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Nem mondhatnám, hogy túlzottan megerőltettem magamat a címadással. Nemes egyszerűséggel
fogtam az angol outdoor szót, majd némileg kicsavarva az eredeti jelentését, lefordítottam.
Odakint - azaz nem idebent a lakásban. A kifejezés tökéletesen összefogja a könyvben megjelent írások
lényegét: ugyanis van közöttük gyalogtúra, kerékpártúra, párnapos csavargás egy-egy városban,
többhetes nyaralás valahol, megfűszerezve kajaktúrákkal és végül szakmai utak hol a közelben, hol a
tengerentúlon. Mikor a családdal, mikor a haverokkal - mikor meg csak a majréval, egyedül.
Ha esetleg azt gondolnád, hogy hagyományos útleírásokat fogsz olvasni, tévedsz. Pontosabb lenne, ha
azt mondanám, hogy igen, utaztam és közben mindenféle dolgok jutottak az eszembe. Szerencsére
mindig van nálam egy PDA , amelybe a feljegyzésre méltó gondolatokat belekörmölöm - esténként
pedig megpróbálom ezeket a töredékeket összefűzni és beleilleszteni a nap krónikájába. Emiatt
időnként furcsa is a stílus: olykor egymáshoz lazán kapcsolódó egy-két mondatos bejegyzések követik
egymást hosszan. Ilyesmi akkor történik, ha az összeillesztés után úgy látom, hogy a mozaikdarabkák
tökéletes képet adnak szöveges összekötések nélkül is.
Viszont ebből jön egy látszólag kellemetlen dolog is. Ha olvasod majd az írásokat, időnként egész
biztosan morogni fogsz, hogy 'nahát, ez a szerző, ezt már egy korábbi utazásnál is megemlítette' - és
igazad lesz. Amit most olvasol, az eredetileg nem könyvnek készült . Az egyes írások között hónapok,
félévek teltek el. Néha tényleg kiment a fejemből, hogy valamit már egy évvel korábban is
megemlítettem. Volt amikor pedig szándékosan kellett ismételnem, hogy aki nem olvasta az egy évvel
korábbi írást, az is képben legyen. Kigyomlálni meg nem akartam ezeket a duplikátumokat, mert az
adott helyen mindegyiknek megvan a szerepe.
No, mindegy, a lényeg, hogy egy ilyen vegyes felvágottra számíthatsz: bizarr meglátások, pitiáner
problémák, fanyar sztorizások spontán szószban - és persze mindez utazgatás, csavargás közben.
Jelen könyvben érintett földrajzi egységek: Prága, Omis, Érsekújvár, Porec, Bükk (Lillafüred), Szlovák
Paradicsom, Tátra, Sopron, Bécs, Plitvice, Murter és környéke, Orebic, Moszkva, Pétervár, Kőszeg, New
York, Washington, Seattle, Cavtat, Velem, Barcelona, San Francisco, Yosemite park, Balatongyörök,
Veszprém, Zakopane.
ÖSSZES LETÖLTHETŐ KÖNYV: HTTP://MIVANVELEM.HU/LETOLTHETO-KONYVEK/

2005.05.14; SZOMBAT
Miután a fél Internetet felmásoltam a tenyérgépre, pénteken rászántam magamat, hogy lefeküdjek. Igaz
a 133 kötet elég sok időt vett igénybe, de ilyen alkalmakkor bőven elég a 3 órás alvás. Nej ugyan morgott
egy kicsit, hogy szerinte kevés lesz, de felhívtam a figyelmét, hogy itt az ideje a mentális
sebességváltásnak: munkahely, büdös Pest elfelejtve, lazítani megyünk, jókedv, kacagás, szórakozás.
Jelszó: nem nyüszít, élvez!
Hajnal ötkor indultunk, útközben nem sok minden történt, azonkívül, hogy a család, ahogy
elhelyezkedett a kocsiban, széthorkolta a kárpitot. Brno és Prága között kénytelen voltam beiktatni egy
extra pihenőt, mert már alig láttam el a kormányig. A fiatalok szószerint kifordultak a kocsiból, majd
tétova álmos hangon érdeklődtek, megérkeztünk-e már? Ittam egy pohár brutális teát , Nej elszívott egy
cigit és visszaszálltunk. Közöltem velük, hogy háromig számolok és mindenki elalszik. Nem várták
meg.
BRUTÁLIS TEA: JÓZSEF MEGVETTE ÉLETE ELSŐ TERMOSZÁT... ÉS MEGBUKOTT, A ‘HOGYAN CSINÁLJUNK EGY
LITER ERŐS TEÁT’ FELADATON. UGYANIS ELŐZŐ ÉJSZAKA LÁBOSBAN MELEGÍTETT EGY LITER VIZET,
BELESZÓRT 4 EVŐKANÁL PUSKAPOROS ZÖLD TEÁT, 3 PERC ÁZTATÁS UTÁN LESZŰRTE ÉS ELRAKTA.
PUSZTÁN AZT FELEJTETTE EL, HOGY A TEAFŰNEK VAN EGY OLYAN APRÓSZEMŰ FRAKCIÓJA, AMELY
ÁTMEGY A TEASZŰRŐN - ÉS EZ BIZONY EGÉSZ ÉJSZAKA ÁZOTT A LÉBEN. JÓZSEF A MOSONMAGYARÓVÁRI
PIHENŐBEN KÓSTOLTA MEG ELŐSZÖR MŰVÉT ÉS A SZEMTANÚK SZERINT NEM VOLT ŐSZINTE A MOSOLYA.
SŐT, EGYÁLTALÁN NEM IS VOLT MOSOLYA.
Fél tizenegykor tettem le a gépet a Kongresszusi Központ garázsában. Csak ajánlani tudom
mindenkinek: 350 Kcs/nap, őrzött mélygarázs, gyakorlatilag üres. A Vencel-tér két metróállomásra van.
Nincs szenvedés a belvárosi forgalomban, nincs napi 1000-1500 Kcs parkolási díj - ha egyáltalán
szerencséd van, és találsz helyet. (2005-ös ár, ma már nyilván drágább.)
A szállással is teljesen elégedett voltam. A Ve Smeckách utcában laktunk, a kupiktól és az éjszakai
erotikus szórakozóhelyektől nem messze. Voltak nagy vigyorgások, de haladjunk sorjában.
Gyakorlatilag egy teljes lakást kaptunk, szoba, konyha, étkező, vizesblokk. Emberrel csak
becsekkoláskor és kijelentkezéskor találkoztunk. Ha családdal mászkálunk, akkor nem vagyok egy
közösségi lény - nekem ennyi társas érintkezés pont megfelelt. Adtak ingyen térképeket; kicsik voltak
ugyan, de a lényeget tartalmazták.
Kellően előkészítettem a terepet, tudta mindenki, hogy leginkább zabálni és sétálni fogunk, aztán egy
kis dombra lecsücsülni - sört inni. Ennek megfelelően becéloztuk a Jindrisská utcát, pontosabban a
Jindrisské Vézé-t. Meghatározó találkozások történtek itt: a lányok belezúgtak a hermelinbe , a knédlibe
és a párolt káposztába; Nej és Barna meg a csapolt barna Kozelbe. Adtunk az érzésnek.
HERMELIN: FŰSZERES OLAJBA ÁZTATOTT CAMEMBERT JELLEGŰ SAJT, ÉTTERMEKTŐL FÜGGŐ KÖRÍTÉSSEL.
DRASZTIKUSAN KÉPES MEGEMELNI A SÖRFOGYASZTÁSI KVÓTÁT.
Utána sétáltunk egy nagyot: Óváros-tér, Josefov negyed, metronóm a dombtetőn, nagy félkörrel vissza
az Óváros-térre. Ekkorra már mindenki kellően szomjas volt, és a terror nyomására hajlottam is arra,
hogy leüljünk az öreg téren. Legutóbbi emlékeim szerint 50 Kcs. körül volt itt a sör... hát, nem. Valami

95-ért mérték korsóját. Közöltem mindenkivel, hogy tessék beszívni a hely atmoszféráját és elraktározni
- aztán elmegyünk sört inni máshová.
Elverekedtük magunkat a Károly-hídig, viszont itt már poroztak a vesék. Szerencsére eszembe jutott a
Lavka Klub. Ezt egy korábbi ittlétemkor fedeztem fel, teljesen véletlenül. Nem egyszerű a bejutás, nem
is túl olcsó hely, de nagyon hangulatos. Itt ittunk pilsenit 55 koronáért, a kölykök meg jégkockás
félliteres bambit hatvanért. Szégyen gyalázat: ahhoz képest, hogy a sörgyártás mekkora művészet és
mennyi güri, a bambi kikeverése meg csak egyszerű borogatás: mégis van bőr a képükön drágábban
adni. Ez egy igazságtalan világ.
Megint a séta rész jött: áthámoztuk magunkat a Károly-hídon, megpihentünk a Kampán, aztán a Legii,
azaz Legionárius hídon visszasétáltunk és lecsűrtünk az U Flekuba. Mennyire szerencse kérdése az
élmény: amikor bementünk, az udvaron a hosszú asztaloknál volt egy csomó kétszemélyes hely, meg
egy ötszemélyes. A pont előttünk érkező - angolul beszélő - pár pofátlanul ledobta magát az
ötszemélyes helyre. Mi meg bezsúfolódtunk melléjük. Négyen. Mivel máshol ugye csak kétszemélyes
helyek voltak. Innentől kezdve ők szarul érezték magukat, cserébe mi is. A pincér sokáig meg volt róla
győződve, hogy együtt vagyunk és egyikünk sem volt azon a szinten, hogy ékes bohém nyelven
elmagyarázza neki a helyzetet. Nyomorogtunk, bámultuk egymás képét - nem is tudtunk beszélgetni.
De ők sem. Aztán egyszerre lett elegünk a helyzetből és egyszerre is távoztunk. Viszont a sör nagyon
finom volt, bár a pincér egészen érdekes algebrát használt: 60 Kcs volt a sör, 40 az üdítő. Elő is
készítettem a kétszázast, de valahogy 215 lett a végösszeg.
VISSZAEMLÉKSZEM, AMIKOR ORACLE KONFERENCIA VOLT, AZ EGÉSZ TÁRSASÁGOT MEGHÍVTA A MULTI
AZ U FLEKU-BA: KORLÁTLAN FOGYASZTÁST FIZETTEK. FŐNÖKÖM ÚGY BEKACSÁZOTT, HOGY UTÁNA
NAPOKIG KI SEM MOZDULT A SZÁLLÁSRÓL. ÉN VALAMI TÍZIG SZÁMOLTAM A SÖRÖKET ÉS MINDEGYIKHEZ
ELRÁGCSÁLTAM VALAMI BAJOR KOLBÁSZ-SZERŰSÉGET. A FŐÉTKEZÉS UTÁN, PERSZE. NEM IS CSODA,
HOGY ÚGY MEGROGGYANT AZ ORACLE.
Ekkortájt eredt el az eső. Nem zavartattuk magunkat, a következő programpont kolbász volt a Venceltéren, teljesítettük. Csuromvizesen, de rendíthetetlenül. Aztán hová is mehetne az ember szakadó
esőben? A legelső passzázsba, hogy fedett helyen elővegye a palmtopot és kikeresse a legközelebbi
kocsmát. Ez a Pinkász volt. Rittyentettek elé egy fedett szabadtéri részt, így csak a szélső asztalok áztak
el, tehát elméletileg le is tudtunk volna ülni - de nem nagyon volt hely. Viszont az egyik asztalnál éppen
intenzív lelki élet folyt, fogyasztás helyett. Bepróbálkoztunk a belső helyiségbe, ahol volt ugyan üres
asztal, de a pincér közölte, hogy ez az étkezős rész, ha csak inni akarunk, akkor menjünk át az ivóba.
Na, ott viszont megint nem volt hely. Nekem ennyi pont elég volt ebből a kocsmából, el is indultunk
valahová - amikor épp elcsíptük, hogy végetért a lelki élet a teraszon és felszabadult az asztal.
Visszasprinteltünk. Kértünk valami barna sört, de a csajszi némi gondolkodás után közölte, hogy nincs.
A mellettünk lévő asztalon még volt. Rendeltünk pilsenit, bambit és a biztonság kedvéért egy hermelint,
nehogy azt mondják, hogy csak inni ültünk le. Igen, jól olvastad: 1 hermelint. Négy villával. És milyen
jól tettük: 95 Kcs-t számoltak fel érte. Viszont finom volt.
Ekkor még elmentünk boltba - megvenni a reggeli 10 fokos fogmosóvízet - majd visszamásztunk a
szállásra. Szószerint.
Ugyanis van itt egy dolog, amelyről nem sok szó esik Prágával kapcsolatban, pedig meghatározó érzés.
Az emberi testnek a középső harmadára gondolok.
A kis család estére szembesült azzal, hogy nem lehet büntetlenül egész nap nyers hagymás hermelint,
köménymagos párolt káposztát zabálni és mindezt sörrel locsolni. Pedig én megtettem finom
célzásaimat, utazás előtt sztorizgattam korábbi élményeimből: amikor Pankrácon laktunk és öt óránként
összekaptuk magunkat, hazametróztunk, mindenki bezárkózott a szobájába, intenzív hang- és

fényjelenségek kiséretében könnyített magán, majd tekertünk vissza a városba folytatni az
élménygyűjtést.
Nos, itt is igen gyors visszavonulás történt. Barna kézben cipelte vissza a hasát és panaszkodott is, hogy
milyen világ az, hogy sehol sem lehet.
No, mindegy, hazaértünk és a klotyi megismerte, mi is az a dirac delta.
Estére mindenki kimerülten lepilledt és összes szónoki erőfeszítéseim ellenére sem tudtam felrázni őket,
hogy nézzük meg az éjszakai Prágát is. Így tíz óra körül egyedül vágtam neki a városnak, mint utólag
kiderült, térkép nélkül. Érdekes este volt. Besétáltam az Óváros-térig - ahol hatalmas tömeg fogadott. A
kivetítőről jutott eszembe, hogy tényleg, indulás előtt hallottam, hogy a csehek lenyomták az USA-t
jégkorongban és a legjobb négy közé jutottak az A csoportos világbajnokságon. Ez Magyarországon
csak egy háromsoros kishír volt - itt viszont feje tetejére állt a világ. A svédek elleni gyorshalálos
győzelem rendesen felkorbácsolta a hangulatot, melyet hivatásos szpíkerek is gerjesztettek - és
valószínűleg a sörnek is volt némi szerepe. Végül a csehek győztek és beindult a fieszta. A Nemzeti
Múzeum teraszáról fürtökben lógtak az emberek. A Vencel-téren minden kocsit megállítottak és csak
akkor engedték tovább, ha az illető eldudálta a do-toho-t. Mindezt éjfélkor. Félelmetes volt. Aztán
amikor mentem haza, akkor vigyorogtam nagyokat: néhány nagyon lelkes fiatal úgy érezte, hogy ez a
hatalmas győzelem mindenképpen feljogosítja őket, hogy ‘Czechin, Czechin!" felkiáltások mellett
megrohamozzák a kupikat. A kidobóemberek - foszforeszkáló mellényben - persze tették a dolgukat.
Külön érdekesség volt, hogy a rohamozók között akadtak kapucnis négerek is - nekik különösen jól állt
a ‘Czechin, Czechin!’ csatakiáltás.
De elkalandoztam. Amikor az Óváros-térre értem, messze volt még a meccs vége. Egy ideig nézelődtem,
majd lesétáltam a Károly-hídig: éjszaka nekem az a kedvenc helyem. Be is jött, ott volt kedvenc
fenoménom, a gitáros ember.
A GITÁROS EMBER, AZ EGY KISEBB CSODA. FELSŐBB FOKA A VÁRATLAN GITÁROS EMBER - ILYENHEZ
RITKÁN VAN SZERENCSÉJE AZ EMBERNEK. NEKEM EGYSZER VOLT, A VELENCEI-TAVI EFOTT-ON. EGY
MAJDNEM BARÁTNŐVEL BOLYONGTUNK A HAJNALODÓ ÉJSZAKÁBAN, A HARCOSOK MÁR NAGYOBBRÉSZT
KARDJUKBA DŐLTEK, CSAK EGY KOCSMÁNÁL VOLT MÉG NÉMI ÉLET. CSENDES BESZÉLGETÉS VOLT, TÖBBÉKEVÉSBBÉ ISMERTÜK IS EGYMÁST (A VILÁG KICSI, KÜLÖNÖSEN HAZÁNKBAN) ÉS EGYSZERCSAK ELŐKERÜLT
EGY GITÁR, MEG EGY HERFLI, MERT MINDENKI TUDTA, HOGY OTTÓ ÉS GÖMBI ÉRTENEK EZEKHEZ AZ
INSTRUMENTEKHEZ. A VÁRATLANSÁGOT AZ JELENTETTE, HOGY ODAÜLT HOZZÁNK A TULAJ IS, EGY IDEIG
HALLGATTA A ZENÉT, MAJD BEROHANT A BUZUKIJÁÉRT ÉS A KONGÁÉRT. GÖRÖG VOLT UGYANIS A
SZERENCSÉTLEN. AMIT UTÁNA EZEK OTT, A HAJNALI TÓPARTON ÖSSZEIMPROVIZÁLTAK, AZ NEM KIS
ÉLMÉNY VOLT.
Izé, megint elkalandoztam. Szoktam, különösen, ha a hűtőm tele van barna Kozellel.
Tehát gyönyörű volt a Károly-híd, a panoráma hozta szokásos formáját és ott ült egy kapucnis figura,
aki lelkesen nyomta a hippivilág dalait, egy-két grunge beütéssel. Felültem a korlátra és nem gondoltam
semmire. Csodálatos élmény volt: csak beengedtem magamba a zenét és a látványt. Aztán sikerült az
egyik dalt valami baromi falsul előadnia, ez visszarángatott a földre. Elindultam hazafelé, de a
Városházánál úgy döntöttem, hogy rövidítek. Nem lett volna baj, ha a fejben tárolt térképem nem zárt
volna be 45 fokot a valóságossal - így jutottam ki éjszaka a pályaudvarra. Hát..., vannak itt is gyanús
elemek, szó se róla. De nem történt semmi és ennek az eltévedésnek köszönhettem, hogy megcsíptem a
vencel-téri őrjöngést.
Otthon még ittam egy sört és elgondoltam, hogy milyen csalódott lesz a család, ha elmesélem ezt az
éjszakát: ennyira jól ritkán jönnek össze a dolgok. De reggel vagy én nem adtam elő jól, vagy őket nem
érdekelte a dolog, mindenesetre elsikkadt a téma.

2005.05.15; VASÁRNAP
Van egy ilyen angol szólás: One’s dogs are barking. Azt az állapotot fejezik ki vele, amikor valakinek
annyira elfáradt a lába, hogy az már fáj.
Nos, a második nap ilyen volt; pedig reggel megkegyelmeztem a családnak: kitaláltam, hogy a 22-es
villanyossal menjünk fel az IP Pavlovától a Strahov kolostorig. Megnéztük a miniatűrök múzeumát, de
a barátok sörfőzdéjét nem. Hiába kérdezed, nem tudok rá értelmes magyarázatot találni. Valószínűleg
pillanatnyi rövidzárlat lehetett.
Innen lesétáltunk a Loretanska utcán... és igen, a feltétel nélküli kedvencem jött: bezörrentünk a Fekete
Ökörbe és volt hely és az univerzum eresztékei daloltak és a világ gyönyörű volt. Ettünk egy hermelint
és ittunk egy barna Kozelt. Ez most lehet, hogy nem sokat mond, de Barnának általában nem igazán jött
be a hermelin - itt viszont megragadta a hely szelleme és ő is becsapott egyet, emellett engedélyt kapott
egy pohár Kozelre is. Mert engem is megragadott a hely szelleme. Ez olyan sarka a világnak, melyet a
Magasságos jókedvében teremtett. Az első kör után lányom még hermelint, fiam még sört kért volna,
Nej meg mindkettőt.
Jó az, amikor hasonlóan gondolkodunk.
Aztán visszatértünk a való világba és a második ukrán fronthoz hasonlóan végigharcoltuk magunkat a
váron. Tömeg; ordítozó, bunkó magyarok. Ennyi maradt meg az egészből. Meg a játékmúzeum.
Gondoltam, benézünk az Arany utcácskába is, de nagyot koppantam: fizetős lett. Ebben nem is a pénz
a durva, hanem a kilométeres sor, amely a pénztár előtt kígyózott. (Valószínűleg Prágába költözött az
az idióta, aki a Halászbástyát is elrendezte pár évre.) Elmeséltem a többieknek, miről maradtak le és
becéloztuk a Kandúrt a vár alatt.
Itt megint velünk volt az erő: a leghátsó teremben volt egy hapi, aki egyedül ült az asztalánál - és amikor
meglátott négyünket, átült egy másik asztalnál ülő társasághoz, hogy legyen helyünk. A sör finom volt,
a kaja szintén. Ha a pincér nem vágott volna át olyan durván, még tovább is dícsérném ezt a helyet. (A
saccolthoz képest jóval többet fizettünk. Nem vagyok egy veszekedős típus, különösen ismeretlen
nyelven nem, ezért kifizettem, de elraktam a számlát és a szálláson átnéztem. Nemes egyszerűséggel
hozzádobtak egy százkoronás tételt. Kenyeret nem ettünk, zene nem volt... terítőhasználati díj??)
Naná, hogy itt is ugattak a kutyák, tehát metróval mentünk haza. Barnának, a gyerekvasutasnak,
annyira megtetszett a piros/fehér mitisinszkij metrókocsi, hogy előrefurakodott, hátha a megállóban le
tudja majd fényképezni a szerelvényt.
Nejjel egymásra néztünk:
- Hát, nem lehet a családban mindenki normális - vontam meg a vállam.
- De legalább egy akadhatna - morogta vissza.
A szálláson csendes pihenőt tartottunk, mert eltökéltem, hogy a mai éjszakát már nem hagyják ki. Este
nyolckor neki is indultunk a hermelinvadászatnak. A séta egy meglepődéssel kezdődött: fociban az
elődöntő és a döntő között szoktak pihenni egy napot a csapatok; a jelek szerint jégkorongban ez nem
divat, ugyanis tele volt a város a döntő jeleivel. Te jó ég, mi lesz itt, ha megnyerik?
Egyelőre becéloztuk az Arestet és szigorúan gyalog. Ennek köszönhetjük, hogy megtaláltuk Prága
valószínűleg egyetlen nyilvános, nem kocsmához kötődő klotyiját. (Majdnem a Moldva parton, a

Narodni utcában.) Bekísértem Barnát, így gazdagodtam egy újabb nyelvi fordulattal: "Poplatek free".
(Minden egyéb 7 koronába került.)
Az Arest kellemes meglepetés volt: nem az a vastagtölgyfa-asztalos évszázados kocsma, de hangulatos.
A kaja/sör finom, az árak is kellemesek. A földszinten volt a konyha, az ivóban a tévé és a pincében az
étterem. Ebből kifolyólag a pincérnek - ha nem akart lemaradni a meccs fontosabb pillanatairól - futva
kellett közlekednie a lépcsőn. Így is történt. Időnként, ha sok volt a cucc, egy nő is jött vele. Mindketten
futottak. Kissé szokatlan volt, de az őrület nem ment a minőség rovására.
Utána felsétáltunk a Károly-hídhoz - keresztül a teljesen kihalt Kampán - és persze a hídon megint ott
volt a kapucnis gitáros ember. Betámasztottam embereimet a megfelelő irányba, a megfelelő korláthoz;
a hangulat begyűjtése már fakultatív volt.
Innen az Óváros-téren keresztül terveztük elérni a Köztársaság-teret... tulajdonképpen meg is csináltuk,
csak pont akkor lett vége a döntőnek, amikor át akartunk vágni az öreg téren - és a tömeg jó része úgy
döntött, hogy hozzánk szegődik. Útközben és a Vencel-téren pedig természetesen kitört az őrület:
méghozzá az előbbi naphoz képest sokkal brutálisabban. Autók száguldoztak tetejükön ülő
emberekkel... más autókból a cseh zászlót lengették, de olyan sebesség mellett, hogy kizárt, hogy
kontrollálni tudta volna a hapi. A kedvencem az a mókus volt, aki egy kukakonténer tetején ugrált
haverjaival együtt, kezében a Mustek metróállomást jelölő táblával. Gondolom, véletlenül akadhatott
bele a keze. Aztán egy idő után úgy döntött, hogy bedugja a pólója alá. A tábla egyáltalán nem volt
kicsi, de a hapi kellően makacs volt - a végeredmény igen szórakoztató lett.
Mindenesetre furcsa játéka volt a sorsnak: sikerült a családdal együtt is átélni az előző esti fékevesztett
ünneplést - sőt, sokkal erősebbet. És még azt sem tudtuk, ki nyerte a döntőt. (Az Óváros-téren
határozottan temetői hangulat volt. A Vencel-téren meg fieszta. Melyik volt az igazi?)
Az utcánkban az egyik szórakozóhelyen újítottak: a kirakat nem volt besötétítve és a lenge öltözetű
táncosnő közvetlenül a kirakat melletti színpadon ficergett - éppen arra a bizonyos rúdra tekergette fel
magát.
- Ejha! - csúszott ki a számon.
- Nem láttam semmit! Nem láttam semmit! - tiltakozott egyből Barna.
- Mit nem láttál? Mit nem láttál? - förmedtem rá vigyorogva.
Aztán ennyiben maradtunk. Zuhany, sör, alvás.

2005.05.16; HÉTFŐ
Korán reggel összepakoltunk, egy utolsó reggeli a Vencel-téren, egy utolsó birkózás a jegykiadó
automatával és már ki is szabadítottuk a kocsit. Hülye fejjel bepakoltam hátulra a fényképezőgépet,
mondván, hogy ez egy unalmas út, nem lesz rá szükség.
Hihetetlenül súlyos tévedés volt.
Már az első városszéli benzinkútnál éreztem, hogy valami furcsa mintázat jelent meg a környező
világban: a kútnál előttünk egy agyonspoilerezett Porsche tankolt, oldalán arany számokkal. Aztán
beállt mellénk egy hatalmas Bentley, ugyanúgy számokkal. Kihajtáskor pedig egy platós
Lamborghini(!) terepjáró villantott el mellettem, szintén számokkal. Na most, tudtommal nem szoktak
ralikat rendezni autósztrádán, forgalom mellett. Meg hogy néz már ki, ez a három gép egy
kategóriában? Egy régi filmélmény villant be: Ágyúgolyó Futam. De Európában...?

Mindegy, túl sokat nem foglalkoztam vele, ráálltam a szokásos 160-as utazósebességre. Ez forgalomtól
függően a 150-190 intervallumot jelenti és most volt forgalom rendesen. Nej nem is bírt elaludni, ott
taposta maga előtt a virtuális fékpedált. Én szeretem ezt a tempót, itt már ritkán villognak le idióták.
Ehhez képest a bizarr álom folytatódott. Éppen egy bonyolult előzési manőverbe keveredtem 180 körül,
amikor hirtelen mindenki kihúzott a külső sávba és megláttam a tükörben két olyan autót, melyek
egymásra pakolva sem érték volna el a kilincsemet. Persze, kitakarodtam én is és amikor elhúztak
mellettem olyan 250-300 körüli sebességgel, elmeditáltam azon, vajon mennyi az esélye, hogy egyszerre
látok egy Lamborghini Diablo-t és egy Lotus Espritet. Szerencsére nem bonyolódtam bele túlságosan a
számolásokba, mert Brünnig elhúzott mellettem vagy tucatnyi Ferrari (köztük a Prágában
lefényképézett 355-ös is), egy rahedli Porsche, néhány Aston Martin és vagy öt Lamborghini
Diablo/Murcielago. Még hosszan sorolhatnám, mi minden villant el mellettem: Dodge, Nissan, Lexus,
BMW és néhány veterán autó - bár ezek a roncsok csak olyan 200-250 között mentek. Bevallom őszintén,
bennem is felhorgadt a férfivirtus, egy kicsit oda is léptem és vagy 4-5 aranysorszámos gépet lealáztam,
köztük egy jó húsz méter hosszú Hummer limuzint.
Nej diszkréten sikoltozott.
Itthon egyből szétnéztem a neten, mert nem értettem ezt az egészet - ugyanis még az M1-en is láttunk
Ferrari-kat.
Kérem, itt a magyarázat a sajtóból:
" A GUMBALL 3000 RALLY 1999-BEN INDULT ÚTJÁRA, AMIKOR EGY BRIT VÁLLALKOZÓ, MAXIMILLIAN
COOPER IHLETET MERÍTVE A CANNONBALL RUN (ÁGYÚGOLYÓ FUTAM) CÍMŰ FILMBŐL, KITALÁLT EGY
EURÓPÁT ÁTSZELŐ AUTÓVERSENYT BARÁTAI SZÓRAKOZTATÁSÁRA. A VERSENYZŐK KÖZÖTT VOLTAK
BANKÁROK, VÁLLALKOZÓK, ÉJSZAKAI MULATÓK TULAJDONOSAI, AKIKHEZ KÉSŐBB HOLLYWOODI
HÍRESSÉGEK, MODELLEK ÉS DIVATTERVEZŐK IS CSATLAKOZTAK. A RÉSZTVEVŐK CSAK NAGYON DRÁGA,
KÜLÖNLEGES AUTÓKKAL INDULHATNAK A RALIN, ÉS NEVEZÉSI DÍJAT IS KELL FIZETNIÜK, AMI
ÉRTESÜLÉSEINK SZERINT ÖTEZER FONT (KÖZEL KÉTMILLIÓ FORINT). A VERSENYZŐK HAT NAPON ÁT NAPI
HATSZÁZ MÉRFÖLDET TESZNEK MEG, MINDENFAJTA RENDŐRI VAGY KORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁS NÉLKÜL
VERSENYEZNEK A KÖZUTAKON, ÉS MINDIG BULIVAL ZÁRJÁK AZ ESTÉKET.
AZ IDEI GUMBALL RALLY MÁJUS 14-ÉN INDULT LONDONBÓL. A BRIT FŐVÁROSBAN A VILÁGHÍRŰ FORMA
1-ES AUTÓVERSENYZŐ, JENSON BUTTON ADTA MEG A "KEZDŐ LÖKÉST" A 3000 MÉRFÖLDES RALINAK. AZ
ELSŐ ÁLLOMÁS PRÁGA VOLT, MAJD BÉCS ÉS BUDAPEST. KEDDEN DUBROVNIKBA INDULTAK A
VERSENYZŐK, ÚTJUK INNEN SZICÍLIÁBA ÉS RÓMÁBA VEZET, HOGY AZTÁN FIRENZE ÉS MONACO UTÁN
MÁJUS 20-ÁN, PÉNTEKEN FINISBE ÉRJENEK A MONTE CARLÓ-I KASZINÓ TÉREN."
Nos, nem is jártam messze az ágyúgolyóval. És ezek mind elhúztak mellettünk...
Azért hamar megtudtam, hogy már hazai pályán vagyunk. Győr környékén hullafáradt voltam, de vagy
40 kilométeren keresztül nem volt még csak egy parkoló sem. Ehelyett nézhettem a figyelmeztetéseket,
hogy ‘A fáradtság veszélyes útitárs’. Még jó, hogy ilyen recés volt a felfestés, mert az fel-felriasztott, ha
ráhajtottam.
Pesten még elmentem tankolni. Amíg a bankkártyával szórakoztak, gondoltam, megnézem
tulajdonképpen ki is nyerte a hokivébét. Levettem egy sportújságot, az első oldal semmi mással sem
foglalkozott, csak azzal, hogy egy f@sz sportvezető a Fradinál mit hordott össze a többi f@sz Fradi
sportvezetőről.
Édes Istenem, hazaértünk.

