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ÓVÁROS VAGY ÚJ? 
Ha valaki a varsói 

ó v árosban sétálgat, és 
nem

 olvasott, vagy 
hallott a város történel-
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N
em

 egész három
 napom

 van a város felfede-
zésére. Sok lesz? Dehogy. Aki azt gondolja elég 
egy-két nap Lengyelország f!városának m

egis-
m

erésére, téved. Sok a látnivaló, és am
i m

ég jobb, 
rengeteg a m

odern, trendi étterem
, cukrászda, 

kocsm
a és kulturális élm

ényekb!l sincs hiány.

LEROM
BOLTÁK, DE HIÁBA

De kezdjük az ism
erkedést az óvárossal, am

inek 
sajnos igazán egyedi története van. Ez az, am

ir!l 
m

indenki hallott, de egészen m
ás szem

besülni vele. 

Kuba a fiatal, ám
 igazán nagy tudású idegenveze-

t!nk, alaposan bem
utatja az óváros valam

ennyi 
részét, az összes, a nácik által lerom

bolt, felrob-
bantott épületet, tem

plom
okat, katedrálist. Régi 

képekkel prezentálja az érthetetlen, em
bertelen 

pusztítást és a lengyel em
berek szorgalm

át. De 
m

i is történt pontosan? A város épületeinek tör-
ténete a 14. századig visszavezethet!, de sajnos 
a legrégebbi részét 1944-ben a ném

et csapatok 
visszavonulásuk idején szisztem

atikusan a föl-
dig rom

bolták. És hogy m
ennyire élt m

ár akkor is 

a ném
et precizitás azt m

utatja, hogy 260 ház-
ból csupán 6 m

aradt viszonylagos épségben. M
a 

m
égis ódon hangulatban sétálgathatunk, a 17-18. 

századi épületek, vagyis azok hiteles m
ásolatai 

között. M
ert a város felszabadulása és a rom

ok 
eltakarítása után rögtön m

egkezdték az újjáépí-
tést, úgy, hogy ahhoz az épen m

aradt hom
lokza-

tok legapróbb darabjait, a falfestm
ények és m

intá-
zatok részleteit, régi festm

ényeket, háború el!tti 
fotókat, képeslapokat is felhasználtak. És m

ind-
ezt néhány év alatt, az ötvenes évek közepére 
ugyanis m

ár újra állt a történelm
i belváros. Ezt 

am
úgy az Unesco is értékelte, így a belváros m

a 
a Világörökség része. Teljesen m

egérdem
elten.

 EGY KIS TÉSZTÁS GASZTRONÓM
IA

Az Ó
város kis, direkt ódon hangulatúra tervezett 

étterm
eib!l válasszunk egyet, ahol kipróbáljuk a 

Pirogit, azaz a lengyel töltött tésztát. Ezt több-
féle m

ódon készítik, érdem
es egy válogatást kérni, 

am
elyben találunk káposztás, gom

bás, húsos, 
krum

plis tölteléket. És ehhez többféle m
ártást is 

kérhetünk. El!ételnek sok leves közül választha-
tunk. Nagyon népszer" a barszcz, azaz a céklale-
ves. De igazán különleges a zupa ogórkow

a, azaz 
a kovászos uborka leves, vagy a #ur, am

ely egy 
savanykás, rozsliszttel készült kovászos leves, 
am

it egy óriási m
ájas kolbásszal és kem

ényto-
jással szervíroznak. A tojást torm

ával készítik és 
önm

agában is nagyon finom
. Nekem

 ez a leves lett 

a kedvencem
. A kolbász m

iatt a kisétk"eknek ez 
akár egy f!étel is lehet.

