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DÉL-OLASZORSZÁGBAN BARANGOLTAM – IV.
(Júliusi útinapló – 2007)

Július 12-én, csütörtökön átruccantunk a közeli Basilicata
megyébe, Matera, a kősziklák városának (Città dei Sassi)
megcsodálására, ahol többek között Gibson forgatta a Passió-t.
E megye székhelye ez a város, 401 m tengerszint feletti
magasságban terül el. Lakosainak száma 57.314 fő körüli.

Igen érdekes és rendkívüli városba léptünk.
Eddig csak hírnévből és kiadványokból ismertem,
most saját szememmel is megcsodálhattam. Ebben
az építészetileg rendkívüli érdekes és szép
városban rekonstruálható az ember élete, a
kőkorszaktól napjainkig, mint ahogy tanúskodnak a
Murgia-hegyvonulatokkal erődítményként körülvett
fennsíki
falvacskák
is.
Rendkívül
gazdag
archeológiai leletekben, amelyeket a Domenico
Ridola Nemzeti Múzeum őriz.
A materai
archeológus – akiről az előbbi múzeumot
említettem – egy olyan gazdag sztatigráfiai
(rétegtani) dokumentációt hagyott a múzeumra,
amely a város különböző történelmi periódusairól
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kiemelten a vaskor első időszakától a görög és római korszakig terjedő időszakról szól.
A város 664-ben válik a longobárd dukátus részévé, 938-ban elszenvedte a szaracénok fosztogatásait,
1044-ben a normannok foglalták el.

Matera – mint ahogy fent utaltam rá – a „kősziklák városa”, amely archaikus bájú, antik vársonegyedeivel
az egész világon egyedülálló építészeti struktúrájú település. Az Unesco ezt a várost is, akárcsak a korábban
bemutatottakat –, noha erről az előző három útibeszámolómban nem tettem említést – kinevezte az
Emberiség Patrióniumának. A kősziklába vájt lakóhelyek és templomok civilizációja. Az ismertetők szerint ez
utóbbiak némelyikében a vallásos művészet latin és bizánci ihletésű freskói láthatók, remete szerzetesek
miszticizmusából született alkotásai. Szerettük volna ezeket a sziklába vájt templombelsőket megcsodálni, de
sajnos nagy bánatunkra zárva voltak. Bosszankodtunk is – más városokban is -, hogy annyi műalkotásról,
freskóról beszélnek a kiadványok, de jóformán egyiket sem lehetett meglátogatni, szemünk elől elrejtve,
zárt ajtajaik mögött „lapultak”.
E sziklába vájt templomok Kr. e. a VIII-XIII. sz. között épültek. Matera környékén 130 ilyen templomot
lehet számlálni, némelyik kizárólagosan föld alatti, másoknál viszont a sziklába vájt részt integrálták a felszíni
építkezéssel, a kivájás során nyert kőszikladarabok felhasználásával. Mindezek az építészeti különlegességek
a kolostori-szerzetesi és görög-bizánci civilizáció tanúi.
Hasonló a lakóházak építészeti eljárása is, különösen a régieké. A felszíni építmények is a hegyoldalból
nyert kősziklákból épültek. Matera pontosan ezért viseli a kősziklaváros jelzőt/nevet. Íme a mindezt
dokumentáló néhány felvételem:
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Dóm :

A dómot 1268-70 között emelték románpugliai stílusban. A bal oldalon emelkedő
kétnyílású, román stílusú tornyot későbbi korban
építették. A főbejárat felett Szűz Mária szobra látható. A rozettát három angyal tartja, fölötte Szent Mihály
arkangyal. A rozetta szerencsekereket szimbolizál, mivel megsejteti, előreláttatja az emberi sors változását
(olvasat a baloldali telamonoszloptól az óra járásával egy irányban): „regnabo (regnerò), regno (regno),
regnavi (ho regnato), sum sine regno”” (sono senza regno), azaz: „ uralkodni fogok, uralkodom, uralkodtam,
uralom nélkül vagyok”. Ha feljebb visszük tekintetünket, a rozetta fölött az apostolokat, a kezdettől fogva a
kereszténység doktrinájának szimbólumait képviselő tizenkét függő oszlopot láthatjuk:
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Sajnos a belsejét nem tekinthettük meg, mert a
katedrális, mint sok más templom, sajnos zárva volt.
Hiába tájékozódtunk a belsejéről, sajnos nem
láthattuk ezt sem, csak kívülről gyönyörködhettünk a
székesegyházban.
Íme még a városban fel-lebarangolás során
kattintott néhány felvétel:
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A várost elhagyván íme egy utolsó visszatekintés
Materára és néhány pillantás környékére:

