 

parkban, de a város utcáin is. 

 

Gyalogosan sétáltunk a szállodánkig, közben nézelődtünk az üzletek kirakatai előtt. 

Az Avenida Antonio Augusto de Aguiar sugárúton szédületes volt a gépkocsi forgalom. 

Alig vártuk, hogy elérjünk a Sao Sebastiao da Pedreira utcába a mi szálláshelyünkre, a 

Turim Európa Hotelbe. 

A mi kis lakosztályunk kitakarítva, kiszellőztetve, megágyazva várta, hogy ledobjuk 

magunkat a már megszokott helyünkre. 

Elő is került hamar a hűtőből a hazai kisüsti és a finom borocska, hogy felfrissüljünk 

egy kissé, még vacsora előtt. 

 

A pianissimóra beállított kellemes zene belengte az egész lakosztályt, ami a kis italozás 

után csak fokozta a hangulatunkat. 

Kitekintve az ablakunkon még mindig láttuk a lemenő nap sugarait visszaverődni a 

szemben lévő SHERATON HOTEL ablakaiból. 

Az ATLANTI ÓCEÁN illetve a TEJO folyó felől érkeztek a késő délutáni fények. 

Nekünk ez szokatlan volt egy kissé, ugyanis a mi óránk szerint már este volt. Itt azonban 

sokkal később sötétedik, ezért az esti programok is csak később kezdődnek el. Este tíz 

órakor még nagy a sürgés, forgás a városban. 

Az éttermek, sörözők, bárok is csak ebben az időben kezdenek megtelni. Azok viszont 

megtelnek! 

Éppen ezért, ha valaki étteremben akar vacsorázni, jó előre helyet kell foglalnia, ha nem 

akar éhen maradni. 

 

Engem különösképpen érdekelt volna a portugálok jellegzetes zenéje a FADO. 

Nézegettem is a programokat, hol találnánk meg ezt a műfajt. 

A recepción szerzett prospektusokban találtam is egy ilyen reklámot, amely egy FADO 

ház programját ajánlotta. 

Ana, a mi kedves kis recepciósunk szívesen vállalta is, hogy telefonon foglal nekünk egy 

asztalt. Sikerült! 
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Gyorsan telnek itt a napok. Már vasárnapra ébredtünk. 

Kellemes, kiránduló idő ígérkezik. Szeretnénk is kihasználni minden lehetőséget. 

A reggelit a szokásos módon, jó ízűen elköltöttük a bőségesen terített asztalokról. 

Sikerült kipihenni az előző napi fáradtságot is. 

Gyerünk a recepcióra, rendelünk egy taxit, hogy a legrövidebb idő alatt kijussunk a 

kikötőbe. 

A nap első felét a vizeknek, a hajózásnak szenteljük. 

Irány a Rua da Cintura do Porto de Lisboa! 

A Mercédesz hét euróért percek alatt kiröpít minket a Terminal Fluvial do Cais de 

Sodre-re. 

Vasárnap van, talán ezért kisebb a forgalom, így gyorsan lehet haladni. 

Kellemes meglepetés ér a Praca do Comercion. 

A piacon most kezdik kirakni az árúikat az eladók. 

Van itt minden, mi szem, szájnak ingere! 

A szovjet katonasapkáktól a legértékesebb szuvenírig minden megtalálható az árkádok 

alatt elhelyezett asztalokon. 

Természetesen itt is a hűtőgépekre „feltapasztható” mágnesek vonzottak ide. 
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                                                         TRIUMPHAL ARC. 

 
 

                                               PRACA DO COMERCIO 
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A piaci vásárlások után elkészítettünk néhány emlék fotót a Tejo partján, s megkerestük 

a kikötő jegypénztárát. 

Nagy örömünkre azt tapasztaltuk a kifüggesztett menetrendekből, hogy húszpercenként 

közlekednek a gyorsjáratú hajók a Tejo két partja között. 

A menetidő húsz perc oda is, vissza is a nyolc kilométer széles folyón, itt az Óceán 

torkolatánál. 

