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V6 
 

A teljesség igénye nélkül. 
 
 

III. Malagai Ez meg Az 
 
Malaga-ban a múzeumok mellett igen nagy számban találhatunk egyéb látnivalókat. 
Ez a szubjektív blog ezekből mutat be párat. 

Jardín Botánico Histórico – La Concepción 
 

 
 
Igen, itt pihent és alkotott Iturrino (akinek a képeivel 2018-ban a Museo Carmen 
Thyssen-ben találkozhattunk) 1913-19. között. Azonban ne szaladjunk ennyire előre! 
 
A Malaga északi részén található botanikus kert kialakítása Jorge Loring Oyarzábal 
(1822-1900.) és felesége, Amalia Heredia Livermore nevéhez fűződik. Jorge Loring út- 
és hídépító mérnök, valamint sikeres üzletember volt. 1856-ban megkapta a Casa 
Loring márkija nemesi címet1. A botanikus kert kialakításának ötlete nyugat-európai 
utazásai során született. A fizikai megvalósítás érdeme a francia Jacinto Chamoussent 
kertészé2. 
 
Az Echevarria család 1911-ben vásárolta meg a birtokot és azt sok szempontból to-
vábbfejlesztették. Például ők építették a (fenti képen balra látható) hangulatos kilátót. 
 
A malagai önkormányzat 1990-ben vásárolta meg a kertet.  
 
 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Loring_y_Oyarz%C3%A1bal  
2 http://laconcepcion.malaga.eu/es/el-jardin/historia/#.W8rf8kv7TIU  
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Platán „alagút” A vízesés, amit jó 100 évvel ezelőtt  
Iturrino is megfestett 

 

 
 
 
 
A kilátó. 
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Mercado Central de Atarazanas 
 

 
 
Malaga leghíresebb piacának helyén a mórok idejében hajógyári épületek voltak, ami-
ket a spanyolok a rekonkviszta után raktáraknak, katonai kórháznak és laktanyának 
használtak. 
 
A rövid életű 1868. évi felkelés során a Forradalmi Junta elrendelte a régi arab épületek 
lebontását, amire 1870-ben került sor. Ugyanabban az évben megkezdődött az új, kor-
szerű piac építésének előkészítése Joaquín Rucoba tervei alapján. Szerencsére a mű-
vészettörténészek erőteljes fellépésének köszönhetően sikerült megmenteni az enyé-
szettől az eredeti arab épület monumentális főbejáratát. Az építkezés során a korábbi 
főbejáratot áthelyezték az új, historizáló neo-arab stílusú, zömmel acélból és üvegből 
épült új piac homlokzatának közepére. Az avatásra 1879-ben került sor3.  
 
A piac vasárnap kivételével 8-15 óra között van nyitva, de érdemes minél korábban 
menni, mert dél körül már elkezdenek bezárni a boltok. 
 

 

 
3 http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/mercado-central-de-atarazanas/455  
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A piacon nem csak élelmisze-
reket lehet vásárolni, hanem 
több étkezde, álló büfé is talál-
ható itt, amelyek általában 
friss halakból és tenger gyü-
mölcséből készült ételeket kí-
nálnak. 
 

 
 
 
Fontos megjegyezni, hogy a 
piac környékén lehetetlen a 
felszínen parkolni, ráadásul a 
metró építkezés miatt extra 
nagy dugók lehetnek napköz-
ben.  
 
Javasolt parkolók: El Corte 
Inglés vagy Marina. 
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Fábrica de Cerveca Victoria 
 

 
 

 
Egy kiváló szombat délelőtti program a Victoria sör leg-
újabb gyárának megtekintése4. Ajánlott nagyobb társa-
sággal menni, úgy sokkal hangulatosabb lesz a sörök ér-
tékelése és a csapolási „verseny”. 
 
