
Olaszországba utazni télen?! Micsoda gondolat,
amikor mindenki arra vágyik, hogy az izzó,
napsütötte homokban, színes napernyők alatt
pihenje ki fáradalmait az Adriai-tenger partján!
Pedig minden ellenkező híresztelés ellenére
érdemes a nagy kultúrájú országba télvíz idején
is ellátogatni. Gondoljunk csak az érdekes útvo-
nalra, amelyet az Euroline autóbusz vagy az
autónk érinthet. Szlovénián át havas hegyi tájak,
majd az északolasz nagy kikötővárosok
(Velence, Trieszt) és az éjszakai kivilágításban
tündöklő tenger, a világítótorony, az örök és
végzetes fárosz látványa, a pihenő csónakok,
gondolák, a nagyobb hajók sziluettje is lenyűgö-
ző. És mindenütt fény és zene, hiszen itt a kar-
nevál, a farsang ideje. A zene pedig nem ismer
határokat, és gyógyít, csakúgy mint a színek és a
fények. A téli hidegben testileg-lelkileg meg-
gémberedett, összehúzódott emberek, így az
utazók számára terápiásan is hat ez a csillogó,
vidám, mégis komplex és elegáns együttes. Ez is
Olaszor szág!

Mivel leányom családja ott él, megadatott a
fent vázolt látogatás. Érdemes megismerni egy-
egy kisváros, kisebb település történetét is. Az
Adriai-tenger partján, Marche tartományban
található Pesaro, Rossini szülővárosa. Nyáron
kedvelt fürdőhely, a közeli és híresebb Rimini,
Riccione és Cattolica közelében, az északnyuga-
ti parton. A város a 16–17. században jelentős
irodalmi, művészeti központ volt, de ma is az, s
a 21. századra egyre élénkebbé vált kulturális,
sport- és egészségügyi vonatkozásban és a
kereskedelemben is. La kos sága ma már eléri a
95 000 főt. Pesaróban több versenyzésre alkal-
mas uszoda van, a természetes tengeri fürdőzés
lehetősége mellett. Minden kedden megrende-
zik a hagyományos és híres pesarói vásárt,
amely a kikötőtől egészen a belvárosig kínálja a
legkülönfélébb portékákat igen kedvező áron.
Ilyenkor érdemes benézni az esztétikai látványt
is nyújtó halpiacra. Olyan szerencsénk volt,
hogy családunk jóvoltából a belvárosban lak-
hattunk. Így a jellegzetes olasz teraszról kinézve
azonnal a vá ro si forgatagban érezhettük
magunkat.

Pesaro központjában található a 16. század-
ban épült, a Sforzák hercegi palotájának készült
Palazzo Ducale. A Palazzo Toschi-Mosca épüle-
tében, nem messze a gyönyörűen restaurált
Dómtól található a Musei Civici (Városi
Múzeum) gazdag képtára és majolikagyűjtemé-
nye, amely fontos értéket jelent a városnak. A
tengerpartra vezető egyik jellegzetes sétálóutca
végén feltűnik a Rómában található Vatikáni
földgömb pesarói bronz ikerpárja. Csodálatos lát-
vány az Adria azúrjából kiemelkedő, a napsü-
tésben szikrázó hatalmas gömbszobor, amely
egyben vízforrás is, pihenőpark az idelátogatók
számára. A gömb Pesaróban a „Pomodoro”
(’paradicsom’) elnevezést kapta a helyiektől. A
földgömb a város jelképévé vált, átlós, szinte
éteri összeköttetést jelképezve Rómával, az
ország fővárosával.

„Azzuro, magyarul azt jelenti, mindig kék
fenn az ég…” – szólal meg lelkünkben, ben-
sőnkben a jól ismert dallam, s ez a télben a nya-
rat idézi. Már nem fázunk. Egyébként is szapo-
rán lépegetünk, mert egyéves Klea unokánk
hangja erősödik, ha éhes lesz. Szerencsére van
hova betérni, ha jellegzetes olasz ételeket, egy
forró eszpresszót, kapucsínót, jóféle marchei
vagy éppen szicíliai bort szeretnénk megízlelni.
Itt halat, rákot, tengeri kagylót, a „tenger gyü-
mölcseit” érdemes kérni a házigazdáktól. A
halászok tengerből frissen kifogott portékáját a
háziasszonyok a jóízű pastával, zöldséges ízesí-
téssel készítik, nem rizzsel, burgonyával. A
pesaróiak bár pizzát is fogyasztanak, inkább a
palacsintaszerű piadinára tesznek pármai son-
kát, parmezán sajtot, zöldségféléket (pl. rucco-
lát, paradicsomot, színes fodros salátákat, édes-
kömény húsos levelét, párolt articsókát, ami
nem madár!). Nyáron pedig a sonkát sárga-
dinnyével fogyasztják! Micsoda kiváló íz- és
zamatkombináció, különleges ajánlat.