Az egykori f!teret uralja a klinkertéglás királyi 
palota, m

ely látszatra egy bazilika és egy vár keve-
réke. El!tte áll a III. Zsigm

ond király tiszteletére 
em

elt obeliszk. Itt ism
erem

 m
eg a lengyelek furcsa 

királyválasztó szokásait. A Jagellók kihalása után 
ugyanis az ország szabad királyválasztó lett. Itt 
nem

 kellett lengyelnek születnie, lehetett külföldi 
is, akit a nagy hatalom

m
al bíró nem

esek királynak 

Szöveg és képek :
Alm

ásy Gyula
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választottak. Fontos volt viszont, hogy Lengyelor-
szágban éljen és innen uralkodjon. Ez az oka, hogy 
a lengyel királyok között találunk svédet, franciát, 
és persze a m

i Báthory István erdélyi fejedelm
ün-

ket is. Az óvárosban három
 nevezetes szobrot 

nem
 illik kihagyni: Varsó hableányát, Kopernikusz 

szobrát és a Kis Felkel! bronzba öntött alakját. 
A legenda szerint a város neve és alapítása egy 
W

ars nev" halászhoz és a Visztula hableányához 
köthet!. Az óváros piacterén lév! hableány szobra 
m

ellett, a 17. század m
ásodik felét!l a hableány 

karddal és pajzzsal látható Varsó cím
erében is.

M
OSZKVA, M

ANH
ATTAN 

ÉS SOHO EGYSZERRE
De Varsó igazi m

odern város. A város egykori szim
-

bolikus épülete a Kultúra és Tudom
ány Palotája, 

am
elyet m

ég Sztálintól „kapott” a város, m
ég m

a 
is m

eghatározza Varsó látképét. Els! ránézésre 
egy kicsit az Em

pire State Buildingre em
lékeztet, 

nem
 véletlenül. A tetején lév! kilátóba m

inden-
képpen látogassunk el, innen ugyanis az egész 
városra és persze a közeli m

odern felh!karco-
lókra is kiváló kilátás nyílik. M

ert Varsóban nem
 

egy, nem
 két m

odern égim
eszel! épületet találunk, 

néha kicsit M
anhattan érzésem

 tám
adt. Összesen 

13 darab, százötven m
éternél is m

agasabb épü-
letet szám

olhatunk össze, és m
ár szinte teljesen 

készen áll Európa legm
agasabb épülete a Varsó 

torony, am
ely 53 em

eletes és 310 m
éteres lesz.

A régi és az új nem
csak itt keveredik. A lengyel 

f!város tervez!i igazán kreatív em
berek, akik m

eg-
látják a fantáziát a régi lerobbant gyárakban, ipari 
épületekben, piacokban. Bárm

erre járunk a város-
ban, m

indenütt felújított és korszer"en berende-
zett ipari épületeket találunk. A Praga negyedben 
(m

elynek elnevezésének nincs köze a cseh f!vá-
roshoz) például egy teljes, régi, m

ár-m
ár pusztu-

lásra ítélt ipari parkot gondoltak újra. Itt a Visztula 
bal partján, a pesti rom

kocsm
a negyed hangula-

tát vélem
 felfedezni. A Soho Factory elnevezés", 

nagyjából elhalt ipartelep m
a újjászületett, az 

elhagyott, lepukkant, korábban lebontásra ítélt, 
gépeit!l m

egfosztott épületekben egyre-m
ásra 

nyílnak kocsm
ák, étterm

ek, bárok, és m
úzeum

ok. 
M

a m
ár ez a negyed is a kötelez! városnéz! túrák 

célpontja. Itt találjuk a Neon m
úzeum

ot, am
ely-

nek kom
oly m

agyar része is van. Itt egy raktár-
épületben !rzik a rendszerváltozás el!tti id!kb!l 
szárm

azó, eltávolított neoncs! reklám
okat. Varsó 

a kom
m

unista id!szakban, Budapesthez hason-
lóan im

ádta a neonreklám
okat. A színes speciális 

gázzal m
"köd! fényforrásokat bem

utató kiállí-
tás egy részén a budapesti neonok is helyet kap-
tak. Itt bizony vígan nosztalgiázhatnak, akik leg-
alább gyerekként m

egérték a szocialista éveket.

