
Moira Butterfield

BARCELONA
Rendhagyó

útikalauz
gyerekeknek



2 BARCELONA

Hola! 4
Időutazás 6
Lúdlány 8
Álmok építésze 10
Jönnek az óriások! 12
Bajnok Barça 14
Ízes ételek 16
Mennyei építmények 18
Evezz az életedért 20
Picasso fantastico 22
Bűvészbolt 24
A szőrös hős 26

Városi vadon 28
Nagy múltú park 30
Helyi találmányok 32
Sárkányok városa 34
Miró mester 36
Pompás piac 38
Szobrok utcája 40
Bűvös hegy 42
Kolumbusz nyomában 44
Végre béke 46
Gyorstalpaló 48

Ha Én egyszer 
kinyitom  

a szÁmat!

MÁr nagyon 
vÁrom  

a karÁcsonyt!

HÉ, te,  
nagyfejŰ!

TARTALOM



Édes Barcelona 50
Piramisparti 52
Barcelonai karácsony 54
A zene királynője 56
Táncoló tojás 58
Ijesztő cipők 60
Strandidő! 62
Tüzes móka 64
Bizarr, de szép 66
A mérges főzet 68
Tengerparti város 70
Szabadtéri művészet 72

Boszorkányok és kísértetek 74
Beszélj csak! 76
Harcias népség 78
Ősi ritmusok 80
És most együtt! 82
Nehéz idők 84
Tértörténet 86
Gorillapark 88
A sport éve 90
Célozd meg az eget!  92
Név- és tárgymutató 94

EgyszerŰen 
csak 

Énekelj!

BarcelonÁban 
mindenki jÓ fej!

3TARTALOM

Megyek  
az elŐtÉrbe 

pihenni.
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HÉ, te ott! 
Hozd csak 
vissza a 

nadrÁgomat! 
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Ez a könyv egy olyan rendhagyó ÚTIKALAUZ,  
amely kifejezetten gyerekeknek szól.

A világ egyik legizgalmasabb városa,  

BARCELONA IGAZ TÖRTÉNETÉBE avatunk be téged.  

A könyvben lenyűgöző történeteket olvashatsz  

ZSENIÁLIS MŰVÉSZEKRŐL, varázslókról, élő szobrokról, 

kísértetekről és még egy mérges óriásról is.

Szó lesz még SÁRKÁNYOKRÓL, a világ egyik legjobb focicsapatáról, 

egy szőrös hősről és szökőkutakban táncoló tojásokról, és még 

SZÁMTALAN CSODÁLATOS DOLOGRÓL,  

amiért érdemes elutazni Barcelonába.

HOLA!
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RÓMAI ROMOK
A római kori városrészt ma Barri 

Gòticnak nevezik. Itt-ott ma is 
megtalálhatók az ókori városfal 

romjai és egy Augustusnak szentelt 
templom maradványai. Barcino 

alapításakor ő volt a Római 
Birodalom császára.

IDÔUTAZÁS

Barcelona városa több mint kétezer éves. Már az 

őskorban is lakott volt, de Kr. e. 15-ben indult 

virágzásnak. Ekkor az ókori rómaiak egy remek kis 

telepet létesítettek itt, amit Barcinónak neveztek el.

Az Augustus 
császárnak szentelt 

templom maradványai

Augustus császárt életében és a 
halála után is istenként tisztelték

Itt-ott még állnak a római fal maradványai

A római  
korban Barcinónak 

lakosa volt. 
Barcelonában ma  
kb. 1,6 millióan élnek.

TAXI!

1000
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Bűzlő léptek 
Néhány római kori utca ma is látható 

még a városban. Az egyik ilyen utcában 
például a helyiek kedvencét, a halszószt 
(garumot) készítették el. Valószínűleg az 

egész környék bűzlött miatta.

VÉGÁLLOMÁS

Egy 95 sírból álló temetőt tártak fel a Plaça Villa 

de Madrid alatt, a la Rambla (lásd 40. oldal) 

tetején. A halottak mellé csak pár egyszerű 

tárgyat temettek. Valószínűleg szegény, esetleg 

rabszolgasorsban élő emberek lehettek.

A HOLTAK BIRODALMA 
A halottakat a szemükre vagy a szájukra 
tett pénzérmével temették el. Ez volt 
Kharón, az alvilág révészének fizetsége,  
aki csónakján a holtak 
biro dalmába vitte a 
lelkeket.

Egy különös sírban tíz kutyacsontvázat, 
egy lókoponyát és hat 
malacembriót találtak – senki sem tudja, miért temették  őket oda.

A barcelonai 

sírok

 gyermeksír.

Egy halszószkészítő 
üzem romjai

GARUM  

BARCINO MÓDRA

(Vigyázat, szomszédbosszantó étel!)

1  A hal belsőségét és ikráját 

péppé zúzzuk. 

2  Sózzuk és fűszerezzük.

3  Néhány hónapig erjedni 

(rothadni) hagyjuk a napon.

4  A folyadékot leszűrjük, és 

cserépedényben tároljuk.

NYAMI!

Augustus császár nagyságát jelzi, hogy még életében hónapot neveztek el róla.

Kharón 

38%-a
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Angyal a la Seuban Ez a 
legelŐnyÖsebb 

oldalam.

