A Benelux államok csúcsa
A Belgium délkeleti részén alig észrevehetően emelkedő Signal de
Botrange nem csak az ország, hanem valamennyi Benelux állam legmagasabb
pontját jelenti. A belgák vélhetően nehezen tudtak belenyugodni, hogy szerény
csúcsuk csak 694 méteres, mert egy lépcsősort építettek rá, ennek tetején pedig
feltüntethették: Altitude 700,00. Ez a hozzátoldás nem teljesen egyedülálló az
európai csúcsok történetében. A 2499 méteres lengyel Rysy-re egy fémasztalkát
helyeztek, melynek teteje eléri a bűvös 2500-as határt, a legmagasabb észt
csúcstól, a 318 méteres Suur Munamägitől hat méterrel lemaradó lettek viszont
hatalmas kilátót húztak a Gaizinkalns tetejére. A sors iróniájaként a sebtében
emelt toronyba nem hogy felmenni nem lehet, hanem annak környékét is
életveszélyesnek nyilvánították. Aki további példákra kíváncsi, egy filmet tudok
ajánlani: „Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le”.
A belga kiemelkedés megtalálása nehézséget nem jelent, Malmedy
közelében aszfaltúton elérhető, a csúcson az említett téglaépítmény mellett
telekommunikációs torony tűnik a szemünkbe, valamint parkolót és síléckölcsönzőt találunk. A kiépített sétautak bejárásától az esős időjárás és a
délutánra tervezett holland „csúcshódítás” miatt eltekintettünk, belgiumi
programunk azonban ezzel nem fejeződött be. Hollandia felől visszatérve
Brüsszel mellett felkerestük Leuven, Brügge, Gent és Antwerpen városát.
Ha a kultúrprogram keretében meglátogatott helyszínek legimpozánsabb
építményét kellene megneveznem, a leuveni városházára szavaznék.
Amennyiben a kérdés a legpatinásabb város lenne, Brügge-re esne a
választásom. A vízben és hidakban nem szűkölködő Brügge nem véletlenül
kapta az Észak Velencéje elnevezést, bár a titulus talán jobban ráillik a
megtisztelő címet viselő többi városra, Amszterdamra, Szentpétervárra,
legfőképp pedig Stockholmra. A turisták csalogatásában a szomszédvár, Gent
sem szeretett volna lemaradni, és szerényen felvette az Észak Firenzéje nevet.
Antwerpen közel félmillió lakosával igazi metropolisz, Belgium második
legnagyobb lélekszámú városa, jelentősége azonban messze kisebb, mint akár
néhány évtizeddel ezelőtt. 1531-ben itt jött létre a világ első tőzsdéje, mely
1997-ig megőrizte függetlenségét, amikor végül a brüsszeli börzével egyesült.
Antwerpen 1920-ban olimpiát rendezett, 1932-ben pedig itt épült Európa első
felhőkarcolója, a 26 emeletes Boerentoren. (Csak érdekesség: New Yorkban
ekkor már áll 102 emeletes Empire State Building!)
A brüsszeli Mini Europe felkeresése kicsik és nagyok számára egyaránt
ajánlható. Az Unió tagállamait, a nevezetes épületek makettjeit felvonultató
szabadtéri múzeum a közeli Atomium kilátójából aprócska, rövid időn belül
körbesétálható látványosságnak tűnik, a lilliputi házak között bolyongva
azonban gyorsan repülnek az órák. Ha Belgiumban nem a legszebb építményt
vagy várost, hanem a legérdekesebb bemutatót kellene kiválasztani,

egyértelműen a Mini Europe-ra szavaznék. Sokan fényképezték a
Magyarországot illusztráló egyetlen épületet. Mi volt ez? – kérdeztem itthon
azoktól, akik még nem látták a bemutatót. Senki nem találta ki – hazánkat a
Széchenyi Fürdő reprezentálja.