 
A Victoria sörgyár alapítása egy kisméretű belvárosi épü-
letben 1928. szeptember 8-án történt, Malaga védőszent-
jének, Santa Maria de la Victoria ünnepnapján. A szent 
nevében a „Victoria” toldalék a rekonkvisztára emlékeztet 
és a szentet ábrázoló szobrot I. Miksa császár küldte 

 
4 Cím: Avenida de Velázquez 215, Polígono Azucarera. C.P 29004, Málaga. Az A-7 autópályáról ott kell 
letérni a régi MA-21-re Malaga felé, ahol korábban a repülőtérre mentünk. Tovább haladunk Malaga 
felé 4-5 kilométert és bizakodunk, hogy egy szervízúton keresztül pont jókor tudunk lehajtani az útról. 
Parkolni a sörgyár mellett, de a kerítésen belül is kényelmesen lehet. Útvonal: https://bit.ly/2yPrSys  
 

 
 
Spanyol nyelvű honlap a foglalásra: http://www.cervezavictoria.es/visitas.php  
 
Esetleg e-mail angolul: vfabrica@cervezasvictoria.es  
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Aragóniai Ferdinándnak 1487-ben, pár nappal Malaga sikeres bevétele előtt5. 
 

 A gyár alapítói Luis és Ricardo Franquelo voltak.  
 Az 1990-es évek elején a márkát a Cruzcampo Csoport vette meg.  
 1996-ban megszűnt a Victoria sör gyártása Malagában. 
 1999-ben a Cruzcampo Csoportot megvette a Heineken és a spanyol verseny-

hivatal előírta néhány márka értékesítését. 
 2001-ben vette meg a Victoria márkát a jelenlegi tulajdonos, a Damm Csoport. 
 2017-ben megnyílt az új, palackos és hordós söröket gyártó üzem Malagában. 

 

 
 

 
 
A Victoria sör reklám-
arca az 1950-es évek 
óta a szomjas német 
turista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.diariosur.es/malaga-capital/virgen-victoria-patrona-20170803220013-nt.html  
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A körséta során az idegenvezető részletesen elmagyarázza a márka történetét, a sör 
összetevőit (meg lehet kóstolni a malátát), a gyártási és palackozási folyamatot. Ez kb. 
45 percig tart, utána pedig kétfajta sört (egy világosat és egy barnát) lehet megkóstolni 
és értékelni. 
 

 

 
 
A kóstolást követően egy szakember még bemutatja a szabályos sörcsapolás „művé-
szetét”, amit aztán a vendégek is kipróbálhatnak. 
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La Basílica, Real Santuario y Parroquia de Santa María de la 
Victoria y de la Merced  
 

 
 
Miután kiokosodtunk, hogy a Victoria sör Santa Maria de la Victoria-ról kapta a nevét, 
már csak illendőségből is illik felkeresni azt a templomot6, ahol a szobrát őrzik. Pozití-
van fogunk meglepődni, mert Malaga egyik legszebb és legjelentősebb templomával 
találjuk magunkat szemben, ami valószínűleg az újdonság erejével fog hatni. 
 
A templom azon a helyen áll, ahol Aragóniai Ferdinánd állította fel táborát Malaga 
1487. évi ostroma során. Ez már a második templom ezen a helyen és az 1700. évben 
adták át. Az 1990-es években renoválták a templomot és akkor alakították ki az előtte 
található tágas teret is. 
 
A templom letisztult külsőjével erős kontrasztban áll a belső erőteljes barokk stílusa.  
 
2007-ben a templomot XVI. Benedek pápa „Basilica menor”7-rá nyilvánította, így Ma-
lagában már három bazilika található. 
  

 
6 Javasolt útvonal: haladjunk át a Paseo del Parque felől az alagúton, amikor két választásunk lesz: 

1. Leparkolunk az Alcazaba parkolóba és sétálunk 850 métert (11 perc) a templomig. 
2. Az alagút utáni első lámpánál jobbra fordulunk és 800 méter után meglátjuk szemben a temp-

lomot. Keresünk parkolót, amit nem találunk, teszünk három kört és vagy bosszankodunk, de 
találunk végre nagy nehezen parkolót, vagy bosszankodunk (esetleg el is tévedünk) és vissza-
megyünk a La Merced-re és beállunk az Alcazaba parkolóba. 

