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Herendi porcelánok hódították meg az Athén szívében található Hadtörténeti
Múzeumot. A tárlaton közel 200 darab Herendi alkotás, klasszikus és innovatív
darabok, Herend sokszínűségéről meséltek a látogatóknak. Az ünnepélyes
megnyitón beszédet mondott dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. vezérigazgatója, a kiállítást pedig Haupt Erik Magyarország Athéni
Nagykövete nyitotta meg.
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A madridi Iparművészeti Múzeumban debütáltak Spanyolországban
először a Herendi porcelánok, az „Időtlen elegancia” című kiállításon.
A több, mint 300 darabból álló válogatásban kiemelt helyet kapott
a három leghíresebb herendi motívum, a Viktória, a Rotschild és
az Apponyi, amelyek névadói maguk is a cég megrendelői közé
tartoztak.
A Manufaktúra számára a kultúra ápolása misszió, hiszen a porcelán
évezredek óta köt össze embereket, korokat, városokat, földrajzi
régiókat, így minden egyes újabb kiállítás ennek az örökségnek
az ünnepe.

ISMÉT HAMILTONÉ
A HERENDI TRÓFEA
A brit Lewis Hamilton nyerte meg a 33. Magyar Nagydíjat, megelőzve nagy
riválisait, Sebastian Vettelt és Kimi Räikkönent. A címvédő és négyszeres
világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája immáron a 8. Herend
kupáját szerezte így meg. Hamilton azon elsők közé tartozik, akiket már
gyerekkorukban felkarolt az F1 világa.
Fotó: Hungaroring Sport Zrt.
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A kávézás
szentélyei

K U LT Ú R A

KAL PINTÉR MIHÁLY

Kiengedni a gőzt, csevegni, jó társaságban felhőtlenül múlatni az időt… Már az
1500-as években is ezt a célt szolgálták
az első kávéházak, amelyek Isztambulban
nyitották meg kapuikat a szultán nem kis
bosszúságára. Ezeket a társasági helyeket betiltani nem lehetett, hiszen a kávéra
kirótt vám igen magas volt, erről pedig az
uralkodó sem mondott le szívesen.

Budapestet már a 18. században a kávéházak
városának nevezték. Már ebben az időben beszéltek
az úgynevezett kávépincérekről, akik a mai baristák
elődei voltak. Nemcsak kitűnő kávékat tudtak
készíteni, de kitűnő vendéglátók is voltak. Talán az
sem véletlen, hogy épp a budapesti New York lett
a világ legelegánsabb kávéháza, megelőzve többek
között a prágai Imperialt, a bécsi Centralt, vagy a
velencei Floriant.

Az első európai kávézó az 1600-as években La
Bottega del Caﬀé néven nyílt meg Velencében.
Majd Nagy-Britannia, Németország és Hollandia
után 1714-ben megjelent az első valódi pesti
kávézó. Az 1900-as évek elejére már csaknem 500
politizálásra is alkalmas füstös helyiség fogadta
vendégeit. A 19. században a Pilvax kávéház
volt az 1848-as forradalmi ifjúság találkahelye.
Kávéházakban alakult a Petőfi Társaság, vagy a
Tízek Társasága. Írókat is megihletett ez a zsizsegő
közeg. Nem véletlen, hogy a 20. század első felének
kabaréja, dalszövegeinek, operettjeinek, sőt azóta
klasszikussá vált költeményeinek nagy része a New
York, vagy a Hadik kávéházban született.