Mi volt még? Ja, persze, bementünk a brünni Tesco-ba. Csak a szokásos dolgok: barna Kozel, hermelin,
kornspitz.
Ennyi elég is a jóból.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/PRAGA2005

Előljáróban annyit, hogy nem a legjobb előzményekkel vágtunk neki ennek a nyaralásnak; két ügyfél is
tesztelte az idegrendszerem határait és számomra is megdöbbentő rugalmasságot találtak. Mindehhez
hozzá kell számítani azt a balszerencse sorozatot, amely elkapott minket... szóval ha túl sötétnek
éreznéd e beszámolót, gondolj arra, lehet, hogy miattam sötét, nem a hely miatt.

2005.06.18; SZOMBAT
A tavalyi hihetetlen széria után idén a hűtővíz döntött úgy, hogy túl higgadt vagyok. A kocsi kétszer is
megjárta a szervízt, azt mondták, hogy teljesen oké. Tény, hogy egy csomó olyan dolgot is megcsináltak
rajta, melyekről nem is tudtam és igazuk volt, mert nagyságrenddel jobb lett a gép, amikor visszaadták
- de az esti pakolásnál vettem észre, hogy már megint jópofa tócsa vigyorog a dög alatt. Mondjuk
mehettem volna egy nappal később is, de úgy döntöttünk, hogy megrizikózzuk az utat: a tócsa nem volt
nagy és bíztam benne, hogy csak azért volt, mert a kocsi meglehetősen oldalra dőlve parkolt. Jól
felpakoltunk hűtővízzel, aztán hadd szóljon.
Hajnal kettőkor indultunk. A harmadik saroknál vettem észre, hogy gáz van: sötét a műszerfal. Egy
hangyafüttynyi égő most unta meg az életét, emiatt viszont nem világított egy műszer sem. Na jó, tudok
én fülre is vezetni, rendőr meg úgysincs éjszaka, csókolom.
Csakhogy nem számoltam a kocsi tulajdonságaival. Ez ugyanis egy bazi nagy limuzin, 3 literes 200
lóerős V6 motorral. Én kellemes tempóban mentem, a kocsiban a csendet csak az együttérző családtagok
horkolása törte meg néha - szolíd éjszakai kocogás volt. Gondoltam én addig, amíg Siófoknál kétoldali
benzinkutak között éppen kamionokat előztem és össze nem jött annyi világosság, hogy meglássam az
órát. A fények miatt ugyan lassítottam, ennek ellenére a mutató 190-en állt. Ezek szerint szép szolídan
lekocogtunk Siófokig 220-szal.
Hajnalban már egy horvát autóspihenőben ébredezett a család. (Eltekintve Nejtől - neki egész úton nem
sikerült egyhuzamban huszonkét percen keresztül ébren maradnia.)
Én még elrohantam vécére, mert reggelenként szigorúan be kell ülnöm egy körre. Elég nagy tömeg volt
és ez a mostani akció sajnálatosan hangosra sikerült: de egy harsány ‘zum wohl!’ felkiáltással sikeresen
a németekre kentem a dolgot.
Ahogy haladtunk délre, úgy kezdett a hűtővíz hőfoka is emelkedni. Jó száz-százötven kilométerenként
megálltunk, kapott 1 deci friss vizet és mentünk tovább. Sibenik környékén vége lett a sztrádának, bejött
valami hegyi út, ekkor azért beaggódtam. Végül ötletem támadt: a kocsinak különálló, jócskán
túlméretezett klímaventillátora van, azaz ha bekapcsolom a klímát, akkor nemcsak nekünk lesz jó,
hanem a motor is extra léghűtést kap. Így is történt. Az is feltűnt, hogy ha nyomtam a gázpedált mint
hülye, akkor leesett a hűtővíz hőfoka. Hát, ezen nem múlt. Ugyan az infarktus kerülgetett, amikor
pihenőkbe állva a kocsi alá néztem és láttam, milyen tócsákat hagyunk és hogy vízben fürdik az alja de haladtunk.
Egy idő után azért feltűnt, hogy a tócsák jóval nagyobbak, mint amennyi vizet utánatöltök. Tapintásra
fagyállós hűtővíz volt, és nem igazán értettem a dolgot addig, amíg bele nem néztem a csontszáraz
ablakmosótartályba: basszus, biztos abból folyt a nagyja és télen abban is valami fagyállós cucc volt.
Innentől sokkal nyugodtabban mentünk tovább. Nem is volt semmi baj, még azt a 60 kilométeres
eltévedést is mosolyogva vettem tudomásul. (Csak szólok: ha valaki az új sztrádán éri el a sztráda végét
Split felett, és Omis felé akar továbbmenni, még véletlenül se menjen a Dubrovnik tábla után a
körforgalomban: ez ugyanis elviszi a francba valami északnak tartó hegyi útra. Be kell csűrni Splitbe

és onnan továbbaraszolni a tengerparti úton. Amennyiben persze az úticélunk Brela után van, akkor
viszont már érdemes a hegyek felé kerülni - ezzel megússzuk a hirhedt omisi dugót.)
AZÓTA PERSZE TOVÁBBÉPÍTETTÉK A SZTRÁDÁT, SZÓVAL NYUGODTAN LEHET MENNI DUBROVNIK FELÉ IS
TOVÁBB.
Fél kettőre értünk le Omisba, piszok meleg és egy kedves házaspár fogadott. Birtokba vettük a
lakókocsit. Első legfontosabb teendőként bevágtam egy sört a fagyasztóba, második legfontosabb
teendőként pedig elmentem boltba hideg Karlovacko-ért. A fagyasztó tudta a dolgát, mire visszaértem,
betonkeményre fagyott a sör. De én se ma jöttem a hathuszassal, két hideg sört hoztam. Lelkibéke
helyreáll.
Kipakoltunk, berendezkedtünk, megmutattuk magunkat a tengernek. A napocska is megrázta magát,
közölte, hogy az elkövetkező héten a zsírt is le fogja izzasztani rólunk.
Én még átnéztem a kocsit és megtaláltam a lyukat: az egyik gumi hűtővízcső tetején van egy műanyag
légtelenítő csavar: ez tört el és a tömítéssel ellátott feje a kezemben maradt, amikor megfogtam. Nem
egy nagy ügy, de szerszám nem volt, a tengerparton meg megbízható szerelőt keresni, idegen nyelven...
ennél azért felhőtlenebb nyaralásra számítottam.
A legmegdöbbentőbb tapasztalatot gyerekeink okozták. Egy évvel ezelőtt még kézbentartható szolíd
apróságok voltak, mostanra meg igencsak kinyílt a szájuk. Nemhiába, dolgozik az iskola, minden téren
szívják magukba a tudást.
Szokás szerint megkezdtük az áttérést a mediterrán életstílusra, este bőséges vacsora, utána jó sokáig
kártya, beszélgetés. A csajok bevállaltak egy kétszemélyes haltálat, volt rajta minden: egy csomó
garnélarák, grillezett tintahal, polip, makréla. Meglepetésemre az eddig mereven elzárkózó Barna is
beszállt a halzabálásba (persze miután becsapta saját grilltálját), és sorra nyomta le a scampikat meg a
tintahaldarabokat. Én próbáltam megadni az alaphangot, időnként figyelmeztettem Nejt, amikor a
tintahal ágasbogas részeit kezelte, hogy ‘pont most nyiszálod az agyát’, de csak udvariasan vigyorogtak.
Vacsora után pánikszerű alvás.

2005.06.19; VASÁRNAP
Este azt beszéltük, hogy reggel mindenki addig alszik, ameddig akar. Egy besötétített, klimás
lakókocsiban ez merész elképzelés volt: Nejjel 11-kor keltünk, a kölykök délben. Vannak kétségeim,
hogyan lesz ebből hétfő reggel hatkor halpiacra menés.
Körbeszaglásztunk: van egy csomó közös program a magyar lakókocsis kolóniának. Erről az a Monty
Python jelenet jutott eszembe, amikor két remete találkozik a hegyoldalban, beszélgetni kezdenek, majd
menetközben apránként kiderül, hogy egész remetekolónia él együtt.
Ami biztos, hogy mi nem ilyen nyaralást terveztünk. Csavarogni akartunk, magunktól kirándulgatni,
elmászkálni a közeli városokba - de mindezt a kocsi egy elegáns mozdulattal keresztülhúzta. Egy
beletört műanyag csavart még csak megfúrni sem merek, mert félek, hogy sorja kerül a hűtővíz
rendszerbe. Valószínűleg nyakonöntöm gumiragasztóval, rányomom a csavarfejet, körbetekerem
szigszalaggal, a hűtökörbe meg borítok tömítő folyadékot. Talán hazáig kibírja. Persze ehhez még
gumiragasztót és hűtőtömítő folyadékot kell szereznem.
A nyaralásnak szvsz az a lényege, hogy az ember elengedi magát, megszokott gondjait egzotikusakra
cseréli... hát, most nem ez van. Megint a kocsi. Egy filléres alkatrész, melynek a hibája elég hamar

kiugorhatott volna, ha indulás előtt el tudom vinni átnézetni. De én inkább ügyfélnél cucliztam 20
órákat.
Na mindegy, megadóan feliratkoztunk az összes közös programra. Ezt is el kell kezdeni valahol.
Délután sétáltunk a városban, felmentünk az alsó erődbe, jó volt. Ha az ember sziklákra gondol, az jut
eszébe, hogy óriás, meg hogy fenséges: de ezek szépek voltak. A fák, a kaktuszok ahogy próbáltak
megkapaszkodni a résekben, a tengervíz, ahogy a sziklák lábainál befogadta a folyót, a város, amely a
növényekhez hasonlóan beletapadt minden résbe - szép.
Bent is vacsoráztunk. Lehet vitatkozni, hogy kinek melyik a kedvenc mondata, mellyel a pincér
lereagálja a rendelést; az itteni nálam mindenesetre dobogós. Négyszemélyes asztalhoz ültünk le, a
hölgy felvette a rendelést, körbenézett, majd átültetett minket egy hatszemélyes asztalhoz, mondván,
hogy az előző asztalra nem fog ráférni a kaja.
Este kártyáztunk jó sokáig, igaz ránktört valami viharos szél, de senkit nem zavart.

2005.06.20; HÉTFŐ
Ébresztő hétkor, mert 8.30-kor gyülekező, és még boltba is el kellett menni reggeliért. Már ekkor elegem
volt a közös programból, pedig nem tűnt rossznak: motorcsónakkal felmegyünk a Cetinán a
Radmanove malomig... majd visszajövünk.
A problémáim a három pöttyel vannak. Ugyanis nem volt semmi program. Még az sem volt tiszta, hogy
mennyi időt leszünk fent, de annyit lehetett tudni, hogy max. félóra.
Eredetileg azt terveztük, hogy délután megyünk fel helyi erővel, fent vacsorázunk és visszajövünk.
Tény, hogy ez a verzió jóval drágább, nekem sokszáz kuna rémlett az emlékeimben .
IDEHAZA UTÁNAKERESTEM, AZ INTERNETEN 50 KUNA/FŐT ÍRT VALAKI. EZ BOSSZANTÓ: HA TUDOM, HOGY
CSAK ENNYI, AKKOR FELMENTÜNK VOLNA KÜLÖN IS. A KÖZÖS ÚT 30 KUNA/FŐ VOLT.)
Már a hídhoz vonulás sem sejtetett sok jót: a csoportból kirítt két mókamiki. Az egyik folyamatosan
igyekezett valami vicceset mondani, a másik meg az állandóan röhögő kontrás volt. Időnként még az
se kellett, hogy bárki mondjon is valamit.
Odafönt kaptunk fél órát, mely épp csak arra volt elég, hogy belessünk a konyhába, ahol bazi nagy
faszén ágy várt arra, hogy belesülyesszék a finomságokat tartalmazó zárt vasedényeket meg a
kenyérsütő formákat. Láttunk erdei bocsapályát, sétáltunk roppant hangulatos erdei ösvényeken,
nadrágszélig belegyalogoltunk a folyóba (rutinosak fürdőruhát is hoztak) és ettünk egy fagyit - de a
beülés a roppant hangulatos étterembe, néhány parázson sült pisztráng kényelmes bedörgölése - az
nagyon elmaradt. Ennek ellenére jó volt, de ha egyszer rendben lesz a kocsi és erre járunk, ide még
feljövünk.
Tartozok az igazságnak azzal, hogy van egy harmadik opció is: a kemping elől indul egy városnéző
kisbusz (egykor traktor) is, mely felvisz a malomhoz. Minden vasárnap délelőtt. Egyszer.
Azért van még mit finomhangolni az idegenforgalmi hozzáálláson.
Egyéni problémám, hogy bár gumiragasztót egyből tudtam szerezni, hűtőtömítő folyadékot sehol sem
találtam. De még csak azt se tudtam az általam ismert nyelveken, hogyan keressem.

Visszaértünk, fürödtünk egy orbitálisat a tengerben, utána bocsáztunk a parton, nagyon jó volt. Estére
grillezést terveztünk, a mindenféle kolbászokat időben megvettük. A csajok eredetileg halat akartak
sütni, de elsőre inkább csak ismerkedtünk az eszközökkel. (Mivel a kempingben tilos a nyílt tűz,
elektromos grillsütőt mellékeltek a lakókocsikhoz. Életemben nem találkoztam még eddig ilyesmivel.)
Nej hosszas meditálás után rátett a rácsra egy alufólia lapot, hogy ne égjen rá a dzsuva a fűtőszálra,
majd feldobta az első adag kóbit. Közben szinte egyszerre vettük észre a félmeztelen gyereken, hogy
egyáltalán nem üresben panaszkodott, amikor a szúnyogokra morgott: száznál több pattanás vigyorgott
rajta. Egyáltalán nem volt biztató látvány. Amíg a gyereket vizslattuk, félszemmel vettem észre, hogy
ég a grillsütő. Valahogy begyulladt a rács műanyag fogója, megolvadt és befolyt a fűtőszálhoz, ahol
vidoran lángolni kezdett. Dühösen felrúgtam a f@szba az egészet (ez legalább őszinte volt), majd
gyorsan lekapkodtam rászáradás előtt az olvadt műanyagdarabokat a tiszta részekről. (Később kiderült,
hogy tilos alufóliát rátenni, mert elvezeti a hőt a nem hőálló részekhez. De akkor hogyan pucolom le a
ráégett zsírt a fűtőszálról? Kalgonnal?)
Nej közben elment kinyomozni, hol van az orvosi ügyelet. Jó messze.
Az orvos szerencsére beszélt angolul, de egy szónál kegyetlenül megállt a tudomány. Pedig készültem,
mert éreztem előre, hogy ez gond lesz. Megnéztem a szótárban: chicken pox. Csirkehimlő... magyarosan
bárányhimlő. Mely már megvolt a gyereknek. Csakhogy az orvos nem ismerte ezt a szót. Mi meg a latint
nem (varichella?), melyet állandóan emlegetett, a horvát verzióról nem is beszélve. Végül Nej hívta fel
egy ismerősét az INA-nál, így tisztázódott, hogy ugyanarról beszélünk. Gyorsan kipengettük a vizsgálat
díját, elrohantunk gyógyszertárat keresni, de persze mire megtaláltuk, félórája be volt zárva.
Szervezhettük át a kedd reggelt, mert ugye a bracsi hajókirándulásra már be voltunk fizetve és ez
szintén korán induló program volt.
Aznap este csak ültem a székben és zakatolt az agyam: fogalmam sincs, hogyan fogunk hazajutni... itt
van a gyerek valami rejtélyes betegséggel, a helyi orvos tanácstalan... és nemrég tettünk tönkre egy
mittudomén milyen értékű elektromos grillsütőt. Finoman szólva az összes tököm tele volt. Tényleg
nem akármilyen hetem volt a nyaralás előtt és most pihenés helyett is csak szívunk.
De egyébként az egész családon úrrá lett a letört hangulat. Én legszivesebben összepakoltam és
indultam volna haza. (Az orvos előtt elmentünk zuhanyozni. Álltam a forró víz alatt és rázott a hideg
az idegességtől. Mint később megtudtam, Nej ugyanígy járt.)
Hihetetlenül frusztráló volt látni, hogy az emberek körben boldogok, élvezik a vakációt - nekem meg
még ennyi sem jutott, pedig megszenvedtem érte. Ott ültem begörcsölve, idegesen, fogcsikorgatva.
Szótlan, gyors alvás lett a vége.

2005.06.21; KEDD
Képzeld hozzá, hogy ezt a részt halszagú ujjakkal pötyögtem be.
A tegnapi rossz hangulat reggel is megmaradt - nem kis mértékben az újabb korai kelésnek
köszönhetően.
Meglepődve tapasztaltam, hogy a mellettünk lévő, durván húsz sátorban dorbézoló százegynéhány
cseh fiatal valamilyen félkatonai szervezet tagja. Reggel valami ordítozó hapi - a general major
megnevezést hallottam ki a jelentésből – tartott eligazítást nekik.

Végre nyitva volt a gyógyszertár, sikerült megvennünk a gyógyszert és még egy ezres calcium sandozt
is. (A gyógyszernek is örültem, mert hatóanyaga alapjan allergia ellen való volt. Kicsit tartottam tőle,
hogy bárányhimlőre kezdik kezelni a gyereket.)
A hajóindulás előtt belefért még egy fagyi is, odafent jó helyet harcoltunk ki magunknak, elég messze a
mókamiki csapattól.
Kezdtünk éledezni. A hajón megkínáltak valami kerítésszaggató vegyigyümivel. Én lenyugodtam tőle,
Nej viszont lekókadt. Kaptunk még valami borzasztóan rossz vörösbort is. Engem a mályinkai
rettenetesre emlékeztetett.
SZÉLESKÖRŰ HAVERI TÁRSASÁGGAL SZOKTUNK RÉGEBBEN A BÜKK-FENNSÍK SZÉLÉN ERDÉSZHÁZAT
BÉRELNI, A GŐZT LEERESZTENDŐ. EGYSZER ELSZÁMOLTUK A BORT, EGERBE MEG SENKINEK SEM VOLT
KEDVE ELMENNI, ÍGY MEGNÉZTÜK, VAN-E VALAKINEK BORA A FALUBAN. BÁRCSAK NE LETT VOLNA. AZ
ELSŐ KÓSTOLÓ UTÁN KIMENEKÜLTEM A PINCÉBŐL, MISZERINT ‘ÉN VEZETEK!’ A TÖBBIEK PRÓBÁLTAK
UGYAN MEGLÉPNI, DE AZ ÖREG ELKAPTA A LÁBUKAT A MEREDEK LÉPCSŐN ÉS VISSZAHÚZTA A
SZERENCSÉTLENEKET, HOGY ‘UGYAN MÁR, FIATALEMBEREK, IGYANAK MÉG EGY POHÁRRAL EBBÜL A
BORBÓL!’. A VÉGE AZ LETT, HOGY A FIATALEMBEREK NÉMELYIKE ÖSSZERÓKÁZTA MAGÁT IS ÉS A LÉPCSŐT
IS. ETTŐL MEGNYUGODOTT AZ ÖREG, IMHOL ELEGET TETT A VENDÉGLÁTÁS SZÍVES HAGYOMÁNYAINAK.
MEHETTÜNK.
Brac szigeten először Postirán kötöttünk ki. A városnézést kis híján meghiúsította, hogy a főcsapásnak
számító úton egy traktor megakasztotta a turistaforgalmat. Azt mondta a melós, hogy kerüljük ki őket
a sikátorokban. Én meg már meg voltam győződve, hogy eddig is sikátorban járunk.
A város szép volt, a templom is, de nekem megint előjött a turistafóbiám: túl sok ember igényeit kell
összehangolni egyszerre és ezen mindenki veszít. Mi pl. nem mentünk fel a templomtoronyba, pedig
szerettem volna - de a sok ember beszorult, a csoport meg nem tudott várni. A hajót pár ember így is
csak futva érte el.
Utána átmentünk egy remek kis öbölbe - Lovrenica: puha homokos part, kétoldalt sziklákkal - és
mindenki jól érezte magát, eltekintve a hajó mindenesétől, akinek körülbelül száztizenhét makrélát
kellett kibeleznie és megsütnie. Búvárkodtunk, úsztunk, fürödtunk... remek volt - bár Barna egyre újabb
területein vettünk észre kiütéseket. Meggyőztük magunkat, hogy még nem hat a gyógyszer. A
gyereknek meg semmi baja nem volt, vidáman ugrált, élettel teli rohangált, elrágta volna a hajó
vasrudait is.
Könnyen ki lehetett találni, mikor lesz ebéd, ugyanis a hajót már előtte körbevették a jó időérzékű halak.
A halakat meg a sirályok. Tanúi lehettünk, hogyan avatkozott bele az ember egy öböl élővilágába: mivel
mindennap délben kiköt itt egy hajó, amelyről turisták kenyérhéjat hajigálnak a vízbe, a halak
rászoktak, hogy 12.30-kor odagyűljenek. Csakhogy ezt kifigyelték a sirályok is, azok is odagyűltek - de
nem ám a halért: ezeknek is a kenyér kellett. Szószerint a halak szájából kapkodtak ki a kenyeret - mely
halak keserűen kiálthattak bele a puszta vízbe, hogy kizökkent a világ, óh, kárhozat.
A halhoz bőségesen szolgáltak fel innivalót - ugyanazt a bűn rossz bort, melyet idefelé már
megkóstoltattak. Ugyan nyolc személyre raktak ki egy litert, de egy asztal kivételével gyakorlatilag tele
üvegeket vittek vissza. A maradék alapján elmondható, hogy tényleg bőséges volt a kínálat. (Én azzal a
klasszikus mondással rendeztem le a palackot, hogy túl rövid az élet és túl sok a jó bor ahhoz, hogy
mindenféle szar lőrét megigyunk.)
Kikötés előtt persze még felerősítették a zenét, az idegenvezető hülye maszkban táncolva igyekezett
feldobni a hangulatot, leszálláskor mindenkit megkértek, hogy nemi és szexuális identitásától függően
kézfogással vagy puszival búcsúzzon el a mindenes matróztól - azaz azt kell mondjam, hogy az omisi

kalózok unokái haladnak a korral és megtanulták, hogy dikics helyett marketinggel kell elszedni
áldozataiktól javaikat. A kikötőben ugyanis szép számú tömeg állt, akik csak azt látták, hogy tombol a
zene, leszálláskor a bódult és jókedvű utasok körberajongják a matrózt; mindenki túlfűtött és heppi.
Nyilván rohantak ők is befizetni.
(Félre ne értsd, nem a bántó szándék beszél belőlem. Ez csak egy apró trükk és mi nagyobbrészt tényleg
jól éreztük magunkat a kiránduláson. A beírás pillanatában a kezem még mindig halszagú volt,
időnként diszkréten halszagúakat böffentem - ilyet utoljára 15 évvel ezelőtt csináltam a Tisza-parton.
Itt megfogadtam, hogy egy hétig viziember leszek és a kezdet nem volt rossz: a hal tényleg jó volt.)
A kemping felé sétálva újabb bemutatót kaptunk a német nyelv szépségeiböl. (Tudom, oximoron.) Ugye
napok óta keresek hűtőtömítő folyadékot. A nyelvi nehézségek ellenére áttúrtam eddig egy benzinkutat
meg egy autósboltot, de sehol semmi.
Erre hazafelé a Közértben rámvigyorgott egy flakkon, mely igen gyanúsan nézett ki. Viszont csak horvát
és német nyelvű szöveg volt rajta. Azt mondta németül, hogy Autokühler Abdichtung. Gyanús volt, de
nem mertem bevállalni, mondván, hogy a Dichter az költő - nehogymá vegyünk valami folyékony
költeményt. Erre a kempingben megnéztem a szótárban; Dichtung: sűrítés, tömítés, költészet,
költemény. Azannya. És még erre a nyelvre mondjuk azt, hogy nincs benne semmi költői: amikor
pontosan megfogva a lényeget, ugyanazt a szót használja a sűrítésre, mint a költészetre? Gyorsan
vettem is egy flakonnal.
Tulajdonképpen meg is nyugodhattam volna, de ez nem olyan hét volt. Este vacsorát sütöttem (a
tegnapi kolbászt, teflonban) és egy adagot olyan szerencsétlenül tettem be, hogy egy jó evőkanálnyi
forró olaj a tenyerembe loccsant. Piszok sokat szentségeltem, ingajáratban közlekedtem a mosdó és a
lakókocsi között, végül egy vizes törlővel kötöttem be a kezemet. Szomszédaink - akik nagyrészt tanúi
voltak eddigi szerencsétlenkedéseinknek - már nem is szóltak semmit. Végül megoldottam, kivettem
egy hideg dobozos sört a hűtőből és azt markolásztam. Azt terveztem, hogy a törlővel valahogy
rögzitem a kezemhez és akkor egyfajta ’sínben’ lesz a tenyerem, de az esti kártyaparti alatt
meggyógyultam. (Pedig Nej már készült a fényképezőgéppel.)
Ez is alátámasztja egyik elméletemet: a fájdalmak egy része pszichés alapú; ha az ember el tudja róla
terelni a figyelmét, egyszer csak elmúlik. Elégedetten vettem tudomásul, hogy az ijesztő esti
gyomorfájáson is úrrá tudtam lenni egy váratlan elalvással. Majdnem azt írtam, hogy ‘váratlan
fájdalom’, de azért az túlzás lett volna: pálinka, bor, kávé... mind-mind szigorúan tilos. Az idegeskedés
is. (Sátáni kacaj.)
EGY KIS MAGYARÁZAT: REFLUXBETEGSÉGGEL KOMBINÁLT REJTÉLYES GYOMORPANASZAIM VANNAK. HA
TARTOM A DIÉTÁT, NINCS BAJ. DE ÉLETKEDV SEM. IDŐNKÉNT, HA RÉGÓTA TÜNETMENTES VAGYOK, KI
SZOKTAM RÚGNI A HÁMBÓL. VAN, AMIKOR MEGÚSZOM. VAN, AMIKOR CSAK APRÓ FÁJÁSAIM VANNAK.
ÉS VAN AMIKOR KIÚJUL EZ A VALAMI ÉS OLYAN POKOLI ÉLES ÉS CSILLAPÍTHATATLAN FÁJDALMAIM
VANNAK ÉJSZAKA HAT ÓRÁN KERESZTÜL, HOGY LEGSZÍVESEBBEN PUSZTA KÉZZEL TÉPKEDNÉM LE A FALI
CSEMPÉKET.
UTÓLAGOS KIEGÉSZÍTÉS: AZÓTA ELTELT EGY CSOMÓ ÉV, A REJTÉLYES PANASZOKRÓL KIDERÜLT, HOGY
EPEKŐ, DE NEM IS KEVÉS. 2006 ŐSZÉN MÚTVE LETT.
Ja, és időközben a cseh félkatonai alakulat egységes tömbként berúgott. Gondolom, vezényszóra.

2005.06.22; SZERDA
Mára maradt utolsó szervezett 'megpróbáltatásunk', rafting a Cetina völgyében.
Először megijedtünk, mert a megbeszélt időben senki nem volt a megbeszélt helyen - se a csoport, se a
busz. De azután megnyugodtam, mert megláttam közeledni a csoportot. De nem sokkal később újból
felszaladt bennem az ideg, mert láttam, hogy a két mókamiki és családtagjaik jönnek. Nem tehetek róla,
borzasztóan irtózok azoktól a figuráktól, akik állandóan a részegek indokolatlan jókedvében
lubickolnak - különösen akkor, ha az arcukra van írva, hogy ezzel a habitussal mekkora májernek
képzelik magukat.
Na, mindegy, nem ők voltak a legrosszabbak, fönt az indulásnál hozzánk löktek egy sörökkel,
töményekkel remekül felszerelt - garantáltan indokolt jókedvvel bíró - horvát társaságot is. Jó volt nézni,
ahogy mindenki taktikázott, nehogy velük kerüljon egy csónakba. Azért a totális káosz ellenére a
szervezők értették a dolgukat, végül mindenki megfelelő csónakba, megfelelő társaságba került (értem
ez alatt azt, hogy nem lett túl sok gyerek egy hajóban, magyar magyarral, stb...)
Az első próbaperdülések után hamar megcsináltuk az éles pördüléseket is, aztán Captain Nemo (így
hívták a vezetőt) átrendezte a társaságot és onnantól már csúsztunk, mint olajos hal a klotyin.
Egyébként nagyon jó volt, kicsit egyszerűke, mindenesetre a gyerekek sem fáradtak el túlságosan, sőt,
végig élvezték a túrát.
Két olyan rész volt, ahol ki kellett szállni a csónakból. Az egyik hely igen durván sziklás volt, a másiknál
meg a csónak se fért el. Ez utóbbi volt az izgalmasabb, itt ugyanis gyalog is csak úgy lehetett
továbbmenni, hogy az ember vagy sziklát mászott, vagy jó magasról beugrott a vízbe. Itt lett érdekes a
dolog, ugyanis Nej feljön utánam bárhová, de lejönni magától sehonnan sem tud. Mondhatni lemászás
komplexusa van.
Külön pikantéria, hogy nekem viszont valamelyik ősöm hegyikecske lehetett, mert én meg imádok
minden lehetetlen helyre felmászni. Anno Veszprémben az unalmas esti óráimat a város jellegzetes
épületeinek megmászásával töltöttem. Bocs, püspöki palota. Bocs Államigazgatási Főiskola Kollégium.
Nos, ez be is jött, mire Nejt leimádkoztam a szikláról, erotikus sikkantásai betöltötték a völgyet.
De tényleg jó volt. Még turistakomplexusom sem volt. Nemo pont azt a csónakot jelölte ki ellenségnek,
amelyiken kedvenceim ültek. A háború abból állt, hogy ha a közelünkbe kerültek, evezés helyett minél
több vizet kellett a nyakukba locsolni. A jó öreg Captain annyira komolyan vette a háborút, hogy amikor
kikötés után mi már a fák alatt álldogálltunk és meglátta az ellenséges alakulatot, ‘FIRE’ felkiáltással
felkapott egy evezőt és gyalog rohamozta meg a csónakot. Egyedül Barna és én követtük. Öszinte
felbuzdulással.
A többiek értetlenül bagóztak.
A délutáni alvás után vettem észre, hogy milyen hülye helyeken is le lehet égni. Az még oké, hogy
amikor tegnap a hajókiránduláson átúsztuk az öblöt a gyerekkel, akkor szénné égett hátul a nyakam.
De ma a raftingon mindkét combom felső fele és a lábfejem váltott püspöklilába - ez utóbbi
természetesen megőrizve a szandál mintázatát.
Este vacsora a kemping éttermében. Szóba került a szombati vacsora, ahol Nej egy csomó egzotikus
állatot végzett ki:
- Nem hiszem el, hogy a garnélarákból csak az a kis darab ehető a potrohából. Például mi van a fejével?
- értetlenkedtem.
- A feje, az üres.

- Ja, nem tudtam, hogy nőstényeket kaptál.
Népszerűségi index égbeszök.
Viszont kártyázás közben beindultak a kabócák, mely nem csak azért öröm, mert szeretem a hangjukat,
hanem ez egyfajta jelzés is: innentől itt a jó idő, elindult a szezon.