KIRÁLYI PARKOK 
Visszatérve a Visztula m

ásik oldalára, sétáljunk 
végig a Királyi palota sétálóutcáján, a legszebb 
polgári házak között. Az elegáns környezetben 
sok leny"göz! palotát, díszes nagykövetséget 
találunk itt. A kivétel az Am

erikai N
agykövetség 

épülete, am
ely egykor szintén egy palotában volt, 

de m
ivel a jenkik féltek t!le, hogy titkos lehallgató 

készülékek vannak benne elrejtve, ezért lebontot-
ták. Helyette egy m

odern, borzasztó csúnya épü-
letet húztak fel, am

ely kilóg a szép paloták sorából.
Itt érjük el a Lazienki Parkot, m

elynek sarkán 
Chopin zenéket játszó padot találunk. H

a ráülünk 
és benyom

unk egy gom
bot, a lengyel szárm

azású 
zeneszerz! klasszikus dallam

ai csendülnek fel.
A parkot 1791-ben avatták fel Stanislaw

 király 
koronázási évfordulójának em

lékére. Központjá-
ban egy hosszúkásan elnyújtott tavat létesítet-
tek, m

elynek egyik szigetén áll a királyi reziden-
cia, a m

ásikon pedig egy különös, színház épült, 
m

elynek színpadja vizesárokkal van elválasztva a 
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néz!tért!l. A park telis-tele van kedves m
ókusok-

kal, a színház lépcs!in pedig pávákkal találkoztam
.

Varsóban am
úgy is nagyon sok a zöld terü-

let, szám
talan nagy parkba látogathatunk el, ahol 

futókkal, bicikliz!kkel fogunk találkozni. És em
el-

lett m
ég ott van a Visztula partja is, am

ely sok 
helyen vadregényes és néha nem

 is érezzük, hogy 
egy nagyváros közepén vagyunk. N

yáron a folyó-
parton hom

okos strandokat is kialakítanak, a rak-
parton pedig sok ételbár és kiskocsm

a csalogatja 
a korzózni vágyókat.

KULTURÁLIS HULLÁM
VASÚT

Varsó m
úzeum

ai is kihagyhatatlanok. H
a szeret-

nénk m
egérteni a város újkori történetét, akkor 

a Varsói Felkelés M
úzeum

a a legjobb választás. 
Sokan csak ezért a kiállításért jönnek a városba. A 
m

úzeum
ban választ kapunk arra, hogyan és m

ib!l 
m

erítettek er!t a lengyel túlél!k, hogy talpra állja-
nak és nekikezdjenek takarítani, tervezni és várost 
csinálni a rom

okból.
A m

ásik szintén m
egrázó élm

ény a Polin M
úzeum

, 
am

i a lengyel zsidóság történetét m
utatja be. Akik 

m
ég csak a történelem

könyvekb!l olvastak a zsi-
dóüldözésr!l, itt néhány óra alatt m

egtanulhatnak 

m
indent e zaklatott népr!l. M

egrázó és elgondol-
kodtató kiállítás.

De, hogy ne ilyen szom
orú befejezése legyen a 

varsói kulturális látogatásunknak, a végére hagyjuk 
a Vodka m

úzeum
ot. Ez egy igazi 21. századi tár-

lat, ahol a legkorszer"bb technikát a tudás szol-
gálatába állították. Itt m

egtudjuk, hogy a vodka 
eredetileg lengyel szó, és azt is, hogy évszázadok 
alatt hogyan fejl!dött az ital elkészítése. M

ind-
ezt érint!képerny!s óriási tabletek, kvízjátékok, 
film

 és persze felkészült és igazán hum
oros ide-

genvezet! segítségével.  A tárlatvezetés csúcsa 
persze a Vodka kóstolás, ahol kiderül, hogy a nap 
végére m

iért jókedv" a vezet!nk.
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A Világjáró útját az a&
o H

otels, a Lot Polish 
Airlines, a Varsói Turisztikai H

ivatal és a 
Lengyel Idegenforgalm

i H
ivatal tám

ogatta.

KIRÁLYI REZIDEN
CIA. 

Varsóban nagyon figyelnek arra, hogy a betonrengetegben sok zöld terület legyen. 
Kisebb-nagyobb parkokat a Visztula m

indkét oldalán találunk. És ezek közül talán a leg-
hangulatosabb és legpatinásabb a Lazienki park, am

i m
ajdnem

 akkora m
int a budapesti 

Városliget. Itt viszont sok m
ókussal, pávával találkozhatunk egy rövid séta során is.

U
tazni jó.

És hazaérni is.
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