TOLLAS BARÁTOK

A ludak a katedrális kerengőjének 

udvarán élnek. Pontosan tizenhárom van 

belőlük, mert Eulália éppen ennyi idős 

volt, amikor mártírhalált halt. Vigyázat, 

elég szörnyű történet jön…

LÚDLÁNY
Barcelona tele van templomokkal. A leg
nagyobb a la Seu néven ismert katedrális. 
Ez a világ egyetlen olyan temploma, 
amelynek saját lúdjai vannak. 
A templom védőszentje a gyermek 
Szent Eulália, a libákat az ő 
tiszteletére tartják.

Eulália története

Kr. u. 303 körül járunk. Eulália elpa

naszolta Barcelona római helytar

tójának, milyen rosszul bánnak a 

keresztényekkel. A férfi ezen feldühö

dött, és megparancsolta, hogy minden 

évben másféle kínzásnak vessék alá a 

lányt. Így Euláliát törött üveggel telt 

hordóba zárva legurították egy hegy

ro”l, majd bolhákkal teli ládába csukták. 

Halála után Euláliát a Santa Maria del 

Martemplomban temették el, de a tör

ténet itt nem ér véget…

Eulália angyala 

Eulália koporsóját 

több száz évvel késo” bb a la 

Seukatedrálisba vitték. Sokan kísérték 

az útján, de a legenda szerint a koporsó 

olyan nehéz lett, hogy senki sem bírta 

el. Ekkor meg jelent egy angyal, és az 

egyik bu”nös papra mutatott, aki eltette 

emlékbe Eulália ujját. A koporsót addig 

meg sem lehetett mozdítani, amíg az 

ujjat vissza nem tették a helyére.

Bolha

Tollakat 
rendbe szedni, 
lÁnyok, benne 
leszÜnk egy 
kÖnyvben!
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Angyali hely

TUDJ MEG 
TÖBBET!

A libák fehér tolla az ártatlanságot jelképezi.

NA DE HOL  
VANNAK A GÓTOK?

A la Seu gótikus katedrális. Ez nem 

azt jelenti, hogy egykor gótok lakták, 

hanem a középkori építészet jellegzetes 

stílusát hívják így. Jellemzőek rá  

a csúcsívek és az oszlopok; az épület 

olyan látványt kelt, mintha  

a menny felé mutatna.

Azt a helyet,
 ahol  

a legenda sze
rint Eulália 

angyala megje
lent, ma 

Angyal térnek
 (Plaça de 

l’Angelnek) n
evezik.

A la Seu teljes neve: Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Nem csoda, hogy a helyiek csak la Seuként emlegetik.

la Seu

A La Seu 

alatt készült el.

PompÁs a  
kilÁtÁs, de azÉrt  

mÁsfelÉ is 
elnÉznÉk mÁr…

Szentek szobrai a La Seun

615 év
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TERMÉSZET IHLETTE FORMÁK

Gaudí az alkotásait a természet formáiról 

és színeiről mintázta: kagylók, hínárok, 

korallok jelennek meg a munkáiban, 

ezekhez színes mozaikokat használt. 

Stílusát két szóval jellemezhetjük: 

modernista és szecessziós.
A legenda szerint  

Antoni Gaudí egyszer megkért 
egy munkást, hogy letolt 

nadrággal üljön a még nedves 
gipszre, hogy a pad így vegye 

fel a megfelelő formát.

ÁLMOK ÉPÍTÉSZE
Antoni Gaudí Barcelona egyik legnagyobb 
művésze. Épületei a város legfőbb látványosságai 
(lásd 18., 34. és 35. o.). A lélegzetelállító Güell park 
világhírű turistalátványosság. Gaudí 1852-ben a 
Tarragona tartományban lévő Reusban született.

Megtört ragyogás
Gaudí sajátos technikát 

 használt képei és mintái 
 megalkotásához: törött 

edényekből és csempe-
darabokból készített színes 

mozaikot (trencadíst) – mond-
hatni ő volt az újrahasznosítás 

egyik úttörője. A munkái persze nem 
mindenkinek tetszettek. Építésztanára 

azt mondta róla: „Vagy bolond, vagy 
zseni. Majd az idő eldönti.”Antoni Gaudí, Barcelona 

építészóriásának portréja

A Güell parkba 

óránként 

látogató érkezik.

EnnÉl azÉrt 
szÍnesebb 
egyÉnisÉg 
vagyok…

400
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A park története és más érdekességek    www.parkguell.cat

Mindenre gondolt
A parkban egy óriási, kanyargó pad van – olyan, akár 
egy hosszú tengeri kígyó. Színes mozaikok, ősi 
mítoszokban és költeményekben szereplő alakok 
díszítik. Gaudí kis „puklikat” is tervezett a padba, 
hogy az eső lefolyását segítse. Így mindig marad 
száraz hely, ahová le lehet ülni.

GAUDÍ UTOLSÓ SÉTÁJA
Gaudí 1926-ban az utcán sétált,  

amikor elütötte egy villamos.  
Súlyos sérüléseibe belehalt.  

74 éves volt ekkor. Rongyos ruhája  
miatt nem ismerték fel, azt hitték,  
egy csavargó lépett a villamos elé.  

Temetésén azonban hatalmas  
tömeg kísérte utolsó útjára.

AMIT MINDENKÉPP LÁTNI KELL
Íme, néhány különlegesség, amit Gaudí  

a parkjába látogatók örömére tervezett.  

Nem csoda, hogy olyan népszerű! 

     1. „El drac” – a híres sárkány a bejáratnál 

     2. A portás mesebeli háza 
     3. Óriási fatörzsre emlékeztető, csavart kőoszlopok

  

TUDJ MEG 
TÖBBET!

Mit rajzoljak 
ma? SÁrkÁnyt 
vagy vÁrat?

1

2

3
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