2005.06.23; CSÜTÖRTÖK
Letudtuk az összes közös programot, mára nem terveztünk semmit. Ma pl. 11-kor keltem, de
sajnálatosan nem jószántamból. A tegnap esti kései és bőséges vacsora megtette a magáét, fél háromkor
ébresztett az az átkozott fájdalom. (Ha rendben vagyok, akkor nem szokott probléma lenni egy kései
étkezés. De itt nem voltam rendben. Csak úgy hittem.)
Szerencsére ez egy gyengédebb roham volt, csak akkor fájt elviselhetetlenül, ha feküdtem. Bevettem a
gyógyszereket, kiültem a lakókocsi elé és egy, direkt erre a célra feltöltött könyvet olvasgattam a
palmtopon. Így virradt rám a hajnal, beindultak a kabócák - ez is egy élmény volt. Reggel hatkor múlt
el fájás, mehettem aludni.
Ebéd utáni szieszta. Eredeti terv szerint ma másznánk meg a felső erődöt.
Barna felnézett a hegyre és megszólalt:
- Elméletileg még megmászhatnánk.
A tűző nap szemlátomást olvasztotta a köveket. A szikla - térkép alapján - 330 méter magas, az ösvény
olyan 350 méter hosszú lehet. A színusz alfát könnyen ki lehet számolni.
Lassan én is felnéztem:
- Elméletileg igen. Gyakorlatilag ott rohadjon meg.
Nem vagyunk ennyire satnyák, de sokat rontott a helyzeten, hogy a kocsi kidőlt a sorból. A hegy feléig
ugyanis visz szerpentin, onnan szoktak az emberek felkapaszkodni egy majdnem függőleges ösvényen.
Nekünk az egészet gyalog kellett volna lenyomnunk, úgy, hogy senki nem tudta honnan indul olyan
ösvény, amely végigvisz. Ráadásul a helyiek szerint a szikla csak hajnalban mászható.
Szimbolikus vacsora: a csajok nagyon finom halat vettek a piacon, fokhagymásan megsütötték és a
szabadban terítve elfogyasztottuk. Csakhogy egy extra pofátlan légy úgy döntött, hogy mindegyik halat
össze akarja mászkálni. Mivel a sütés és a fogyasztás egy időben zajlott, a család összes tagja mozgásban
volt - kivéve engem. Én a gyomrom miatt két darab virslit kaptam, így nekem kellett majszolgatás
közben folyamatosan hajkurásznom azt a kurva legyet.
Ilyen volt az egész nyaralás: összeszerveztünk minden jót, de mindig jött valami ‘kurvalégy’ és a
hajkurászása tönkretette az élményt.
A nagylány este jelentette be, hogy megvágta egy kővel a talpát és amikor megmutatta, már mélyen tele
volt kosszal. Kimosattam vele, de a sebhintőpor a nagy kapkodásban otthon maradt. Bíztunk benne,
hogy a tengervíz fertőtlenít.
Mókamikiék meg két kocsival arrébb átálltak ordibáló üzemmódba.
Viszont fogmosásnál kiszúrtunk egy iszonyatos lakókocsit: húsznál több karácsonyfaégő lánc díszitette,
az előteret néhány csícsás öntöttvas kerítésdarab határolta, mindegyiken muskátlis virágosládák, bazi
nagy parabolaantenna. Hilde magával hozta tüchtig udvarkáját a tengerpartra. (Vazze, még dísz ásót is
hozott otthonról. A fűszínű szőnyeg mellé szúrta le.)

2005.06.24; PÉNTEK
Hála a tegnapi diétának és a gyógyszerezésnek, végre egész nyugodt éjszakám volt, eltekintve az idióta
álmoktól. Azt álmodtam, hogy farokszépségversenyen indultam és diszkvalifikáltak. (Akit érdekelnek
a részletek: éppen jéghideg tengervízből jöttem ki és a zsűri hosszas matatás után sem találta a
versenyzőt.)
De félre bánat, örültünk. Indulás előtt megnéztük a hosszútávú időjárás előrejelzést és péntekszombatra hideg esős időt jósoltak. Kész szerencse, hogy erről a kabócákat elfelejtették értesíteni. Azok
csak reszeltek, a nap pedig tette a dolgát.
Reggel megtaláltuk, hogy hol lehet motorcsónakot bérelni. 1 napra 50 euró. Lett is volna kedvünk hozzá,
de semmi tapasztalatom sincs motorcsónak vezetés terén és amilyen passzban vagyok, tuti, hogy
zátonyra futunk, felrobban a motor és a cápák 1970 után ismét felfedezik Omist.
Üvegek hátán üvegek: nem kicsit kattantam ki. Itt tartózkodásunk alatt üveges söröket vásároltunk,
pedig nem voltak kispályások, 3 kunát számoltak a betétre. (3*36 HUF) Ma vittük vissza az üvegeket.
Kinyomoztuk, hogy a pénztárnál váltják vissza. Kipakoltuk. Némi iterálás után megtaláltuk a pénztáros
csajszival a közös német nyelvet. Erre közölte, hogy csak azokat az üvegeket váltja vissza, melyekről
blokkal tudjuk igazolni, hogy itt vásároltuk. Kifelé menet elég látványosan vágtam bele az összes üveget
a bejárat melletti kukába. Azért csak érződik még, hogy valamikori szocialista országban vagyunk.
EZ AZ ÜVEGMIZÉRIA TUDTOMMAL AZÓTA IS ÍGY VAN.
Spagettiporból ettünk egy gyors ebédet. Én keveset, mert aznap már nagyon észnél kellett lennem.
Szombaton jó tíz órás vezetés várt rám, nem kockáztathattam meg egy újabb virrasztást. Ebéd után
család elpilledt, én sör kiséretében kiültem az álcaháló alá. (Év elején állítólag volt egy nagy vihar, sok
fát kikapott. Ezzel a hálóval próbált a házaspár árnyékot varázsolni a lakókocsik közé. Eléggé
jelzésértékű volt a hatása.)
Olvasás közben felugrott egy meeting request figyelmeztetés a tenyérgépen: a szokásos céges pénteki
csoportmeetingre figyelmeztetett. Egészségetekre!
Mivel a mellettünk lévő lakókocsiban ekkor hallgatták meg nyolcadszor valamelyik Megasztár kazettát,
rájöttem, mi a legnagyobb bajom ezzel az egésszel. A lányok/fiúk tényleg bedobtak apait-anyait, a
lehetőségekhez képest nem is volt rossz, de azért fényévekre van a produkció az eredetitől. Az emberek
mégis ezt hallgatják, mert megszerették az előadókat. És kényszeredetten nekem is ezt kell hallgatnom,
pedig én nem is ismerem az énekeseket, csak azt tapasztalom, hogy az eredetivel összehasonlítva
mennyire gyenge a mutatvány.
Egyik este volt egy olyan rész, amikor kénytelen voltam én is a szobában tartózkodni a műsor alatt.
Aztán Torres Dani elénekelt valakivel egy duettet, én pedig nem bírtam tovább és gyorsan benyomtam
a dvd lejatszóba Nick Cave és Kylie Minogue eredeti klippjét - hogy frissiben lássák az orditó
különbséget. És ne legyenek igénytelenek, ne legyenek agymosottak, legyen fogalmuk a minőségről is.
De ez a szomszéd itt csak az élményt akarta felidézni és nem a zenére volt kíváncsi. Azért hallgatta
végtelenítve ezt az egy kazettát. Fél tizenegytől fél ötig.
Amikor ezt lejegyeztem, akkor vonyította el magát nyolcadszor egy liba, hogy ‘ez itt az én hazám’.
Sajnos ettől tartok én is.

Úgy terveztük, hogy este még sétálunk a városban, vacsorázunk bent valamit. ‘Halat!’ vágta rá egyből
a női szakasz. Barna, szegény, hallgatott. Ekkor az volt a munkahipotézis, hogy a garnélarák/tintahal
kombinációból valamelyik okozta a kiütéseket. Mindenesetre a kalcium és az antiallergén hatott
valamennyire, azóta nem volt újabb pattanás.
Én tartottam magam a diétához, egy háromnegyed pizzát ettem, óvatosan.
És roppant idiótán. Teljesen kiment a fejemből, hogy a paradicsom oxálsavra bomlik. Már a kemping
felé éreztem, hogy baj lesz. Az esti kártyázásnál esett le, hogy nagyon nagy a baj. Hiába szedtem be a
gyógyszereimet, azok csak a gyomorsav termelést fogták vissza. Az oxálsav gyenge sav, de pont ez a
kevés kellett, hogy megadja az utolsó lökést az éjszakai rohamnak. (Ez egy ilyen hülye betegség: kirúgsz
a hámból, nem történik semmi. Aztán pár nap múlva csinálsz egy enyhe félrelépést és nyakadba szakad
a pokol.) Szódabikarbóna persze égen-földön sehol. (Nem mintha ért is volna valamit.). Elrágtam
néhány pászkát tejjel, de csak annyit használt, hogy innentől nem üvöltöttem a holdat.
Végül éjjel egykor fogtam a palmtopot és elvonultam a tusolóba. Magamra zártam egy fülkét és ‘15 perc
forró zuhany / 30 perc olvasás’ blokkokkal kihúztam fél négyig. Ekkor ugyanis megszállták a terepet a
takarítók.
Fél ötig kamillateázgattam a lakókocsi előtt, amikor végre lecsillapodott annyira a fájás, hogy el tudtam
aludni.
EZEKET A TALÁLGATÓS, KINLÓDÓS RÉSZEKET NEM SZEDTEM KI, DE ÍGY, ÉVEKKEL KÉSŐBB VISSZANÉZVE
CSAK CSÓVÁLOM A FEJEMET. EPEROHAMOKRÓL VOLT SZÓ, MELYEK A KONKRÉT ÉTKEZÉSTŐL
FÜGGETLENÜL, TELJESEN KISZÁMÍTHATATLANUL JÖTTEK. ÉN MEG KERESTEM AZ ÖSSZEFÜGGÉSEKET ÉS
NEM ÉRTETTEM.

2005.06.25; SZOMBAT
Mondhatni, kialudtam magam. Tízig kellett elhagyni a kocsit. Eredetileg úgy terveztük, hogy délután
négyig még a kempingben maradunk, majd vacsora után indulunk haza, elkerülve a dugókat. Ennek
persze lőttek, nem bírtam volna ki egy éjszakai vezetést. Akkor már inkább a dugók - kérdés viszont,
hogy a kocsi kibírja-e ezt, hőségben?
És akkor rendezni kellett valahogy az agyonvágott elektromos grillt is. Csak azt tudom mondani, a
bérbeadó házaspár igen nagyvonalú volt: azt mondták, meg tudják javíttatni.
Kevéssel tíz után neki is vágtunk az útnak. Split után, az új sztrádaszakaszon megálltunk egy kútnál
tankolni. Azt hittem, kitépem az összes hajamat. Amíg álltunk, megint bazi nagy tócsa gyűlt a kocsi
alatt. Hűtővízszint: rendben. A ragasztás tartott, ott nem folyt. Ablakmosó vízszint: rendben. Abból sem
folyt. Alámásztam a kocsi alá, a folyadék nem volt se olajos, se glicerines, se piros; azaz se nem
motorolaj, se nem váltóolaj, se nem fékolaj, se nem ablakmosó, se nem hűtővíz. Akkor mi a fészkes fene
lehet? Félreálltam, felhívtam a szerelőt - és utána nem győztem pironkodni. Itt ül két műszaki
végzettségű mérnök, és egyiknek sem jut eszébe, hogy a klímának Carnot-ciklusa van és azon belül is
van egy játék a páratartalommal: a hűtendő teret szárítja, a magával szállított párát meg máshol
kicsapja. Ez a víz van nemes egyszerűséggel kivezetve a kocsi aljába. Direkt rászálltam, alánézegettem
a parkolóban pihegő autók alá és tényleg, elég soknál csöpögött a víz.
Korábban írtam, hogy van egy olyan szint, amikor az egyébként tanulni vágyó ember azt mondja, hogy
már mostan ez elég is, a jó pap meg bekaphatja. Ezt sikerült megint beállítani.
Innentől sima volt az út, leszoktam a hűtővíz-mutató bámulásáról, el is álmosodtam.
Adrenalinszintemet a zágrábi fizetőkapunál tornázták fel a normálist erősen meghaladó értékre.
Korábbi tapasztalatok alapján felkészültem minden piszkos fogásra, de ilyen pitiáner trükkre azért nem

számítottam. Ki volt írva a fémtáblára, hogy 27 kuna. Nej kiszámolta, odaadtam. Erre a hapi
magyarázott valamit és rámutatott a mögötte lévő elektromos táblára. Azon 39 kuna állt. Oké, Nej
kiszámolt még tizenkettőt, odaadtam. Ekkor a hapi felháborodva nekiállt karattyolni valamit és tartotta
a markát. Még véletlenül sem használt semmilyen általam ismert nyelvet, csak horvátul hőbörgött.
Mögöttem az autósok ekkor már kórusban nyomták a dudát. Végül megütötte a fülem a hadarásban a
‘pitty’ szó, kértem Nejtől még öt kunát, odaadtam és erre nyitotta fel a sorompót.
Ez legyen az utolsó kereseted, Jenő.
Olyan volt, hogy lefelé kétszer is ötforintost adtak vissza ötkunás helyett. Olyan is volt, hogy az ablaknál
se festett, se elektromos tábla nem volt, így bemondásra kellett elhinnem, hogy tényleg annyi az annyi.
De ilyen, hogy a kezébe nyomom a pénzt és letagadja... azért ez elég balkánira sikerült.

Alapvetően jó volt, gyűjtöttünk élményeket. A magyar telepet fenntartó házaspárra nem lehet egy rossz
szavunk sem: roppant kedvesek voltak, segítettek mindenben - amire rá is szorultunk, mert eléggé
összejöttek a bajaink.
De maga a forma az, ami nem vált be. Nyaraláskor én szeretek a magam ura lenni, nem pedig másokhoz
igazodni. Vagy ha már olyan a forma, hogy muszáj a csoport, akkor az inkább legyen nemzetközi.
Baromi kiábrándító volt, amikor Brac szigetén vonulva, egyik oldalt a sziklakerítést befutó
növényzetben, másik oldalt a sikátorokban lehetett gyönyörködni; erre mögöttem egy srác ’szép, mi,
geci?’ felkiáltással bökte oldalba a társát.
Emellett ha kolóniába mész, tetszik, nem tetszik, bele kell helyezkedned egy mikroklímába: Ki az a
János? Melyik az a Gizike? Az az orvos? Ilyen kinézettel? Bikiniben?
És persze el kell viselni azokat, akik erőszakosan akarnak pozíciót foglalni (társaság középpontja,
társaság bohóca) - azokat, akiknek ezek a viszonyítási pontok fontosak, mert önértékelésük nem olyan
erős, hogy önmagában is megálljon.
Csak azt tudom tanácsolni, hogy ha neked sem jön be a tömegben birkulás, akkor ne ugorj be a ránézésre
jónak - és méltányos árúnak kinéző programajánlatoknak. Az ár azért méltányos, mert nagy tételben
veszik meg a szolgáltatást - és ezután te már csak egy leszel a tömegből. Tudom, ez általában mindig
így van, de a nyaralást azért is szeretjük, mert ekkor egy kis időre úgy tűnik, mintha mégse.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/OMIS2005

2005 JÚLIUS
Akikkel szerencsére nem találkoztam a Kozel Klikkfest-en. Valószínűleg azért, mert a Redbull hiphop
sátor is valamilyen okból csendben maradt. Volt helyette betondöngölő heavy metal, jazzrock,
balkánetno és előmászott a múltból néhány zombi is.
Elég sokat vacakoltam szombat délig, hogy elmenjek-e: az idő bánatosan esős volt és ez szabadtéri
fesztivál esetén nem jó előjel. Különösen nem, ha az ember szabadban alvást tervezett. Nem mondom,
megoldható, csak meg kell emelni a betervezett sörök számát. (Azért nem árt vigyázni: vékony a határ
a nedves fűben alvás és a dagonyában röfögés között.)
Három óra körül érkeztem meg Érsekújvárra. Időközben itt-ott már kisütött a nap, de a helyszín igen
vizes volt. Szerencsére a Kozel egyáltalán nem. Az első mintavétellel elsétáltam a nagyszínpadhoz, ahol
valami noname, borzasztóan őszinte zenekar próbálta meghatni a közönséget. Különösen ez a rész
tetszett:
"ARRA NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK,
HOGY ELŐTTETEK JÁTSZHATUNK"
Velem együtt körülbelül harminc udvarias érdeklődő lézenghetett a nagyszínpad előtt.
Mindenesetre, kösz fiúk.
Átsétáltam a world színpadhoz. Valami szlovákiai magyar srác énekelt részletet az ‘István a Király’-ból.
Rögtön a dal után mészárosnak nevezte a címszereplőt és beszólt a jelenlévő magyaroknak a tavalyi
népszavazással kapcsolatban.
Inkább visszasétáltam inni még egy Kozelt.
De nem ez volt a mélypont. Miközben átszereltek a nagyszínpadon, bemondták, hogy a world sátorban
Vikidál Gyulával lehet beszélgetni. (Likvidál Gyula, ahogy Olivér cimborám aposztrofálta.)
Nos, beszélgetés nem volt: a hapi hol énekelt, hol beszélt. Amikor odaértem, éppen nemzethalált
vizionált, de a színpadon sajnálatosan csak az agyhalál jelent meg.
Playbackről ment az ‘István a király’ és Gyulánk - amikor az ő részei jöttek - rákaraokézott. Hihetetlenül
gagyi volt. A köztes részekben a szockorszak alatti mellőzéseit sorolta, próbált egyfajta lázadó
hangulatot teremteni. Úgy látszik, naív dolog volt azt hinnem, hogy az ügynökmúlt kiderülése után
legalább csendben marad. Sokáig el lehetett mondani róla, hogy szenilis öreg marha lett, aki
belemerevedett egy szerepbe, de legalább a hangja csodálatos. Jelentem, ez is elmúlt, teljesen hamis volt
a produkció. Időnként azért beszólt az érthetően passzív és csendes közönségnek, hogy gyávák vagytok.
Ez a tőle negyven centire csápoló seggrészeg fazont egyáltalán nem zavarta - a srác szemlátomást a
nagy ember zokniját nézte ki ereklyének. Remélem, meglett neki.
BARNA FIAM GYEREKKORI BESZÓLÁSA: ENNEK A MEATLOAF-NAK BAROMI JÓ HANGJA VAN. MAJDNEM
OLYAN JÓ, MINT A VIKIDÁLNAK.
A harmadik sör környékén hirtelen kíváncsi lettem a tisztálkodási részlegre. Toi-toi, és igencsak a
tűréshatárig csordulva. Nem csoda, hogy a sörrel telítettek inkább kisétáltak a patakpartra vízszintet
emelni. Furcsán működik az emberi agy: a férfiemberek elblattyogtak a fesztivál határát jelentő
patakpartig, hátat fordítottak a tömegnek és teljesen megnyugodva pisiltek a patakba; tudatuk
egyszerűen nem fogta fel, hogy a durván tíz méter széles patak túlsó partján elég nagy tömeg nézi mind
a zenei, mind a vizuális produkciót.

Estig nem is történt semmi érdekes - a Kozelek pusztításán kívül. Fél kilenckor jött a Beatrice; ez volt az
egyik olyan esemény, amely miatt úgy döntöttem, hogy mégis elmegyek.
Marhára kíváncsi voltam, hogyan játszanak tolókocsiban ülve.
Sehogy. A régiek közül egyedül Feró volt. A dobnál már a fia ült, se Suta, se Fater... és csak szomorúan
szipogtam, amikor eszembe jutott a színpad szélén csápoló két Simon. Feró szokás szerint iszonyúan
debil volt, de ezt legalább élethűen csinálja. A zenészek közül egy név volt ismerős, Hirlemann Bertalan
- ez mondjuk magyarázta a nekem kicsit sok operettdalt is.
De azért még mindig felállt a szőr a hátamon a Nagyvárosi farkasnál, pedig ma már tudom, hogy
mennyire mesterséges és kiszámított volt az a szám is - viszont a naív és lelkes fiatalkor emlékei
elsöpörték azt a köpcös cinikus disznót, aki most vagyok.
Néztem közben a közönséget: az előttem ácsorgó fazon pólójának hátán virított, hogy "Eddások XIII.
találkozója, Agárd, 98". Jézusom. Egyből Lovasi jutott eszembe:
"JAJ, NEMZEDÉKEM,
OLYAN JÓ, HOGY BOLDOGULNI LÁTLAK
SIKERÜLJÖN MINDEN,
MINT PATAKI ATTILÁNAK"
98-ig tizenhárom találkozó. Erre a bullshit zenére. Ezzel a nulla emberrel.
Érdemes számot vetni, hogy mi lett az egykori bálványaimmal: Schuszter, Waszlavik, Feró, Vikidál
számomra elfogadhatatlanul jobbra tolódtak, a régi lázadó szerepet nacionalista demagógiára cserélték.
Hobó beleragadt az önsajnálat végtelen mocsarába, lemezről lemezre egyre újabb elkeserítő
mélységeket fedezve fel magában. Pataki meg vigyorogva jutott el a lakodalmas zenéig.
Csoda, hogy mára cinikus lettem?
Persze, lehet hogy nálam is van hiba: az egyik zsebemben palmtop, a másikban mobil, ingzsebben
bankkártyák, hitelkártyák, többmillió forint fedezettel, a farzsebben útlevél - már van mit féltenem, már
egyáltalán nem 'minden mindegy', mint akkoriban.
De azért vigasztaló, hogy még mindig van kedvem itt állni egy Ricse koncerten, műanyag söröspohárral
a kezemben.
Fazonok: lufi a sapkára kötözve, az összes eddigi pohara egymásba pakolva, a sört a legfelsőből issza.
A szerelvény mérete jó negyven centi.
Mellettem egy csajszi maga elé teszi a sörét és ünnepélyesen letérdel... pedig a ‘Térdenállva’ majd csak
jó tíz perccel később jön.
Érdekes ismerkedési módszert gyűjtöttem: a fiatalember jó tíz méterről hozzávágta a leányhoz a
mobilját, majd odament, hogy bocs, véletlen volt. Ebből az én generációm kimaradt: a mi időnkben nem
volt mobiltelefon.
A késő éjszakai Besh-O-Drom koncert vége felé kerültem megint döntési helyzetbe: vagy bedöntök még
4-6 Kozelt, megcélozva a szalonspiccet és a kocsiban alvást, vagy beülök most - kiszellőzött fejjel - a
kocsiba, hazatépek és már aznap este ágyban, párnák közt. Tekintve, hogy a gyomrom miatt még
mindig szigorú diétán vagyok, emellett jelenleg én vagyok az egyedüli, aki abban a pozícióban van,
hogy meglátogathatja Barnát a gyerekvasút-táborban vasárnap, így az utóbbi verzió mellett döntöttem.

Igaz, így beragadt 320 koronám, ami egyfelől nem nagy ügy - kétezer forint - másfelől viszont 15 korsó
Kozel.
Triplerat.

2005.08.20; SZOMBAT
Persze, az előkészületek megint az utolsó pillanatra maradtak. Úgy terveztük, hogy hajnalban
fölkelünk, éppen csak bekapunk valami kenyérféleséget és már indulunk is. Csakhogy a pakolással
annyira megcsúsztunk, hogy még hajnalra is maradt bőven munka. Bekapás persze volt, de a subject
inkább hosszabb volt, mint kenyerebb. Végül a tervezett hajnali három órai indulás helyett negyed ötkor
lódultunk meg - és ennek meg is lett később a böjtje.
Mivel most világosban mentünk, így sajnálatosan nem volt meg a jogalapom a 220-ra - meg már elég
sokan is voltak az utakon.
Szórakozásképpen nekiálltam kategorizálni a gyorshajtókat:
- 130-140: gyáva.
A ‘traffipax+10-re van belőve‘ kategória. Papíron ez lenne a legbiztonságosabb, de pont ez a tempó az,
amellyel lehetetlenség közlekedni a magyar négysávos pályákon... a külső sávban mindig bukkan fel
valami lassú jármű, a belső sávot meg a következő két kategória uralja.
- 140-150: okos gyáva.
Tudja, hogy az autók kilométerórája 7-8%-ot csal.
- 150-160: hülye gyáva.
Nem mer igazán gyorshajtani, de ha lebukik, akkor már megbüntetik.
- 160-220: vérpuca.
A krumplileves legyen krumplileves. Ha gyorshajtunk, akkor már legyen értelme - ez az a sebesség,
amellyel már viszonylag kényelmesen lehet menni a belső sávban; a lassabbak messziről kihúznak a
külsőbe.
- 220 felett: elmebeteg.
A magyar autópályákon, a hazai a közlekedesi kultúrával, ez a sebesség gyakorlatilag öngyilkosság.
Zágrábig semmi probléma nem volt; a Lucko csomópont után 4-5 kilométerrel viszont hirtelen
mindenki megállt.
- Stau - hallottam a mellettem álló kollégától.
9.45-től 11.15-ig aszalódtunk a tűző napon, időnként meg-meglódulva. A baleset helyszínéig 23
kilométert totyogtunk. Bele sem merek gondolni, mögöttünk mi gyűlhetett fel.
Emellett Rijekánál szintén hatalmas dugó volt, másfél óra alatt értünk át. Egyik szemem egyfolytában a
hűtővíz hőmérsékletét figyelte, de a mutató csak állt, mint Katiban a cövek.
Vagy mi.
Porecben remek idő fogadott, jófajta izzadós meleg, víz kellemes, a táborhely szintén. Jó lenne, ha
tévedne az előrejelzés és maradna ez az idő.
Mire elpakoltunk, kajáltunk, megpihentünk, fürdőcipőt vettünk - pont előkerült egy esőfelhő. Aztán
úgy döntöttünk, ez is víz, az is víz- megyünk fürdeni. Az eső dacosan elállt.
(Cipő: A kempingben rohadt drága volt: 75 KN. Omisban 50 kuna volt, de azt mondtuk, majd veszünk
otthon. Csakhogy a bevásárlóközpontok logisztikusai időben mindig a jövőre vannak fókuszálva, így
augusztusban strandcikk már nincs. A porecsi kikötőben találtunk végül rendes fürdőcipőket 60
kunáért.)
Délután a szokásos lakókocsi avatás sörgyilkolással. (Érkezéskor egy sör a mélyhűtőbe, később
taktikusan bent felejtve, strandolás után fejrecsapva kivéve, bontás után szökőkútban gyönyörködve.)

Nos, a víz erősen köves. Kis megilletődés - ilyen nagy kövekkel vízben eddig még nem találkoztunk.
Azért valahogy majd csak megbirkózunk vele. Elég nehéz elhinni, hogy a népes strandon lesz értelme
búvárkodni.
Este vacsora a kemping egyik közeli éttermében. Döbbenet: nincs halétel! Egyedül grillezett tintahalat
találtunk. A személyzet udvariatlan, a kaja közepes és elég drága - nem ajánlott. (A boltban mindent
meg lehet venni, grillsütő meg van. Sör is megvan.)
Öregszem és időnként már kiesek a geek attitüdből. Itt van másfél éve a palmtop és csak ez este jutott
eszembe, hogy van rajta Excel. Most kellett a fejemre csapnom, hogy akkor mi a francnak irkálom én
papíron a pikk dáma szkórlapját esténként, amikor öt percbe sem tellett legyártani egy színes-szagos
táblát statisztikákkal?

2005.08.21; VASÁRNAP
Éjszaka vihar, napközben szolíd, áztató eső.
Bolt a kempingben: egyáltalán nem váratlanul drága; 6.50 a péksüti, 7.50-8.50 között a sörök.
(Üvegbetétet szokás szerint csak blokk ellenében adnak vissza.)
Láttam mákos beiglit, gyorsan vettem is egy fél rudat; kísérletező kedvű ember vagyok, nem mellesleg
pedig mákrajongó. Tudomásom szerint ez a termék csak Ausztriában és nálunk létezik - kíváncsi
vagyok, mi csapódott le a horvátoknál a monarchia emlékeiből.
Hát... a bájgli egyrészt piszok drága, másrészt volt valami kellemetlen mellékíze. Én fügére tippelek és
ha a ‘jaja’ azt jelenti, akkor igazam is lehet.
ITTHON MEGNÉZTEM EGY HORVÁT-SVÉD SZÓTÁRBAN(!) - EZ BIZONY A TOJÁS. (HORVÁT-ANGOL
SZÓTÁRAT NEM TALÁLTAM A YOURDICTIONARY.COM-ON.)
Mindenesetre a gyártó neve akár figyelmeztető jel is lehetett volna: Prehrambeno Industrijski Kombinat,
City Rijeka. Kérdeztem Nejt, milyen ipari létesítményeket ismer arrafelé. Azt mondta, speciel
kőolajfinomító, az van. Gyanús. A kőolaj az az ipari disznó: mindent lehet gyártani belőle.
Egy újabb legendának vége: azt mondják, a tengerparton nincs parlagfű. Hát, lehet, hogy a tíz méteres
környezetben nincs... mindenesetre ötven méterre üldögélve a parttól, hirtelen könnyezni kezdtem,
aztán tüsszögni. Ugyan körbenéztem, nem éppen hagymát pucolnak-e valahol... de nem. Gyógyszert
persze nem hoztam.
Borongós idő van, az emberek vackaikban gubbasztanak. Nálunk ugyan nem működik a tévé szerencsére - de a szomszéd bőszen nézi. Szerencsétlen pára - alakítottam ki helyből a lesújtó
véleményem. Aztán elgondolkodtam, hogy ha lenne egy számítógép a lakókocsiban
internetkapcsolattal, meddig bírnám ki, hogy nem kapcsolom be? Nej tíz percet saccolt és zsigeri
ellenkezésemet legyőzve kénytelen voltam realistának nevezni. Szóval maximum a ’szerencsétlen’
mértékében van különbség. Valamitől mindannyian függünk - vontam le a következtetést és bontottam
még egy sört.
Persze a szomszéd felszerelése egyáltalán nem volt kispálya: az egyik fára mosdókagylót szerelt és volt
külön deszkából összeácsolt borotválkozópultja is. A kettő között állt egy durván 1 m2 alapterületű,
hasáb alakú sátor.
Jóindulatúan tippeljünk arra, hogy valószínűleg zuhanyzási célokra.