7 Basilica minor (lat. 'kisebb bazilika'): templomok pápától kapott kitüntető címe, tekintet nélkül építészeti 
stílusukra.  



9 
 

 
A templom jobb oldalán, a kert felől közelíthető meg a kripta, ami a Condes de Buena-
vista nemesi család temetkezési helye. A Buenavista-k mindig szorosan kötődtek Ma-
lagához és a jelenlegi Museo de Picasso a korábbi Palacio de Buenavista-ban műkö-
dik. (A kripta ottjártamkor „technikai okok” miatt zárva volt, valószínűleg beázhatott az 
előző napok felhőszakadásai alatt.) 
 

 
 

 Fent: a templom belseje- 
 Balra: a főoltár a híres szoborral. 
 Lent: Ferdinánd és Izabella az Alca-
zaba lábánál. 
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Santa Maria de la Victoria-t IX. Pius pápa 1867-ben hivatalosan Malaga védőszentjévé 
nyilvánította és 1943-ban az akkori pápa spanyolországi nunciusa meg is koronázta a 
szobrot. 
 
Minden év augusztusának utolsó vasárnapján a szobrot átviszik a Santa Maria de la 
Victoria templomból a nagy bazilikába, majd szeptember 8-án egy menet keretében 
viszik vissza szokásos tartózkodási helyére.  
 
 

A híres szobor 
 

 

 
 

Az egyik mellékoltár 
 

La Rosaleda 
 
A Malaga focicsapat idei himnuszának refrénje akár így is hangozhatna: „Jönnek még 
szebb napok!” Az optimizmus ráfér a csapatra, amelynek a vezetősége pont tegnap 
próbálta meg – sikertelenül – elhalaszttatni a Cadiz elleni meccset, mert alig volt a 
csapatban elég profi játékos. A Malaga-t momentán az a veszély fenyegeti, hogy kiesik 
a II. osztályból a harmadikba, ami azért tartományi szégyen lenne. A katasztrofális 
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szereplésnek máris megvan a következménye: a hazai meccsek korábbi harmincezres 
nézőszáma lezuhant kb. 14 ezerre, ami már alig több, mint egy hazai NB I-es forduló 
teljes nézőszáma. 
 

 
 

Ebben a nehéz helyzetben indultam el 
meglátogatni a múzeumot8 és a stadiont. 
Nem bántam meg, mert érdekes volt a 
túra, amely a múzeumban kezdődött. Itt 
bemutatják a csapat történetét 1904-től 
napjainkig, a híresebb játékosokat, a hí-
res játékosok mezeit, a kupákat, a zász-
lókat, a labdákat, meg mindent, amit egy 
focimúzeumban be lehet mutatni.  
 
Itt van rögtön a legnagyobb név, Isco, aki 
Benalmadena-ban született 1992-ben. A 
Malaga 2010-ben 6 millió €-ért vásárolta 
meg a Valencia-tól és három évvel ké-
sőbb már 27 millió €-ért adta el a Real 
Madridnak. Büszkeséggel töltheti el szí-
vünket, hogy 2012-ben Isco és a Malaga 
még a Bajnokok Ligájában is játszott! 

 
Következő megállónk a ha-
zai csapat elegáns öltözője 
volt. 
 
 
 

 
8 https://www.malagacf.com/club/museo/recorrido-museo Hétfőtől szombatig – a szieszta idejét kivéve 
– óránként indulnak a túrák. Jegyeket 10 €-s áron a pénztárban lehet venni. Egy-egy csoportban jellem-
zően 3-4 érdeklődő van. Parkolni kényelmesen lehet a pénztárak környékén. 
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A képen a stadion egyik, kb. 20 méter 
hosszú folyosója látható, ami egyben egy 
„perspektivikus anamorfózis”, azaz csak 
egy meghatározott pontból látni ilyen sza-
bályosnak a klub címerét. 
 