A kávéház mindig az egyik legdemokratikusabb
közösségi térnek számított. Nem lehetett valaki
olyan szegény, vagy olyan alacsony társadalmi
osztályhoz tartozó, hogy ezért kizárják őt a
társaságból. Így a kávéház látogatói sok esetben
iparosok, munkások voltak. Mégis előbb-utóbb
kialakult a kávéházi kultúrában is egyfajta
hierarchia. Ennek az volt az oka, hogy a vendégek a
lakóhelyükhöz legközelebbi kávéházat választották
ki. A lakóhely pedig eleve meghatározta a
társadalmi státuszt.
Manapság a nagyvárosok szinte nyüzsögnek a
kávéházaktól. Mint tudjuk, ahány ország, annyi
kávéfogyasztási szokás. A görögök például a
jeges, tejszínhabos frappét kedvelik. A németek

és a franciák is sok esetben dúsítják a kávét tejjel.
Az olaszok mindössze reggel fogyasztanak lattét,
egyébként az eszpresszót részesítik előnyben, amely
náluk a cukor és tejmentes keserűkávét jelenti.
Ezzel ellentétben a brazilok eleve a forrásban lévő
vízhez adagolják a cukrot, sok esetben alkohollal
ízesítik a fekete nedűt. A skandinávok inkább a
dizájnban változtattak. Formatervezett kávéfőzőik
és alátétek teszik különlegessé a kávéjukat. Az egyik
legegzotikusabb ma is a török kávé, hiszen általában
cukorral együtt főzik fel, a kávét zaccal együtt töltik
bele az edényekbe, tejet nem fogyasztanak.

TUDTA?
• A világ legnagyobb kávézója, 2014 óta,
az Al Masaa Café, ami Szaúd-Arábia
fővárosában, Rijádban található. 1050
ülőhellyel várja vendégeit.

TUDTA?
• Magyar származású volt Francesco
Illy trieszti vállalkozó, aki rájött, hogy a
vákuumcsomagolásban a kávé megőrzi
eredeti aromáját. Az Illy ma is az egyik
legnépszerűbb kávé. Ennek az a titka, hogy
száz százalék Arabica kávéból készül.
• A barista, vagyis kávé pincér feladata a
tökéletes kávé elkészítése és szervírozása.
Igazi szakértő, aki segít a választásban, sőt
egy igazán remek kávémester az utcáról
betévedő vendég láttán megmondja,
hogy milyen kávét óhajt az illető, és azt
kívánság szerint le is főzi.
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PÁLVÖLGYI ÉVA

Különleges

FESZTIVÁLOK
a nagyvilágból

Ha netán unatkozna, és egy jó kis kalandra,
valami igazán nem mindennapi élményre
vágyna, akkor érdemes kipróbálnia
valamilyen különleges fesztivált. Íme egy
kis ízelítő a kínálatból!
YI PENG LÁMPÁSFESZTIVÁL, THAIFÖLD
A Yi Peng Észak-Thaiföld hagyományos fesztiválja,
mellyel az ősz és a tél fordulóját, az esős évszak
végét, illetve a rizsföldeken végzett munka
befejezését ünneplik. Bár sok helyen tartják szerte
Észak-Thaiföldön, Chiang Mai neve egybeforrt a
lámpásfesztivállal.
A fesztivál három napig tart, látványos
körmenetekkel, táncelőadásokkal, különleges
tüzijátékokkal. A házak és templomok kókuszlevélés virágdekorációt kapnak. A fő attrakció a lámpások
szimbolikus égbe eresztése, amit minden évben
teliholdra időzítenek. A lámpások felengedésével
az ember megszabadul az adott év problémáitól
és az elkövetkező évre vonatkozó kívánságát is
belefűzheti, de a lámpás fénye a sötétségből a
fényes jövőbe való haladást is jelképezi.
A lámpás, azaz a khom loy, egy rizspapírból készült
másfél méter magas ballon, melynek aljába
mécsest szerelnek, ami felmelegíti a levegőt, ezáltal
magasba emelve a lámpást.
A rituális égbe engedést hagyományosan
szerzetesek végezték, de mára mindenki számára
lehetséges.
Manapság délelőtt a szerzetesek eresztenek
hatalmas, petárdákkal kombinált lámpásokat
(khom fai) a levegőbe, melyek durranásait
messziről hallani lehet. Ahogy leszáll az este, a
khom loy lámpások veszik át a főszerepet, melyeket
tömegével indítanak az égnek szerte Chiang Mai
tartományban. Az emberek egész éjszaka eregetik
lámpásaikat, melyek fényei bearanyozzák a
teliholdas éjszakát.
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TÉLI FÉNYEK FESZTIVÁLJA, JAPÁN
A legnagyobb és leglátványosabb Japán téli
fesztivál a Winter Illuminations. A helyszín Nabano
No Sato nevű botanikus kert, amely Kuwana
városában található.
A fesztivál minden évben négy hónapos
előkészületet igényel, melynek során több ezer
munkás tartóoszlopokat szerel és helyezi ki a 8-10
millió izzót.
Az idelátogatókat csodás látvány várja: a
parkban valóságos fényforrás tenger hullámzik.
A legnépszerűbb és legvarázslatosabb élmény az
úgynevezett „fényfolyosók” alatti átkelés.
A VILÁG LEGKOSZOSABB FESZTIVÁLJA
– BORYEONG ISZAP FESZTIVÁL
A Boryeong Mud Festival (Iszap Fesztivál) egy
évente megrendezett nyári fesztivál, amit DélKoreában, Szöultól mintegy 200 kilométerre,
Boryeong városban tartanak.
Boryeong egy gyönyörű tengerparti város, ami
nemcsak szép, hanem szépít is, ugyanis az itteni
iszap bővelkedik ásványi anyagokban. Speciális
természetes összetételének köszönhetően
megszépíti a bőrt, amire már a kozmetikai cégek
is felfigyeltek.