A lakókocsi egyik remek szolgáltatása a kismillió apró tárolórekesz. Nej éppen mosogatott, én pedig
legalább öt percig kerestem, melyik rekeszben van az a szatyor, amelyikbe a könyveket raktuk. Majd
megosztandó az élményt, átraktam a szatyrot egy másik rekeszbe. Ismerve családunkat, ez a szatyor
meg fogja járni az összes rekeszt.
Délután kisütött a nap, irány Porec. Mit mondjak... már a kempingben jól felnyomták bennem az ideget.
Bementem a recepcióra és marha hosszú sor fogadott. Ennek ellenére nem nyitottak külön check in/out
ablakot. Odamentem egy ügyintézőhöz, hogy nekem csak az útlevelem kell - erre szó nélkül rámutatott
a sorokra. Beálltam a rövidebbikbe, kivártam. Mondtam a hapinak,hogy adja ide az útlevelemet, de ő
allandóan a nyaralási adót magyarázta. Oké, Géza, akkor befizetem - mondtam neki. Erre átküldött a
másik sorba. Ekkor durrant be a fejem, kimentem és mondtam a családnak, hogy nem megyünk sehová.
Nej visszament, hogy akkor majd ő. Amíg harcolt, nekem aközben esett le, hogy az a szerencsétlen
recepciós ki akart csekkoltatni az útlevél ideadása helyett. Nej sem járt jobban, végigállta a másik baromi
hosszú sort, először őt is ki akarták csekkoltatni, majd miután megértették, miről van szó, közölték,
hogy útlevél nincs, még nem írták ki az adatokat. Ekkor már egy napja voltunk ott. Semmi baj nagyvonalúskodott a fazon - errefelé úgysem szokták soha kérni. Ha meg mégis, akkor mutassuk meg
azt a papírcetlit, amelyikkel be szoktak engedni. Azért kíváncsi vagyok, ha autóbalesetbe keveredtem
volna, akkor mihez kezdhettem volna azzal a sajtcédulával.
Mindenesetre hótt ideg voltam, mire elindultunk. Aztán Porec-ben tumultus volt a fizetőparkolóban és
egy barom az orrom előtt simán letette úgy a kocsiját, hogy nem lehetett tőle továbbmenni a
szegmensben. Dühömben padlógázzal tolattam vissza vagy ötven métert, nehogy valakinek eszébe
jusson ebbe az ágba közben befordulni. (Azért 200 lóerő tud ilyenkor gumit csikorgatni.) Végül letettük
a gépet, de ezek után már nem igazán voltam kíváncsi a városra. Szemben azzal a tizenkétmillió
turistával, akik viszont igen. Az összes utcát és sikátort ellepték. Csavarogtunk egy kicsit, de aztán
hamar eluntam, hogy amint megállok megnézni valamit, rögtön előpenderül egy helyi kalóz és
levakarhatatlanul megpróbál rám sózni valamit. Az egész városról ordított a lenyúlás érzete - így amint
megérkezett a délutáni vihar, a jó idővel együtt mi is elhagytuk a terepet.
Egy jópofa dolgot láttam a sok műanyag között: egy hapi pumpás szőrös pókokat árult és úgy próbálta
felhívni magára a figyelmet, hogy vagy húsz pókot ugráltatott falkában a pumpáikkal.
Eredetileg úgy terveztük, hogy Porec-ben vacsorázunk, de erről hamar letettünk. A kempingben az eső
miatt nem tudtunk grillezni, a közeli étterem meg rogyásig tele volt, még az elviteles pizzáért is hosszú
sor állt - végül elmentünk a boltba és vettünk csipszet. Alig voltam frusztrált - azért napi egy normális
étkezés be volt tervezve. Ha nem lett volna este utána az a jó hangulatú kártyaparti, akkor igencsak
elkefélt nap lett volna.

2005.08.22; HÉTFŐ
Reggeli az esőben. Mára azt mondta az előrejelzés,hogy 'possibly shower'. Eltalálták: esett. Még éppen
el tudtam menni a boltba, aztán rákezdett. És nem az a nyári zápor, hanem az a ráérős többnapos.
Ültünk ott a kempingben, csomóan szerencsétlenek, akik előre befizettek 1-2 hetet az év legmelegebb
hónapjára és csak néztünk ki szomorúan a fejünkből.
Én közben rájöttem, mi folyik itt: sunyiban megváltozott az éghajlatunk. Ugye a tél eléggé száraz volt;
most meg beköszöntött az esős évszak.

Bár ettől még nagyon tele volt a tokom az idővel. Ez lett volna az első remekbeszabott nyarunk. Annyi
szabim volt, mint soha; a kiemelt ügyfeleink nem fogalmaztak meg extra igényeket, tehát akkor
mehettem szabadságra, amikor akartam; a kölykök is el lettek rendezve, szinte csak a közös nyaralások
alatt találkoztunk; pénzünk is volt bőven - és ez a rohadék eső az egészet tönkretette. (Omisban meg az
autó parádézott. Meg a gyomrom.) A szabim és a pénzünk is elfogyott, miközben végigdühöngtem az
egész nyarat. Fogalmam sincs, mikor lesz legközelebb ennyire minden együtt az ideális nyaraláshoz.
EGYSZER JÁRTAM MÁR ÍGY. EGYIK KORÁBBI MUNKAHELYEMEN KELLETT ŐSSZEL ÁTÁLLÍTANI A TELJES
CÉGES IT RENDSZERT NOVELL HÁLÓZATRÓL WINDOWS NT-RE. EZZEL PÁRHUZAMOSAN ÚJÍTOTTUK FEL
ITTHON A LAKÁS EGY RÉSZÉT. PISZOK FÁRASZTÓ MENET VOLT, A VÉGÉN MÁR TELJESEN KIFÁRADTAM
IDEGILEG - CSAK AZ TARTOTTA BENNEM A LELKET, HOGY A CSILLAGOK SZERENCSÉS EGYÜTTÁLLÁSA
KÖVETKEZTÉBEN KI TUDTAM VENNI HÁROM HÉT SZABADSÁGOT A TÉLI ÜNNEPEKRE.
AZTÁN DECEMBER 20-ÁN ÉPPEN BEFEJEZTÜK APÁMMAL AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOKAT A LAKÁSON ÉS VITTEM
KI AZ ÖREGET AZ ÁLLOMÁSRA, AMIKOR CSÖRGÖTT A TELEFON, HOGY BALHÉ VAN. NEM IS
AKÁRMEKKORA, A CÉG LEGFONTOSABB SZERVERE DOBTA FEL A TALPÁT, MENTÉS MEG AZ ÁTÁLLÁS MIATT
NEM NAGYON VOLT - LŐTTEK A PIHENÉSNEK. EGYBEFÜGGŐ HÁROM HÉTRŐL KÉSŐBB MÁR NEM IS
ÁLMODHATTAM.
Találtam egy pontot, ahol az internet már határozottan lenyomta a papír alapú sajtót: időjárás
előrejelzés. Már tavaly Rabac-ban is belefutottunk a problémába: hogyan lessük meg külhonban előre a
helyi időjárást? A külföldi-külföldi lapokat el tudjuk ugyan olvasni, de azok a német, angol, olasz helyi
időjárásokat jósolgatják. A horvát lapokat meg nem értjük, arról nem is beszélve,hogy nem nagyon
találtunk köztük olyan helyi lapot, amelyik nem országos előrejelzést adott volna. Bezzeg az interneten
csak beírom, hogy http://www.wunderground.com és máris Bob a bácsikám.
Ha szakad az eső, az emberek nem tudnak fürdeni. Ez érthető. Hogy tele vannak az éttermek, a presszók
és az internet kávézók, az szintén érthető. De hogy sorba kelljen állni a klotyin a pottyantásért, az már
nehezen. Az emberek nem tudnak mit csinálni és kínjukban beülnek tojni? Érthetetlen.
Végül sikerült megtudnom az időjárást - manuális internettel. Felhívtam egy kollégámat Fehérváron,
bediktáltam neki az url-t, ő pedig beolvasta a heti előrejelzést. Holnaptól eláll az eső.
Egy ideig ültünk a sátor alatt, aztán "nem vagyunk mi czukorból" felkiáltással elmentünk a szakadó
esőben kirándulni. (Tudom, eredetileg is így terveztük, de más tervezni ronggyá ázós kirándulást és
más ténylegesen megvalósítani. Különösen, hogy se esernyőt, se esőkabátot nem hoztunk.)
TE RAKTAD BE. DEHOGYIS. NEM TE?
Mivel délig tököltünk, így csak a kisebbik kirándulást tudtuk beütemezni: Vrsar/Rovinj. Porec-Vrsar
között marhanagy dugó volt - gondolom az esős idő megtette a magáét: a Porecben nyaralók elmentek
kirándulni Rovinjba és vice versa.
Mi Vrsarnál kiszálltunk a buliból - és végre megkaptam az első pozitív élményt a mostani nyaraláson.
A város gyönyörű volt, végre nem volt minden kockakövön tizenöt turista és lehetett sétálni néptelen
sikátorokban. Kiélvezkedtük magunkat, majd irány Rovinj. Útközben vetettünk egy pillantást a limski
fjordra. Többet nem tudtunk, mert a kilátást - a sajttal együtt - kilóra mérték, a lenti út pedig szószerint
bedugult a látogatóktól.
A rovinji kirándulás - Porechez hasonlóan - igen durvára sikerült. Kezdődött a fizetőparkolóval.
Szemmel láthatóan voltak nagy üres részek, de a személyzet nem volt hajlandó beengedni az autókat.

Végül szerencsénk volt, az egyik dombon beálltunk egy földutas (saras) részre, 5 méterre a megállni
tilos tábla előtt. Nem voltam nyugodt.
A város szép volt, mint tavaly is, de akkor előszezonban voltunk, most meg főszezonban, esős időben.
Tömeg, zsufi, lenyúlásszag. (Tanultunk Porecből, messze elkerültük a reklámtáblákat. Így csak egy
himpellér kiabálta oda, hogy "gyere be szép szőke család".)
Aztán harcoltunk egyet a burekért; hihetetlen,hogy a pékségek nem készültek fel a forgalomra - a
harmadikban tudtunk ténylegesen bureket venni, a többiben közölték, hogy amit a pulton látunk az
reklám, ha enni akarunk, várjunk 20 percet. Ehhez képest a kölykök fanyalogva közölték, hogy nem
finom.
A gyerekneveléshez rengeteg türelem kell.
De minden jó, ha vége jó, megvolt a kocsink, ki tudtam jönni a sártengerből és hazafelé kisütött a nap
is. Tetszettek még az út melletti malacsütő automaták. Be is terveztük, hogy egyszer még
visszamegyünk kóstolni egyet. Igaz, elővezettem a gyanúmat, hogy friss húsra ne nagyon számítsunk az a sülő disznó az út mellett tuti reklám, hiszen szemmel láthatóan vendég egy szál sem, ennek ellenére
mindenhol két egész disznó forgott a nyárson. Ezek a legjobb esetben is a holnapi, holnaputáni adagok
lesznek. Erre Nej csak annyit mondott, hogy "szar lehet nekem lenni".
Estére már kezdett kialakulni a jó időjárás, elállt az eső, végre volt esélyünk grillezni: csevapcsicsát és
pácolt saslikot, mivel hal nincs a hentesnél. A lány teljesen identitászavarba került - ő ugyanis szinte
kizárólag azért jár Horvátországba, hogy friss tengeri halat egyen... erre a boltban nincs, Porec-ben nem
találtuk meg a halpiacot, Rovinj-ban délben bezárt, a kemping étteremben _nincs_ sült hal, a város ahhoz
messze van, hogy esténként besétáljunk, meg egyébként is, Porec-ben nekem egyik étterem sem volt
annyira szimpatikus, hogy beüljünk.
Még két élmény a mai napról:
Délelőtt kétszer is hívtak a cégtől, hogy nem megy ez az izé, meg baj van azzal a bigyóval. Nyilván
válaszolgattam, de furcsállottam egy kicsit, mert főnököm kihajtotta belőlem, hogy mondjak le erre a
hétre az ügyeleti pótlékról, ha nem akarom, hogy zavarjanak. Lemondtam, körbeküldtem - aztán ez
van. Érthető módon ingerültem kaptam elő a mobilt, amikor újabb hívás jött, pont amikor Porec-Vrsar
között a szakadó esőben dugóban araszoltunk. De fel kellett vennem, mert a főnököm főnöke volt, ő
pedig csak akkor szokott hívni, ha tényleg valami nagy gáz van. Mit mondjak; azért csörgetett, hogy
közölje, látott a Tescoban barna Kozelt. Egyből bearanyozta a napomat. Vrsar-ig vigyorogtam.
A másik. Megpróbáltam kerékpározni a lakókocsihoz mellékelt tigrisekkel. Az elsőnek kapásból kiesett
a pedálja, a másik meg ahogy terhelést kapott - emelkedőnek felfelé - nekiállt magától visszavisszaváltani. Emellett mindkettőnek tök lapos volt a kereke. Hát, ezzel nemhogy a porec-i halpiacra
nem fog bemenni senki, de még a kempingben is használhatatlan.
És itt fülön is csíphetjuk a modell gyenge pontjait. Ha a lakókocsik tulajdonosa nincs lent, a nyaralók
egymásnak adják át a kilincset - ha egyáltalán találkoznak. Az, hogy ki milyen tisztán hagyja a terepet,
hogy minden megvan-e és milyen állapotban - az pusztán az adott lakó becsületén múlik. Nekünk már
nem működött a magnó és a műholdvevő (ezek zavartak a legkevésbé) - és nem működtek a bringák,
ami már sokkal fájóbb volt. Omis-ban a tulajdonos is lent lakott, eleve meg tudott javitani bármit és
garantálta a készlet épségét, teljességét. Mellékesen jegyzem meg, hogy megpróbáltam visszarakni a
pedált és döbbenten vettem észre, hogy valamikor beázott az autós szerszámos táskám - az összes
krómacél egy böszme nagy konglomerátumba rozsdásodott össze. A pedált meg nem lehetett
visszarakni, mert teljesen simára volt nyalva a menete.
Hasonlóképpen, mint az este házilag grillezett saslik fapálcikája.

Bátor dolog volt, életemben először próbáltam pirokockával faszenet begyújtani. Maradjunk annyiban,
hogy nagy élménnyel lettem gazdagabb. Hálistennek utódaim nem találták meg a fényképezőgépet,
amikor Nejjel együtt kerek képpel fújtatót játszottunk a sütő körül.

2005.08.23; KEDD
Mára felszakadozó felhőzetet, időnként ki-kisütő napot jósoltak, 21 fokkal. Úgy döntöttünk, hogy
megtartóztatjuk magunkat és ma még nem vizezünk - egyébként is, igazi kirándulóidő van. Ma
lenyomjuk a nagy kört: Dvigrad - Pazin - Motovun - Baradine barlang.
Nej gyakorolta a kocsiból történő fényképezést - ebből következően megszaporodtak a szakácsokat és
a szalagkorlátokat ábrázoló fényképek. Ezek eredetileg a malacsütő automatákat illetve a limszki fjordot
szerették volna megörökíteni, de egyáltalán nem könnyű ilyen apró dolgokat eltalálni azzal a
bizonytalan objektívvel.

Végre egy, a lelkiállapotomhoz teljesen passzoló falu - lakos egy szál se, turista is alig. Pár száz éve
kihalt a szentem. Az utolsó követ is megmásztuk, boldogan lubickolva a hatalmas üres terekben.
Kihagyhatatlan.
Valójában arról volt szó, hogy a település egy ideig virágzott, aztán a lakók rájöttek, hogy mi a francot
aszalódnak bent egy félsziget közepén, amikor lakhatnának a vízparton is. Így otthagyták a városukat
és elköltöztek. Maga a város pedig romjaiban is gyönyörűen maradt fent.

Ez érdekes volt, ugyanis én sem tudtam, miért jöttünk ide; csak annyit tudtam, hogy ide el kellett jönni,
mert itt van valami. Én speciel fellegvárra saccoltam, de az szemmel láthatóan nem volt. Szokásos
zsúfolt parkoló, szokásos fűben parkolás a ligetben. (Jó jel, valami akkor már biztosan lesz.) Aztán jobb
híján elindultunk egy Kastel tábla mutatta úton. Megtaláltuk és nem igazán értettük, hogy mi ebben a
nagy szó - egészen addig, amíg ki nem kukucskáltunk a korláton. A völgyben lévő városkában ott
vigyorgott egy jó hatvan méter mély kanyon, alján patakkal, oldalt az adekvát sziklafalakkal, tetejükön
házakkal. Kölyökkutya módra körberohangásztuk az egészet.

Bár ide is úgy mentünk, hogy nem tudtuk, miért - de már elég messziről rádöbbentünk, hogy hegyet
fogunk mászni. Nem dőltünk be a hegy alján pihenő fizetőparkolónak ("Meg ne állj!" - fenyegetőzött
Nej) és elindultunk kocsival felfelé a kaptatón. Középtájon egy úriember beintett minket két kocsi közé
és lenyúlt 15 kunára. Innen gyalog mentünk tovább.
Végigélvezhettük két hülye német picsa produkcióját, akik nem voltak hajlandók kiszállni a
kocsijukból, minden sorompónál addig balhéztak, amíg inkább felnyitották nekik. Valamivel utánunk
értek fel, de arcukra volt írva, hogy ővelük nem packázhat senki. Én ugyan figyelmeztetni akartam őket,
hogy még ne szálljanak ki; nehogy már gyalog menjenek fel a templomtoronyba... de Nej közölte velem,
hogy ronda gonosz vagyok.
Ja, és persze szép volt, bőven megérte felmenni. Lefelé másik utat választottunk, mondván, nagy
meglepetés úgysem érhet, minden út lefelé vezet. De azért egy idő után kezdtem aggódni... ugye a kocsi
a hegy közepén, egy másik spirálon... de szerencsénk volt, a két út nagyjából a kocsink környékén ért
össze.

Egy kicsit tartottam az úttól, mert Karojba és Nova Vas között elég vékony piros utat jelzett a térkép de nem kellett félni, semmivel sem volt rosszabb, mint a pesti külvárosi utak; rutinosan szlalomoztam
a tankcsapdák és a lövészárkok között. (De az út még így is jobb volt, mint a lefelé menet magyar
szakaszán néhány etap.)
Maga a barlang igen kedvemre való volt. Nem szeretem a sima, bájolgós barlangokat - és ez nem is volt
az. Előrefelé mentünk vagy nyolcvan métert, lefelé meg ötvenet, főleg apró vaslépcsőkön. Mondhatja
bárki,hogy micsoda hangyapöcsnyi kicsi barlang ez; de ez a pici lyuk zsúfolásig tele volt szép
cseppkövekkel. Nekem tetszett. Egész biztos a családnak is - de amikor a kijáratnál megkérdeztem a
véleményüket, csak hörögtek.
Mint mindenhol, itt is jöttek kábítani az albínó szalamandra meséjével. Általában a mesék úgy
végződnek, hogy iszonyú védett állat, maximum a múzeumban lehet látni egy példányt, de az se az. Itt
sikerült új színt vinni a játékba: a barlang végén, abban a teremben, ahol a legtöbb névvel nevezett
cseppkő volt, a vezető odament egy pici mésztufa gáthoz és büszkén rámutatott a benne lebegő
szalamandrára.
- Aha - vetettem rá egy pillantást - a szalamandra ki van oktatva a menetrendre, tudja, mikor jön a
csoport és kisiet fürdőzni. Égő reflektoroknál.
A magam részéről ennyivel le is tudtam a dolgot, de Nej erősködött, hogy nézzem meg jobban.
- Minek? - értetlenkedtem - gumiállatot bárhol láthatok.
- De ez mozgott! - erősködött Nej.
- Nahát. Létezik pumpás verzióban is?
Mielőtt szó érné a ház elejét: tudom, hogy létezik az állat. De azt is tudom, hogy a barlangi emberek
milyen hevesen védik a turistáktól. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem engednének olyan
randevút, ahol tálcán nyújtják a turista elé a medencét, benne bőven simogatási határon belül a
szalamandrával. Gondolj bele, mekkora kínzás lenne ez egy sötétséghez szokott állatnak.
Hazafelé beugrottunk Porecbe, megnézni, hol van a halpiac... ugye mert a múltkor nem találtuk meg.
Végülis... nem megtalálni volt a nehezebb... ugyanis a halpiac cirka ötven méterre volt a
fizetőparkolótól. Könnyű volt megismerni, egy néni slaggal locsolt fel mindent, amit látott - beleértve
minket is. Örömmel nyugtáztuk, hogy holnap reggel mehetnek a csajok halat venni.
A hosszú nap után jól esett leülni a kempingben a sörsátor alá. Éppen a névadónak megfelelő
tevékenységet folytattam, amikor odajött egy hapi, hogy szeretné lefényképezni a kocsimat. Na most ez
egy 14 éves Ford Scorpio Cosworth, amely tavaly október óta nem volt lemosva - és többek között volt
azóta egy bakonyi keréksüllyesztő sárdagasztás is - és az se tett túl sok jót neki, hogy rendszeresen olyan
fák alatt parkol, melyek tele vannak madarakkal. Mondtam, hogy csak nosza. Erre azt mondta, álljak
mellé. - Anyád - vigyorogtam rá barátságosan. Ezután vagy 15 percig molyolt a kocsi körül. Többek
között rárakta a gépét és odaszaladt a parabolaantennához, hogy ő is benne legyen a képben, kezével V
betűt formázva. Én a magam részéről tisztelem a szent őrülteket, de beindult a paranoiám is - és sunyi
módon lekaptam néhányszor a fazont a mobillal. De még így sem értettem... csak nem el akarja lopni
ezt a csotrogányt?
Este kártya, egész pontosan pikk dáma. A sokadik keverés után lányom megjegyezte:
- Ennek a paklinak babapopsi szaga van.
- Használat előtt vagy után? - kérdeztem vissza.

Nem sokkal később lányom zsebéből előkerült egy olajbogyó. A csajszi kifejtette, hogy haza akarja
hozni, elülteti, a fáról leszedett bogyókat ismét elülteti és a végén olajbogyó ültetvényünk lesz.
Oké, mindig jó, ha az ember gyereke rendelkezik hosszabb távú tervekkel.
Újabb osztás. Nej felvette a lapját és kiszaladt a száján egy őszinte "asztakurvaélet!"" megjegyzés.
Odafordultam a gyerekekhez és tanárbácsisan közöltem velük, hogy anyjuk megjegyzése egy egészen
pontosan behatárolható laptípust jelöl.
A kitörő röhögés közben a lány leverte az olajbogyót.
- Kapd el gyorsan - kiáltottam rá - ott gurul családunk jövője!
Ilyesmi jó hangulatban telt az este, a kirándulások is jól sikerültek, kellemes nap volt.
Estére meg lehűlt a levegő, jól esett a forró zuhany. Bár sokkal jobban esett volna, ha nem ez a hülye
nyomógombos rendszer lett volna: megnyomom és húsz másodpercig jön a víz. Ha azt akarom, hogy
folyamatosan kapjam a meleget, szembe kell fordulnom a zuhanyrózsával és pókemberként
feltapadnom a falra, pocakommal egyfolytában nyomva azt a hülye gombot.
Mindegy, vége a kirándulásoknak, holnap addig alszunk, amíg akarunk.

2005.08.24; SZERDA
Reggel hétkor csörgött az óra, ébresztő. Úgy egyeztünk meg tegnap, hogy a csajok mennek be hajnalban
busszal a porec-i halpiacra, de kiderült, hogy a busz közel egy órát tekereg a hét kilométeren, így maradt
az, hogy Jean előáll az autóval. Némi vita utan kiharcoltam, hogy a díjazas 1 Bacsó egyenértékes legyen.
("Egyszer majd kérünk valamit, Pelikán elvtárs.")
Mindenesetre tegnap jól elnéztük, az az épület, amit halpiacnak saccoltunk, halsütöde volt. Igaz, nem
messze tőle volt egy halbolt, de elég gyökérkefe választékkal - végül a lány makréla helyett kapott
tengeri süllőt (brancin), a fiú meg tintahal helyett garnélarákot. Én maradtam a bureknél.
Reggel még egy hapi csócsálta körbe a kocsit. Most vagy tényleg van rajta valami érdekes, vagy csak a
hihetetlen mennyiségű kosz vonzza a látogatókat. (Oké, a motorja tényleg nem hétköznapi: egy 200
lovas 3 literes cosworth erőmű figyel benne - de ez kívülről szándékosan nem látszik! Egyedül az
alufelni utal erre a motorra, de azt nagyon kevesen ismerik.)
Kísérletezős nap volt. A család lánytagjai felváltva kezelték a halakat és a garnélákat (persze csak
miután jól kimecsbokszozták magukat a rákokkal) én pedig nekiláttam felfedezni a fügét.
(Kísérletképpen vettünk három szemet.)
TÖRTÉNELMILEG NINCSENEK TÚL JÓ TAPASZTALATAIM. EMLÉKSZEM, AMIKOR 89-BEN ÉLETÜNKBEN
ELŐSZÖR VETTÜNK KIVIT NEJJEL, A SAJÁTOMAT ÚGY SZŐRÖSTŐL-BŐRÖSTŐL KAPTAM BE.
Most óvatosabb voltam: addig pucoltam a fügét, amíg a maradék biztonságosan ehetőnek tűnt. Finom
volt. Közben a csajok is kibelezték, megtömték, bepácolták a nyersanyagot és végre a nap is kisütött. A
gyerekek elmentek medencézni, Nej ledőlt kiheverni a korai kelést én meg sör mellett jegyzetelgettem.
Meg rendeztem Barna fényképeit. (A mobiljáról a palmtopra szokta átinfrázni a napi adagot.)
Valahol azért csak jó ez a technológiai haladás. Én az ő korában lehettem először külföldön (Rabac) és
semmi nem maradt meg belőle.
PONTOSABBAN ISZONYÚ MÉLYRE ELÁSVA MARADTAK MEG AZ EMLÉKEK. TAVALY TÖBB NAPOT
TÖLTÖTTÜNK OTT, MIRE APRÁNKÉNT KEZDTEK ELŐJÖNNI. POSTOJNA DETTÓ.

Nekik viszont ott van a mobilba beszuszakolt gagyi kamera, melynek képeivel ugyan tuti nem fognak
MTI nagydíjat nyerni, de ők fényképezték, tehát emlékezni is fognak rájuk. (Mindemellett én is
kattogtatok a normális géppel, tehát jó képek is maradnak.)
Hogy mit bírnak ezen az angolok? Átültem a kinti asztalhoz, kiboritottam egy zacskó csipszet, teljesen
elfelejtve, hogy nemrég ezen az asztalon pucolták a halat. Fish&chips. Borzalmas. Mint az angol konyha.
(Megjegyzem, a csipsz sem kispálya: olasz, paradicsomos-mogyorós. Tiszta Május35.)
Elkezdett sütögetni a nap, de azért nincs még annyira ereje. A tenger legalábbis eléggé taszítós.
Elgondolkodtam, mi lehet a különbség a mostani állapot és mondjuk egy októberben itt töltött hét
között. Egy dolgot találtam mindösszesen: a jóval nagyobb tömeget.
Bementem keresni egy könyvet és a táskában megtaláltam Nej bekészített olvasnivalóit: csupa projekt
manager tankönyv. Ha felkel, ki fogom kérdezni, mennyit haladt velük itt a tengerparton.
Megjöttek a kölykök a medencéből. Mesélték, hogy egy ideig animáció volt, aztán egy bazi nagydarab
tetkós izomtibor bement és elkezdte az oktatót faltól-falig pattogtatni. Amikor már a sokadik helyen
verte fel a betont a szerencsétlen ember fejével, odament az úszómester, megkérdezni, hogy wazzap?
Az izompacsirta válasz helyett csak kimutatott a partra, ahol egy kislány folyamatosan ordítva bőgött.
Az úszómester megvonta a vállát, a melák meg folytatta a medence feltörlését a krapekkel.
Nem is gondoltam volna, hogy az animátor ilyen veszélyes foglalkozás.
Bementünk mi is a tengerbe, kipróbáltuk milyen a macskázás (ősi családi társasjáték) a mély, sziklás
vízben. Bizarr. Aki tehette megállt egy sziklán és cseszett mozogni. Barnával ketten fuldokoltunk a
mélyben. A tenger eszméletlen sós volt, egy kicsit algás is a széleken és még véletlenül sem kék, hanem
mérgeszöld-sötétbarna.
De a legfurcsább az volt, hogy nincs kabóca. Anélkül meg valahogy elmaradt az igazi déli hangulat.
Két nap kellett hozzá, hogy kitanuljuk a módját - de ma este már nem fújkáltuk kerek képpel a tüzet...
beüzemeltük a matracpumpát.
A szokásos esti kártyaparti megvolt, de a délután alvók szemérmetlenül kihasználták helyzeti
előnyüket. Vesztettem.
És holnap tényleg addig alszunk, ameddig akarunk.

2005.08.25; CSÜTÖRTÖK
Addig aludtunk, ameddig akartunk. Én speciel nyolcig, a többiek fél kilencig. Hamarabb keltünk fel,
mint amikor kirándulásokra indultunk. A fene tudja, miért van ez így: ha korán kell kelni, az ember
vágyakozva gondol arra, meddig aludna, ha lehetne; amikor meg lehet, akkor viszont felkel magától
korán.
Érdekes; itt vagyunk a tengerparton, egy csomó jó dolgot lehetne csinálni - mégis a kedvenc időtöltésem
a reggeli után letakarított asztal mellett üldögélni, olvasgatni, beszélgetni a kávézó családdal (mindenki
függő rajtam kívül) vagy csak vázlatokat karcolgatni ebbe a naplószerűségbe.
Apropó, tudja valaki, miért vannak oda a darazsak a májkrémért?
Tegnap este filózgattam, amikor zuhanyzás után leültem még az asztalhoz - de akkor már nem volt
kedvem pötyögni.

Onnét indult, hogy milyen furcsa dolog ez a kemping - rengeteg ember van bezsúfolva viszonylag kis
területre, a tisztasági blokkok is tisztára olyanok, mint a méhkaptár (eltekintve a szagoktól) - mindenki
végzi a dolgát a saját kis funérdeszkái között. Zsúfolt, de mégis személytelen - mint a város. A
szomszédnak még csak-csak odavakkantok egy "morgen"-t és ezzel le is van tudva az összes interakció
az emberiséggel. Káprázatosan egyedül lehet lenni egy olyan tömegben, mint a kemping. Szabad
lehetsz, nincs megfelelési kényszer.
Az apartman ezzel szemben sokkal inkább olyan, mint egy falu. A tulajdonos - még ha nem is látod nap
mint nap - ott van, figyel. Az ő tulajdonában vagy, meg kell felelned az elvárásainak. Egy kempingben
lehetek nomád és laza. Egy apartmanban nem biztos, hogy tudnék.
A hétköznapi élet tele van megfelelésekkel: a munkahelyi viszonyok, a rokonsági katyvasz, a társasház
kapcsolatrendszere, a gyerekek iskoláinak bonyolult szülő-tanár, szülő-szülő viszonyai - ezek mind
igazodásokkal, egymásnak való megfelelésekkel járnak. Ha nyaralni megyek, akkor nem csak a
civilizációból szeretnék kilépni, hanem ebből a kellemetlen megfelelési hálóból is. (Sőt, főleg abból.) Ezt
nekem a kemping nyújtja. Nálam erősebben társadalmi lényekben ez az ellenérzés valószínűleg fel sem
merül, nem zavarja őket az a sok közvetlen interakció, mely egy apartman kibérlésével, belakásával jár.
Vissza a földre. Elmentem vécére és mindkét hosszú sorban lévő fülkék foglaltak voltak, egy kivételével.
Beültem és még épp csak mentálisan hangoltam rá magam az eljövendő eseményekre, amikor 1-2
másodperces eltérésekkel sorra lehúzták a vizet az összes fülkében és nem sokkal később szintén szinte
egyszerre kattantak a zárak és csoszogtak a papucsok. Teljesen olyan volt, mint egy tömeges gumicsere
a Forma1-ben.
Életvezetési jótanács - hátha unokáim is olvasni fogják: soha ne húzz le úgy ismeretlen klotyit, hogy
rajta ülsz! Azok a fránya áramlási viszonyok elképesztő dolgokra képesek... és soha nem tudhatod,
mikor futsz bele egy meg nem értett designer bosszújába.
Írtam már, hogy mit össze kínlódtunk, hogy halhoz jussunk. Erre ma reggel fedezte fel a gyerek, hogy
itt áll tőlünk 10-15 méterre egy frissen érkezett mikrobusz és tengeri mütyüröket árulnak róla. Kemény
nyolc és fél percbe tellett, mire lányom meggyőzte Nejt, hogy ma is grillezzünk halat. (A mai napot
pihenőnapnak szántuk - semmi munka, csak lubick; este meg étterem. Ennek lőttek.)
Egy frissen vásárolt könyvet hoztam magammal. Updike: Falvak. Elég rég nem olvastam Updike-ot túl kiszámítható, túlságosan is bestseller akar lenni - untat. Erről a könyvről sok jót hallottam,
gondoltam teszek még egy próbát. Bizonyos szempontból érdekes volt... de ha ilyesmi irodalomra
vagyok kíváncsi, nem biztos, hogy ezt a könyvet választottam volna. A Nyúl sorozat szinte végig
Angstrom rinyálásáról szólt, megspékelve egy-két erotikus jelenettel. (Az ötödiket már nem is bírtam
végigolvasni.) A Párok-ban lecsökkent a nyavalygás, megszaporodtak az erotikus leírások. Ebben a
mostani könyvben az iró elérte a maximumot... szinte nincs is nyavalygás, ellenben gyakorlatilag végig
kefélnek - egyfajta fejlődésregény, szexen keresztül bemutatva. Látszik, hogy megöregedett a vén
kecske.
Délután mindenki ledőlt szunyókálni. (Nekem a gyomrom miatt nem tanácsos.) Elindultam
körbesétálni a kempinget és lefényképezni néhány szebb részletet. Saccra a lakók 70%-a német, 30%-a
olasz - ehhez képest meglehetősen sok a koreai autó. Eddig úgy képzeltem, hogy egy német elkárhozik,
ha nem német autót vesz - de úgy látszik a világgazdasági trendek nem állnak meg a gränze előtt.
Délután profi begyújtás - alig kellett használni a matracpumpát - majd halsütés. A család belefulladt a
tintahalba. Utána kártyaparti - megint hulla álmosan.
Holnap tuti nem kelek fel délig.