 Az 1100 km. Hosszú folyó mindössze 19 km. Hosszan követi a város vonalát. 

A retúrjegyért mindössze 2.14 EUR-t kellett fizetnünk. 

Kilenc óra ötvenötkor el is indult velünk a hatalmas hajótest, az AUGUSTO GIL. 

 

 

 
 

                                                           IRÁNY: CACILHAS 

 

Nem sokan tartózkodtak a fedélzeten. 

Úgy tűnt számomra, hogy napi ingázók, illetve bevásárlók veszik igénybe ezeket a 

járatokat. 

Nem tetszett nekem – mint „hajósnak” -, hogy a személyzet nem viselt elegáns 

egyenruhát. 
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A Tejo folyó cacilhasi partján fekvő városrészben nem találtunk izgalmas látnivalókat, 

ezért az első visszainduló hajóval: a „DAMIAO DE GOES”-szel vissza is indultunk. 

Menetközben, a bárban elfogyasztottunk egy jó kávét és egy hideg sört. 

 

 
 

                           ÍZLIK A PORTUGÁL SÖR A HAJÓN IS 

 

 
 

                              I.JOSÉ KIRÁLY LOVASSZOBRA 
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Kikötésünk után még egy pár percet kellett szánnunk az időközben kibővült piacra. 
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A piaci szemle után városnéző sétára indultunk. Menetközben lencsevégre kaptuk az 

érdekesebb látnivalókat. Először a SÉ, a katedrális állított meg. 

 

 
 

Egy kis pihenőt tartottunk a Szt. Lúcia panoráma teraszon, hogy élvezzük a kilátást. 
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A szemben lévő kis templom falán eredeti kerámia képre bukkantunk. 

 

 
 

 
 

                     SÁRGA VILLAMOSOK A SZŰK UTCÁBAN 
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Megéheztünk. Betértünk a Rua Augusto Rosa 30. alatti kis vendéglőbe. 

 

 

 
 

A finom ebéd után be is söröztünk mindössze 12 EUR-ért, majd tovább indultunk. 
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Lisszabon szívében, a BAIXA városrészben a Praca Rossion megörökítettük DOM 

PEDRO IV. szobrát, ahol a Nemzeti Színház is méltó helyet foglal el. 
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Városszerte több hatalmas szobrot, emlékművet fedeztünk fel 

 

 
 

                                   PRACA DOS RESTAURADORES 

 

 
 

                    A NAGY HÁBORÚ HŐSEINEK EMLÉKMŰVE 
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                                              ARÉNA 

 

Nem mulasztottuk el megtekinteni a nagy bikaviadalok helyszínét sem.                       

Arra most nem volt lehetőségünk, hogy egy valóságos portugál bikaviadalt 

megtekintsünk, de beneveztünk egy városnéző túrára „PANORAMIC TOUR”-ra a 

„DIANATOURS”-nál. 

Az ebéd utáni gyalogsétát megelégeltük, ezért hat euróért igénybe vettünk egy városi 

taxit, s azzal percek alatt eljutottunk a Turim Hotelig. 

Kellemes zene fogadott most is – mint mindig – a már megszokott lakosztályukban.  

Jól esett a pihenés, de szükség is volt az újabb erőgyűjtésre, hiszen egész délutáni 

gazdagnak ígérkező program várt ránk. 

Tizennégy órára pontosan a megjelölt időben érkezett meg az a kis busz, amelyik 

kifejezetten csak mi kettőnket szállított a gyülekező helyre a Pombal Marki térre.  

Néhány percet várakoznunk kellett, amíg az összes többi szállodából megérkeztek a 

hasonló kisbuszok. 

Egy nyitott, panoráma autóbuszra kellett átszállnunk, amely aztán végig vitt bennünket 

az előre meghatározott útvonalon. 

Egyetemváros, Állatkert, Aqueduct, Mon Santo parkon át, Ajude Palace, Coach Muse 

előtt, Jeronimos Monastery, Torre Belém, Padrao Dos Descobrimentos / Felfedezők 

szobra /, Electricity Museu előtt, 25th of April Bridge, Estrela Basilica and Garden, S. 