 
 
 
 
 
A következő képen: ezt látják a Nagyon 
Fontos Személyek a VIP páholyból: 
 

 

 
 

 
 
 
Ebben 
az ele-
gáns te-
remben 
meg a 
sajtótá-
jékozta-
tókat 
szokták 
tartani. 
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Nagyjából ennyiből állt a túra, de amikor a vé-
gén kiderült, hogy Magyarországról jöttem, 
kisérőnk elkezdte fejből sorolni a csapat magyar 
vonatkozásait.  
 

(„Szegény embert az ág is húzza!” 2020 ja-
nuárjában újabb botrány tört ki, mert az ak-
tuális edzőt megzsarolták állítólagos „pi-
káns” fényképek nyilvánosságra hozatalá-
val. Az edző nem engedett a zsarolásnak, 
viszont lemondott.) 

 
 
 
 

 A csapat edzője az 1987-88. évi szezonban Kubala László9 volt. A szerződés 
aláírásáról még az El Pais is beszámolt10. A tudósítás szerint Kubala évi 15 
millió pesetát keresett mint a Malaga edzője, ami mai pénzre átszámolva 90.000 
€-nak felel meg.  

 A Malaga első külföldi labdarugója Lakatos József11 volt, aki 1927-ben született 
Budapesten és 1949-50-ben játszott a Malaga-ban csatárként. 

 Az 1998-ban született Tajti Mátyás 2016 július 10-én írt alá a Málagá-hoz.-Első 
idényében annak ifjúsági csapatában, az Atlético Malagueñó-ban lépett pá-
lyára, többek között az utánpótlás játékosoknak kiírt UEFA Ifjúsági Ligában. A 
2017-2018-as bajnoki szezonban bajnoki címet szerzett a Málaga tartalékcsa-
patával a Tercera Divisiónban, azaz a spanyol negyedosztályban12. Az ifjú játé-
kos pont tegnap játszott a magyar U-21-es válogatottban, amely sima 4:1-es 
vereséget szenvedett Horvátországtól. 

 Fernando Fernández13  2009. szeptember 23-án mutatkozott be a Malaga csa-
patában egy Espanyol elleni bajnokin. 2011. augusztus 21-én lejáró szerződé-
sét nem hosszabbította meg, majd 2012. február 4-én a magyar Diósgyőri VTK 
csapatához igazolt. 2013 júniusában vonult vissza. Edzőként 2018-tól 2019-ig 
irányította a magyar klubot, amit kétszer is benntartott az élvonalban. A 2019-
20. évi szezont egy győzelemmel és négy vereséggel kezdte a DVTK, ezzel a 
tabella utolsó helyén állt, így a klub vezetősége 2019. szeptember 3-án me-
nesztette a spanyol edzőt. 

II Marqués de Larios 
 
Don Manuel Domingo Larios, a II. márki eme néven egyrészt komoly szerepet játszott 
Malaga fejlődésében, másrészt róla nevezték el a város legelegánsabb sétálóutcáját. 

 
9 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kubala_L%C3%A1szl%C3%B3 
10 https://elpais.com/diario/1987/06/13/deportes/550533612_850215.html 
11 https://amigosmalaguistas-temporadas.es.tl/Lakatos.htm 
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tajti_M%C3%A1ty%C3%A1s 
13 https://hu.wikipedia.org/wiki/Fernando_Fern%C3%A1ndez_Escribano 
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A márki (1836-95.) elsősorban textil- és 
cukormágnás volt, de az ő nevéhez fűző-
dik a mai Calle Larios kiépítése is 1880-
91. között. Az új utca főépítésze Eduardo 
Strachan Viana-Cárdenas volt.  
 
Hálája jeléül a város 1895-ben szobrot 
emelt Larios tiszteletére, amit a Második 
Köztársaság „kitörésekor” 1931-ben egy-
szerűen a tengerbe dobtak. Helyébe az 
Ismeretlen Munkás szobrát állították és 
az utcát is átkeresztelték. A polgárháború 
befejezését követően a szobrot kihalász-
ták a tengerből és újra felállították.  
 