2005.08.26; PÉNTEK
Ma azért keltem nyolckor, mert eszméletlenül kellett pisilnem. Feleszmélve meg még jobban. A franc
se gondolta volna, hogy itt ilyenkor van csúcsforgalom; mind a piszoárok, mind a kenyerespult előtt
figyelemre méltóan hosszú sor állt.
Lányom reggeli után esett letargiába: nagyreményű olajbogyója megrohadt. Otthon mindenki mehet
vissza a munkahelyére gályázni.
Napközben nem történt semmi érdekes: reggeliztünk,fürödtünk, pihentünk, fürödtünk majd
elmentünk étterembe vacsorázni. Igazából minden napnak ilyennek kellett volna lennie - de akkor miről
írtam volna ilyen sokat?
Két elmaradásom volt a betervezett dolgokhoz képest és ma mindkettőt leküzdöttem - sikerült
pingpongoznom a kölykökkel (jól nyomták) és jutott idő rajzolgatni is. Persze olyan sok nem, hogy
valami saját témát dolgozzak ki; de a magammal hozott szakirodalomból kimásoltam gyakorlásképpen
egy jelenetet.
Utoljára vacsorára zabáltunk egy nagyot. Polipsaláta, garnélás rizottó, makréla, hátszín steak, zöldséges
dzsuvecs (lecsós rizs, répakarikákkal), mixed grill - tipikus utolsó napi étkezés. Olyan jól
fogyasztottunk, hogy a számlarendezéskor kaptunk egy ajándék grappát (törköli) - beletartott egy kis
időbe, amíg elmagyaráztam a pincérnek, hogy unfortunatelly (schade) nem ihatok semmilyen
töményet. Végül Nej volt kénytelen feláldozni magát.
Egy kicsit kiábrándító volt az esti pakolás. Szombat reggel tízig ki kell csekkolni - és ehhez már most
össze kell rakni a cucc nagyrészét. Megtörtént az első beáldozás is.
Eredetileg úgy terveztük, hogy kora délután indulunk haza. Három programot javasoltam:
- Kicsekkolás után továbbra is itt maradunk a kempingben... fürdünk, kiheverünk, kajálunk.
- Csinálunk egy északi kirándulást: Novigrad / Umag / Buzet / Hum... és utána megyünk haza.
- Beugrunk Rabacba, pofátlanul leparkolunk a Mimóza elé, fürdünk egyet majd sétálunk egy nagyot a
parton.
A család az utóbbit választotta. Pakoláskor derült csak ki, hogy a fürdés el fog maradni - egyszerűen
nem tudunk úgy összepakolni, hogy logisztikailag megoldható legyen a feladat.
Elpakoltuk a nagy túlélőt is: még a nyár elején vettünk egy egyszer használatos ezerötszáz forintos
grillsütőt is - és túlélte a nyarat. Omisban volt elektromos (kinyírtuk), itt volt telepített, a kettő között,
az ún. nyárnak nevezett interregnumban meg végig esett az eső.
Bepakoltuk még az ipari mennyiségben felvásárolt görögdinnyés Orbit dropszot is (Herr Walter
Melon), mivel nálunk ilyet nem lehet kapni.
Korán feküdtünk, mert korai ébredés volt tervezve.

2005.08.27; SZOMBAT
Igazából nem keltem korán, mert el se tudtam aludni rendesen. A tegnapi lecsós marhahátszín kiverte
a biztosítékot. Az egészben az a döbbenetes, hogy 3 hete direkt azért eszem naponta két, különböző
elven működő gyógyszerből is (protonpumpa-gátló és hisztamin2-receptor antagonista) a bevehető
maximumot, hogy biztos ne legyen a nyaraláson semmi baj. Meg voltam róla győződve, hogy a
gyomrom azt is elfelejti, mi az a gyomorsav. Erre arra riadtam fel éjszaka, hogy zubog a sav a
pocakomban. Hihetetlen, evolúciósan milyen fejlett vagyok: a rozsdás szöget is meg tudnám emészteni.

Sajnos a saját gyomromat is. Bekaptam egy marék hidrogénkarbonátos tablettát, majd az álom és
ébrenlét határán átvészeltem az éjszakát.
Rabac-ról abszolút lemondtunk. Egyrészt ez után a vacak éjszaka után nem mertem bevállalni az
éjszakai vezetést, másrészt az idő is elromlott. Borult volt az ég, később Pazin környékén csepergett is,
Zágrábnál szintén.
A dugókat viszont megúsztuk. Bár Rijekánál kifogtunk egy személyreszólót - egy büdös, füstös
kisteherautó, amely csak álmodik néha a 40-es tábla megsértéséről, kivánszorgott elénk. Előzni persze
nem lehetett, hosszú-hosszú kilométereken keresztül.
Az első hamisítatlan magyar élmény Nagykanizsa körül ért - egy kopott, öreg dízel Mazda626 egy
bekötőútról bevágott elém. Büdös fekete füstje volt, de nagyon - így egy meredek manőverrel
megelőztem. (Nej percekig nem mert utána megszólalni.) Mivel vonatban utaztunk, nem akartam
tovább előzgetni. Erre a köcsög mazdás visszaelőzött egy hasonlóan veszélyes manőverrel. Komolyan
sajnálom, hogy ilyenkor nincs fényújság a kocsi hátán. Szívesen kiírtam volna a manőverem után, hogy
"nem azért előztelek le, mert nagyobb a péniszem, hanem azért, mert büdös a segged, mint a disznóól".
Éppen azon morfondíroztam, hogy fényreklám nélkül hogyan metakommunikáljam a fenti üzenetet,
amikor lefordult oldalra. Talán 3 kilométeren keresztül szórakoztattuk egymást. A számlán szerepel két
életveszélyes előzés és két felborzolt idegrendszer. Tényleg nem értem.
Meggyőződésem, hogy egy országban a közlekedési kultúra szoros összefüggésben van a
közhangulattal. Nálunk az emberek csórók, de sokra vágynak, következtetésképpen frusztráltak,
türelmetlenek. A politika is megosztja jónépet, a gyűlölködés ugye teljesen normális viselkedésforma
lett.
Ez különösen akkor kontrasztos, amikor az ember külföldről érkezik haza: látom, hogyan közlekednek
máshol az emberek és sehol máshol nem tapasztalom ezt az erőszakos arrogáns nyomulást, mint
nálunk.
Útközben problémáztam, hogy kint tankoljak-e vagy itthon. Ahogy számoltam (7.92 KN a 95-ös,
kártyával fizetve 33.50 körül válthatja a bank) - mindkét helyen hasonló ár jött ki: itt 267, ott 265. Akkor
már tankolok otthon, csak jobb az alacsony kéntartalmú benzin - gondoltam én, a naív. Itthon viszont
végig 282-285 között volt a benzin. Még a gázolaj ára is magasabb volt, mint amennyiért egy héttel
korábban benzint tankoltam. Mi a büdös franc történt itt? - agyaltam a kocsiban. Aztán a lakás
környékén láttam, hogy semmi. A közeli benzinkútnál továbbra is 267 volt a benzin; csak az út melletti
kutak döntöttek úgy, hogy jól fog jönni nekik egy kicsi extraprofit.
Végül 8 óra alatt értünk haza, ez szombaton, szezonban remek idő. 610 km, 2 pihenővel. Mind az isztriai
autóúton, mind a Rijeka-Bosiljevo autóúton erős volt a forgalom, nem igazán lehetett előzgetni.
A kapuknál sem történt semmi rendkívüli esemény, hacsak azt a gesztust nem sorolom ide, amikor a
magyar határ előtt, az utolsó kapunál a hapi az ötvenesből apró vasban adott vissza. Amikor már nem
tudom sehol elkölteni; hacsak nem kezdek bóklászni a határon, hogy hátha tudok venni valahol egy
tábla csokit. Nem akartam. Elraktam befőttnek jövőre.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/POREC2005

2005 OKTÓBER
Eltapsolás folyt a hétvégén. A közelmúltban kaptam üdülési csekkeket és egy X összegig érvényes
biankó kajaszámlát - ezeket még idén el kellett használnunk. Hosszas keresgélés után az interneten
keresztül választottuk ki a Jávorkút panziót a Bükkben. Kicsit hazahúzott a szívem: szülővárosom a
Bükk és a Mátra között terül el és én valahogy mindig is a Bükkben szerettem jobban csavarogni.
Az utat összekötöttük a friss GPS kütyü tesztelésével, de erre most nem térnék ki. Maradjunk annyiban,
örömmel vettem tudomásul, hogy nem csak én vagyok képes lemenni a térképről.
Az idő kedves volt hozzánk, igazi kirándulós időjárás volt a hétvégén. Még a Bükk fennsíkon is kellemes
meleg volt - ha gyalogoltunk pár kilométert előre, vagy pár tíz métert függőlegesen.
Először a szállás. Én laktam már sok helyen.
A LEGDURVÁBB EGY ELFEKTETETT KÉTAJTÓS SZEKRÉNY VOLT. EGY HAVERRAL ALUDTUNK BENNE, ÚGY,
HOGY ÉJSZAKÁRA MAGUNKRA CSUKTUK AZ AJTÓKAT. A SZEKRÉNY EGY KIDŐLT-BEDŐLT ROMHÁZBAN
VOLT, AZ AGGTELEKI KARSZTBAN. MINDEZ TÉLEN, JÓ FÉLMÉTERES HÓBAN. A BÉKE BARLANG
VILLANYVEZETÉKEZÉSÉBEN SEGÉDKEZTÜNK. ÉJSZAKA KARBIDLÁMPÁKKAL VILÁGÍTOTTUNK - EGÉSZ
ADDIG, AMÍG VALAMELYIK MARHA PÁLINKÁT NEM ÖNTÖTT A LÁMPÁBA. ITT RAGADT MEG AZ AGYMBAN
A ‘HÜLYÉNEK FAPÉNZ IS JÓ’ MONDÁS, CIPÓ TANÁR ÚRTÓL. RÉG VOLT.
Na, szóval, meglepni nem nagyon lehet, ha a természetbe megyünk, nem várok bársonyos kényelmet.
Tiszta szerencse, mert most nem is volt. Legyen elég annyi, hogy ennél az egyetemi kolesz is jobb volt
egy-két csillaggal. De a panzió kívülről kellően romantikusan nézett ki, az étterem hangulatos volt és
ez a lényeg, mert úgyis a szobákban voltunk a legkevesebbet. A gyerekek szobájában pl. elég rendes
büdös fogadott. Szétnéztünk: egy nagy darab Kula Bá vigyorgott ki a vécékagylóból. Persze nem
véletlenül, ugyanis nem volt víz a fürdőszobában – gondolom ezért nem tudta lehúzni korábban az
alkotója sem.
A kaja viszont finom volt (vadat s halat, mi jó falat...), a Bükk pedig hozta a formáját.
Mely forma ezen a hétvégén meglehetősen nedveset jelentett.
Szombat reggel indultunk túrázni, Lillafüredre gyalog, utána kisvasúttal Garadnáig, majd gyalog
vissza. Az első élmény inkább tudományos volt: megtudtuk, hová tűntek a csapadékos nyár miatt
eladhatatlan dinnyék: komposztot csináltak belőlük, közvetlenül a trágyadomb - és a turistaút - mellett.
Elsőrendű tájékozódási pont vált belőle - visszafelé fél kilométerről lehetett szagról érezni, hogy
közeledünk.
Bár kifejezetten száraz volt az idő, nemcsak szombaton, hanem az egész héten is, ennek ellenére a fák
alatt a dagonyák már nem száradtak fel. Most jó vaddisznónak lenni - gondoltam, miközben a sokadik
sártengeren hámoztuk át valahogy magunkat. Ekkor találkoztunk az első szembejövő párral:
- Sokáig tart még az emelkedő? - kérdezték.
- Még pár kilométer - válaszoltam - de elég sáros.
- Arra is?
Hmm... ez nem a jó válasz kategória volt.
Azt hittük, a sárnál nem lesz rosszabb. Tévedtünk. A Vesszős völgyben vivő ösvény gyakorlatilag egy
vízmosás volt - működés közben. Furfangos Nyeszterkaként szökkentünk kőről-kőre, miközben
leküzdöttünk vagy 200 méter szintkülönbséget lefelé. (A gyerek le is fényképezett, ahogy kéz a kézben

andalgunk - a valóság persze az, hogy azért fogtam Nej kezét, mert magától képtelen meredek lejtőn
lefelé ereszkedni.)
Lillafüred egy kicsit zsúfolt volt, a gagyiárusok egy kissé sokan voltak, be is menekültünk a Szent István
barlangba. Utána természetesen a kisvasút felé vettük az irányt. Barna már a hegyekben próbálta a
sípolásból meghatározni a mozdony típusát; az állomáson pedig teljesen természetesen csörtetett be a
forgalmi irodába. (Van egy sablondumája: le szokta támadni a baktereket, hogy meg szeretné nézni a
biztosítóberendezéseket - és azok annyira meglepődnek, hogy egy 12 éves gyerek ilyen szavakat ismer,
hogy általában elmutogatják a cuccokat.) Ez a technika most nem jött be, ezen az állomáson
gyakorlatilag nem volt személyzet, egy jegyárus hölgy képviselte a komplett vasutat. Mely vasút
meglehetősen barátságtalan oldalát mutatta - az utolsó vonattal terveztük, hogy elmegyünk; csakhogy
ez a vonat jó 45 percet késett. (Megkérdeztem a jegyárus mamókát, hogy mi történt. Azt mondta, hogy
‘ki kellett cserélni a motort, mert elromlott benne a nyomaték’. És vele akart Barna műszaki dolgokról
beszélgetni.)
Végül csak feljutottunk Garadnáig, ahol laposra zabáltuk a hátizsákot. Erre igencsak szükség is volt,
mert az állomáson egy tábla hirdette, hogy az általunk kinézett túraút ‘nehezen járható‘. És hogy nem
viccelt, azt rögtön az állomás mellett meg is tapasztalhattuk: kereszteznünk kellett egy mély árokban
csobogó patakot, mely felett mindösszesen egy korhadt gerenda ívelt át. Persze ez csak komolytalan
bevezetés volt ahhoz képest, ami később várt ránk. Gyakorlatilag egy újabb vízmosáson kellett
feltepernünk jó 160 méternyi szintkülönbséget - és ez a vízmosás is működött ezerrel. (Ez volt az a
bizonyos sebesvíz, melyről egy közeli panzió is kapta a nevét.) Csak a pontosság kedvéért: amikor azt
mondom, hogy vízmosásban kellett felmenni, azt nem úgy gondolom, hogy volt egy ösvény a víz
mellett - nem, ilyesmiről szó sem volt. Legalábbis nem végig. Az elején - jó hosszan - nemes
egyszerűséggel a patakként lezúduló vízben kellett nyomulnunk felfelé. És a patak alja nem kő, hanem
sár volt.
Itt futottunk össze egy másik párral.
- Sokáig lesz még ilyen? - kérdeztem.
- Nem, nem sokáig - válaszolták - egy kicsivel fentebbtől már sokkal rosszabb lesz.
Ez nem volt a jó válaszok napja.
Szomorú, de igazuk volt. A vizes terepről nem sokkal később kikeveredtünk, az emelkedő viszont
sebességet váltott, miközben a sáros, csúszós jellege megmaradt - később pedig még kidőlt fák is
színesítették a terepet.
Istenbizony örültünk, amikor megéreztük a komposztszagot.
Este még kellemesen elfáradva kártyáztunk egyet. Nej kétszer is bealudt, gondolkodásnak álcázva az
áramszüneteket. (Ez valami munkahelyi szokás lehet.)
No. Összességében jó hétvége volt, a gyógytúra végülis emberes túra lett, mindenki éppen kellemesen
fáradt el, a kaja igazán finom volt - tehát sok morognivalóm nem lehet.
De azért akad. A szállás nem igazán állt arányban az árával. Bár nem ennyire durván, de a kaja is elég
húzós áron futott. Így, hogy összességében egy tizest kellett ráfizetnem a jegyekre, így jó volt. Ha az
egészet saját zsebből kellett volna fizetnem, valószínűleg este együtt üvöltöttem volna a fennsíkon a
farkasok szellemeivel.
Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Lillafured2005

Volt egy kis félsz bennem, amikor már szeptember első napjaiban lefoglaltam egy faházat Podlesokban
erre a hosszú hétvégére. Volt, aki azt mondta, hogy ilyenkor már jegesmedvék ordítása szokta felverni
a hajnali csendet. Volt aki azt mondta, hogy jó nagy marha vagyok, hogy foglalok, ekkortájban már
kötéllel vadásszák a környéken a vendégeket, egy hatfős activity partit is jó eséllyel csak akkor tudnánk
összehozni, ha bevonnánk a gondnokot és a távolsági busz sofőrét is. De én úgy vagyok vele, hogy
láttam már karón varjút, utolsó pillanatban beeső kétszáz fős úttörőcsoportot, így összeszedtem minden
bátorságomat, vettem egy nagy levegőt és megrizikóztam hatezer forintnyi előleget. Ez a kétnapi
szállásdíj 50, azaz ötven százaléka volt. (Az más kérdés, hogy a bank simán rárakott a hatezer forintra
ötezer forint átutalási díjat.)

2005.10.29; SZOMBAT
Nna, a szállás illett is az árkategóriához. Alpesi tipusú faház, linóleum, a napóleoni háborúkon edződött
veterán elektromos fűtőtestek, bádog zuhanyzófülke. A melegvíz érdekes módon volt megoldva: egy
pici átfolyós bojler volt a mosdó felett, ezt távirányítással(!) kapcsolgatták a központból. Hasonlóképpen
az összes elektromos fűtőtestet is - reggel 8-10 között és este 19-21 között nem volt sem fűtés, sem meleg
víz. Ezt különösen az utolsó napon értékeltem, de ne szaladjunk ennyire előre.
Alul volt egy asztal, egy ajtó nélküli szekrényszerűség, egy kétszemélyes ágy és egy kis asztal. Az
emeleten volt még három ágy. A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy - ettől a mondattól eltekintve eddig nem olvashatta azt a szót, hogy ‘konyha’. Nem véletlenül. A helyiek nem bízták a véletlenre, még
egy életlen késsel sem akarták felkelteni a konyha illúzióját. Ágynemű viszont volt. Aminek nagyon
örültünk, mert egy hatezer forintos szállásnál természetesnek vettük, hogy viszünk magunkkal
hálózsákot - de valahogy kevésbé tűnt természetesnek, hogy vigyünk egy komplett konyhát is. Nem is
pakoltam semmit. Nej előrelátóbb volt, bedobott három műanyag tányért, három késsel. (Miért
hárommal, amikor négyen vagyunk? Legyen ez a női lélek egyik rejtélye.) Én ugyan bepakoltam a
szokásos teázós egységcsomagomat - anélkül sehova - csak éppen a merülőforralót felejtettem otthon.
De így legalább volt egy poharunk; a féltve őrzött teáspoharam. Meg egy náthás egyedünk. Egy. Eleinte.
Most lehet, hogy úgy tűnik, nagyon leszólom a szállást, pedig erről szó sincs. Ezt vártam, erre
számítottam. Ha az ember elmegy a világ végére nomád körülmények közé táborozni, akkor arra
készül, hogy reggelente hóban fürdik, versenyt fut a jegesmedvével majd kétvállra fekteti, végül együtt
teázgatva megbeszélik a világ nagy dolgait. Tehát a ház hozta az elvárt körülményeket, semmi baj nem
volt vele.
De ha ide készülsz, tudd, hogy mire számíthatsz.
Podlesokba meglehetősen úttalan utakon jutottunk el. Már a 67-es út is igen szórta a szerpentineket, de
amikor a GPS szerint jobbra le kellett kanyarodni róla egy erdeinek is csak jóindulattal nevezhető útra
és menni huszonkét kilométert rajta Káposztafalváig - igencsak rágtam a bajszomat. Nem is lepődtem
meg túlzottan, amikor megláttam az útszéli fákon a turistajelzéseket.
A szállást egyből kifizettem - gavallérosan lepengettem a maradék ezer koronát.
Szerencsére a hölgy volt a recepción, ő beszélt szlováktól eltérő nyelvet is - angolt - így sikerült
megértetnem vele, hogy az előleg azt jelenti, hogy azt már egyszer kifizettem; nem illik újra kiszámlázni.
NEM IGAZÁN ÉRTEM ÉN EZT A DOLGOT A NYELVEKKEL. HA KI TUDJÁK ÍRNI NÉMETÜL ÉS ANGOLUL AZ
INSTRUKCIÓKAT HELYESEN, AKKOR MI A FRANCÉRT KÉPTELENEK ERRE MAGYARUL? AZ EGYKORI SZEPES
VÁRMEGYE TERÜLETÉN? AMIKOR A TÚRÁZÓK ZÖME MAGYAR, PONT A FÖLDRAJZI KÖZELSÉG MIATT.
EHELYETT ITT VAN PL. EGY MONDAT, BETŰ SZERINTI HŰSÉGGEL: "KERJŰK, HAGYJAK AVIZET FOLYNI,

KŐSZŐNJŰK". UGYANEZ VOLT A BAJOM A KOZEL KLIKKFESTEN IS. A PROGRAMOK FELE MAGYAR NYELVŰ
VOLT; ÉS NEM CSAK ZENEIEK VOLTAK, AKADT KÖZTÜK BESZÉLGETŐS IS, MAGYARUL.

DE BÁRMELYIK

SÖRSÁTORBAN PRÓBÁLKOZTAM BE A NEM TÚL BONYOLULT ‘EGY SÖR’ FORMULÁVAL, CSAK NÉZTEK RÁM
BAMBÁN. MINDEZT EGY OLYAN VÁROSBAN, AMELY NEM TÚL RÉGEN MÉG ÉRSEKÚJVÁR VOLT.

Pakolás után kocsiba vágtuk magunkat, irány a Szepesi vár. A legjobbkor érkeztünk meg, amikorra
felkaptattunk, pont elkezdett lemenni a nap, remek megvilágításokat sikerült elkapnunk. És a vár sem
volt akármi, szívesen becsavarogtam volna jobban is, de a záróra nagy úr.
Emiatt Lőcsére is már sötétben érkeztünk. Először bekeveregtünk a főtérre kocsival. Bár dögivel voltak
üres parkolóhelyek, de mindenhol általam értelmezhetetlen parkolótáblák voltak, nem mertük
megrizikózni a megállást. Kimentünk a kapun és rögtön mellette le is parkoltunk. Amíg kavarogtunk,
pár utcával beljebb is mentünk a főtérnél. Maga a tér bárhol is lehetett volna, de a környező utcákon
kiáltozva fel-alá rohangáló roma kölykök már nem keltettek sok bizodalmat, különösen nem abban a
félhomályban, amikor már besötétedett, de a lámpákat még nem gyújtották meg. Amikor visszatértünk
sétálni, nem is mentünk beljebb a térnél. Próbáltam a teljes sötétben fényképezni és meg is lett az első
szomorú tapasztalatom az új géppel: ISO400-ra állítva a fényerőt, csak a kijelzőn tűnik úgy, hogy remek
lett a kép - az elmozdulásgátló (IS) ugyan megakadályozta, hogy elmosódott legyen, de a kép legalább
annyira szemcsés lett, mint egy sajtreszelő.
Vacsorázni betértünk a 3 Apostolba és ezt minden erre járónak maximálisan javasolni tudom. Elegáns
környezet, kedves, udvarias kiszolgálás, remek ételek és határozottan baráti árak. (Nálunk az üzemi
menza drágább, mint itt egy főfogás. Tájékoztatásul: 3 adag sűrű marhahúsleves, 2 adag Apostol
specialitás (tócsiba csavart mindenféle húsok, zöldségek, sültkrumpli, káposzták, cékla), 1 adag Apostol
tál (5 fajta sült hús, sültkrumplival, káposzta, cékla), 1 adag jó nagy mandulás pisztráng sültkrumplival,
1 korsó csapolt Fácán és 5 üveg üdítő volt borravalóval együtt 1000 korona - 6800 forint.)
Este még lement a szokásos kártyaparti - igen hosszúra nyúlt, Nej a vége felé már lefejelte az asztalt.

2005.10.30;VASÁRNAP
Maga az ébredés sem volt akármi: rosszul aludtam, fel is keltem egy órával a tervezett előtt, 6.30-kor.
Ott törtem a fejem, mit csináljak, amikor beugrott, hogy óraátállítás volt. Így adott lett a program,
ébresztettem a többieket is.
Közben kisétáltam szétnézni és egyből az ugrott be, hogy ‘Deres már a határ, vacog a vén betyár‘ - be is
ijedtem rendesen, mert indulás előtt elfelejtettem lecsekkolni a hűtővizet. (Nyáron többször volt hűtővíz
folyásom, fogalmam sincs, hogy a szerelők mikor mit öntöttek vissza.) Mondjuk még szeptemberben
nyomtam bele egy fél liter koncentrátumot, lehet, hogy ez segített most - mindenesetre a hűtővíz szépen
lötyögött.
Reggeli, melegedés és jöhetett a túra. Nej már az első gyökereknél nekiállt nyikorogni - pedig, ha tudta
volna, mi vár még rá, akkor nem lő el egy szem puskaport sem az elején. Persze volt így is rendesen
"meg akartok ölni". Hát, igen, a hátra kihajlós tálca, a sziklárakapaszkodós tetejű bazi magas létra elég
soknak tűnt, különösen, ha belegondolok, hogy egy tériszonyos, pánikolásra hajlamos családanyáról
van szó. Másfelől meg szemmel láthatóan többször is átlépte önmaga határait és ez komoly szellemi
teljesítmény, akárhogy is nézem. Kíváncsi vagyok, tavasszal fogja-e követelni, hogy menjünk vissza a
tálcákra.

A túra sportértékét külön növelte, hogy pont az izgalmas részen - a hernádos tálcák és a Menedékkő
szakadék létrái között ért utól minket egy nagy hullám: durván száz ember vonult el mellettünk, illetve
az esetek egy részében rajtunk keresztül. A kedvenc az egy tíz fős gyerekcsapat volt (egy darab
oktatóval), a kölykök előre-hátra rohangásztak és richtig a legmelegebb helyzetekben voltak láb alatt.
(Nej nemegyszer be is pánikolt miattuk a műtárgyakon.) A másik kedvenc az a pár volt, akik szép
kényelmesen végigfotózgatták egymást minden tíz méteren, nem törődve azzal, hogy mögöttük
fürtökben lóg vagy negyven ember tálcákon, gyökereken.
De a Menedékkőnél már minden rendben volt, megebédeltünk - alig volt drágább, mint Lőcse hótt
elegáns étterme, de hát az erdőben nem sok konkurenciája volt, ugye.
Utána jött egy hosszú levezető séta. Volt is lefáradás este a kempingben. Azért csináltunk még egy kis
tüzecskét, megizzasztottuk a szalonnát és a kolbászt - a hagyma valahogy nem izzadt meg. Nem tudom,
hogyan, de mindig ezt csinálja: inkább megfeketedik, de nem izzad.
Este megint kártya, utána pedig ültünk és néztük egymást: este hét és kilenc között ugye nincs melegvíz.
Végül meguntam és a "szagom is hozzám tartozik" felkiáltással büdösen bújtam ágyba. Nej finom
célzásként felment az emeleti, ötödik ágyba aludni. Hogy a lenti ágy melletti fűtőtestet ő zárta-e le, vagy
előfordult az a termodinamikus véletlen, hogy a tekerőgomb összes molekulája egyszerre mozdult egy
irányba, azt nem tudom. Az viszont biztos, hogy reggelre legszívesebben magamra rántottam volna
még a linóleumot is.

2005.10.31; HÉTFŐ
Megint korai ébresztő volt betervezve, mivel az utolsó napra lomnici túrát ütemeztünk. Három napja
felhőtlenül tiszta a Tátra, ezt a természeti csodát nem lehet kihagyni. Viszont arra is figyelni kellett,
hogy legkésőbb tízig oda kell érnünk, ha világosban akarjuk látni a csúcsot. Gyorsan megreggeliztünk,
majd Dórával kimentünk kocsit vakarni. Hogy ne párásodjon, beindítottam a motort. Azaz beindítottam
volna, ha az a mocskos dög, mely néha autónak hajlamos hívni magát, beindult volna. Se kép, se hang.
Előző este még működött. Mi történt azóta? Befigyeltek a mínuszok. Akkumulátor? Rámértem a
műszerrel, jónak tűnt. Levettem a sarukat, kicsit megcsiszoltam, visszaszorítottam - hagy teperjenek
azok az amperek. Nem ért semmit.
Itt fogyott el a tudományom, jött a szokásos eszkaláció: telefon apámnak, aki szakmája szerint
autóvillamossági szerelő. Egy gyors teszt (menyezetlámpa felkapcsol, indít - lámpa elhalványul, vagy
sem?) megmutatta, hogy az önindító nem vesz fel áramot. A lusta disznó. Meg kell verni, jött a javaslat.
Kalapáccsal. Ez egy nekem való szakma.
Persze, a művelet nem olyan egyszerű. Őkelme ugyanis egy böszme nagy darab autó, nagy motorral. A
háromliteres V6 engine mellé reménytelen benyúlni. Az önindító a motor mögött, nagyjából a műszerfal
magasságában van, de a felépítés miatt csak úgy lehet megközelíteni, ha előlről kúszok be a kocsi alá.
Mivel elég alacsony a felépítése, ezt csak akkor tudom megtenni, ha maximálisra emelem az emelővel.
Igaz, hogy lejtőn álltam és se emelőbakom, se keréktámaszom nem volt, de kockázat nélkül túl unalmas
lenne az élet.
Azért amikor behúzott hassal elkúsztam a motor alsó védőlemeze alatt öt milliméterrel, kiütközött
rajtam a klausztrofóbia. Pedig barlangászás közben sem volt soha. Igaz, a barlang az egy stabilabb
valami.
Az érzéseimet az sem dobta fel túlzottan, hogy miután eleve átfázva ébredtem és a jégkaparás után a
kezeim érzéketlen tuskókká váltak, most mínusz sok fokban a földön kellett csúsznom-másznom.
Időnként bementem melegedni a faházba, de ugye ott 8 és 10 között elzárják a melegvizet és a fűtést.