Bento Palace / Bairra Alto / 
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Chiado / Bica /, S. Luis Theatre, Praca Comercio / Rua Augusta Arc. /, Pr. Municipio, 

Casa dos Bicos, Church Cathedral, Castelo Antonio, BAIXA: Rossio, Restauradores, 

Marques de Pombal, Parque Eduardo VII., Praca de Espana. 

 
 

                            15 KM. HOSSZÚ VÍZVEZETÉK 

 

 
                                           TORONYHÁZAK 
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Megállapíthattam, hogy jó a szervezés. Nagy rutinnal csinálják - ki tudja hány éve már- 

ezt a kialakított és még térképeken is rögzített útvonalat. 

Pontosan, az előre meghatározott időben indultunk el a sokat ígérő útra. 

Idegenvezetőnk - egy csínosnak mondható – fiatal hölgy előbb portugál, majd angol 

nyelven bemutatta a várost – Lisszabont – szavakban. Röviden vázolta a város 

fejlődésének történetét, majd kitért arra, hogy mit jelentett a város életében az 1998-ban 

megrendezett EXPO. 

Teljesen megváltozott a város arculata. 

Egyes elhanyagolt, lepusztult városrészeket leromboltak azért, hogy a helyükön egy 

modern, minden igényt kielégítő új konstrukciót építsenek fel. 

Ez sikerült is, amiről most mi is személyesen meggyőződhettünk. 

Korábban ez történt a katasztrofális földrengés után is, amikor Pombal Marki tervei 

alapján újjá építették a romba dőlt várost.     

 

 
 

                                                   HIVATALI PALOTA BELÉMBEN 
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Elérkeztünk kirándulásunk egyik csúcspontjához, a JEROMOS KOLOSTORHOZ. 

 

 

 
 

 

 
 

Természetes, hogy kivétel nélkül, mindenki igyekezett megörökíteni ezt a csodálatos 

építményt. Már a méreténél fogva is lenyűgöző volt.  
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Számomra még izgalmasabbnak ígérkezett a BELÉM TORONY, következő állomásunk 

fénypontja, ahonnan évszázadokkal ezelőtt indultak a hajósok felfedező útjaikra. 

  

 
 

                                                    TORRE DE BELÉM 

 

Ma már nincs stratégiai jelentősége a toronynak, inkább idegenforgalmi 

látványosságnak számít. Le is akarja fotózni minden ide látogató, hiszen látványnak is 

csodálatos. 

Ez a torony uralja szinte az egész városrészt. 

A torony hatszög alakú bástyájával nyúlik a Tejo folyó fölé. 

Bájosnak mondható külsején azonban a tengeri hajózásra emlékeztető motívumok a 

jellemzők, mint például a kagylóforma, vagy a kötélcsomók. 

Nem véletlen, hogy Portugáliát, illetve Lisszabont bemutató prospektusok általában a 

címoldalakon jelenítik meg. 

Még a portugálok híres írója, Ramalho Ortigao is így írt e jeles toronyról: 

„Az egyetlen védekező módszer, amelyet hatásosan vethet be az ellenséggel szemben, az 

a szépsége.” 

 

Ezen a területen alakították ki a városrész kulturális központját.  
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Vasárnap lévén meglehetősen sokan töltötték el szabadnapjukat a Tejo folyó partján, 

kihasználva az ideális kiránduló időt. Az óriási nagy területen azonban úgy eloszlott a 

tömeg, hogy sehol nem látszott zsúfoltság. Megteltek a belémi kikötő parkolói is. 

 

 
 

                    VÁRAKOZÓ YACHTOK A BELÉMI KIKÖTŐBEN 

 

Tisztaság, csend, rend, nyugalom mindenütt. 

Érezni, látni lehetett az emberek arcán az elégedettséget. 

Nem csak most itt vasárnap, de a hétköznapokon, munka közben is ezt érzékeltük. 

Figyelmesek, segítőkészek az idegenekkel szemben is. Ezt lépten-nyomon tapasztaltuk.  