A fesztivál látogatóinak lehetőségük van magukat
tetőtől talpig iszappal bekenni, fejest ugrani a sárba,
lecsúszni az iszapcsúszdákon, vagy próbára tenni
ügyességüket iszapbirkózásban.
A fesztivál ideje alatt évente körülbelül kettő-három
millió helyi és külföldi turista keresi fel a strandot.
MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS
Magyarország legrégebbi és legismertebb télűző
farsangi fesztiváljának ideje a tavaszi napfordulót
követő első holdtöltére esik.
A régi elöltöltős busóágyú dörejére a különböző
busó csoportok a főutcán át kezdik el vonulásukat,
iszonyú zajt keltve maguk körül. Szürkületkor a
főtéren meggyújtott óriási máglya körül táncolnak,
dévajkodnak az emberekkel.
A jellegzetes busó öltözet része a szőrével
kifordított rövid bunda, a marhakolomp, a
kereplő vagy a soktollú, fából összeállított
buzogány. A leglényegesebb azonban, ami a
busó elmaradhatatlan kelléke: a fűzfából faragott,
hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás
álarc.
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Egy
színes
és vad
vidék

U TA Z Á S

KAL PINTÉR MIHÁLY

Nem véletlenül nevezik a szörnyek
vizének Afrika második legnagyobb,
legkanyargósabb folyóját, a Kongót.
A Kongó-medence sűrű esőerdői,
mocsarai nemcsak különleges, máshol
nem található fajok élőhelyei, de Afrika
egyik legtermékenyebb vidéke is. A
Föld második legnagyobb esőerdőjében
még az utóbbi években is fedeztek fel
új állatfajokat és még ma is találhatunk
háborítatlan, vadregényes területeket,
ahová az ember keze még nem ért el.
A hat országot (Kongói Köztársaság,
Kongói Demokratikus Köztársaság,
Angola, Zambia, Kamerun, Tanzánia)
átszelő titokzatos Kongó folyó egy
Észak Zambiai csermelyből alakul ki,

majd 4 700 kilométeren át hömpölyög,
míg végül az Atlanti-óceánba ömlik.
Az Amazonas után a Kongó a világ
második legnagyobb vízhozammal bíró
folyója. Mélysége a szurdokvölgyekben
eléri akár a 245 métert, vagyis e
tekintetben az első helyen áll. Ezért aztán
nehéz is megbecsülni, hogy hány fajból
álló, milyen különleges élővilág lelhető fel
a folyó legmélyén. Annyi bizonyos, hogy
686 csak itt őshonos halfaj él egymással
szimbiózisban. A Kongó szinte teljes
szakaszán hajózható, így Közép-Afrika
kereskedelmében jelentős szerepet
játszik.