Na mindegy, bevittem a kalapácsot és nekiálltam győzködni az önindító segédmotorját, hogy "Géza
kérem, itt mindenki teszi a dolgát: Nej családanya, én most autószerelő vagyok, Ön pedig indító". De
nem használtak az észérvek.
Teljesen véletlenül vettem észre, hogy amikor meg akartam húzni a vezetékeket rögzítő csavarokat,
rövidre zártam a két vezetéket és a segédmotor nekiállt kerregni. De ettől sem javult meg a dög. Apám
szerint kerregtessem bátran, sokáig, hátha bemelegszik a segédmotor.
Elméletileg felmerült, hogy amíg én alatta fekszem és kerregtetek, Nej ráadja a gyújtást - de
belegondoltam, hogy az a négyszáz kilós motor tőlem félcentire fog beröffenni, nem vállaltam be.
Inkább sportoltam még egy félórát, hol kalapáltam, hol kerregtettem, de nem jutottam előre.
Végül maradt a kockázatos módszer - de előtte bebiztosítottam magam.
Volt a közelben egy építkezés, benéztem hozzájuk. A szemétdombon ott figyelt néhány szimpatikus
sziklatömb. Megkerestem egy főnökszerű hapit és elmondtam neki magyarul, mit szeretnék. Csak
nézett bambán. Elmondtam németül, majd angolul. Még bambábban nézett. Maradt a jó öreg halandzsa,
mutogatós jelbeszéddel.
- Autó, kaput. Ja? - jeleztem a kezeimmel, hogy az autómnak vége.
- Öhö. Elektricski? - kezdett aktivitizni a pocakos hapi.
- Kámen. Ich muss Kámen - söpörtem félre a kérdést.
- ??
- Go - intettem neki, hogy kövessen. Elmentünk a szemétdombig, megmutattam, mely szikladarabokra
lenne szükségem. Jelbeszéddel jeleztem, hogy használat után visszahozom a tömböket. Nem látszott,
hogy nagyon értené a dolgot, de bizonytalanul rábólintott.
Elvittem kettő ék alakút a hátsó kerekek alá és vagy ötöt bakként a kocsi alá. Na, ekkor mertük csak
megjátszani a beindítást.
Ezt a groteszk előadást már az istenek sem bírták röhögés nélkül, megkegyelmeztek. A kocsi beröffent.
Gyorsan eltakarítottam a romokat, betepertem Káposztafalvára meg vissza, majd Nej legnagyobb
megrökönyödésére leállítottam a motort. Ugyanis végiggondoltam, hogy most van itt minden, hogy
szükség esetén újra alábújjak. Ha elindulunk és lefullad valahol, akkor ugyan mit csinálok? Nincs
mindig a közelben építkezés. De nem kellett sokat variálni, a kocsi pöccre beindult.
Utána megbeszéltük az Öreggel, hogy valószínűleg a sok hűtővíz elfolyás miatt víz került a
segédmotorba és ez éjszaka belefagyott. (Családi örökség: utólag én is fantáziadús magyarázatokkal
szoktam szolgálni az ügyfeleinknek.)
Szokták mondani, hogy a szülők mutatnak példaképet gyermekeiknek. Ezen a reggelen ez úgy valósult
meg, hogy Barna - elnézve az autószerelős kínlódást - megjegyezte, nem akar felnőtt férfi lenni.
Természetesen a Tátrát nem hagyhattuk ki. Átfagyva, koszosan és büdösen - melegvíz még mindig nem
volt - beugrottam a kocsiba, kis család szintén, mentünk Lomnicra. Fél tizenkettőkor huppantunk ki a
Kőpataki tónál az első lanovkából. De már késő volt: csak negyed négyre kaptunk jegyet.
Nem tehettünk mást, reménykedtünk, hogy akkor még nem fog nagyon bealkonyulni ott fent. Október
utolsó napján.
Mindenesetre rengeteg időt kaptunk a Kőpataki tóra. Ebédeltünk, megnéztük a csúcsra menő lanovkát
majd lesétáltunk a vízhez. Barnának már a tó - és a rengeteg kő - láttán elkezdett csillogni a szeme.
- Apa, kacsázhatok?
- Hiszen be van fagyva!
- De kacsázhatok?

- Ja, akkor igen.
Innentől jól elvoltunk. Ketten kivonultak jeget törni, nem sokkal később unatkozó kölykök hada kísérte
őket.
- Szerinted van élet a tóban? - kérdezte Nej.
- Ha van is, elég pocsék lehet - mérlegeltem, miközben azt figyeltem, hogy a két néger hapi elbírja-e azt
a bazi nagy sziklát, mellyel rekord méretű lyukat akartak robbantani.
Aztán felmásztunk még a Nagy Morgás felé menő turistaúton egy jó darabot, kifeküdtünk egy Zsiguli
méretű sziklára és gyönyörködtünk a holdbéli tájban. A lanovka állomás matchboxméretűre
zsugorodott és a jégtörés hangja sem szűrődött fel.
Indulás előtt fél órával a nap lesüllyedt annyira, hogy a dolina árnyékba borult. Bementünk az
étterembe és maradék pénzünket marha szar tátrai teába fektettük. Egyedül az vigasztalt, hogy nem
sok minden rakódhatott le belőle a szervezetünkben, tekintve hogy a tea és a végtermék között
infinitézimálisan kevés különbség mutatkozott. Bár állítólag a helyi kávénál ez is jobb.
De eljött a perc, beszálltunk a kabinba és felrepültünk a csúcsra. Most tolja félre szolídan a billentyűzetet
a krónikás, mert döbbenetes látvány várt ránk ott fent. Nehéz leírni, de valamit muszáj. Szóval, sziklák,
hasadékok mindenfelé és bár a nap már eléggé laposan sütött, de beláttunk mindent, a lengyel
rónaságoktól az Alacsony-Tátráig. Barna távcsövével a poprádi panelházak is tisztán látszottak. Ha nem
lett volna fönt olyan mocsok sok mínusz olyan sok széllel megtámogatva, órákig elnézegettem volna.
Így viszont a rendelkezésünkre álló félóra helyett már tíz perc után bent olvadoztunk a melegedőben.
De az a tíz perc... az fantasztikus volt.
BELEGONDOLOK, HOGY JANÓ, A BILÉTAOSZTOGATÓ EMBER, HOGY UNHATJA MÁR ODAFÖNT A
LÁTVÁNYT...
A hazaútról nem sok mindent tudok írni. Sötétben indultunk el, a GPS-nek köszönhetően csak négyszer
tévedtünk el. Ez mindenképpen érdekes jelenség, tekintve, hogy általában nem szoktam. Lesz még mit
finomítani az eszközön és rajtam.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SZLOVAKIA2005

2006.04.14; PÉNTEK
Az előzmények nem sok jót jósoltak, úgy készültünk össze, ahogy Mulan menekült a hunok elől a
lavinában.
Az M3-ason a tömeg megint belehajszolt a tuti 190-es tempóba. Nej inkább bealudt. Van benne valami
műszer, ha a kocsi túllépi az 5 káemhá-t, félredobja a fejét és pánikszerűen elájul.
Egerben aludtunk meg. Apám hálistennek gyógyulóban.

2006.04.15; SZOMBAT
Szombat reggel még ránéztem a wundergroundra és gyorsan átterveztem a programot: aznapra derűs,
tiszta időt mondtak - ekkor pedig a Tátrába kell menni lanovkázni.
IGAZ, NEMRÉG VOLTUNK, DE MOST ÖCSÉM IS JÖTT VELÜNK CSALÁDOSTÓL, ŐK PEDIG MÉG NEM VOLTAK.
Délre értünk Podlesokba.
Rövid részlet a kocsiból:
- Üssük el a húsvéti nyulat! - agitált Barna.
- Tegyük ki Barnát a kocsiból és üssük el inkább őt! - korrigált a nővére.
- Miért röhög ezen mindenki? - háborodott fel Barna.
- Én nem röhögtem. Én mérlegelek - jegyeztem meg halkan.
Aztán volt még egy hosszú csend, amikor Stratenánál megláttuk az itt-ott derékmagasságig érő havat.
Mindenki maximum edzőcipőt hozott túrázni.
A szállás a szokásos volt. Minimáldizájn, a javából.
Kicuccoltunk, haraptunk valamit és vizuálisan észleltük, hogy az a halvány felhő is eltakarodott a
Kőpataki-tó felől, amely addig zavarta a lelkivilágomat.
Lomnic viszont kész döbbenet volt. Gyakorlatilag az egész falu le volt fedve autókkal. Köröztünk, mint
patkány az egérfogó körül, végül azért csak sikerült leparkolnunk - de túl sok jóra már nem
számítottam. És ez legalább tökéletesen be is jött. Akkora hosszú, tömött sor fogadott a bejáratnál, hogy
ennyi emberrel már választást lehetett volna nyerni. Magam is meglepődtem, hogy egyszer csak vége
lett és ott álltunk a lanovka előtt. (Külön meglepetés volt, hogy nemcsak honfitársaink próbáltak
előrefurakodni a gigászi sorban, hanem mindenféle idegenajkúak is. A fejemben lévő országimázs egy
picit emelkedett. Illetve a többié süllyedt.)
Aztán... ott túl a rácson már egy más világ volt. Ahogy átmentünk a Start állomáson, minden
befehéredett és hirtelen visszacsúsztunk egy évszakot. Döbbenten néztem, hogyan változott meg a táj és vele együtt az az elképzelésem, hogy majd kényelmesen lesétálunk a magisztrálén Tarajkáig. Azért
elzarándokoltam a turistaút elejéhez... szép volt, gyors volt, különösen a síelők élvezhették rajta a
sebességet. Mi inkább belevetettük magunkat a tömegbe - mert az is volt, nem is kicsi. A múltkori
tengés-lengéshez képest sokkal több ember volt fent, élő sramlizene, mutatványosok és rengeteg síelő.
Valószínűleg az is dobott a vállalkozó kedven, hogy húsvéti akcióban 100 sk volt egy retúrjegy. Ja, és
rögtön egy káprázatos lavina fogadott minket: a lomnici csúcsról megindult a förgeteg és majdnem a
Kőpataki-tóig söpört le. Ahogy öcsém fogalmazott, csak álltunk ott és bámultunk, mint a thaiföldi
turisták, amikor látták messziről közeledni a szökőárt.

MÁSFÉL ÉVVEL EZELŐTT VOLT A DURVÁN NAGY SZÖKŐÁR THAIFÖLD ÉS INDIA KÖZÖTT.
A lefelé várakozó sor még durvább volt, legalább háromszor akkorára hízott, mint a lenti. Na, itt a
tülekedés is legalább háromszor akkora volt: szemkontakt nélküli, emelt orrú emberek nyomkodták be
a sor elején oldalról a léceiket.
Odalent megkerestük az Öregmámi éttermet , hihetetlen módon pont volt szabadon egy
nyolcszemélyes asztal.
STARA MAMA, AZ ELEKTRICSKA MEGÁLLÓJA MELLETT.
Hatalmasat zabáltunk, ócsóért. A szülők estére ki is dőltek, a gyerekek azért nyomtak még egy aktivitit.
Végigröhögtük az egészet. Sajnálhatjátok, hogy nem jegyeztem fel egy poént sem. (Az egyik rémlik:
fakutyát kellett kitalálni, rajz alapján. Jött az első tipp az egyik gyerektől: faszék. Az nem lehet, az
családnév - vágta rá a másik.)
Aztán zuhany, elalvás előtt rövid imádkozás esőistenhez, hogy felejtsen már el minket, menjen máshová
locsolkodni - aztán alvás. Habár eleinte féltem, hogy a gargantuai vacsora - káposztaleves füstölt
kolbásszal, rablótáska (pizza méretű tócsiba csomagolt tejfölös pörköltszerűség) kétfajta
pároltkáposztával - nem hagy majd aludni, de végül nem ez zavarta meg az éjszakámat, hanem egy
elmondhatatlanul hülye álom. Nem is mondom el.

2006.04.16; VASÁRNAP
Ez az idióta betépett esőisten tuti valamerre trippelt tegnap este, amikor imádkozással próbáltam
rávenni egy kis kötelességszegésre. Reggel szemerkélő eső és végeláthatatlan szomorú esőfelhők
fogadtak, amikor kisétáltam körbenézni. Gyorsan úgy is döntöttem, hogy tea helyett benyomok egy
sört. (Fogmosóvíz, mondaná Olivér.) Csak később derült ki, mennyire előrelátó voltam: a szlovák földelt
dugó teljesen más, mint a magyar, így a merülőforraló csatlakozóját egyik aljzatba sem tudtam bedugni.
Mivel tavaly meg magát a merülőforralót felejtettük otthon, elmondható, hogy a melegvíz projekt
messze nem halad a megfelelő tempóban.
Fél tíz körül dühösen nekiindultunk a túrának. Elszántságunk annyira meghatotta az esőt, hogy pár
perc múlva elállt. Időnként még a nap is kisütött - végül teljesen ideális kirándulóidőnk lett.
Ugyanazon az útvonalon mentünk, mint tavaly - legalábbis terv szerint a Klastoriskóig ugyanaz lett
volna. De addigra néhányan elfáradtak közülünk, az ebéd és a sör is megtette hatását - így
tulajdonképpen arra a szavazásra sem került sor, hogy a Velky vagy a Mala Kyselen menjünk-e tovább.
Egyértelmű volt, hogy irány a legrövidebb úton vissza Podlesokba.
Kellemes meglepetés volt, hogy az a kocsma, ahol tavaly még az építkezésről kuncsorogtam köveket,
alábakolni a kocsit, szóval az a kocsma immár üzemelt. Gyorsan ittunk is egy korsó Staroprament,
lezárandó a túrát.
Utána gyűjtöttünk egy kis fát, csináltunk egy kis tüzet és ettünk egy kis sült kolbászt. (Mondjuk az
utóbbi jelző inkább költői kép volt, mint valósághű kifejezés.)
Vacsi után átnéztük Barna gépét - legalábbis, ami maradt belőle. Béke poraira. Az első - durván húsz
méteres - létra tetején kiesett a zsebéből a karácsonyra kapott fényképezőgépe. Mint utólag kiderült, a
256-os SD kártyája is elrepült valahová, így teljes lett a siker. (Pedig neki sikerült egyedül jól elkapnia a
lavinát a Tátrában.)
A sütés után a kölykök elmentek még rohangálni egy kicsit, és amikor már azt hittük, hogy ma este
maximum passzivitire fogja futni, csak összekapták magukat.

2006.04.17; HÉTFŐ
Erre a napra jelezték a legvalószínűbben az esőt - ehhez képest reggel ragyogó napsütés fogadott.
Mondhatnám, hogy orrvérzésig sütött a nap, de ez meglehetősen morbid lenne, mivel reggel tényleg
elkapott egy erős orrmenstruáció.
Öcsémék még nem látták a szepesi várat, így abban maradtunk, hogy kerülünk arrafelé egyet, utána
ebédelünk Lőcsén, majd hazacsorgunk. Aztán mire a várhoz értünk, lányom teljesen kidőlt a sorból.
Elkapta valami böszme hányinger meg fejfájás. Nem is jött fel, Nejjel lentmaradtak a parkolóban.
A többiek nem zavartatták magukat, a "fáradt" gyerekek berohangálták a várat az aljától a tetejéig.
Mentünk volna tovább Lőcsére, amikor lányom kipattant a kocsiból és elhelyezett egy rókát az
árokparton. Oké, legalább túl van rajta - gondoltuk. Naívan.
A 3 Apostol a főtéren továbbra is jó volt. Olcsó, a kaja finom, a pincér kedves, szolgálatkész és négy
nyelven beszél, köztük magyarul is. Dóra ebéd helyett csak nézett ki a fejéből és próbált arra
koncentrálni, hogy magában tartson mindent. Ez végül nem igazán sikerült, Nejjel egyszercsak
kirohantak a főtérre. Még egy rókakoma.
Hazafelé úgy gondoltuk, rövidítünk, levágunk Iglón keresztül Rozsnyó felé. Na, ezt az utat nem
kívánom senkinek. Lányom szerencsére elaludt... ő járt jobban. Szerpentin szerpentin hátán, az út egy
idő után minősíthetetlen lett (különösen Rozsnyó megyében), volt olyan rész, hogy azt hittem,
földútban folytatódik. Mindez a térképen sárga útként volt feltűntetve. Öcsémék szerencsére vették a
lapot, abban maradtunk, hogy így legalább bejött egy plusz túra. (A terep ugyanis szép volt, erdők,
források, romantika... csak éppen autóval volt rázós.)
Egy Rozsnyó melletti benzinkútnál álltunk meg legközelebb. Lányom szokás szerint rókát terelgetett az
árokparton, én meg bevetődtem a klotyiba: kétnapos zabálás után tört rám a hasmenés. Mondtam is a
csajszinak, hogy a szlovákoknak egy szavuk sem lehet: becsületesen visszaszolgáltattunk mindent, ami
maradt.
Nem sokkal Rozsnyó előtt szakadt le az ég, de nagyon. Az ablaktörlő legerősebb fokozata is körülbelül
annyira volt hatásos, mint a leggyengébb. És ez a remek idő nagyjából ki is tartott egészen
Füzesabonyig.
Azért úgy elképzeltem az esőistent. Ül az ipari kamera monitorja mellett, aztán figyel: "Igen, Petrényiék
most ébredtek fel. Oké, ijesszük meg őket egy kicsit. Remek, most jöhet a napsütés. Vár... megvolt. Ebéd?
Jól van fiúk, most nyissátok ki a csapokat, de aztán ne sajnáljátok az anyagot!"
Ózdon még megálltunk árokpartot dekorálni, hasonlóképpen Szilvásváradon is. Egerben nem is
gatyáztunk, mentünk egyből az ügyeletre. Amíg vártunk, a csajszi kirohant és elrendezte a rendelő előtti
bukszust is.
Kapott egy injekciót... de nem voltunk nyugodtak. Ráadásul Szilvásváradon valami ismeretlen okból
fél Magyarország gyűlt össze és mivel hoztuk magunkkal a viharfellegeket, így pont elkaptuk azt a
pánikot, amikor ez a hatalmas tömeg egyszerre lódult neki Eger felé a hegyi úton.
Nem csak Egerig araszoltunk, de a városban is sikerült megcsípnünk a legfényesebb pesti dugókat
megidéző tömegnyomort. Mindezt egy alapjárat nélküli autóban, több, katasztrófa méretű
felhőszakadással és hegyi utakkal mögöttünk, egy halottsápadt, összetört gyerekkel a hátsó ülésen. Ma
sem értem, miért nem sikoltoztam.

Estefelé indultunk tovább Egerből, Füzesabony előtt örömmel üdvözöltük az utolért éjfekete
zivatarfelhőt. Ha van valami, ami nagyon ki tudja verni nálam a biztosítékot, az a felhőszakadás közbeni
éjszakai felhajtás egy agresszív őrültekkel kétsávosan zsúfolt autósztrádára. Azt hiszem, világrekordot
döntöttem, gyakorlatilag az első másodperctől kezdve ráálltam a hülyék ellen tartogatott 190-200-as
tempóra, leszarva a sötétet meg a felhőszakadást.
Elég hamar Pestre értünk, annak ellenére, hogy Hatvantól gyakorlatilag mindkét sáv vonatként
működött. Lányom - habár aludt végig és még az injekciónak is hatnia kellett volna - azért még felavatta
az otthoni vécét is.
Összességében elmondhatom, hogy megszenvedtünk az útért, sokat kínlódtunk, de csak figyelt ránk
valami isten, mert a programok remekül sikerültek. Ilyen hülye áprilisi időben mindig ott voltunk, ahol
ideális volt lenni. Igaz, gyakorlatilag ugyanazt csináltuk végig, mint tavaly ősszel, de nem volt ez rossz.
Kétféle kirándulás van: az egyik, amikor az ember új dolgokat fedez föl - és a másik, amikor az ember
az általa felfedezett jó dolgokat mutatja meg a barátainak. Most ez utóbbiról szólt a történet.
A betegségek meg... azokat úgysem lehet kikerülni. Fiamnál a kezdeti láz simán elmúlt, szegény lányt
kapta el utolsó napon nagyon a gépszíj.
A kocsi természetesen nem lett jó, megy vissza a szervízbe. De ezen már meg sem szabad lepődni. Ez
egy ilyen autó.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SZLOVAKIA2006

2006.05.04; CSÜTÖRTÖK
Hát, igen: Budapest nem enged. Többnapos kerékpártúrára indultam volna és ezt szántam a legerősebb
napnak. Ehhez képest reggel nyolckor még esett az eső. A Metnet-en azt írták, keleten már nem esik.
Csak valahogy el kellene jutni odáig. Viszont azt is írták, hogy erős keleti szél lesz, időnként záporral,
zivatarral.
Kapják be a fülem, akkor is elindulok.
Fél kilenckor lementem, átszerelni a bringát. Kilencre készültem el mindennel... csodálatosképpen az
eső is elállt.
Irány Eger!
Igaz, mindenhol tócsák, minden vizes. A Kökinél már én is.
A legelső defektre 5,9 kilométert kellett várnom. A Köztemető után a Kozma utcában kaptam be élmény volt az újra eleredő esőben kamionok között szerelgetni. Ha eddig nem néztem ki teljesen
varacskos disznónak, innentől már pótoltam a hiányosságot.
Aztán még az összes sorompót beszoptam, a reggeli forgalomban teherautók, kamionok taszigáltak le
a kertvárosi utcákról... szóval Budapest tényleg nem enged.
Mindenesetre ahogy kiértem a városból, kisütött a nap és megszűnt a zsúfoltság is az utakon.
Gödöllő előtt körforgalom, a beton terelőre nagy betűkkel rámázolta valaki: "Éljen a harmadik út!".
Bakker. A körforgalomba van egy bemenet, egy kimenet, a többi út meg le van zárva. Valami egész
bizarr valóságérzete lehetett annak a szerencsétlennek, aki ezt felfestette.
Hatvan - itt már rámfért egy hosszabb pihenő. Idáig 3,5 óra, ami határozottan jó eredmény: Pest a kocsik
közti araszolással, félórás defektszerelés, két 10 perces pihenő, Gödöllő környéki emelkedők és 61 km ez akárhogy is nézem, olyan 23 körüli átlag. Ezen a terepen ez kifejezetten remek.
Gyöngyös... már más tészta. A két város között megjelent a beharangozott szembeszél. Mit megjelent...
berobbant. Teljesen elkészültem az erőmmel. Nagy volt a kísértés, hogy lecsűrjek Vámosgyörknek és
vonat.
Lehet, hogy le is kellett volna. Már a gyöngyösi pihenőnél is szívtam a fogam, amikor megnéztem
térképen a következő megállót: Kápolna durván 30 km-re esett. Amennyire emlékszem, az út egy
hullámvasút és a szél miért is állt volna el? Végül meglehetősen bizonytalanul, de továbbindultam.
Hosszas tipródás után a motivációt ebben a kifejezesben találtam meg: vár rám a kápolnai sör.
Másfelől, ha ezt a szakaszt lenyomom, hatalmasat lépek előre. 85-ről 115-re ugrok. Azaz, ha Maklár felé
megyek tovább, akkor már csak 37 km Eger. De ha bekeményítek és bevállalom a kerecsendi - nagyon
durván emelkedős utat - akkor csak 22.
Szóval... Kápolna or burst.
Hát... utólag, a félelmeim beigazolódtak. Rohadtul kegyetlen szakasz volt - és akkor még úrinőhöz
méltóan fogalmaztam. Kezdődött a Gyöngyös utáni monstre emelkedővel és gyakorlatilag végig
emelkedett valamennyire. A szél meg úgy fújt, mintha fizették volna érte. Gyakorlatilag 5
kilométerenként kiálltam oldalra - nyújtózkodni. A legtöbbször át sem emeltem a lábamat a vázon leginkább nem is bírtam volna. Mire Kápolnára értem, meg is változtattam az elképzelésemet: a pohár
sör korsóvá transzformálódott. És jött vele egy tepertős pogácsa, túrós rétessel.

Részidő: fél ötre értem Kápolnára, Hatvanból egykor indultam el, az annyi, mint 15,7 kmh. De legalább
haladtam.
Végül hosszas vacillálás után úgy döntöttem, hogy bevállalom Kerecsendet. Az északi irány nyomott
legtöbbet a latban: tele volt már az összes tököm a széllel.
Hát, mit mondjak. Az biztos, hogy a tepertős pogácsa ízét Egerig élveztem. Az is biztos, hogy az
útviszonyok Kerecsendig nem sokat változtak: továbbra is felfelé kellett menni és ezerrel fújt a
szembeszél. Nem hittem volna, de örültem, amikor megláttam végre a kerecsendi emelkedőt. (A
szembeszéllel az a legnagyobb szívás, hogy nincs pihenő. Ha jönne is egy enyhe lejtő, ugyanúgy tekerni
kell rajta, amennyiben nem akarsz oldalra dőlni.) Kápolna után az 5 kilométerenkénti megállás 4-re
redukálódott. Kerecsend után meg azt mondtam, hogy minden olyan emelkedő után, ahol az első
lánckerékkel a legkisebb tárcsára kell váltani, megállok öt percre. Így alakult ki, hogy gyakorlatilag
kilométerenként álltam meg hosszabb pihenőkre. Tragikus volt, de még így is sokkal hamarabb értem
be a városba, mint ha a sík, de 15 kilométerrel hosszabb utat választottam volna.
Viszont rájöttem valamire. Hogy az agy jelentősen tudja befolyásolni a fizikai teljesitőképességet.
(Eddig is tartottam az agyamtól, mostantól meg még jobban.) Elég jól ismerem az utat, tudtam, hol
lesznek nagy emelkedők - és ahogy közeledtem feléjük, úgy lettem egyre fáradtabb. Aztán valahogy
felvonszoltam magamat és miután pihentem egy kicsit, sokkal, de sokkal frissebb lettem, mint az
emelkedő előtt. Leesett rólam egy mentális teher. Ez annyira így volt, hogy amikor beértem végül
Egerbe, úgy süvítettem végig a városon (10 km), mintha akkor ültem volna aznap először bringára.
Hiszen akkor már biztos voltam abban, hogy megcsinálom.
A legszebb az volt, hogy mivel tényleg nem voltam biztos benne, hogy sikerül, így nem szóltam
senkinek. Volt nagy pofára esés, amikor beállítottam, mondhatom. Nem volt kulcsra zárva egyik ajtó
sem, én pedig úgy, ahogy voltam, a vadító citromsárga sildes fejpánttal és a fél arcomat betakaró
napszemüvegben, besétálltam a konyhába. Anyám csak nézett, kicsit hátrébb húzódott, majd óvatosan
rákérdezett: "Jocikám, te vagy az??"
Öcsém is érdekesen reagált:
- Helló! - köszöntem be a szobájába.
- Helló! - köszönt vissza, majd kapcsolt - Miii??! HELLÓ!
Részidő megint... hát az utolsó szakasz az durva volt. Kápolnáról 17.15-kor indultam tovább, a
szüleimhez 19.15-kor érkeztem meg. A táv 30 km, tehát gyakorlatilag tartottam a 15 kmh átlagot - ami
döbbenet ezen a terepen, ilyen állapotban. (Tuti az utolsó tizes dobta meg Egerben.) Összességében 144
km lett a túra.
Milyen mantrákat morogtam közben?
- "Dara": tipikusan emelkedők, illetve hosszú egyenes szakaszok, emberes szembeszéllel. Ilyenkor az
ember lehajtja a fejét és ledarálja a távolságot.
- "Előbb-utóbb ez is elfogy", meg "Ezt is ember csinálta, nem lehet végtelen" - ugyanez, csak durvább
helyeken és a vége felé.
De a legjobb a zenehallgatás volt. Indulás előtt élveztem végig egy régi Pál Utcai Fiúk lemezt és annyira
megkaptak a számok, hogy gyakorlatilag ezt a lemezt hallgattam végig fejben. (Még katonakoromban
tanultam meg ezt a trükköt. Anno rengeteget voltam őrségben és nem mindig lehetett aludni. Itt
szoktam rá, hogy előcsalogassam a kedvenc zenéimet.)
Nézzük... a pénteki nap... eredetileg úgy terveztem, hogy továbbmegyek Kazincbarcikára... de most itt,
este, az ágyban, a hátsóm erős ellenvéleményre helyezkedett. Meglátjuk.

2006.05.05; PÉNTEK
Reggel gyors ellenőrzés: izomláz nincs, a hátsó részleg nem fáj... ez kellemes meglepetés. A torkom
viszont igen, éjszaka volt egy kis hidegrázásom is, de ez nem vészes. Ami viszont kellemetlen, hogy fáj
a bal térdem. Valószínűleg túl nagy volt neki ez a hirtelen megterhelés. Barcika lefújva. Ez a fajta fájás
még hetekig is eltarthat.
Azért egy gyors kör belefért a városban. Vittem a fényképezőgépet is, de... szóval jó dolog az, hogy Eger
nagyon dinamikusan fejlődik, elismerem, viszont gyakorlatilag alig maradt meg valami a gyerekkorom
környezetéből. Akárhogy is nézem, az a város már csak a fejemben létezik. Az új meg hiába szép, nekem
idegen.
Útbaejtettem még a temetőket is. Szoktam mondani, hogy nem túl erősek a gyökereim, mert már 14
évesen elmentem otthonról... de itt szíven ütöttek a nevek: Mikuska, Kaslik, Marmoly... azóta máshol
sem hallott nevek, melyek mégis megfogtak, hiszen mindegyik családból ismertem valakit. Furcsa hogy az ember pont temetőben találjon gyökereket... mintha a halott emberek a föld alatt valahogy
rögzítenék az élőket is.
Délután tesó elhívott, legyek én a szurkoló tömeg a meccsükön. Csak nyújthattam valami motivációs
pluszt, mert esélytelen csapatuk simán legyőzte a tabella második helyezettjét. A meccs után nem
mentünk egyből haza, kiderült, Pierot koncert van a főtéren.
Nos, volt hangerő, jó volt a hangszerelés és annak ellenére, hogy nekem minden szám egyformának
tűnt, mégis, ahogy a csontjaimat, a porcikáimat kellemesen berezgette a zene, mélyen igazat adtam
Zappa bácsinak, miszerint a kozmikus világegyetem lényege a különböző rezgések kavalkádja, azok
egymásra hatása. (Kéretik ebben a kontextusban értelmezni Zappa ‘music is the best’ jelmondatát.) A
rezgés okozta örömet néhányan annyira komolyan is vették a főtéren, hogy spontán táncra perdültek.
Tesó időnként odaszólt, hogy "Na, ismered? Mostanában sokat játsszák a rádióban"... én csak
vonogattam egykedvűen a vállamat. Sajnálom. Nem nézek tévét, nem hallgatok rádiót és nem olvasok
újságot - ezek azok az eszközök, amelyekkel egyforma masszává próbálnak formálni bennünket.
Könyvek, színház, internet - ezek pont elég szellemi táplálékot biztosítanak.
2006.05.06;SZOMBAT
A térdem valamivel jobbnak tűnt - de csak amíg el nem indultam. Bár ahhoz, hogy ez kiderüljön, még
túl kellett esnem egy defektszerelésen. Nem kellett olyan sokat várnom rá, mint idefelé - gyakorlatilag
kitoltam a gépet a garázsból és már le is eresztett a hátsó. Annyi előnyöm volt, hogy apámnak van
kompresszora, én pedig le tudtam mosdani a műtét után. Hétfőn újból mehetek tartalékbelsőkért.
Most vegyetek gumirészvényeket.
Azt írta a meteorológia, hogy viharos szél várható. Ez csak egy esetben elfogadható - ha északról fúj.
Bejött. Fájós térddel is lecsűrtem a füzesabonyi 26 kilométert 1 óra 10 perc alatt - 23,5 kmh átlag,
beleértve az egri tökölődéseket, dugókat, néhol sétákat.
Eddig még sohasem próbáltam együtt utazni vonaton a bringával, kíváncsian vártam az élményt. Úgy
kértem a jegyet, hogy az első olyan vonatra adjanak, mely Pestre megy és lehet rajta bringát szállítani.
A csajszi ideadta, kifizettem, aztán megkérdeztem, hogy hol lesz a bringás kocsi. Elővette a
menetrendet, majd közölte, hogy ezen a vonaton nincs. De bármelyik vonaton lehet kerékpárt szállítani
az első és az utolsó kocsiban.
Mit mondjak, nem voltam nyugodt. Ballagási nap volt, vasárnap Anyák Napja, mindenfelé öltönyös,
orgonás családok vonultak, a vonat meg a Sátoraljaújhely-Sopron interkontinentális járat volt - mi van,

ha nem férek fel a peronra a bringával? Azon is filóztam, hogy hová is teszem a kerékpárt a peronon és
egyáltalán, melyiket célozzam meg: a szélsőt vagy a középsőt? Akárhogy forgattam gondolatban a
gépet, mindig, mindenhol útban volt.
Meglehetősen pozitív véleményem van a mentális képességeimről... ehhez képest igen lassan esett le,
hogy itt az első és utolsó kocsik szélső peronjairól lehet csak szó - azokról, ahonnan már nem lehet
továbbmenni, így nem probléma, ha az ember lezárja az utat. Innentől már csak azért kellett aggódnom,
nehogy legyen valaki másik kerékpáros az első vagonnál, mert az alatt az egy perc alatt, amíg állt a
vonat, valószínűleg már nem értem volna el az utolsó kocsiig. Arra nem is mertem gondolni, mi van,
ha két kerékpár van a vonaton, egy elől és egy hátul.
De minden rendben ment. A peron üresen tátongott, a kerékpár szépen elfért, útközben is csak a
dohányosokat kellett elviselnem.
Pesten még hazatekertem és otthon ráborultam a vésztartalék sörökre.
Összességében jó volt. 203 kilométer. Megkaptam az első komoly leckét: ha az ember az én koromban
többnapos kerékpártúrára megy, nem szabad 80-100 kilométernél többet egy napra bevállalni. (Mint
ifjoncként.) Nem azt mondom, meg lehet csinálni, de a következő napi menet látja majd a kárát.
Oké, a Budapest-Eger táv kultikus volt számomra, ezt mindenképpen meg akartam tenni egyben. De
legközelebb már többet fogok tervezni és bátran bekalkulálom a vasútat is, ha kell.