Adódik ez talán abból is, hogy nagyon sok nációból tevődik össze a társadalom. 

Nem tapasztaltunk sehol megkülönböztetést fehér és színes bőrű emberek között. 

Ebből fakad talán az a tény is, hogy meglehetősen sok a színes bőrű alkalmazott az 

üzletekben, éttermekben, sörözőkben. 

Feltételezhető, hogy ugyanez a helyzet más területeken is. 

Beszélgetéseinkből kiderült, hogy elégedettek a fizetésekkel is. 

Lehetséges, hogy ezért mernek vállalni családonként két-három gyermeket is? 
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FELFEDEZŐK EMLÉKMŰVE, HÁTTÉRBEN AZ ÁPR. 25. HÍD 

 

 
 

                  PADRAO DOS DESCOMBRIMENTOS 
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                                                             ESTRELA  BASILICA 

 

                                        
 

                                                                          PARLAMENT 
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                         PORTUÁLIA LEGHÍRESEBB KÖLTŐJE: CAMOES 
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        PRACA DA FIGUEIRA: I. JÁNOS KIRÁLY SZOBRA 

 

 
 

            CHIADO: ELEVADOR DE SANTA JUSTA LIFT 

         

- 35 – 



 

 
 

      AZ ELEVADOR MAGAS TERASZÁN KITŰNŐ KILÁTÁSSAL A BAIRRA 

                                                             ALTORA 
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         KILÁTÁS AZ ELEVADOR MAGAS TERASZÁRÓL 

A ROSSIO TÉREN IV. PÉTER KIRÁLY SZOBRA, MÖGÖTTE A 

                                NEMZETI SZÍNHÁZ 
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                          A HÍRES VÁROSNÉZŐ 28-AS VILLAMOS 

 

Ezt a lehetőséget mi sem hagyhattuk ki! 

Elég körülményes volt megtalálni azt a helyet, ahol árulják a villamos és busz jegyeket. 

Rendőröket és civil sétáló urakat és hölgyeket kérdeztünk meg, végül sikerült 

rátalálnunk a jegypénztárra. Ott természetesen sorba kellett állnunk. Itt mindenki 

türelmesen kivárta a sorát. 

Jegyekkel a kezünkben igyekeztünk elérni a legközelebbi villamos megállóhoz. 

Akkor lepődtünk meg, amikor a várakozó tömeget megláttuk a megállóban, ugyanis 

mindenki ezt a villamost várta. Úgy tűnik utólagosan is, hogy ez a legolcsóbb városnéző 

járat. Szerencsére felfértünk, de az öreg sárga zsúfolásig megtelt. Örültünk, hogy 

legalább álló helyzetben tudtunk kapaszkodni. A sebességtől nem szédültünk el, de a 

szűk, kanyargós utcákon helyenként még a gyalogosok is megelőztek. Így lehetett 

megismerni igazán Lisszabon öreg városrészeit. 

A keskeny utcákon gépkocsikkal nem is lehetett megelőzni az öreg huszonnyolcast. Így 

fordulhatott elő, hogy amíg egy kis teher gépkocsiból ki nem rakták az árút az útban 

lévő üzlet részére, addig mi, de a villamos vezetője is nyugodtan várakozott. 

Ez is vérmérséklet és fegyelmezettség kérdése. 

A helyi utazó közönség és a villamos vezetők ezt nyilván így szokták meg. 

Ahol az üzletek előtt ki volt rakva az árú, zöldség és gyümölcsök, azt könnyű szerrel 

akár a villamosból el lehetett volna érni. 

 

  - 38 – 

 



 

 

Eljutottunk addig a pontig, ahol már lencsevégre kaphattuk a város egyik nevezetességét  

a CASTELO DE SAO JORGE-t. 

 

          
                                                  SZENT GYÖRGY VÁR 

Elég fárasztó volt a délelőtti séta, ezért úgy határoztam, hogy taxit foglalok, s 

meglátogatjuk az expóra elkészült korszerű, modern pályaudvart. 