Másnap, július 13-án (pénteken) három pugliai kisvárost vettünk célba: Ceglie Messàpica, Francavilla
Fontana, Òria városkákat.
Ceglie Messàpica Ostunitól dél-nyugatra, 11 km-re található a messapius „Caelia” és Caelium” örököse,
várkastélya XV-XVI. századbeli. Tegyünk egy kis sétát, senki nem bánja meg! Itt már szerencsénk volt, mert
bejuthattunk a templomokba, s fényképezhettünk is. Kívülről a restaurálás miatt a homlokzatról képtelenség
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volt felvételt készíteni, de egy bizonyos szemszögből és belülről íme néhány fénykép a legelső színes
csempés, kupolás templomról, amellyel ebben a városkában találkoztunk:
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Íme a városka utcáival, tereivel és egyéb épületeivel, templomaival, ahogy a szemünk elé tárult:

Ezután e napi úticélunk második állomása, a Brindisi megyei, tengerszint feletti 142 m-es magasságú,
33.995-ös lélekszámú Francavilla Fontana, a császárok városa következett, amelynek keletkezési éve
1300-as évekre tehető, mégpedig egy legendás Mária-jelenést követően: 1310-ben Taranto hercege, Filippo
d’Agiò (Anjou Fülöp) egy omladékos, romos falon egy bizánci Madonna-ikont talált, amely a legközelebbi
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majorok népeit ezen mentességi jogokat (franchigie) biztosító helyre vezette. Ez lenne a barokk városka
eredetének története.

Chiesa dei Cappuccini (Kapucinusok temploma)

Dóm: Chiesa Madre

Egyéb templomok, tornyok:
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Még ha kicsi városkáról is van szó, nehéz leállni a fényképezéssel. Íme a további séta közbeni
kattintgatások. Szinte minden lépésnél meg-megálltam és fényképeztem, már-már eszelősen, annyira
magával ragadott e városka varázsa is:

A császárok palotája, a Palazzo Imperiali (most az önkormányzat székhelye) és környéke:

10

Fent: A császárok palotája udvarán és a kerítésén kívül elénk táruló látvány

Részletek a császárok palotájaa barokk stílusú, árkádos erkélyéről

A vizesárokkal körülvett palotát 1450-ben építették, a XVI. században bővítették, majd a császári családok
1730-ban véglegesen befejezték. Környékén találhatók az 1743-ban emelt Dóm (ld. a fenti képeket), a
többszínű, csempés kupolájával és a befejezetlen tornyával. A történelmi városközpontban lépten-nyomon
számos XVII. századi épületbe ütközünk.
Ezzel véget ért francavilla fontanai sétánk, s nem maradt más, mint e napi utolsó célállomásunk. Tehát,
irány: Òria! Még mindig Brindisi megyében vagyunk, 154 m magasságban a tengerszint felett, félúton
Brindisi és Taranto között. Lakóinak száma: 15.089 fő. Òria impozáns vára felülemelkedik „Hyria” vagy
„Uria” akropoliszán, a messapiusi városon. A régi városközpontban mészkőfehér házak vakítanak, hosszú és
szűk utcácskákkal. A „Giudecca” városnegyedben élt a középkori tudós-, orvos-, irodalmár- zsidóközösség.
Ebből a városból származott a XVII. századi művészet híres építésze és elismert írója, Francesco Milizia, aki
szenvedélyes támogatója és ápolója volt a neoklasszikus művészeti ízlésnek.
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Az ősi akropolisz magasságába 1233-ban II. Frederico
(Frigyes) emeltette a várat, amelyet a XV. században fejeztek
be, majd módosítottak is. (N.B. a baloldali térkép, a teljes Svevo
kastély és a teljes Bazilika
http://www.comune.oria.br.it/ )

képeinek

forrása

a

város

szájtja:

A Svevo kastély:

Bazilika

A háromszög alapú, négyszögletű és hengeres bástyákkal épített vár (az Anjou-korban) tágas udvarában
ad helyet Szt. Crisanti v. Cristante és Szt. Daria kriptájának, amely valószínűleg a város IX. századbeli
primitív katedrálisa (primitiva Cattedrale) lehetett. Olyan időtájban érkeztünk, hogy nem juthattunk a várba,
ugyanis 12,30-kor már bezárt, s csak délután ötkor nyitották meg újra kapuját. Így csak a szűk zsákutcáról,
kívülről tudtam megörökíteni, amennyire belefért a lencsébe (innen már ismét az én felvételeim
következnek):
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Séta Òria utcáin: a szűk kis utcák bebarangolása közben így bukkant hirtelen elém - akár a gépkocsik - a
Bazilika...
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... s az alábbi módon kaptam lencsevégre a kis középkori városkát:

Az előbbi utolsó két kép a valóságban
így látható:

14

Martini Palota – Bazilika-részlet – S. Benedetto (Szt. Benedek) templom (1850)

Martini Palota

Piazza del Cattedrale (Katedrális tér)
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Òriai sétánkat befejeztük, eljött az idő, hogy visszainduljunk szállásunkra, Casalini di Cisterninóba. Este
elfogyasztottuk búcsúvacsoránkat, amely most is hibátlan és ízletes konyhaművészeti remek fogásokból állt.
Mivel másnap kora reggel még nem találkozhattunk a „La terrazza del quadrifoglio” szálloda és étterem
tulajdonosával, ezért elköszöntünk tőle, a szimpatikus fratello Marcótól, azaz Marco testvértől, akit így
emlegettünk/emlegetünk magunk között is, mert mindenkit tesvérének szólított.
Igazán nagyon sajnáltuk, hogy el kellett jönnünk e szállásunkról. A szívélyes, meleg baráti, sőt családias
fogadtatás és vendéglátás következtében valóban azonnal otthon éreztük magunkat. Mindennap este úgy
tértünk vissza, mintha hazamentünk volna.

Erről a területről mint szuvenirt egy kis trullót, a pugliai Adriai-tenger különleges kavicsaiból összegyűjtött kis
készletet hoztam haza – emlékeztetőül a kis szalonunkban, kedvenc zene- és olvasósarkomban helyeztem el
a zongorán és a dohányzóasztalon – , valamint jó, igazi, itt készített, öt liter pugliai extra vergine (extra
szűz) olívaolajat vásároltunk. Ez utóbbit nem üzletben, hanem kimondottan oliva-olaj kisüzemben, Casalini di
Cisterninóban, ahol az üzem tulajdonosa és igazgatója bemutatta a kis üzemmúzeumot, s elmagyarázta az
olajkészítés csínját-bínját.
Másnap, azaz július 14-én, szombaton a kora reggeli után utunkat folytattuk a csizma sarkának alsóbb,
délibb részébe, az első Bed & Breakfast szállásunk felé: Leccébe, pontosabban Lecce egyik külvárosi
residence-negyedébe, Castromedianóba, ahol egy elegáns villában béreltünk önálló lakást (apartmant).
Az itteni programjainkról a következő részben számolok be.
4.) Folyt. Köv.
Link:
Dél-Olaszországban barangoltam – I.:
Video/Útban Castel del Montéba, a nyolcszegletű várkastélyhoz:
http://www.osservatorioletterario.net/barangolas.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/castelmonte.wmv
Dél-Olaszországban barangoltam – II.:
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Dél-Olaszországban barangoltam – III.:
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Néhány vadasparki videofelvétel:
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http://www.osservatorioletterario.net/fasano10.wmv

Más útinaplók és egyéb utazási élmények:
http://gportal.hu/gindex.php?pg=2639430
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