Az utca jelenlegi „sétáló jellegét” 2002-
ben nyerte el. 
 
Egy 2018. évi statisztika szerint az utca a 
harmadik helyen áll a legmagasabb bér-
leti díjjal „büszkélkedő” spanyol utcák 
rangsorában. 
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Komoly turistacsalogató látványosság a november végétől Vízkeresztig (itt: Los Reyes 
Magos) esténként több alkalommal is megrendezésre kerülő fény- és hangjáték. Ne-
kem pár éve az a show tetszett a legjobban, amit Orff Carmina Burana-ja kísért.  
 

 

Muelle Uno 
 
A barnamezős rehabilitáció pozitív példája ez a pár éve felújított kikötői móló, amely 
ma már látogatók ezreit vonzza naponta.  
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A kb. egy kilométer hosszú mólón rengeteg divatbutik és étterem található. Néha egy 
akár ötven méter hosszú jacht is felbukkan. A móló melletti öbölből indulnak a hatal-
mas kompok az afrikai Melilla-ba és errefelé „parkolnak” napközben a többezer turistát 
szállító tengerjáró hajók is. (A baloldali képen a mólóhoz vezető árnyékos sétány, a 
jobboldalin a mólót lezáró világítótorony látható.) 
 

 

 
 
A móló megtekintését kivalóan lehet kombinálni a Pompidou Múzeummal, a „Hop-On 
Hop-Off” busszal, egy – ahhoz kapcsolódó – kikötői hajkirándulással és – a kiszáradás 
elkerülése érdekében - néhány pohár sörrel. (A fenti képen a Melilla-ba induló komp.) 
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Hop-On Hop-Off 
 

 
 
A városnéző busz kiválóan alkalmas a Malagával történő első ismerkedésre, mert a 
két körjárat minden lényeges helyen megáll. A piros kőr a hosszabb és az főleg a 
Belvárosban közlekedi, míg a zöld járattal például a város szélén található Botanikus 
Kerthez (1. oldal) és a Rosaleda Stadionhoz (10. oldal) is el lehet kényelmesen jutni. 
 
A piros járatra a legkönnyebben a Muelle Uno felett, a Pompidou Múzeumtól 70 mé-
terre lehet felszállni. (A képen balra. A megálló neve: Paseo Farola – Muelle 1.)  
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A két járatnak egy közös megállója van, konkrétan a María Zambrano vasútállomás 
előtt (Vialia – RENFE). 
 
Indulás előtt mindenképpen érdemes letölteni az angol nyelvű „City Sightseeing 
España” applikációt, amelyben megtaláljuk a térképeket és az indulási időket is (kivéve 
a hajóét.) Elvben a jegyeket is meg lehet venni az applikációban, de nekem egysze-
rűbbnek tűnt a hajóállomáson foglalkozni ezzel a kérdéssel, ahol az indulási időről is 
kaptam rögtön felvilágosítást. 

Kikötői hajókirándulás 
 
A kiránduló buszra megváltott jegy egy sor kedvezményes vagy ingyenes extra szol-
gáltatást is tartalmaz, ezek egyike egy 50 perces körút a tengeren. 
 

 
 
A hajót nem tudjuk eltéveszteni, mert ugyanúgy néz ki, mint a busz és a Pompidou 
Múzeum alól indul. (A képen balra egy közepes méretűnek számító „cruise ship”.) A 
hajó a móló végénél nem jobbra, a Belváros és a működő kikötő felé, hanem balra 
fordul, Almeria irányába. Nem is baj, mert ezt a környéket kevésbé ismerjük. Ez a ma-
lagai tengerpart hagyományosabb, rusztikusabb része, de éppúgy szépen fel van 
újítva.  
 

 
 
Folytatása következhet. 
 
2020. január 15 
 
Réthy Imre 


