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van boven near beneclen: Het wíin-
leèsl ín Bddascony, Wlngaadetl
rc nal za I d avsge ts zeq. D e very a I l,en

hutchl ven Siineg. Paarcl en we'
gen ziln een Yertotwd beeld in
Hongaiié.

G'ekozndoor
fibe1(e:

hetmooiste §eber§te,
hetmooístemeet

endemooistektrst
vanEuropa

il§frw
Yoriee week heeft u alles
kunn-"en lezen over de prach-
tige FranseJura, deze week
is het mooiste meer (geko-
zen door Libelle!) aan de
beuÍ: het Balatonmeer in
Hongariie. Ubelle-redac-
trice Marian van Made
maake, samen met foto-
raafRob van Uchelen en

[ids Katatina taureaslry,
een heerliike tocht langs het
grootste meer van Midden-
Éuropa Haar reisbeschrii-
ving vindt u hien Om nu al-
vast een beetie te dÍomen en
te denken over uw komende
zomervakantie.



Onderq,ee in de auro van Boeda-
oest naarÍet Balatonmeer Frn hn-
ie, rechte weq dooÍsniidt her war
ètntoniee laoàschao. Àl*erlànd.
Hier en-daar wat vèrdwaalde
boomgroeDen. Heel evm bekí.iDt
me eei gei'oel van teleusrellinsi Ik
had me èr toch iets anden r,an -
voorsesreld. Voorel na Bo€dànacr
dat D"à al dÈ iaren Íog alliid eàí z.*
kere sradeur rutstÍeell
Maar"war weer ik er eisenliik varl)
En heel eveo voel ik nie als de
.Amerikaaose touriste die zió af-
woes ofze nu wel echt in Honm-
riie z-at. Ze had immeN her IlÈ"ren
Gordiin helemaal niet sezien".
tk za.line laten leiden door eids en
rolk Katalina hurenskv- FÀ
vrouw met zo'n onrwarineld en-
thousiasme, dat je er wlel door aan-
sesroken moet qiorderr 7f, vm.-
[en me dar we faaastische dinpen
saao zien. ED daarin saat ze onie-
Éeoztsliik seliik kriigïn §/rnr he
ÍerdeiBaióaoèt acfi'ter ons lisr.
des te liefliikeir wordt her landl 

-

sclap. Kleine boereohuisies ver-
sctrolen tllssen heÍ rrnen Glmi-
ende heuvels. En v&1, heel veel

Vie-de Maqvaa$e VolhreDubliek
binne om[.'zoals Honsanie offi-
cieel heet. #l at snel onfdeÉkèn dàr
er een oieuwe wijnwereld voor hem
orÉ'nsaat. Zo verÈiDs het althan§
oiii. Va:rt Hongàiiie-is een lard
met eeD cÍote w=iinvarirtie Wine,
sprankdÈode Rizs/rrzps. De be-
roeÍde &n-B,Èa?,er. Bii ons herer
bekend aÈ ..sti€Íeblo€d'1 Een q,iin
die volgens de leqende de Honqal
ren onoveÍwimdjik zou hebbà
semaak in hun srÍiid refrn de Tnr-
[en. En naruurliik de löÀau Ko-
nioe !'an de wiiíen. §giin v"en de
konlnqeÍL zoels Karalinà me vefieh.
Ve ziin dus oo wes naar her Bah-
tonmerr. dat óp zo'n I20 kilometer
afstand van kiqdaoest lisr Merrn
opxrvlake ran 6ó0 vierlante kilo-
nie'ter, een lengte vao 77 kilometer
een oeverliin v-an lg7 kilorrteter is
het Ba.larori het grootste meer van