 

 
                                                  KELETI PÁLYAUDVAR 
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                                          ORIENTE PÁLYAUDVAR  
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A FUTURISTA ÉPÍTŐ MŰVÉSZET A KELETI PÁLYAUDVARON 
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A vasból, acélból, üvegből épített – a kor követelményeinek minden szempontból 

messzemenően megfelelő – építménynek csak a látványa is élményt jelent minden utazó 

emberek. A közlekedési szakembernek azonban ettől is nagyobb az értéke. 

Itt, mint egy forgalmi csomóponton találkozik a vasút, a földalatti metró, az autóbusz, a 

taxi, a repülőtéri transzfert biztosító kis buszok állomása. 

Végtelenül sajnáltam, hogy nem tudtam lejutni a szerelvényeket fogadó csarnokba, 

mivel nem rendelkeztem érvényes vonatjeggyel. Oda ugyanis az automata beléptetők 

nem engedélyezik a belépést. Ezáltal kizárják a jegy nélküli utazás lehetőségét, kiváltva 

sok ellenőr munkáját. 

Már csak azért sem kísérleteztem a bejutással, mert a taxi a pályaudvar előtt várakozott 

rám, benne Kathleennel. 

Elkészítve a lehetséges fotókat, rohantam vissza a taxihoz, amit nagyon körülményes 

volt megtalálni a rengeteg jármű között. 

A mi sofőrünk türelmesen várakozott, hiszen közben ketyegett az óra. Meg is kereste 

ezzel a kis fuvarral a 25 euróját. 

 

 A szállodánknak feltételezhetően szerződése van egy közeli étteremmel, ugyanis 

kérdésünkre, hogy milyen elfogadható éttermet tudnának ajánlani ebédhez, készségesen 

azonnal a kezünkbe nyomták azt a kis kártyát, amelyen rajta volt az étterem címe, 

telefonszáma. Megjegyzésként hozzá fűzték, hogy ennek felmutatása fejében egy 

Welcome Drinket is kapunk. 

Ki is próbáltuk ezt a lehetőséget, hiszen közelinek ígérkezett. 

Az előre jelzett tízperces sétából tizenöt perc lett, de nem bántuk meg! 

Az étterem külső portálja nem volt sokat sejtető, de amikor beléptünk az ajtón, azonnal 

megváltozott a még ki nem alakult véleményünk. 

Az étterem vezetője személyesen fogadott és kísért bennünket egy még szabad asztalhoz. 

Ebédidő lévén bizony minden asztal foglalt volt. 

A pincérek nagyon elegánsak voltak fehérben és feketében. Kellő létszámmal 

udvariasan, figyelmesen álltak a vendégek rendelkezésére. 

Minket egy középkorú, vidám tekintetű pincér szolgált ki, aki azonnal hozta az 

étlapokat, de nyomban ott volt a finom italkeverék is, mint üdvözlő ital. 

Nagyon barátságosnak tűnt, ami hamar érthetővé is vált számunkra, ugyanis rövid 

közös ismerkedésünk alapján megtudtuk, hogy Brazíliából telepedett át három 

esztendeje. A melegszívűsége ennek volt betudható. 

Készségesen tett ajánlatokat, a választásunkat segítendő. Fel is ajánlotta, hogy készít 

számunkra egy nagyon finom különlegességet. El is készítette előttünk a szemünk 

láttára. Én nem szándékoztam ebédelni, mivel még nem voltam éhes. Ő azonban arra 

kért, hogy csupán az ő kedvéért kóstoljam meg. De már szedte is a tányéromra. Valóban 

ízletes volt. Jól esett rá a már megszokott frissen csapolt portugál sör. 

Ebéd közben el is készítettük a közös fotókat. Fizettünk és távozni akartunk, de még 

előtte egy barátságos búcsúzkodásra is sor került, ami nálunk nem egy megszokott 

dolog. Előttünk kisietett az ajtókhoz, hogy azokat megnyitva elősegítse távozásunkat. 

Az üzlet vezetője is kikísért bennünket, mély meghajlásokkal üdvözölve. 