ZSIRÁF, ZEBRA, LÓ
Kizárólag itt él az okapi, amely bár a
zsiráf közvetlen rokona, de egy zebrához
vagy egy lóhoz is nagyon hasonlít.
Mintha három fajból gyúrták volna össze
ezt a különleges rejtőzködőt. Mivel
magányosan kóborol, nehéz észrevenni,
ráadásul színe is segíti őt abban,
hogy könnyedén beleolvadhasson a
környezetébe. Étrendjében több, mint
száz olyan növényféle is szerepel, amely
az ember számára mérgező.

HAMIS GÓLYA
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A madarak képzeletbeli dobogóján,
mindenképp szerepelne a papucs-csőrű
gólya, mint Afrika egyik legkülönlegesebb és a világ egyik legnagyobb

madara. Rendkívül türelmes ragadozó,
másfél méteres magasságával,
felülről kémlelve a papirusz nádasok
halait, hosszú órákon keresztül képes
mozdulatlanul várni a megfelelő
vadászpillanatra. Igen mulatságos
madárnak tartják, ami felborzolható
tollbóbitájának köszönhető. Valójában
csak formája miatt kapta a nevét, hiszen
közvetlen rokonának inkább a pelikánt
tartják.

KING-KONG, A KONGÓ KIRÁLYA
A gorillák megfigyelése kifejezetten
nehézkes, mert vadászatuk miatt nem
engedik közel magukhoz az embert.
Populációjuk egyedszámára leginkább
abból lehet következtetni, hogy mennyi
fészket hagynak maguk után. Minden

éjjel ugyanis ruganyos levelekből
hálóhelyet építenek maguknak a
magas fákon. 2006-ban egy nagyobb
expedíciót követően, a kutatók nagy
örömére kiderült, hogy kétszer annyi
egyed él a Kongó-medencében, mint
amennyiről addig tudtak. A gorillák
igazi vándorok. Minden nap átlagosan
2,5 kilométert tesznek meg és amikor
vadmangóligetre lelnek, azonnal
megállnak. A gorillacsapatok valójában
háremek, egy hím alkotja őket és annyi
nőstény, amennyit a családfő képes
megtartani.

A VIZEK TÖRPÉJE
A vízilovaknak ma mindössze két faja él
a földön, a nílusi víziló, valamint a törpe
víziló, mindkettő Afrikában. A törpe víziló
otthonának a Kongó vidékének mocsarai
számítanak. Ő is jól úszik, ám víz alatt
csak egy-három percig bírja. Párzási
időszakban csoportban él, egyébként
magányos állat. 180-185 centiméteres
hosszúságával, törpének csak nílusi
rokonaihoz képest minősül. Az emberen
kívül mindössze a leopárdtól kell tartania.

PARTRA VETETT HAL
A tüdővel rendelkező gőtehal sem
érezheti magát mindig biztonságban
a szörnyek folyóján. A Kongó egyes
területeinek kiszáradásakor berágja
magát a talajba, körtealakúra formázza
a testét úgy, hogy a feje a külvilág felé
nézzen. Ilyenkor nyálkaréteg védi a
szárazföldi hatásoktól, két tüdejével
pedig akár egy évig is kibírja, amíg
elmúlik a szárazság és az esőzések
hatására újra felduzzad a folyó. Ha ebben
az állapotában talál rá egy ragadozó,
akkor persze kevés esélye van a túlélésre.
A folyóban így szívesebben él, főleg ott,
ahol meleg a víz és lassú a sodrása.
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