Pesaróban van kis Rossini-múzeum is, ahol a
város szülöttének eredeti kottái, hagyatékának
darabjai láthatók. A nagy színház, amely az ő
nevét viseli, egyszerűségében is lenyűgözően
szép. A mintegy 700 főt befogadó, belül a pesa-
rói rózsákat, vörös bársonyokat, finom világí-
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tást a kis terek, a páholyok és a szűk folyosók
teszik korabelien egyedülállóvá. És megint a
zene, amely összeköti a kultúrákat és gyógyít,
vagy olykor ráébreszt a ridegebb valóságra.
Részünk lehetett mindkettőben egy német
vonósnégyes vasárnapi koncertje jóvoltából.
Brahms, Schubert után a modern olasz szerző
meghatározhatatlan, kétségbeesett effektjei,
üveg- és állathangjai a közönség egyértelmű és
hangos nemtetszését váltotta ki a Rossini
Színházban. Mert itt erre is van lehetőség! A
hangversenymester a ráadásszám előtt megkér-
dezte a közönséget, játsszák-e ismét a modern
számot. Hangos „non, no, no!” volt az egybe-
hangzó válasz a többemeletnyi nézőtérről. Az
Operaházban Budapesten is elkelne olykor egy-
egy hasonló véleménynyilvánítás. Pesaróban a
közönség maradt, és a művészek nekik, az ő
kedvükért játszottak. Az Operaház némely
„modern” rendezése csak a közönség néma
kivonulását eredményezte, és hagyott lelki fáj-
dalmat, űrt maga után. Csak dicsérni lehet
ellenben az új, Kovalik Balázs-rendezést,
Rossini A sevilliai borbély magyar előadását.
Ezzel a híres Rossini Színház közönsége is elé-
gedett lenne.

Pesaróban a magas művészet mellett megvan
a commedia dell’arte műfaja is, és Kísérleti
Színház is működik. A Pinocchio kalandjait egy kis
színházban láthattuk, meglehetősen harsány elő-
adásban. A gyerekek azonban nem féltek, hanem
fokozatosan kapcsolódtak be az interaktív elő-
adásba, a gitáros zenébe, dallamokba. A nemzet-
közi mesekincs itt is áthidalta a nyelvi nehézsé-
geket. Ki ne ismerné Burattino, a fabábú életre
keltésének történetét? Gondoljunk csak a bartóki
magyar változatra, A fából faragott királyfira.

Pesaro főtere is jellegzetes, nem csak tenger-
parti sétánya. A főposta az egyik legszebb
orosz lános palazzóban székel, itt van a Város 
háza nyitott ajtókkal és hivatalokkal és az igen
élénk Caffé Nero jellegzetes lilásfekete kristály-
csillárjaival, dzsesszzenéjével. Ide szinte min-
den pesarói betér a délutáni munka, bevásárlás,
ügyintézés, séta közben egy kávéra, újságolva-
sásra, rövid beszélgetésre. Így tettünk mi is.
Nemzetközi baráti, családi találkozót tartottunk
(magyarul, olaszul, oroszul, angolul, franciául
is folyt a szó). Remek volt, nyár a télben! „O,
sole mio!” – csendült fel átmelegedett lelkünk-
ben-testünkben az örökzöld dallam, amely még
reumánkból is kigyógyított, csakúgy mint a
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Montecchio



Per  lini valamint a Li Vigni család vendégsze-
retete.

Van azonban más zene és más dallam is, ame-
lyet a január végi napokban Olaszor szág ban
nem feledhetnek. 1944-ben itt háború pusztított.
A Gót-vonalon fekvő, Pesarótól alig 10 km-re
lévő kis településen, Montecchióban, a német és
angol–amerikai légierők bombatámadásai tarol-
tak. Sok áldozat volt. A város történetét egy-
részt Orlando Bartolucci kiváló könyvéből
(Montecchio, egy ország, egy nép, egy történelem),
másrészt a helyi reprezentáns szerzőktől, bará-
tainktól, az ott élőktől ismerhettük meg.