Arra gondoltam ott hirtelen, milyen jó lenne ezt a gyakorlatot bemutatni az otthoni 

vendéglátósoknak. 
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Tizennégy órára pontosan a megjelölt időben érkezett meg az a kis busz, amelyik 

kifejezetten csak kettőnket szállított a gyülekező helyre a Pombal Márki térre.  

Néhány percet várakoznunk kellett, amíg az összes többi szállodából megérkeztek a 

hasonló kisbuszok. 

Egy kényelmes, hatalmas, modern légkondicionált autóbuszra kellett átszállnunk, amely 

aztán végig vitt bennünket az előre meghatározott útvonalon. 

Nekem adódott egy kis kellemetlenségem, ugyanis nem tudtam felmutatni a részvételi 

jegyemet mondván, hogy azt már elkérte tőlem egy másik idegenvezető. 

Ezt nem akarták tudomásul venni. Azt állították, hogy biztosan valamelyik zsebemben 

van. Végül kiegyeztünk abban, hogy érkezés után, ha megtalálom a zsebemben a jegyet, 

egy vacsorát fizetek a szervezőnek. 

 

 
 

A kis buszok utasai várják azt a nagy kocsit, amire át kell szállnunk. Ez a tér alkalmas 

arra a nagyságánál fogva, hogy nagy számú autóbuszt befogadjon. 

A tér fölött a város legnagyobb parkja, a Parque Eduardo VII. terül el, ahol az éppen 

most befejeződött hatalmas méretű könyvfesztivál sátrait és egyéb berendezéseit bontják 

és szállítják el tehergépkocsikon. 

A „GRAY LINE” autóbusszal történő kirándulásunkért ötvenhat eurót fizettünk 

fejenként. 
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                                  2. SINTRA 

Megérkezve Sintrába, rendkívül veszélyes, szűk, kanyargós úton kellet ügyeskednie a 

sofőrünknek. Hegymenetben helyenként egy-egy fordulóban alig tudta a kocsit 

bekormányozni. 

Mindenki fellélegzett, amikor végre ki lehetett szállni. 

Ekkor ért a következő meglepetés. 

Tekintettel a továbbiakban még kritikusabb útszakaszokra egy speciálisan kiképzett 

járműre kellett átszállnunk, ami inkább egy múlt századbeli vasúti kocsihoz hasonlított. 

 

                
                                             KÖZÚTI JÁRMŰ 

 

               
 

                                 BEJÁRAT A KASTÉLYBA 

 

- 44 – 

-  



 

    
 

  
 

                             ELŐTTÜNK AZ ATLANTI ÓCEÁN 
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                               KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSOK TALÁLKOZÁSA 

 

Ana az idegen vezetőnk, - úgy tűnik, hogy itt nagyon kedvelt ez a név - rendkívül vidám 

teremtés. Igen nagy rutinnal végzi a munkáját. Érti a módját, hogyan lehet összetartani 

a különböző nemzetiségű-, korú embereket. Sok éves tapasztalatom alapján tudom, hogy 

ez mennyire nem könnyű dolog. Nem csoda, hiszen már tizennyolc esztendeje dolgozik 

ebben a szakmában. 

Végig vezette társaságunkat a királyi kastély valamennyi megnyitott termében. 

A fényűző életmódon, a gazdag berendezéseken még mai szemmel is el lehetett 

csodálkozni. 

A hosszú, fárasztó séták után jól esett a rövidre szabott pihenő. 

Megtaláltuk az oázist. A kastély egyik elegáns teraszán hozzájutottunk az üdítő kávéhoz 

és a behűtött sörökhöz. 

Közben gyönyörködtünk a panorámában és élveztük a kora nyári nap melengető 

sugarait. 

Ezekben a percekben, ha nem is királyoknak, de főuraknak éreztük magunkat. Minden 

körülmény adott volt ehhez az érzéshez. 

Nem fájt a szívünk, hogy ott kellett hagynunk ezt a csodálatos helyet, mert tudtuk, hogy 

újabb izgalmas élmények várnak még ránk. 