Midden-Eumpa. Her is vooÍ de
Hongaren de àige mogeJijkheid
on rD eis€o lancl vaD een echre
stÍEDdvaÍaotie re genieten. Je kunr
el zwemmeo. ze[m. uss€n en
windsurfen én urenlarp luiereÍ en
bruinen in de wamr zoi. die sedu-
reode de zomemraanden in Hönpa-
riie vriiwel nooit verstek laat saó.
De srloonheid v,n dit me ii
nooit oDdrinseris. Eerdo lideliik
haast rirtisctr. Nee. oo het Balaioí
zul ie iooir osenblfuèliik verliefd
worden. Zoie-rs moet cr&ien. Marí
da:r is het ook wel een"lidde voor
het leven. Want het Balaton weet
elke das weeÍ em stutie van haaÍ
srille orïht nriis re sóen
Het àchte iezèefdËliót, de oker-
sele straoóà. de eiDdeloze rietka-
Éen waarin zich tal van watervosels
íchuilhoudeo. de ruise e eiken:
berken. beulen en ieoen aan de 

-

oever ían het meer- Ën den de
luót. die vaae naar lavmdel seuÍ-
Onze eers're síoo aan het aan de
noordeliike en t?vens mooiste crlr
vatr het tircr is Bala§.rr!. OD de
zanderise hellineen vatr óude'\d-
kanen tiévindenàch wiinsaarden
die noe uit dè tijd vatr de Romeinen
stamnÉo. Vooul de hellinsen vaf,
de vierhoDderd merer hose'trfel-
bers -Badalro"v stàan holvan de
druïvesmkkenl Ermiddenin lisr het
verruarde wijngoed À/erlma"y met
em sranclroos urErcht oD het meer.
Graödioos ia. vooral biilet kieken
van de des. Als de zon aan de kim
verrijst eíde lucht zich teenoze
kleurt. De rusr die eÍ dan van uir
qaat. . , Haast een veÍsrilde Drent uit
een_tiid die voorgoed voor6ij leek
tezr|lr,
Of het toe! al was of de vooruir-
ziende blik vatr Karalina ik zou het
niet meer wetefl In iedei seval
eifls in Badesconv iui$ de"&uiven-
ólu[ van stert. toeÍi wii er binnen-
?edeÍL Een aulhentiek. folkloris-
tisó wi jnfeesr, boordevol rradiries.
waarnaar ie bliiíi kiiken" Haasr
ademloos. En ririsschien kwam het
wel daardoor dat ik niet snel ge-

goven: Stille slrandi€s aan de oevea van hel Balalonmeer.
Beneden: Hel beÍokke Fëlellcs kasleel in Kèszthety, dal nu als

museum te bezichligen b.

noes eetr Daar forinten bii de hand
bad-roen ire daarom wud se-
lTaasd. Voor ..srÍaf' en toiolezier
ru Katalina dwarrelde er zà-
doende een haadvol kiooeveren oo
rnii neer. OD haaÍ edvie§ heh ik
rodl maar sirel de beÍoere hand
van eeD sóoolstemveeer sedÍuk.
want dat mu selul bràseï. . .

Mau ondankíde repen 
_r,an 

kiooe-
veren en m n zware'handen ii Éer
roch vooÍa.ldie vereeteo sewaande
sfeer. die me l?D déze da; het
meesl is biiqebleven. Ik hïd sterk
het eevoel iÍat zo in €en sriis vtrle-
denfu ooesdeesren h hét óude
Eumoa Íioeten ziin peweesÍ D.
kindëren met hun rde laanies en
wine, qesteven scbonen" dieuitee-
Iaten &osen ia de eoud,ln smterï-
berzon. Het verhaal van Katàlina

