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Pisilő fi ú csokival és sörrel
Gasztronómiai ínyencségek és látnivalók Belgium és az Európai Unió fővárosából

• Flamandok, vallonok 
és németek lakják a 
történelmi Erdély terüle-
téhez képest egyharmad 
nagyságú Belgiumot. Az 
ország és az Európai Unió 
fővárosába, Brüsszelbe 
látogató turista sokszínű 
metropoliszba érkezik, 
ahol Belgium különböző 
régióinak szokásaiból és 
gasztronómiájából kap 
ízelítőt.

MAKKAY JÓZSEF

R ossz nyelvek szerint a világon 
két belga ember létezik: a belga 
király és az angol krimiírónő 

Agatha Cristie legendás nyomozója, 
Hercule Poirot. Míg Fülöp király szemé-
lyében az első hús-vér ember, az utóbbi 
csak képzelet szüleménye. Mégis a meg-
fi lmesített regény- és novellafolyamból 
készült és világszerte népszerű tévéso-
rozat „belga származású” főszereplő-
je – a magándetektívet alakító David 
Suchet angol színész remek játékának 
köszönhetően – óriási reklám a nem lé-
tező belga népléleknek. Már csak azért 
sem, mert egy ennyire kényesen elegáns 
és ápolt bajuszú embert nem láttam Bel-
giumban. Az alkotmányos monarchi-
aként működő, mintegy harmincezer 
négyzetkilométeres Benelux-állam pol-
gárait a valóságban az északi tartomá-
nyok hollandul beszélő fl amand lakói és 
a nagyobbik, déli országrész franciául 
beszélő vallonjai teszik ki. A 11 milliós 
lélekszámú országban egy aprócska, 
75 ezres német közösség is él, amely jól 
működő területi autonómiával (helyi 
parlamenttel és helyi kormánnyal) ren-
delkezik. Ennek a nyelvileg és kulturá-
lisan is igen eltérő lakosságú országnak 
a fővárosa, Brüsszel valamiféle egy-
veleget igyekszik nyújtani a sokszínű 
királyság mindennapjaiból. Belgiumot 
azonban akkor ismeri meg az ember iga-
zából, ha ellátogat mind az északi, mind 
a déli tartományokba, ahol nemcsak az 
építészet, hanem a gasztronómia is me-
rőben különbözik egymástól.

Bevándorolók célpontja

Az utóbbi 10–15 esztendőben Erdélyből 
sokan megfordultak az Európai Unió 
fővárosában, Brüsszelben. A médiá-
ban dolgozók gyakrabban, hiszen az 
erdélyi, illetve a magyarországi euró-
pai parlamenti képviselők rendszere-
sen meghívnak csoportokat az Euró-
pai Parlamentbe, és ilyenkor bőven 
van alkalom a város nevezetességeit 
is meglátogatni. Jómagam Gál Kinga 
fi deszes EP-képviselő és Szilágyi Zsolt 
külügyi tanácsos jóvoltából szervez-

tem meg tizenvalahány éve az egyik 
első magyar sajtós csapatot Erdélyből, 
majd más EP-képviselők meghívására 
is megfordultam Brüsszelben. Volt egy 

kellemetlen brüsszeli élményem is, 
amikor Románia EU-csatlakozásának 
idején egy budapesti szocialista kép-
viselőnő meghívására magyarországi 

sajtós csapathoz csatlakozva utaztam 
ki Brüsszelbe. A fapados járatokat fo-
gadó Charleroi repülőtéren a budapesti 
Wizzair-járat néhány romániai utasát 
azonnal külön bánásmódban „részesí-
tették”. Ez volt az az időszak, amikor a 
Nyugat-Európában randalírozó román 
„turistákból” betelt a pohár. Mivel csak 
egy oda-vissza szóló repülőjegy volt ná-
lam és a határrendőrség több száz euró 
ott-tartózkodási díjat vagy meghívót 
kért, nagyon hamar a repülőtér egyik 
rögtönzött fogdájában találtam magam, 
ahonnan az első géppel vissza akartak 
toloncolni Budapestre. Nem segített 
sem sajtóigazolvány, sem az, hogy bi-
zonygattam, én az Európai Parlament-
be jöttem. Ez utóbbit a belga rendőrök 
rossz viccnek tartották. Szerencsére 
idejében előkerült vendéglátónk asz-
szisztense a parlamentből, aki tisztázta 
a helyzetet, és a felfegyverzett rendőrök 
sűrű bocsánatkérése közepette megúsz-
tam a gyors és hatékony kiutasításomat. 
Az országba manapság simán beérkező 
harmadik országbeli migránsok talán 
el sem hiszik, hogy tizenéve még ilyen 
határrendőrsége volt Belgiumnak. De 
ezen apró malőrtől eltekintve Brüsz-
szelről nincsenek rossz emlékeim. Igaz, 
a főváros lakosságának mintegy felét 
kitevő bevándorlók tömkelegében nem 
a legjobb a közbiztonság – egyik kollé-
gámat a többségében muszlimok által 
lakott Molenbeek negyedben rabolták 
ki, bár vendéglátóink előre fi gyelmez-
tettek, hogy hol érdemes és hol nem sé-
tafi kálni napnyugta után –, összességé-
ben azonban Brüsszel és környéke szép 
turisztikai élmény az idelátogatóknak.

Sörös vendéglői estek

Az Európa minden részéből ideözönlő 
hivatalnokkavalkád az Európai Unió 
csúcsintézményeinek velejárója. Vala-
mennyi tagország állampolgárai meg-
pályázhatnak állásokat az Európai Bi-
zottság, illetve az Európai Parlament 
hivatalaiban. A városban sok magyar és 