2006.05.21; VASÁRNAP
Érdekes kísérlet lesz: ötnapos túra, mindösszesen egy 25*15*20 centiméteres kormánytáskával. A
legszebb az, hogy ráadásul a tatyó nem is ruhaneműekkel van tele, hanem kütyükkel - és azok töltőivel.
Ez a legdurvább... ahány eszköz, annyi töltő, pontosabban, annyi bazi nehéz töltő.
Amikor mindent kipakoltam az asztalra, a kistáska mellé... elég ijesztő volt. De végül sikerült mindent
belepakolnom - igaz az anyagsűrűség odabent leginkább egy fekete lyukéra hajazott.
Aztán most pár keresetlen szó az időjárásról. Marhára örültem a múlt héten, amikor közölték, hogy
hétfőtől itt a nyár. Aztán finomítottak, hogy igen, tényleg itt van - de a szerda kegyetlen lesz: hidegfront,
esők, hóvihar. Bakker. Pont a hét közepén.
Az eredeti terv így nézett ki:
- Hétfő: Bp (vonat)-Székesfehérvár (kerékpár)-Balatonfüred
- Kedd: Balatonfüred-Úrkút-Balatonfüred
- Szerda: Balatonfüred-Keszthely
- Csütörtök: Keszthely-Balatonszemes
- Péntek: Balatonszemes (kerékpár)-Siófok-Bp(vonat)
A szerdai tüske miatt előrehoztam az indulást vasárnapra. (Habár reggel Pártai Lucia pont a Balatonra
és a Kisalföldre ígért egész napos esőt. Viszont a metnet csak az utóbbira. Halvány remény.)
Innentől két tervem volt:
- B terv: Szerda reggel Keszthelyről hazamenni.
- C terv: Keszthelyen kibekkelni az ítéletidőt és folytatni tovább a túrát.
Végül mindkét variációt felrúgtam, mert figyelmetlenségből Balatonfüredig vettem meg a vonatjegyet.
Ezt égi jelnek vettem és megint nekiálltam szervezni. A Fehérvár-Füred távot már megtettem korábban
néhányszor, azt végül ki is hagyhatom. Ezzel megnő a mozgásterem, mert kedd estig el tudok jutni
Szemesig.
Élmények a vasúton:
Fehérvár.
"Gyorsvonat indul 11-kor Tapolcára. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll."
Ugye nem csak én érzem az ellentmondást a fenti szövegben?
Elővettem a palmtopot, hogy pötyögjek, meg olvasgassak, aztán csörgött a telefon, azt is előhalásztam
egy másik övtáskából, aztán megnéztem, hogy működik-e a gps vevő (első övtáska) végül csináltam
egy képet a fényképezőgéppel a bringáról (igen, övtáska). Ahogy utána körbenéztem magam körül, úgy
elgondolkodtam, hogy miért is csinálom ezt. Annyira nem illett a környezetbe ez a sok drága kütyü - és
úgy egyébként is, anyagilag nem vagyok rákényszerítve, hogy Isten háta mögötti utakon bringázzak
vagy lepukkant vagonokban bumlizzak. A drága szabadidőmben. Fájós bal térddel. Aztán mégis.
Kicsit olyan ez, mint a horvát fórumban rendszeresen fel-felmerülő vita: kemping vagy apartman?
Nagyon sokat kellene nyújtania annak az apartmannak, amelyre én lecserélném a kempingezést.
Téglaházban egész évben lakhatok - félnomád környezetben viszont csak ebben az egy-két hétben. És
az embernek szüksége van változatosságra.

Utálom... hihetetlenül utálom a bizonytalan döntéseket. Balatonalmádi körül nekiállt esni az eső.
Ablakon kinézve látszott, hogy Tihany után viszont süt a nap. Variálhattam megint: elmenni most a
vonattal Keszthelyig, feladni a déli partot, helyette visszafelé jönni és benézni Veszprémbe is... vagy
kivárni, amíg eláll az eső és ha ez fél három előtt történik, akkor mégis irány a Bakony. Ha nem, akkor
szolíd füredi kocsmatúra és csak hétfő reggel megyek Úrkútra.
Végül leszálltam Balatonfüreden. Kivettem a kempingben egy faházat.
Fél kettőkor állt el az a dög eső. Adtam neki húsz percet és utánaindultam. Irány Úrkút. Az első házam.
A gyereknevelő fiatalságom. A családalapítás rögös első lépései.
Hát, ember, kegyetlen volt. Ismertem az utat, anno egy Csepel Ladyvel már végignyomtam néhányszor.
De akkor mindkét lábam használható volt. Most viszont a bal csak követte a pedált, egyedül a jobbal
tapostam. Ehhez képest rendes emelkedők voltak: át kellett hámoznom magam a Balaton-felvidéken,
utána pedig jött a Bakony. A sok emelkedő között volt két 12%-os is. Két órás szintidőt adtam
magamnak a 32 kilométerre - éppen belefértem.
Viszont a falu - hatalmas élmény volt csalingázni a régen látott utcákon. Miután eladtuk a házat, jó
félévvel később hívott a vevő és nagyon ki volt kattanva. Többször is megemlítette, hogy pusztán csak
a jó szíve miatt nem perel. Pedig amikor végigvezettem őket a házon, elmondtam minden hibáját. Nem
tehetek róla, hogy annyira belezúgtak, hogy nem figyeltek. Mindenesetre azóta a környéken sem jártunk
- jobb nem bolygatni a dolgokat. Ehhez képest volt most nekem hatalmas élmény álcában
végigcsalingázni a falu utcáit. (Álcában: ebben a sapekban és napszemüvegben nem csak a haverok,
nem csak Barna, de még jó anyám sem ismert meg. Tesztelve.) Az élmény szószerint katarzis volt:
rendszeresen szoktam álmodni ezzel a kilenc évvel (hiszen itt születtek a kölykök, itt lettünk laza,
idétlen fiatalokból felelősségteljes szülők) - és álmaimnak mindig az lett a vége, hogy vagy beszöktünk
kijavítgatni a ház hibáit és rendszeresen lebuktunk, vagy arra jártam és azt láttam, hogy a ház összedőlt.
Ezeknek az álmoknak immár vége - a ház szépen ki lett csinosítva, melléképület is került az udvarba,
orgonabokrok a kertbe. Igaz, kint lógott a tábla, hogy eladó. (El is gondolkodtam, hogy kihasználom az
álcát és bemegyek szétnézni. Mekkora buli lett volna. Ennél már csak az lett volna nagyobb, ha
megvettem volna nyaralónak. Végül is csak 32 km Balatonfüred.)
Mindenesetre nagyon kellett nekem ez a látogatás. Még akkor is, ha a térdem valószínűleg jól meg fogja
jegyezni ezt az utat.
Visszafelé érdekes játékot játszottunk. Addig én üldöztem az esőt, Úrkútnál viszont szerepet cseréltünk.
Az eső megfordult és gyakorlatilag beállt fölém a felhője. Mint egy régi börleszkfilmben. Baromi
kellemetlen volt. Jegesmedvék akartak letépni a bringáról, az egyszem vékony pólómban szarrá áztam,
ráadásul a tapolcai úton a szembeszél is feltámadt. Ja, és persze a hegyek sem mentek arrébb és a nedves,
hűvös levegő külön felerősítette izületi fájdalmaimat. Tótvázsonyban be is téptem száradni egy
kocsmába.
Igen, ez is hiányzott. Hanyagul besétálni egy falusi kocsmába, biccenteni a fal mellett ülő bácsikáknak,
akiknek ott lóg a fülükben a leltári szám, váltani pár lényegtelen mondatot a csapossal, lerázni a pulthoz
támaszkodó félrészeg lejmolóst... igen, ez volt az élet valamikor. Szinte mindig történt valami nem
hétköznapi.
Ehhez képest teljesen más egy városi kocsmázás a haverokkal. Sokkal személytelenebb - az emberek
csoportonként elkülönülnek, nem vesznek részt a kocsma életében.
De a jókedv csak addig tartott, amig ki nem léptem a kocsmából. Az eső ugyanis utolért. Annyira vacak
lett minden, hogy csak az lebegett a szemem előtt, minél előbb visszaérjek Füredre.
Eredeti terveimben az is szerepelt, hogy Füreden az Árnyas büfében vacsorázok. Szeretek ott lenni. A
tömérdek kocsmából ők az egyetlenek, akik lassan 15 éve nem váltak meg attól a cégtáblától, melyet én
festettem nekik.
Természetesen az egyre erősebb esőben szóba sem jöhetett az arácsi kitérő. Sőt, annyira átfáztam, hogy
az első kocsmánál megálltam és bedobtam egy unikumot. (Pedig ezt aztán végképp nem szoktam,

amióta a gyomrom béna.) Ez is kocsma volt... de micsoda különbség... Ahogy beléptem, mindenki
elhallgatott. A mindenki egyébként csupa roma hapi volt, a fiatal, kötekedőnek kinéző fajtából.
Figyeltek egy ideig, aztán visszafordultak a zenegéphez és nyomatták tovább a Fekete Vonatot. Nagyon
gyorsan továbbálltam.
Beérve a városba már csak egy dolog hiányzott a boldogságomhoz: valahol vennem kellett volna két
sört elvitelre. Hihetetlen módon, sehol sem volt reklámszatyor - anélkül viszont nem megy az elvitel.
The beer doesn’t go home. Végül pont a kemping mellett volt egy nyitvatartó büfé a soron, ott vettem
két sörikét. A pultos teljesen meg volt lepve tőlem. Ezt egész addig nem értettem, amíg ki nem néztem
a faházam ablakán és meg nem láttam az állandóan nyitvatartó Plust. Rögtön a bejárat - és a faház mellett. Pedig már úgy beletörődtem a műzliszelet/sör esti dorbézolásba. Persze, hogy átsétáltam,
vettem vacsorára konzerv gulyáslevest, reggelire tejkiflit és úgy általában a következő napokra egy
marék műzliszeletet.
Az élet szép.
Mindenesetre itt, ebben az alaszkai klímában nehéz elhinni, hogy holnap-holnapután 30 fok feletti
hőmérsékletben kell majd tekernem.
Egyébként egész nap kínzott valami déjavu - és csak most, este esett le, honnan: Nyúlcipő. Annyi
eltéréssel, hogy én - szemben Harry Angstrom-mel - a család tudtával és beleegyezésével léptem le, és
próbálom, legalábbis élmény szinten, visszaidézni ifjabb, kalandvágyó énemet. (Gondolom, nem kell
részleteznem, mennyivel másabb élmény ugyanez, ha itt lóg a nyakamon a család. Akkor úgy érzem,
hogy mindenkivel nekem kell foglalkoznom, én felelek azért, hogy mindenki bírja erővel, hogy
mindenki jól érezze magát. Nem mondom, ez sem rossz - de más. Nagyon más. Ahogy ma eláztam,
átfáztam, az nem volt semmi. Én bevállaltam, mert kihívás volt. Ha gyerek is van, tuti nem megyek
bele, mert nem biztos, hogy agyilag bírná - neki ugyanis nem lesz meg a motivációja.)
Végül a számok:
A tegnap felszerelt kilométerórán egyből fel is ugrott a maximális sebesség 60 káemhá fölé. A
teljesítmény értékeléséhez vedd figyelembe, hogy szakadó esőben száguldottam ezt a rekordot. (Hja,
időnként furcsán ütközik ki, hogy nem akarok öregember lenni.)
A fontosabb értékek:
- megtett út: 80.5 km
- max sebesség: 60.5 kmh
- átlag: 19.1 kmh
- idő: 4.12 ora

2006.05.22; HÉTFŐ
Most már pontosan tudom, milyen érzés jégveremben aludni. Az este kimosott cuccok is csuronvizesek
maradtak. Bár az is kész csoda, hogy nem fagytak keményre.
A térdem... botrányos. Felállni alig bírtam. Nem tudom, mi lesz. Megyek pár kört és majd eldöntöm,
hogy tovább vagy haza - gondoltam fogmosás közben. Aztán forróvizes áztatás, fájdalomcsillapító
kenőcsök - és már tudtam is rendesen járni. De bringázni nem. Mentem vagy ötszáz métert Tihany felé,
majd bánatosan visszafordultam és becéloztam a vasútállomást. A ‘bánatos' kifejezés sajnos nem csak
egy odavetett jelző volt - nagyon közel voltam a síráshoz. Itt van minden, ez az előkészített hét - és erre
a tegnapi borzasztó esős, vacak nap után, amikor jön a jó idő és kezdődne az élménybringázás - mehetek
haza. De ami a legrosszabb, hogy nemcsak ennek a bringázásnak lőttek, hanem valószínűleg a nyárnak

is, sőt, az is benne van a pakliban, hogy a kerékpárnak is, örökre. Úgy tudom, porcot nem lehet
visszanöveszteni.
Valahol ez most már azért nagyon undorító. Lassan minden jó kiszorul az életemből.
De huss... beszéljünk másról. Mondjuk arról a tréfarépa vadbaromról, aki kulcsrazárta belülről az utolsó
peron ajtaját. Emiatt végig kellett kinlódnom magam bringástól az utolsó kocsin. Aztán a peronon
ácsorgott egy hapi, pont ott, ahová a kerékpárt támasztani lehet. Ja, nem mondtam még, a kocsi
egyébként teljesen üres volt. Végül rájött ő is, hogy útban van, ezért bement leülni. Pont arra az egy
szem helyre, ahonnan szemmel tudtam volna tartani a gépet. Mondam már, hogy a kocsi teljesen üres
volt?
Vagy beszéljünk arról, hogy megdöbbenve láttam, lebontották a Határ-csárdát. Oké, nem volt egy túl
elegáns épület, romantikusnak sem volt mondható, egy ronda zöld-alumínium akvárium volt
Káptalanfüred és Balatonalmádi között.
DE KÜLÖNLEGES TÖRTÉNETTEL BÍRT. AZ ELŐDJÉT TÖBBSZÁZ ÉVVEL EZELŐTT EGY RAVASZ KOCSMÁROS
DIREKTE A JÁRÁSI HATÁRRA ÉPÍTETTE. A VONAL A KOCSMA KÖZEPÉN HÚZÓDOTT. AZTÁN CSAK EGY
ŐRSZEM KELLETT, AKI BESZÓLT A KOCSMÁBA, HOGY MERRŐL JÖNNEK A PANDÚROK. A BETYÁROK CSAK
ÁTÜLTEK A TÚLOLDALRA AZTÁN FOLYTATTÁK AZ IVÁSZATOT. NEM RITKÁN ÚGY, HOGY AZ ASZTAL
TÚLOLDALÁN A PANDÚROK ITTAK - MÁST ÚGYSEM TEHETTEK.
Remélhetőleg, amit helyette építenek, az is valami kocsmaszerűség lesz - már csak a történet miatt is:
ez egy olyan hely, ahol kocsmának köll lenni.
De az sem rossz, hogy Almádiban kíváncsi voltam, mi lett az Auróra szálló új neve. Amikor melléértünk
kitekert nyakkal felnéztem. Az új név, jelentem, T-mobile.
Láttam még a vonatból, hogy vasárnap délután több strandon is berakták a stégeket. Én pedig vittem
fürdőnadrágot, hogy a hétfői/keddi kánikulát meglovagolva csobbanjak egy korait a Balcsiban... de már
megint a szívemet fájdítom.
Nézzük inkább a jó dolgokat:
- Szemmel láthatóan egy túra volt a lábamban - köszönjük meg a szeszélyes időjárásnak, hogy
rákényszerített arra, hogy ez az egy túra az úrkúti legyen.
- Nem volt defektem.
Mi volt még? Ja, vasút. Visszafelé a Fehérvár-Budapest járaton nem lehetett lekapcsolni a fűtést. Ma, a
kánikulában. Ha ezt hozzácsapom a tegnapi napomhoz, átlagban pont jó hőmérséklet jön ki.
Végül innét üzennék a Puskás Tivadar távközlési technikum diákjainak, hogy a kerékpárút nem azért
van, hogy birkacsorda módjára megszállják. És ha egy kerékpáros szóvá teszi, hogy a sokadik
csengetésre sem hajlandóak elengedni, akkor nem kurvaanyázni kell, hanem a "bocs" hangalakot
képezve félreállni.

Hát... több okból sem lesz könnyű dolgom.
Egyfelől, annyira lehajtottuk magunkat minden nap, hogy este még kártyázni sem volt erőnk, nemhogy
félrevonuljak és feljegyezzek apróságokat az illető napról. Így most csak annyi lesz, amennyi így estefelé
eszembe jut a három napból.
Másrészt nagyon nehéz úgy írni Bécsről, hogy az ember ne kezdjen párhuzamot vonni. Régebben
mondták, hogy Bécs és Budapest között nagy a hasonlóság. Nos, ha valaki most mondana ilyet, rögtön
ápolóért küldetnék. Az ódon épületek, az öreg város, a folyó... ezektől akár még lehetne is, de az
emberek mentalitása, a város hangulata, az érzés, hogy a város a benne lakókért van... ennek nyoma
sincs Budapesten. Sőt, a mi kedves fővárosunk mintha pont arra menne rá, hogy minél hamarabb
kinyúvassza kellemetlen lakóit. Nagyon nem ugyanaz. Attól tartok, az állandó összehasonlítgatást és
az ebből eredő frusztráltság gerjesztését nehéz lesz elkerülni. Őszintén szólva nem is vagyok biztos
benne, hogy teljesen el akarom.

2006.06.03 SZOMBAT
Már rögtön az indulás sem volt egyszerű. Eredeti terv szerint pénteken mentünk volna Sopronba, de az
özönvíz miatt átszerveztük a kirándulást. Kilőttük a soproni bobozást, kilőttük a csavargást a
Lővérekben és bevállaltuk a város megtekintését a valószínűsíthető hidrofílikus közegben. Sokat dobott
a helyzeten a nemrég vásárolt rexasztal és a családtagokban fellángolt golyóböködési vágy. Soproni
kollégától jó tippeket kaptam (köszönjük Pisti), így címekkel felszerelkezve vágtunk neki egy
kényelmes reggeli összekészülődés után.
Mivel tervben volt Bécsben a Schönbrunn kastély, mindenképpen szerettem volna előtte megmutatni a
kölyköknek az Esterházy kastélyt Fertődön, ne érezzék egyből a kellemetlen kontrasztot. Természetesen
ott is szakadt az eső. A kastély azért még belefért, de a kőfejtőt elhalasztottuk. Szerencsére.
A szállást a Wieden panzióban már hónapokkal korábban lefoglaltuk. Semmit nem tudtam róluk,
egyszerűen csak megtetszettek az interneten. Ehhez képest nekünk bejött. Az előző mondat kulcsszava
a ‘nekünk’. Ugyanis nem volt minden tökéletes, de ami nekünk kellett, az jó volt. Az apartman
gyakorlatilag egy nagy, kétszobás lakás. A konyha béna volt, evőeszköz nem igazán tobzódott a
fiókokban... de nem is hiányoltuk. A fürdőszobában a zuhanyfülke ajtaja kétféleképpen működött: vagy
be tudtuk húzni vagy szétesett az egész fülke. A nagyobbik szobában a kanapé az idióta fajta IKEA
stílust képviselte, melynek két legfontosabb stílusjegye, hogy meghökkentően néz ki és képtelenség
benne kényelmesen ülni. De minden más jó volt. A hatalmas térben kényelmesen elfértünk, az ágyak
jók voltak - és ez a lényeg, mert gyakorlatilag csak aludni jártunk be. Nagyon közel volt a belvároshoz,
a Tűztorony kb négy és fél percbe telt gyalog. Alaphelyzetben nem rajongok a szállásdíjba applikált
reggeliért, de most le a kalappal. Olyan bőséges reggeli volt, hogy még Barnán is kifogott. Volt
svédasztal és a srác egyszerűen nem hitte el, hogy annyit ehet, amennyi belefér: ha valami elfogyott,
szinte azonnal pótolták. Emellett lehetett kérni komplett reggelit is (virsli, ham&eggs, felvágott tál) és
amíg kihozták, addig ott volt a svédasztal. Meg utána is. (Barna meg is kapta a Deficit becenevet.)
Gyakorlatilag úgy jól lehetett lakni, hogy sokáig nem is gondoltunk utána ebédre; ez különösen a bécsi
napon jött jól, amikor semmi sem úgy sikerült, ahogy elterveztük - de erről később.
No, vissza a történethez. Indulás előtt megnéztük Pártai Luciát. Igaz, a múltkor csúnyán hibázott, de
hátha most. Azt mondta, hogy a viharfelhők áthúzódtak keletre, nyugaton száraz, de felhős idő lesz.
Talán Győrben eshet egy kicsit.
Ez utóbbit legalább eltalálta, Győr mellett akkora felhőszakadást fogtunk ki, hogy a legerősebb
fokozatban sem bírta az ablaktörlő. Amit már kevésbé talált el, az az volt, hogy Sopront is megszállta

egy gusztustalan esőfelhő. Kora délután érkeztünk meg, persze szakadó esőben. A GPS megint hülye
volt, simán bevitt egy szálloda magánútjára. Becsületére legyen mondva, utána viszont segített
kikeveredni onnan. Lecuccoltunk és megkerestük a kolléga által ajánlott Jégverem éttermet. Az esőben
bejártuk jól a környéket, mire megtaláltuk a helyet: pedig gyakorlatilag pont a szállásunkkal szemben
volt. Ennyit a szerencsétlen irányválasztásról.
Az étterem kifejezetten a mennyiségi vonalat favorizálja. Előre szóltak, hogy óvatosan rendeljünk, az
adagok igen emberesek. Pusztán kisadag kajákkal teljesen jóllaktunk. Időnként láttuk a nagy adagokat
is - nem volt nehéz, kilógott rendesen az emberek mögül.
A háromfogásos ebéd után volt egy óra csendes pihenő, majd öt óra körül nekivágtunk a városnak.
Szakadó esőben, persze. Csavarogtunk, tekeregtünk, ahogy kell. Láttunk szép helyeket, hangulatos
utcákat.
Mindössze annyit kellett tennünk, hogy nem arrafelé mentünk, amerre a sok ember. Végül megnéztük
az ún. nagy látványosságokat - kellettek ezek is a város hangulatához, természetesen.
Hét óra körül pedig átsétáltunk a Biliárd klubba. Nagyon jó döntés volt. Egyrészt az eső makacsul
szakadt, a klub pedig fedett hely volt. Másrészt, írd és mondd, 300 pénz volt egy asztal egy órára. Kicsit
tartottam tőle, hogy három abszolút kezdővel a törzsközönség gúnyolódásának esünk áldozatul, de
persze ilyesmiről szó sem volt: egyrészt a kezdeti homályok után mindenki belejött, másrészt a kutya
sem foglalkozott velünk. Végül pusztán a sajgó derekak kényszerítettek arra, hogy abbahagyjuk. Két és
fél óra játékért, egy csomó üdítőért, kapucsinóért, sörért fizettünk 2200 forintot. Csak
összehasonlításként, a durván 15 perc Tűztorony mászkálás volt 1500 pénz. És mindkettő bőven
megérte.
Este nyilván mindenki összetörve mászott ágyba. Én ugyan mondtam, hogy ez mind lófarok a holnapi
fáradtsághoz képest, de azt hitték, hogy ez csak egyike bizarr tréfálkozásaimnak.

2006.06.04
Korai ébresztő volt, várt minket a császári város. Előtte ismét megtapasztaltuk a bőséges reggeli étkezés
élményét, aztán megnéztük újra Lucia drágát. Azt mondta, hogy csak keleten várható eső, nyugat
csontszáraz lesz. Be is vágtak egy műholdképet, szépen látszott, hogy a Kisalföld felett semmi felhő, de
gyk. Burgenland is tiszta volt. Hurrá.
Ehhez képest, ahogy kiértünk Sopronból, nekiállt cseperegni, Bécsnél meg már szakadt az eső.
Még indulás előtt végignéztem a bécsi parkolási lehetőségeket és végül a Stadtpark melletti Beethoven
platz mellett döntöttem. Ez volt a legközelebb a Ring egyik végéhez és úgy terveztem, hogy bejárjuk a
félkört, utána bevetjük magunkat a sűrűbe, majd a Mariahilfer utcán lenyomulunk a Schönbrunn
kastélyhoz, megszálljuk az Állatkertet, végül a 4-es metróval visszasurranunk a városi parkhoz.
Mondanom sem kell, a tervhez képest némileg felpuhult a megvalósítás.
A körút még viszonylag sima volt. Hol csepergett, hol szakadt az eső, de úgy csináltunk, mint a bécsi
konflislovak: szartunk rá. Az mindenesetre elmondható, hogy a szökőkutak nem örvendtek a szokásos
júniusi népszerűségüknek.
Beszéljünk most a döbbenetes dolgokról. Teljesen lemeredtem pl. a rengeteg kerékpárút láttán. Valahol
itt kezdődnék... nem csak az fontos, hogy tényleg legyen kerékpárút, hanem az, hogy ez a szemlélet
annyira beépüljön a gondolkodásba, mint ahogy pl a közlekedési lámpáknál is látszik. (Külön
kerékpáros ikon a lámpán.)

De volt más meglepetés is. Láttuk a becsületkasszás újságvásárlást. Mindenen, mely oszlophoz
hasonlított, ott lógott egy-egy zacskó, bennük különböző újságok. Ha kellett, bedobtad a pénzt a
kasszába és kivettél egy újságot.
Hasonlóan nagy élmény volt a bérbringa. Csak gondoljuk végig: kiveszel a tárolóból egy cangát, mész
vele X ideig, majd visszarakod egy másik tárolóba. A visszarakáskor számolódik ki, hogy mennyit kell
fizetned érte. Azaz ha nem viszed vissza, nem kell fizetned, plusz van egy kerékpárod. Nálunk vajon
meddig működne ez a koncepció?
KÉSŐBB FELVILÁGOSÍTOTTAK, HOGY EZ AZÉRT NEM ILYEN EGYSZERŰ, VAN A RENDSZERBEN RENDES
VÉDELEM IS.
Mindemellett nem kell magunkat mindenféle erkölcstelen, jellemtelen alakoknak elképzelnünk,
pusztán mert mások még a reflexeink. Nagyon sokat számít a jólét és annál is többet a hosszas jólét.
Magamról tudom, hogy amióta megnyugtató anyagi körülmények között élek, mennyire megváltozott
a világképem és az erkölcsi hozzáállásom. Nem lehet bebolondítani az ‘ingyen’ varázsszóval és
döntéseimnél egyre kevésbé befolyásolnak anyagi szempontok. (Oké, nyilván hétköznapi határok
között.)
Ugyanez érvényes lehet egy városra is. Akinek aprópénz az egy euró egy napilapért, az nem
olcsójánoskodik a zacskóba rakott újságért. Az az ember már eljut addig a gondolatig, hogy az újság
elkészítése pénzbe kerül, tehát ha holnap is olvasni akarja a kedvenc lapját, akkor be kell dobnia az
érmét. Nálunk ez még úgy van, hogy kivesszük az újságot ingyen, most, mert az már biztos... aztán a
többi meg le van ejtve.
Szeretnék hinni benne, hogy 40-50 év elég lesz ahhoz, hogy ez az ország is eljusson odáig, hogy ne egyik
napról a másikra éljen, hanem megengedhesse magának az erkölcs luxusát. Feltéve, persze, hogy lesz
akkor még emberi civilizáció.
Ami szintén szembeötlő volt, az az, hogy Bécsben van hely. A Ring annyira széles, hogy pl. vasárnap
délelőtt tele volt futó emberekkel. Bőven volt helyük, a fák alatt. Elfértek a kerékpárút és a járda között.
El tudná valaki ugyanezt képzelni Pesten a körúton? Mindezt úgy, hogy a Ringgel párhuzamosan megy
egy másik széles út, mely elviszi a forgalom nagy részét.
Pesten ugyanezt a tágasságot már nem lehet elérni... de az sem megoldás, hogy a zsúfolt utcákba
beengedjük azt a rengeteg autót. Bécsben a Ringen belül az utcák jó része zárt terület. A Ringen megy
egy sűrű villamosjárat, alatta végig megy egy metró. Metróból egyébként is van egy csomó, de ahogy
néztem, ezek nem olyan mélyfúrásúak, mint nálunk. Simán elmennek a kéregben, sőt a vizek felett is
láttunk érdekes megoldásokat.
A magam részéről nagyon várom már Pesten a körgyűrű bezárását, elterelő utak építését - és azt, hogy
lezárható legyen végre a körúton belüli része a városnak. Hogy ne kelljen fuldokolni sem az Üllői sem
a Rákóczi úton... magáról a körútról nem is beszélve. Persze ehhez pénz kellene (EU?), meg lendületes
városvezetés és egységes szándék. Ehelyett van ez a...
No, vissza az élménybeszámolóhoz. Délutánra néha már el is állt néha az eső. A belvárosi csalingázást
kifejezetten élveztük. Az egész úgy szép, ahogy van. Tiszta, szellős - és a történelmi épületek
nagyszerűek. Utoljára 1985 körül jártam errefelé és mondhatom, sok minden szebb lett.
VOLT IDŐNK AKKORIBAN RENDESEN MEGNÉZNI A VÁROST: FOGALMAZZUNK ÚGY, HOGY JÓZSEF
SZÜRKEIMPORT SEGÍTSÉGÉVEL SZÁNDÉKOZTA BESZEREZNI ÉLETE ELSŐ SZÁMÍTÓGÉPÉT, EGY
COMMODORE64 CSODAMASINÁT. CSAK ÚGY VOLT ESÉLYÜNK BEVINNI AZ ORSZÁGBA, HA TÖBBEN
VÁLTJUK KI A MAXIMÁLIS VALUTAKERETÜNKET ÉS LEGALÁBB KÉT HETET TÖLTÜNK KINT. NA MOST, KÉT
HÉT BÉCSBEN, NOVEMBERBEN, NYÁRI SÁTORRAL, PÉNZ NÉLKÜL... JOBB HÍJÁN EGÉSZ NAP A VÁROST
JÁRTUK.