oveÍ eeo_rran die hoog oprijzrnde
rotse& clre vanweqe z'n harNorm
,,rozensteeo" worilt qmoemd. oast
precies in dat beeld. Een verÍetd
paanie da! met de ruq naar heÍ
meer sewetrd. oD dez€-rots saar zft-
ten. z . zo wórdt eezeed. nós voór
bet eind van bet iair tröuwei
Eo dan zinen we weer in rle auto oo
wes naar Balatonfiireíl Fln wién-'
defike badDlaars met zo'n I I .ffY)
inwonen. De srad wordt dikwiils
Bewoon Firrd geooenrd. MaaÍ b€-
kommer u rnet om ale Drl§m.k
Want wie niet echt een siËantische
talen-knobbel heefr. zest"i; her
Honsaars roch altiíd anes ve.keerd
U zrilr u dus moeten zim te redden
met Duits, dat vooral door de oude-
ren wordt qesoroken en met En-
gels, dar bí dé jeugd nogal popdan
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ies-rozen" wordm emoemd.
Eisenliik zou ie na "zo'n heilzaao
bail moeteo wegdo€zelen ooder eeo
sÍote- crÍiene oÍataaí" Maar er is
íos zo:veel dai eezien moer wordeo.
Slíeg biivoorÈeeld. En fisztfulv
met 1n bàrokte -Ferarrl]:§-kasteel
En filtanv. Een dromeris stadie.
det m heí seliiknamise sihieréi-
hd lpt. líet Érzrt' n- sc hitwnfu
aidi'ÀóÉ. die in 1055 door tudras
I wérd sfucht. en Das h de l&
eeuw wEs on de odde fuadamen-
16 weÍd herlriuwd- Alleen het so-
bere en daardoor inclrutwekkmde
eÍaf van An&as weÍd niet door de
iand des rijds aansetast. Eo Zdir"-
,-.2.a me't z'n orienlucht-museum.
En S.àornàatirly,'dat nauweli jks be-
roerd liik te ziin door het moderne,
iachtieè levetl- Voor Honsariie zo
hliik-wel. moet ie de riid tremen.
Vil ie hei rcnmiiste leren kennen
m ervaa ssanhouder"
Op weg i'aar Sumeg. Glooied
sroen. we[rs auto s en langs oe
Ernr írn de íes oruimenolukkers
die ons met een-rieids ee6aar han-
denvol mndoorstoofdivnrchten
aanbieden. Ook dat is Hongariie,
sul. sastwii... En dar iÍAe oude
6urót ran Si;mae voor óDs op. zo-
,h hiin, elke nle[ €n DlaaE iri Hotr-
sariie riik aar'historié - waÍt als
Éet iriet de Romeinen ziin sewee.Í
die hieÍ hun sDoÍen hebbed aaeela-
ten. datr ziin liet wel de Kelten-- of
de Íurken of de Oostenriikers of,
zoals in Si;n s. de MoneoleÍL
Konine Bela fiet hier naïe inval
van deA4onpolen in IZI venchil-
lende hurórËn bouweD en stichtte
er ook €en kasteel. In l?01 weÍd
het sladie door bland verwoest.
maar roin het onder Ieidine r"ir
rwee hicsóooDen weÍd heÍlouwd
kreeg Siimepi eer z'n oude aarzien
teruq..r 

OÉde keneel is nos altiid verval-
len. maar her bliift & moa'ire waard
oíde hurchtwe! te beklifimen en
rond te dolen inïe ruiine.
Trouwens. als u daar dan toch bent
ga dao ooti eveí lengs bij de fràaie

hisschoDDeliike sial, die aaí de voet
vandc 6èrs lisl Di stal heeft nos
àltiid een v'orídiike allure en is iu
dan mk het ondeikomen van de
Íoooisre Hotrgaarse fokheDgster.
Alc u dë ooÍ,erstalmersteÍ van uw
ÍiikwaLiteità weet re oveÍuiqeí,
dàn hur u wellichr een ritie irakeo
on een van die orachriee Dàardel.