Vetettünk egy búcsú pillantást a hatalmas óceánra, s elindultunk most  Sintra város felé.  
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Hamar rátaláltunk a parkolóhoz legközelebbi tavernára és a mellette nyitva tartó 

ajándék boltra. Sikerült megvásárolni a kis szuveníreket, s áldomásként meg is ittunk 

egy liter finom vörös bort. Még egy kis harapnivalót is kaptunk hozzá. 

Mindjárt vidámabban indultunk életem egyik vágyálmához, öreg kontinensünk 

legnyugatibb csücskéhez, Cabo da Rocahoz. 

                                              3. CABO DA ROCA 

 

                      
 

                                                                 CABO DA ROCA 
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Eljutottam végre! Gyönyörködhettem a magas sziklafokról, hogyan csapódnak az óceán 

hatalmas hullámai a meredek part szikláihoz. 

Üres kézzel innen sem lehet távozni.  

Megvásároltuk azokat a kis ajándéktárgyakat, amelyek otthon fognak emlékeztetni erre 

a felejthetetlen pillanatra. Cabo da Roca kicsiben. 

Ez azonban nem elégített ki. 

Megkértem az üzletben szorgoskodó fiatal hölgyet, hogy készítse el a mi részünkre azt a 

bizonyítványt, amely igazolja azt, hogy ténylegesen itt jártunk. 

Boszorkányos ügyességel, pillanatok alatt elkészítette a nevünkre szóló bizonyítványt. 

Meg is kapta tőlem ugyanilyen gyorsan az ezért járó húsz eurót. 

Tovább kellett autóznunk, hiszen újabb élményeket tartogatott még számunkra ez a 

program. 

Az óceán partján, azzal párhuzamosan száguldoztunk, most már a megszokott 

sebességgel, jól kiépített autóúton. 

                                                4. CASCAIS - ESTORIL 

 

 
 

                                                          Irány CASCAIS! 

 

Ez a lehetőség számomra nem volt eleve beprogramozva, ezzel nem is számoltam. 

Végtelenül megörültem, amikor tudomásomra jutott, hogy ebben a programban Cascais 

is szerepel. Annál is inkább, mert így megismerhettem azt a települést is, ahol jelenleg is 

él Horthy István, volt kormányzó helyettesünk özvegye. 
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A legnagyobb izgalom most vett erőt rajtam. Lisszaboni kirándulásomnak egyik fő célja 

az volt, hogy a fővárostól alig harminc kilométer távolságra lévő Estorilt meg tudjam 

látogatni. Megismerni azt a helyet, ahol egykori kormányzónk Horthy Miklós és 

családja: felesége és menye Ilona asszony éltek emigrációban. Ez az a hely, ahová 

emigrációba kényszerült királyok, uralkodók letelepedtek. 

Nem is csodálom, hogy miért ragaszkodtak ehhez az óceánparti településhez. 

Azon kívül, hogy befogadták őket, olyan egészséges levegőt találtak itt az óceán 

jóvoltából ezen a gyönyörű helyen, hogy én is szívesen töltenék el néhány esztendőt a 

még hátralévő rövid életemből. 

Nem is unatkozhattak, mert minden lehetőség adott volt a sportolásra, szórakozásra, sőt 

még kaszinózhattak is. 

 

 

 
 

                                                 KIKÖTŐ CASCAISBAN 
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                                TALÁLKOZÁSOM I. KÁROLLYAL CASCAISBAN 
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                                                          CASINO ESTORILBAN 

 

                         
 

                                                       PÁLMAFÁK ESTORILBAN   
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                                   ÓCEÁNPARTI HÁZIKÓK   
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Csodálatos, élményekkel gazdagon eltelt napunk volt. 

Mindent megtekintettünk ez alatt a rövid néhány nap alatt, amit elképzeltünk. 

Ana kitett magáért, mert elvittek bennünket a busszal a szállodánkig. 

Meg is kapta a kis jutalmát tíz euró fejében a kedves figyelmességért. 

Nem maradt más hátra, csak fel kellett dolgoznunk azt a rengeteg élményt, amelyet ezen 

a napon is megéltünk. 