Gentili névre hallgató helybéli ismerőseink a
fenti könyv mellett megajándékoztak minket
saját szerkesztésű kiadványukkal is. A szálak
Montecchiótól Budapestig nyúlnak. A „Mon 
tecchio si racconta… (Montecchio me sél…)
Ismerjük meg gyökereinket” projektben és
képes kiadványban szerzőtársként Mariella
Benedetti neve tűnt fel. A Benedetti családnév
Magyarországon is ismert, neves építészmér-
nök barátunk, Tibor (83 évesen) most hagyott itt
örökre bennünket. A név kötelez! Nomen est
omen, tartja a régi latin mondás. Belefogtunk
hát az „Egyszer volt, hol nem volt…” (C’éra

una volta… – minden mese, történet ezzel az
állandó fordulattal kezdődik olaszul) iskolatör-
ténetbe. A római úton ma is álló, de moderni-
zált, újjáépült iskola falai között sok értelmes
kisdiák tanult. A szerzők itt tanítanak, és a
támogatók, valamint a Sant’ Angelo in Lizzola
alapítvány jóvoltából 2006/07-ben ki tudták
adni gyűjtésüket. Az iskola történetének feldol-
gozása példaértékű. Egykori bizonyítványok, a
tanítványok, a tanulók elbeszélései, fotói eleve-
nítették fel az egykori módszereket, oktatási
eszközöket, ruházatot és a változásokat. Az
ezredfordulón, 2000-ben már több lehetőség
jutott a tanulás mellett a szórakozásra, a carne-
valéra, a sportjátékokra, a színes rajzokra is.
Köszönet mindazoknak, akik ragaszkodnak
értékeikhez, gyökereikhez, hagyományaikhoz
és megőrzik őket.

Montecchiót a kommuna motorjának lehet
nevezni, az utóbbi 30 évben óriási fejlődésen
ment keresztül. Új faipari, bútoripari és egyéb
gyárak, üzemek, bevásárlóközpontok, emlék-
művek gazdagították az egykori néhány kis
házból és szegényes iskolából álló települést a
római úton, az egykori Gót-vonalon.

DR. KINCSES KOVÁCS ÉVA
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20 éve
Gömör Béla professzor úr biztatására néhány sorban megemlékezem arról, hogy épp 20 éve jelent meg
közös cikkünk a tekintélyes The Journal of Rheumatology folyóiratban, és igen kedvező nemzetközi fogad-
tatásra talált (Domján L., Nemes T., Bálint G., Tóth Zs., Gömör B.: A Simple Method for Measuring
Lateral Flexion of the Dorsolumbar Spine. J Rheumatol 1990, 17: 663–665; magyarul: Magyar Reumatológia
1989, 30: 230–236). Célunk az volt, hogy olyan egyszerű módszert fejlesszünk ki, ami megbízhatóan és
gyorsan jelzi, ha a vizsgálati alany dorsolumbalis gerincének oldalhajlása szimmetrikusan beszűkült.
Közismert ugyanis, hogy a Bechterew-kór, avagy spondylitis ankylopoetica egyik legkorábbi fizikális
jele a gerinc oldalhajlásának kétoldali csökkenése. Az pedig reumatológiai közhely, hogy ennél a kór-
képnél a korai diagnózis sorsdöntő.
Módszerünk a következő: a vizsgálati alanyt vigyázzállásban falhoz állítjuk, oly módon, hogy háta és
tarkója a falhoz érjen. Ekkor a vizsgálati alany combjára simuló kezek leghosszabb, tehát 3. ujja végénél
mindkét oldalon jelet rajzolunk a comb bőrére. Ezt követően felszólítjuk a beteget, hogy csúsztassa le
combja oldalán a kezét, amennyire csak tudja, de úgy, hogy a háta és tarkója továbbra is érintse a falat.
Véghelyzetben ismét megjelöljük a 3. kézujj végének helyzetét, majd a test másik oldalán is elvégezzük
a mérést. Ezt követően megmérjük a combokra rajzolt bőrjelek közti távolságot.
Nagy számú, egészséges fiatalembert megvizsgálva az derült ki, hogy véletlenül épp a testmagasság
10%-a a határ, a még elfogadható és a már kóros érték között. Ha tehát ha a páciens 175 cm magas, akkor
mindkét combján legalább 17,5 cm-t kell tudnia lecsúsztatnia a kezét úgy, hogy közben a háta és tarkó-
ja mindvégig érinti a falat. Ha az érték mindkét oldalon ennél kisebb szám, akkor az megerősíti a
spondylitis ankylopoetica gyanúját. (A mérés kivitelezése a youtube-on (www.youtube.com) is látható
magyar, illetve angol nyelvű kísérő szöveggel.)

DR. DOMJÁN LÁSZLÓ