onsriie is eeà laod àafnoe alle
mim're hheft voor het onverÈaóte.
Zelfs. of misschien wd iuist. in de
$diÀ en domies die nier in uw
Íeisiids staan'vèrmeld. Zoal§ in dat
oieoikleine öroie tussen Zlazgen-
zep et Ki;metid" wan we oariíaald
wëden op oakÀrnta ï flensjes, ge-
urld mertfoàrk m wàlnoten. en
vene druiven en eigmgemrike
hriswiin. En wrar de tióer en boe-
rin vol'trots de DronLkamer lieÉn
zien van hun klèine hoeve. Het
beeld vàn die íaar-qraal-pikkende-
timn on het erf. de rode oaori-
ka'ri. die in de zoí hineen È &oeen:
het íuat in m n herion-eriag gegrift.
En dan heb ik het tros det eeDs
over de Honsaarse keirken sehad.
Gten ialtr rirrnza, oaar wèl eeÍliik
en snrer. Met veel vlees. scàeroe
rnorika en room en zoeie oasérech-
ieri Benr u em hescheiden eier. be-
stel datr kleine oorties. vrant voor
de HonsaaÍ is ér eeeíEotere bele-
digbg dan de nuàltijd"geen eer aar
te cloe[
Wanneer we wea terugnideo naar
Bo€1,aÍiesr er het Ba.larón acbter
oDs latllo^ wiist lGtalina vooÍ bet
lrrr$ on de okersele huisies iD het
dromaise landsëuo. Okèrsrel. bet
was de lievelinsskleir van dl Oos-
tenÍiitse keizÉio tvlaria-Thercsia.o

hieÍ kunt drinkeí, schllnl €€n heilzamè welking ult tè gaan.
De schitterendè abdiikerk Yan Íihany.

B€noden: Aan de voel Yan de burdrtb€íg Yan Siimeg llgl de víoegere
bisschoppellike 3t l, die nu diémtdo€t als oídskomen Yoor de

mooisle HongaaE€ lokàeigsten.

hezochte badDlaatsen vatr Honsa-
riie. Het meei dat in e€tr gloot-park
lim. bevat radioaoiden fuavel-
hóudmd warer. In de zorner
sóommelt de temoeÍatuur zo roDd
de 36 caden. terwiil in de winter
her h,fik niet verdei daalt dan 2l
srade[ Het waler schijnt een heil-
;eme invloed te.hebben op ge'
lrnchtsaandoeÍInpm. reuÍna. rel-
mrride ledematen"en'sriive sóieren
Mràk alleen íiet de fouier eà:bt in
te saan zwemmen. Het is zuiver be-
doËld om er heel rustis en onrsDan-
nen in te baden desnóds om ei op
een rubbetband in rond te dobhcj
ren. Maar zwemmm. nee dat niet.
'r IGn tmuwens ook moeiliik net
die honderden roz€-rode waterlelies
die er ronddriiven en die door de
Hongeren hed dichtolijk 'sprmk-

ls. Maar bedeÍ* daarbii weldat je,
zodÍa ie de toeistische sueken ach-
w ie Éebt gelate4 het toqh vooral
oD hardeD- m voeteDwerk aao-
körot. Eerliik js eerliik: ook dar
heeft z'n chàrme.
E ahtmtute d l:ffft elÍ koolarr -
houdenile bronnea die al sbds
1735 in sebruik ziiil Naast bad-
Dlaats isFiired dan ook eetr sDisch
khssiek kuuÍoord En z(lfs fi u
lieveÍ wilt suíen of zeilm oD het
Ba.laton" dan raad it u tócb àn een
slaasie eeneeskachris water re
àrin[eo-uir de beroeÀde (oslr]-
bron. Nee. niet omdat her leller is.
mrxr heÍ óhiim heel sezond te ziin.
Trouwem. alö u werkËliik uw heil
zoek in gÉEeskachriee badeÍL dan
mcrt u hèslist naar I1àz man. Het
is en qn de h€kendste en-drukst

Mel dank aan het Honoaarss Verkeere
buÍ€au ,,lbusz" 16 Brussel en de Duilse
luchtvaartmaatschappi j Lunharca.

Volgende weel: de mooiste
kust van Eumpa

Teksl: Ma4an van Marte
Fotó s: Rob van Uchelen

Boven: De b€roomde Kossulh-bron in Balatonílired. Van hèt water dat ,e
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