Megérdemeltük még azt a kis szíverősítőt is, amit tartogattunk az utolsó estére. 

Ez az este már a készülődés jegyében telt.  

Lassan-lassan búcsúzni kellett átmeneti otthonunktól is. 

Készítettünk is egy közös felvételt a hallban, ahol mindig örömmel tekintettünk a 

gyönyörű apró, színes kerámiákból kirakott európai fővárosokat ábrázoló képekről. 

Külön jó érzés volt lenni abban a tudatban, hogy mindezeket már a valóságban, a 

helyszínekről ismerem. 

 

 

    
 

 

                                        KERÁMIA KÉP A SZÁLLODA HALLJÁBAN 
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Utolsó reggelinket fogyasztottuk el a TURIM EUROPA HOTEL reggeliző éttermében 

2009. május 19-én, kedden. 

Elkészítettük csomagjainkat, lezártuk bőröndjeinket, s még egy utolsó bevetésre 

elindultunk az Avenida Antonio Augusto de Aguiar 31. alatti El CORTE INGLÉS 

áruházba. 

Itt már csak szemlélődtünk, tapasztalatokat gyűjtöttünk. 

Elfogyasztottuk a sörünket és kávénkat, majd „haza” sétáltunk. 

Elköszöntünk a recepción szolgálatban volt elegáns úri embertől, aki kérésünkre 

megrendelte a taxit. Az meg is érkezett perceken belül. A mi emberünk nagyon 

készségesen kisegítette bőröndjeinket. Nem volt véletlen, hiszen olyan borravalót kapott 

tőlem, ami talán szokatlan volt számára. 

Percek alatt kiértünk mindössze nyolc euróért. 

Volt időnk még bőven, ezért beültünk a repülőtér ÍR ÉTTERMÉBE, ahol 

megebédelhettünk, sörözhettünk és még utoljára egy jó portugál kávét is 

elfogyaszthattunk. 
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                          Jó érzés volt azért mindezek után „haza repülni”! 
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Szerencsénk volt most is, - mint talán mindig? – mivel voltak utasok a velünk érkezők 

között, akik rendeltek a gép érkezéséhez reptéri kis buszt. 

Ráadásul még ismerőseim is voltak. 

A Géniusz miskolci könyváruház tulajdonosa a feleségével érkezett meg egy kis 

üdülésből, akik Nyékládházára rendelték meg a kocsit. 

Két leány jött még Mexikóból Miskolcra a Bosch céghez dolgozni, akik ugyanezzel a 

kocsival akartak eljutni Miskolcra. Mary és Laura, nagyon fiatal, kedves mérnökök, 

akiket Kathleen azonnal pártfogásba vett, felajánlva személyes segítségét, hogy 

amennyiben szükséges, támogatja őket. 

Egy idősebb pedagógus hölgy a francia riviériáról érkezett egy régi kedves barátnőjétől, 

akit a füzesabonyi Shell kútnál át kellett adni egy másik kocsinak. 

Így maradt számunkra is szabad hely. 

Ez nekünk azt jelentette, hogy nem kellett Budapesten taxizni vagy metrózni, majd 

vonatozni Miskolcig. 

A két mexikói kislányt átadtuk az őket váró fiatal házaspárnak, mi pedig a szokásos 

úton, át a Varga hegyen huszonkét órára a lakásunkra érkeztünk, ahol mindent rendben 

úgy találtunk, ahogy ott hagytuk. 

 

Ismét gazdagabb lettem egy távoli ország népének, kultúrájának, szokásainak az 

ismeretével, kis részben a nyelvével. 

 

Ezek a tapasztalatok még tovább serkentenek, ösztönöznek arra, hogy újabb 

földrészeket, világrészeket, tengereket, folyókat, óceánokat ismerjek meg, fedezzek fel.  

 

Adja a jó Isten, hogy legyen még erőm fizikailag és szellemileg ahhoz, hogy életem 

legutolsó vágyálmait is teljesíteni tudjam, eljuthassak az ígéret földjére, 

megismerhessem AMERIKÁT, NEW YORKOT, amire diákkorom óta áhítozom.  
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