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Nápoly
Áttekintés
Nápoly történelmét építészete írta meg; minden épület egy apró szelete a történelemnek, egy kapocs az egyik itt
uralkodó dinasztiához. Az UNESCO “emberi örökségként” jellemezte Nápoly értékét. A város öröksége egészen
a Kr.e. 7. századig nyúlik vissza. Múzeumait, kastélyait, ősi városkapuit, szökőkútjait és parkjait, valamint több
mint 200 templomát is beleértve, a város értékes és gyönyörű műtárgyakkal van tele.
A város történelmi központja különös figyelmet érdemel, mióta egy szabadtéri múzeummá vált. 25 évszázad
építészeti és művészeti összefoglalója, amely a Greco-Római történettel és az ősi falakkal kezdődik, majd a San
Lorenzo Maggioreval folytatódik, valamint a város szétosztásának görög módszerével -a keresztutcák hálózata, a
Decumani és Cardini; a történelem panorámája ezek után több évszázadot ugrik át, amely alatt templomokat,
arisztokrata házakat, kolostorokat és szökőkutakat építettek. Nápoly történelmi városrésze két tengely mentén
épült: egyrészről a keletről nyugatra tartó utak (a Decumani) alkották, amelyeket precíz szögben metszettek el az
észak-dél irányú utak (a Cardini), amelyek így háromszög alakú blokkokat formáltak (az Insulae).
A Felső Decumanus nevét két faláról kapta, amelyek a Kr. e. második századra nyúlnak vissza. Azért építették,
hogy a Teatro Romanot tartsa, amelynek romjait ma is láthatjuk a modern Via Anticaglia-n. A közelben találjuk
még San Giovanni a Carbonara, Santa Maria di Donnareggina templomait is, valamint a “Kezelhetetlenek
Kórházát”, ahol még mindig egy 1700-as évek-beli vegyszerboltot találunk.
A Központi Decumanus a mai Via dei Tribunali-hoz köthető, amely a Castle Capuano-n ér véget, s amely nevét
arról kapta, hogy az 1500-as évektől kezdve otthont ad a városi bíróságoknak. Ezen a tengelyen haladva hihetetlen
koncentráltan találjuk az épületeket és templomokat: a kultúra teljes kavalkádja jelenik meg itt, köztük az ősi
Greco-Római romok a S. Lorenzo Maggiore és a Duomo alatt; a Girolaminiek kolostora; a S. Pietro a Maiella
zenei konzervatórium; valamint a Pio Monte della Misericordia, amely híres galériájában a 17. és 18. századi
neopolita iskola munkáit vonultatja fel.
Nápoly központjában az óriási épületek mutatják a város történelmi jelentőségét, amelyek egykoron a neapolita
arisztokrácia lakhelyéül szolgáltak. A Palazzo Carafa di Maddaloni, Palazzo Marigliano és a Palazzo Filomarino
mind jó példa erre. Az utcákon sétálva nem csoda, ha betévedünk az óriási kapukon, és a gyönyörű udvarok
egyikébe kerülünk, amelyek leginkább az 1500-as évekből származnak. Nápoly emellett lakói lojalitásáról is
híres; kedvesen és udvariasan segítenek útbaigazítani minket. Igen, a nápolyi élet az itt uralkodó totális káoszról
szól, amely igazán színes metropolisszá teszi; a mindennapi élet minden egyes pillanatának megvan a maga bája.
A város régi, tradicionális konyhával rendelkezik. Kizárólag helyben termesztett anyagokból dolgoznak, amely a
napnak, a hőmérsékletnek és leginkább a termékeny talajnak köszönhető! A helyiek kreativitásának köszönhetően
számos mediterrán ételfajtát kóstolhatunk meg. Megszámlálhatatlan módja van a kenyér, a pizza és a paradicsom
elkészítésének; nézzük csak meg a tipikus mozzarellát, vagy a friariellit olajjal, fokhagymával és pirospaprikával.
Végezetül, de nem utolsó sorban, a tipikus tésztaféléket is megízlelhetjük: a pastiera, babá és sfogliatellétől a
tradicionális karácsonyi tésztákig.
A turistahelyeket az utóbbi időben tagadhatatlanul bővítették. A Piazza Bellini és a Piazza del Plebiscitonál most
egy, a szegénységből kiemelkedett városrészt találunk. Az éjszakai élet a reggeli órákig tart. Kávézók, pubok,
éttermek és gyorséttermek várnak minket, amelyek mindig nyitva tartanak, és általában mindig tele is vannak. Ha
pedig elegünk lett a nyüzsgésből, lesétálhatunk a partra a Borgo dei Marinarihoz, és a kellemes levegőt, egy italt,
vagy egy caponatat és impepata di cozzét élvezhetünk.
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