A parlament, átellenben a Burggal nagyon impozáns. A körútról már írtam, a rengeteg konflisról talán
még nem. Üde színfoltok. (Szagfoltok?)
A Burgból kijövet fordulhatunk rá a Grabenre és egy kellemes séta után már az István templomnál is
vagyunk. Nehogy kihagyjuk a cukrászdákat, legalább egy fagyit és egy kapucsinót igyunk meg valahol.
A komoly Bécs mellett essen szó az idióta Bécsről is. Nekem speciel tetszett, hogy az impozáns Rathaus
előtti térre kiraktak vagy száz kosárpalánkot, aztán hagy szóljon. Még esőben is ott pattogtak a labdák
meg a kölykök.
Aztán egy kirakaton is jót mosolyogtam. Vajon melyik másik városban képzelhető el, hogy a kirakati
próbababák mellett ott flangál két kirakati próbababa tacskó (wiener dog) is? És jó volt még a
tetoválószalonos - inka motívumokkal tetovált - merdzsó is. Meg az egész biztosan megállni tilos. (20
méteres pici utcában egymás hegyén-hátán vagy húsz megállni tilos tábla.)
Végül az árakról. Bár korábban megfogadtam, hogy külföldön nem fogok foglalkozni az árakkal - ami
kell, megvesszük és kész. Ez Bécsben annyira nem jött be: azért ez egy igen drága város. Az első pofon
a fagyi volt: egy gombócot 1,7 euróért mértek, ami a jelen árakon durván 450 forint. Persze, azért ettünk,
de a szürcsölés rendesen váltakozott a fogszívással. A másik durvulás a tömegközlekedésnél volt. Azt
tudtam, hogy van öt eurós napijegy, mely mindenre jó. Ilyet nem akartunk venni, de ez alapján az egy
zónára vonatkozó, egyszeri utazásra jó jegyet olyan 50-90 cent közé lőttem be. Ehhez képest kezdtem
furcsán szedni a levegőt, amikor megláttam, hogy darabja 1,5 euró. Nyolc jegyet kellett bevetnünk a
csavargás során, ez bizony 3200 forintba került.
Rövid magyarázat azoknak a jó megfigyelői képességekkel rendelkező embereknek, akik még
emlékeznek a tervezésre. Igen, ott csak négy jegy volt betervezve, de a Westbahnhof-nál elfogyott a
szufla. Különösen, amikor jeleztem, hogy ez durván a fele a kastély felé vezető útnak. Itt azért
felugrottunk a villamosra.
A következő korrigálás az Állatkertnél volt. Öt óra is elmúlt, amikor kijöttünk a Schönbrunn-kastélyból
- és a pesti állatkertből kiindulva már nem vágtunk bele. Majd legközelebb.
Ja, a legnagyobb korrigálási sorozat. Külön étteremmel nem készültem. Akiket kérdeztem, azt mondták,
hogy Bécsben nem lehet hibázni, mindegyik étterem jó. Azt terveztem, hogy olyan 1 óra körül
bemegyünk a legelső étterembe. Mit ád az ég, pont a Schotten ringnél kaptuk el ezt az időt és nem
találtunk a környéken egy szimpatikus éttermet sem. Ezzel szemben a belvárosban belefutottunk egy
jellegzetes wurst árusba. Gyorsan megbeszéltük, hogy eszünk valami helyi finomságot és majd késő
délután eszünk étteremben. Ezzel nem is lett volna baj, hat óra körül megvolt a késő délután és találtunk
éttermet is... csakhogy ekkor már csak 59 euró volt a zsebemben. Először nem érzékeltem a bajt, ez ugye
közel 16e forint, gondoltam négy darab bécsi szelet csak kijön belőle. Nos, nem. Úgy jött volna ki, hogy
nem kérünk sem savanyúságot, sem innivalót. Bankom a külföldi pénzkivételt 1500 forinttal bünteti és
valahogy ez így együtt kezdte átlépni nálam az ingerküszöböt. (Vegyek ki 10 eurót 2600-ért, meg
fizessek 1500 sarcot...) Kártyával pedig nem szívesen fizetek étteremben. Nevezzetek paranoiásnak, de
ez nem változtat a helyzeten. Végül gyors kupaktanács, majd úgy döntöttünk, visszahúzunk Sopronba.
Az út nincs egy óra és majd vacsorázunk egy nagyot a Jégveremben.
Nem volt rossz döntés, mert a parkolóházban a parkolóautomata kifogott rajtam. Egyszerűen nem
bírtam rájönni, hogyan lehet egyszerre beledugni a parkolókártyát és a bankkártyát. Végül kápéval
fizettem, jólesően nyugtázva, hogy szerencsésen nem vertük el a zsét wienerschnitzel-re.
Megint valami, ami szokatlanul jól működik odakint: táblázás. Életemben először jártam Bécsben
autóval, a GPS pedig feldobta a talpát még Sopronban. Ennek ellenére simán, eltévedés nélkül

landoltunk befelé a Stadtspark-nál, és kifelé is ugyanilyen olajozottan értünk ki az A3-ra. Az összes
segédeszköz a táblázás és egy 21(!) éves gyűrött Bécs térkép volt, melyet Nej kezelt boszorkányos
ügyességgel, kiérdemelve a ‘bongyor GPS’ címet.
Hamarosan Sopronban is voltunk, átsétáltunk az étterembe... amely valami rendezvény miatt tele volt.
Ösztöneinkre bíztuk magunkat, besétáltunk a belvárosba. Én ugyan mondtam a Gyógygödört, de a
család valami konszolidáltabbra gondolt. Aztán ahogy a csajok meglátták a Fogas éttermet, egyből
döntöttek is. Patriarchátus... ugyan már.
De ez sem volt rossz döntés. Mindenféle finom halak kerültek terítékre és a férfiszakasz sem
panaszkodhatott. Barna megszerezte végre reggel óta áhított bécsi szeletét, én pedig életem egyik
legfinomabb tárkonyos vadragu levesén estem túl. A háromfogásos, nagyon finom vacsora tokkalvonóval volt 9e pénz.
Furcsa ez... tulajdonképpen ez volt a második ostromom az echte bécsi gasztronómia felé... és megint
az anyagiakon buktam meg. Az első esetben ez valahol érthető is... de most bennem volt a csakazértis
szándék - aztán mégse sikerült.
Nyilván megint gyors zuhanyzás és alvás volt az esti program. A kutyák iszonyúan ugattak.

2006.06.05
Két biztos pont volt a napban. Az egyik, hogy este otthon szeretnénk aludni, a másik pedig, hogy
ebédelni a Ráspi étteremben kellene. Nem túl bonyolult dolgok, de mégis majdhogynem lehetetlen
feladatra kényszerítettek.
A panziót tízig kellett elhagynunk és a tegnapi nap után nem akartunk korán felkelni. Csakhogy a kései
reggeli után mivel húzzuk ki az időt ebédig? Az étterem jó 5 kilométerre volt, és az összes szóbajöhető
program egy kőfejtő a faluban.
Jobb híján ez maradt. A kőfejtőt ismertem korábbról, jó harminc évvel ezelőtt jártam már itt. Nem sokat
változott.
Végül is, simán elbohóckodtunk délig. Barna lemakrózott minden vadvirágot, de maga a táj is nagyon
fotogén volt.
Persze problémát okozott, hogy ekkor a társaság még nem volt igazán éhes - de végül teljesen váratlanul
ez is megoldódott.
Ja, hogy miért Ráspi. Többek között azért, mert eddig csak jókat hallottam róluk. Márpedig egy olyan
étterem, mely elismerten ott van a top10-ben, de még nincsenek annyira elszállva az áraik, megér egy
benézést, különösen akkor, ha az ember ebédidőben úgyis éppen arra jár.
Nos, a találkozás az elit gasztronómiával nem volt meglepetések nélküli - különösen úgy, hogy az előző
esti kaja emléke még nagyon élt bennünk. Először is, az árak azért már nem voltak alacsonynak
nevezhetők. Ránézésre összefutott az ember szájában a nyál... szinte mindenből kértem volna egy
harapást, hogy megkóstolhassam, mit is kérek majd... de így, beleválasztani az elég húzós árú ételekbe...
végül maradtunk az alacsony árfekvésű fogásoknál. Ezeket sem bántuk meg, nagyon finomak voltak...
és nagyon kis adagok. Sopronban megszoktuk, hogy mindenhol bazi nagy adagokat vágtak hozzánk...
itt, nem. Itt inkább a minőségre mentek rá. Szerencsére. Ugyanis éppen nem voltunk nagyon éhesek.
Viszont ilyen szalvétagombócot még nem ettem soha és a marhapörkölt is megérne egy ódát. Apró
érdekesség, hogy üdítőital nincs, helyette házi gyümölcslék vannak, melyek gyakorlatilag szörpök. A
fogashoz viszont járt automatikusan egy deci rozé. Dóra ilyet nem iszik, én vezettem, így Barna volt
kénytelen leküzdeni a torkán. Az első néhány korty után bejelentette, hogy ez jobban ízlik neki, mint a
sör... ezentúl ilyet fog inni.

Viszont egy nagy fekete rosszpont: a kapucsinóba tejhab helyett hideg tejszínhabot raktak, így az egész
már a kihozás pillanatában langyos volt. Ilyen helyen ekkora csúnya hibát... nem kellett volna.
Erre a napra még egy programpont volt beütemezve: Nagycenk. Azt tudtuk, hogy a kastély be lesz
zárva, de gondoltuk a gyerekvasutat megnézzük. Barna durván két hét múlva jön ide két nap
gyerekvasutas vendégfellépésre, legalább lássa, mi vár rá. Nos, látta.
Pont akkor érkeztünk, amikor bemondták, hogy a vonat azonnal indul.
- Te, fussunk, hátha tudunk közeli fényképet csinálni róla! - szóltam oda a srácnak.
- Ugyan már. Amikor ezt mondják, akkor még percek vannak az indulásig - legyintett.
A jó öreg vasutas szellem.
Odaértünk. Váratlan ötlettől vezérelve odafordultam az egyik gyerekhez.
- Szia, lehet a vonaton is jegyet venni?
- Azt ugyan nem - válaszolta.
- Ejnye - vakartam meg a fejem.
- Józsi, ne indíts! - kiáltotta oda a társának.
Ezután Józsival elmentünk az épülethez. Komótosan kinyitotta a pénztárat és nekiállt letépkedni a nyolc
jegyet.
- Te, nem fog elmenni közben a vonat? - idegeskedtem.
- Az ugyan nem. Én indítom - közölte hanyagul.
És tényleg nem ment el. Az a vonat, amelyhez én futni akartam, hogy egyáltalán fényképközelbe
kerüljön, még bevárta, amíg kinyitják a pénztárat, megváltjuk a jegyet és felszállunk. Hja kérem, ez
múzeumvonat.
Vonatoztunk jó tíz percet oda, ugyanannyit vissza, jó volt. Aztán Barna levetette az inkognitóját,
elvegyült a vasutasok között. Így tudtuk meg, hogy piszok mázlink volt, ugyanis felváltva szoktak
indulni rövid és hosszú járatok. Mi pont egy rövidet fogtunk ki. A hosszú másfél óráig zötyögött volna
a szántóföldeken.
Végül sétáltunk még egy kicsit a Széchenyi kastély parkjában is. Eleve nagyon furcsa volt, hiszen
mindkét napon bejártunk egy-egy kastélyt, nem is akármilyeneket. Mégis ez a picike volt a
legbarátságosabb. Ebben tudtam volna elképzelni, hogy eléldegélek. Minimális kertművészet, a kastély
mögött pedig szintén minimálisan gondozott park. Itt éreztem azt, hogy legszívesebben leheveredtem
volna a nagy fa alá, nagy ívben hanyagolva az etikettet.
Nos, ennyi. Összességében mindenhol hagytunk el valamit (Sopron: Lővérek, Bécs: állatkert), szóval
nem lepődnék meg olyan roppant nagyon, ha valamikor megismételnénk ezt az utat.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SOPRONBECS2006

Murter sziget és környéke.

2006.06.21; SZERDA
Kezdjük pár szigorú ténnyel, még indulás előttről:
- Egy dupla defekt miatt - ugye a Scorpio széles terpesztése - komplett (4*) kerékcsere, szereléssel együtt
90e.
- A kiváltó ok megszűntetése, azaz rugó és teleszkópcserék: 50e.
- Olajcsere tokkal-vonóval: 22e. (Biztos a vonó volt ilyen drága.)
- Sebességváltó átalakítása: 140e.
- Aprómunkák (ékszíj, karteltömítés, gömbcsukló) 42e...
...azaz semmi különös, a szokásos nyaralás előtti összeg.
Ilyenkor szokott egyébként az történni, hogy indulás előtt megy tönkre egy filléres alkatrész, mely
természetesen pótolhatatlan.
Ennyit a kocsiról.
Meglepő a készülődésben, hogy most nem az autóval volt a legtöbb baj, hanem velem.
Kinyomozhatatlan gyomor környéki betegségem pont az indulás előtti napokban jött elő - és ebben az
a cifra, hogy pont ekkor estem túl egy hosszú és szigorú böjtön - és pont, amikor elkezdhettem volna
enni, akkor jött elő egy olyan marhaság, melyen csak pár nap feszített nemevéssel lehet átevickélni.
Jelen esetben ez nem sikerült igazán, az első roham után nem sokkal jött egy második, pont az indulás
előtti éjjel.
Finoman szólva nem voltam fitt hajnalban, még úgy sem, hogy kisebb csoda révén álomba varázsoltam
magam. Ja, meg elkapott egy takonykór és a bal szemem is begyulladt, napok óta folyamatosan
könnyeztem. De mielőtt elaludtam volna, valahonnan megszállt egy végtelen nyugalom: váratlanul
eltöltött egy érzés, hogy nyugi, nem lesz baj.
Jó egy óra késéssel indultunk és meg is éreztük: a körgyűrű már reggel hétkor bedugult. Aztán
kievickéltünk az M7-re és végre nyomhattam neki. Család persze, ahogy elfordult a kulcs a
gyújtáskapcsolóban, egyből elaludt. Nekem ez nem jött össze, figyelmemet ugyanis magával ragadta a
vizhőfok mutató. A fiú nem bírt nyugodni, megindult felfelé. Ugyan nem monoton, de tendenciózusan.
Aztán amikor kiverte az első biztosítékot, akkor megálltam szétnézni a motortérben. Amikor kiverte a
másodikat, akkor pedig felhívtam a szerelőt. (Ekkor már 120 kilométerre voltunk Pesttől és
magabiztosan haladtunk a többszáz kilométerre lévő horvát célpont felé.) Ha lehet ilyet mondani, a hapi
folyamatosan vonogatta a vállát a telefonon keresztül.
Két lehetőség jöhetett szóba:
- A nagy meleg és a váltócsere miatt megváltozott hődinamika.
- A termosztát.
Én a magam részéről az utóbbira szavaztam. Egyrészt azért, mert iszonyúan nem értek hozzá, másrészt
meg azért, mert filléres alkatrész lévén jobban illik a mintába.
Na, mindegy, a pofa meggyőzött, hogy kapcsoljam fel a klímát és csak nyomjam a gázt - nem lesz baj.
Ezzel állt szemben az, hogy a hűtővíz hőfoka szépen emelkedett. Várhatóan pont Horvátországban
fogja elérni a maximumot - ami remek lesz. De mit ér egy nyaralás izgulás nélkül? Naná, hogy folytattuk
az utat - és egyszercsak visszafordult a mutató és lesétált a negatív tartományba. Jégkocka lett a
hűtővízből. Utána pedig ezt játszotta végig: felment, lesétált. Maga a víz nem fogyott és a beszivárgó

motorházszagú vízgőzillat is csak addig idegesített, amíg eszembe nem jutott a klíma carnot ciklusa
után a levegőből kiváló víz, mely természetesen a motorháztérben párolog.
A határon volt egy kis incidens: a horvát oldalon egy feketeruhás nézte át az útleveleket, mindegyikbe
nyomott egy pecsétet és visszaadta. Barátságosan köszöntem, majd kövér gázzal kilőttem. Erre egy
egyenruhás elkezdett irgalmatlanul ordítani. Padlófék, nemlövés konstatálása, visszatolatás. Ez a faszi
is elkérte az útleveleket, megnézett mindent, majd módszeresen nekiállt kipakoltatni a csomagtartót. A
második bőrönd után unta el, intett, hogy mehetünk. Gondolom, valami nagyfejű kijött közelről
megtapasztalni az élet forgatagát - a beosztottai és az utazóközönség nagy örömére.
A benzin nálunk sem olcsó, de a horvátoknál mellbevágóan drága: 8 kn a 95-os. (Később, a Velebitek
környékén sikerült 8.40-ért is tankolnom!) Az egyszerűség kedvéért az átváltásnál simán lehet használni
a 40-es szorzót.
Karlovácnál lementünk a régi A1 felé. A sztráda után katasztrofális volt. Sima hétköznap mentünk, nem
volt nagy forgalom, de ami volt, az mind teherautóból állt. Előzni meg csak szökőévente lehetett, még
az ilyen betonfeltépő erőgépekkel is. Külön öröm volt, hogy a konvojban részt vett egy rendőrautó is,
így a nehéz terepen a világ legszabályosabb előzései születtek.
Plitvicei szállásként a Korana kempinget céloztuk be. Kedves hely, gyerekeknek külön tetszett a két
darab kétszemélyes faház. A bútorzat nem volt túlcifrázva, két ágy, egy asztal a sarokban és két
előszedhetetlen szék. De nem a szobákért mentünk.
Egy órát szuttyogtunk a berendezkedéssel, aztán irány a park. Ekkor olyan fél három lehetett, a nap
betakarta az egész eget. És nem lopta a napot, sütött, mint az istennyila. Nem is terveztünk túl nagy
túrát. Bementünk az egyes kapun, lesiettünk a nagy vízeséshez, ott hűsöltünk egy darabot, majd
rengeteg fényképezés mellett átharcoltuk magunkat a P3-as kikötőig.
Itt - is - jólesett a sör. P2-n keresztül hajóztunk át P1-be, onnan busszal ST2-ből ST1-be, majd séta a
hegytetőn vissza a kocsihoz. (A P a Port, azaz kikötő, az ST a Station, azaz buszmegálló rövidítése.)
Nem kukucskáltunk be sehová, csak végigtekertünk a forgalmas részeken. A tömegben ez is elég volt.
Mivel úgy készültünk, hogy a parton lévő lakókocsiban minden lesz, így túl sok választásunk nem volt:
maradt az éttermi kaja. Mit mondjak, elég durva áron. Gyakorlatilag 3,5 személyre ettünk, 280 kunáért.
Ásványvíz, sör, egyszerű kaja. Különösen a sör volt ütős: éttermekben 15-16 kn, de a legolcsóbb eldugott
boltban is 5 kn + 3 kn üvegbetét.
Délután még kiültem a lépcsőre jegyzetelgetni egyet, aztán elfogyott a sör és el kellett menni még egyért.
Mivel egyedül Barna volt hajlandó eljönni velem, így ő is kapott egy kis Karlovackót. Ahogy kiültünk a
ház elé az italokkal, érezni lehetett, hogy Barna önbecsülése legalább annyira megugrott, hogy
megkérdőjelezze a második ember kilétét a családban. Engem nem zavart és egyébként is kellemesen
elbeszélgettünk a világ nagy dolgairól. A nőkig nem jutottunk el, mert váratlanul elfogyott az innivaló,
mennünk kellett zuhanyozni.

2006.06.22; CSÜTÖRTÖK
Korai ébresztő (7.15): egyrészt, hogy ne a kánikulában caplassunk, másrészt, hogy tömegmentesen
járhassuk be a park frekventált területeit. 8.20-kor már bent voltunk és nagyon kellemesen teltek az első
órák.

Először is a tegnap elhagyott kilátási pontokat néztük meg, de már csak ezekért is megérte. Senki ne
hagyja ki a mögékerülést a nagy vízesésnél, gyönyörű látvány fogja fogadni, ha továbbmegy egy kicsit.
(És megnézheti, milyen pici kis patak megy át egy ház alatt, aztán lesz belőle a nagyon nagy vízesés.)
Innen a tegnapi útvonalon elmentünk a P3 kikötőbe - de a tegnapi naptól eltérően most bemásztunk
minden lyukba. Sikeresen elcsíptük a bébirécéket, a kikötőben lezökkentünk egy árnyékos asztalnál,
sör, ebéd. Annyira jól esett minden, hogy alig bírtunk megmozdulni. Pedig volt még hátra rendesen,
jócskán nem voltunk még a felénél sem.
Innentől jött egy bátor kezdeményezés és hajó helyett a jobb oldali ösvényen folytattuk. Ha valaki
szereti a romantikusan vad utakat, ne hagyja ki. A park legelhanyagoltabb útja, de nagyon hangulatos.
Az ösvény annyira közel megy a tóhoz, hogy időnként el is tűnik: ilyenkor bokáig be kell menni a vízbe
és bízni, hogy a szikla mögött meglesz az út folytatása. Ezek a nedves/saras részek váltakoztak
hangulatos erdei ösvényekkel... élveztem minden méterét. És különösen azt, hogy az út végig kihalt
volt. A tömeg 99%-a elmegy ugyanis hajóval (tegnap mi is ezt csináltuk), a maradék 1% elmegy
baloldalon a jó úton - és csak az ilyen statisztikailag elhanyagolható elmebetegek mennek a jobb oldali
lepukkant ösvényen.
Egyik legjobb döntésünk volt.
A P2 fölött lyukadtunk ki, bokáig sárosan - dacára annak, hogy többször is belegázoltunk térdig a tóba.
Egyébként is érdekes tudatmódosuláson mentünk keresztül: ez előtt az ösvény előtt mindenki betartott
minden szabályt (Na jó, a fakorlátokat nem annyira) - innentől viszont gátlástalanul belegázoltunk
bárhol a vízbe, ha melegünk volt. Túl voltunk a tűzkeresztségen, hiszen végigmentünk egy olyan úton,
ahol hivatalosan is belevezettek minket a tóba.
KICSIT AHHOZ TUDNÁM EZT HASONLÍTANI, MINT AMIT AGGTELEKEN ÉRZEK, TÚL NÉHÁNY ISMERŐS
BARLANGÁSZ ÁLTAL VEZETETT HOSSZÚ TÚRÁN ÉS EGY TÖBBNAPOS ODMT-N, AHOL CSAK SZÁMUNKRA
VOLT NYITVA FOLYAMATOSAN A BARLANG: NEKEM AZÓTA EZ NEM EGY LYUK, NEKEM EZ ÉLETTÉR,
MELYET TERMÉSZETESEN HASZNÁLOK. SZÓ NÉLKÜL KÚSZOK BE A SZIKLÁK KÖZÉ, SZÓ NÉLKÜL
SÉTÁLOK/HASALOK BE A VÍZBE ÉS NEM JÖVÖK ZAVARBA, HA AZ ÚT CSEPPKÖVEK KÖZÖTT VISZ ÉS
HOZZÁJUK KELL ÉRNI.
Egyébként itt, a P2-n csúszott az első homokszem a fogaskerekek közé - ugyanis nem volt kocsma. Ez
olyannyira rosszul esett a családnak, hogy felrúgtuk a tervet és átmentünk P1-re, ahol térkép szerint
már volt. (Ja, térképet tessék a weblapról nyomtatni, sokat segít.)
No ez a kocsma meg speciel zárva volt. Ha azt mondom, hülyén éreztük magunkat, akkor még finom
is voltam. Vissza a P2-re és gyalogoltunk tovább. Barna speciel mezítláb, mert feltörte a lábát a papucs.
később Dóra lábát is a sajátja. De nem jöttek zavarba, kicserélték a papucsaikat. Így nap végére elérték,
hogy mindkettőjük lába minden elképzelhető helyen feltört. Én ugyanezt egyedül hoztam össze, a
közvetlenül az indulás előtt vásárolt szandállal.
De ne rohanjunk ennyire előre. A P2-nél szintén volt egy jó döntésünk. Ugyan akkor még nem tudtuk,
de a nyugdíjas turistacsapatokat a következő tó _jobb_ partján terelik végig. Mivel mi az első vízeséseket
már az extrém út miatt láttuk, így elindultunk a bal oldalon - és nagyon nyugodt, nagyon hangulatos
sétánk volt a következő őrületig.
No, ez egy érdekes dolog volt: jobbra víz, balra víz, előttünk, mögöttünk szintén , sőt, tulajdonképpen
a deszkák alatt alattunk is - és ekkor nekiállt szakadni az eső. Mi pedig pont ekkor voltunk abban a
kacskaringóban, ahol egymásba értek a ligetek és a vízesések. Sajnos a tömeggel is itt metszettük
egymás útját, de szerencsére csak rövid ideig. Viszonylag hamar felcsűrtünk egy mellékösvényen (ez
általánosságban sem rossz tipp: a szervezett nyugdíjascsoportok nem igazán bírják az emelkedőt), és

szívbaj nélkül be is álltunk egy vízesés alá. Egész nap abban reménykedtünk, hogy valahol meg lehet
csinálni - nos, itt sikerült.
Még egy gondolat ezekről a csoportokról. Egy negatív gondolat. Borzalmasok. Három beszélgető banya
egy szűk helyen, együtt is csak annyi agyuk lehet, hogy csoda, hogy egyáltalán lélegezni tudnak. És fel
vannak háborodva, ha a vándorolni szándékozó tömeg ingerülten szól rájuk, húzzanak már máshová
kvaterkázni. Fogalmuk sincs, hol vannak, annyit tudnak csak, hogy itt lökte ki őket a busz. Meg
egyáltalán a csoportdinamika... futnak, ha az idegenvezető siet, aztán várakoznak valami unalmas
helyen, amíg bevárják a renitenseket... és persze kihagyják a leghangulatosabb részeket, mert azokért
dolgozni is kellene - de az utat értelemszerűen a leggyengébbekre méretezik. Ha volt is egy csepp
kétségem, hogyan menjünk Krkára, ez a két nap meggyőzött arról, hogy csakis magunkban.
Vissza a túrához. Innentől nagyon hangulatos, nagyon nyugis körök következtek. Ez a rész már nem
szerepel a szervezett utazások útvonaltervében, így kényelmesen, emberrel alig találkozva sétáltuk
végig. És mondhatom, megérte - igaz, nem olyan sűrűn követik egymást a vízesések, mint a
frekventáltabb helyeken, de így is sok van belőlük és gyönyörűek.
A gyaloglás sem volt veszélyes. Igaz, azért a tölgyfaasztal már nagyon jól esett az adekvát
Karlovackoval az ST3-ban. Amikor belekóstoltam a sörömbe (a korsó fele oda is lett), csak annyit tudtam
kinyögni, hogy ez a földi paradicsom.
Innen még lebuszoztunk ST1-be, aztán irány haza.
Este kilenc után pár perccel feltűnt, hogy az összes környező faluból fellőtték a teljes petárdakészletet.
Vettem a célzást, kikalkuláltam, hogy most mehet a horvát-ausztrál focimeccs. Természetesen
összekaptam magam és irány a kocsma.
Nem akármilyen élmény volt. Úgy őszintén, mennyi lehet az esélye, hogy egy horvát kocsmában, egy
horvát-ausztrál ki-ki meccsen az ember natív ausztrál drukkereket fog ki? Nyolc hangos őrült tombolta
végig a meccset, miközben a horvát többség nyugodtan tűrte. Egy rossz szó nem érte a fiúkat, annak
ellenére, hogy a bíró szemmel láthatóan ész nélkül szétfújta a meccset, kiállított két horvát játékost és a
döntetlennel a horvátok ki is estek.

2006.06.23; PÉNTEK
Végül irány a tengerpart. 9.15-kor csekkoltunk ki, 14-től lehet átvenni lent a kulcsokat, baromira
ráértünk. Annyira belefeledkeztem a gondolataimba, hogy teljesen kiment a fejemből a hűtővíz
figyelése. A sztráda környékén jutott eszembe, hogy klímát kellene kapcsolni, de a hűtővíz remekül
tartotta az - egyébként szokatlanul magas - értéket. Szarni bele; a pirostól még messze volt.
Úti furcsaság: mondták, hogy nézzük meg Sveti Rok (Szent Rókus) alagút előtt a hőmérsékletet és
nézzük meg utána is: érzékelni fogjuk a klímaváltozást. Amikor ezt közöltem a családdal, Nej hangosan
felnyögött: a nap veszettül tűzött és már a kora reggeli időpontban pokoli meleg volt. Az alagút előtti
hőmérő 24 fokot mutatott, kiértünk az alagútból - és ránkszakadt az eső. Tényleg meglepő volt a
klímaváltozas. Aztán persze az eső elszégyellte magát, eltakarodott és megjött a délelőtti 31 fok.
Délben értünk le a Jezera Lovisca kempingbe, gyors körbejárás: a víz jónak tűnt, de állat itt biztosan
nem lesz.
- Sün van? - kérdeztük a gondnokot.
- Nem nagyon, behúzódtak a mély vízbe - mondta.

Rossz hír, hogy nincs motorcsónak-bérlés helyben. Murterig kell bemenni, de nem biztos, hogy lesz
kedvünk expedíciót vezetni egy csónakázáshoz.
A kisbolt a kempingben... kicsi. Nincs húsospult és nincs zöldséges. Halról, nyers csevapról nem is
beszélve. Látom már, sűrűn fogunk Tisnora járni.
A szállás egyébként jó, a lakókocsi hihetetlen közel van a vízhez, akad klíma - kell is, pokoli hőség van
- ki lehet ülni, van napozós rész, van kerti hinta - jól elleszünk.
Ami még kellemetlen: sok a magyar szó. Ami sokkal kellemetlenebb: sok a magyar trágár beszéd. Nem
tudom, miért keverik össze honfitársaink a felszabadultságot a túlzott szabadossággal - de baromi
kellemetlen hallgatni a sok nagyképű trágár alakot. Félre ne értsd, nem a szavakkal van bajom,
használom én is ezeket, ha szükségem van rájuk. Az zavar, ha valakinél ez pótolja a humort, a
szellemességet... amikor az illető jópofa, neadjisten vagány akar lenni.
No, mindegy, megérkeztünk, kipakoltunk, gyorsan elszaladtam sörért. Amíg kortyolgattam és éppen
azon gondolkodtam, hogyan lustálkodjam át a délutánt, már jött is fel a gyerek, véres kardként lóbálva
a kezét. Szerintem beállította a tengeri sünbe markolás gyorsasági világrekordját. Mint mondta, fel akart
venni egy követ a vízből: két lába közé fogta (fürdőszandál rulez), enyhén összeszorította és felhúzta a
lábait. Amikor lenyúlt a kőért és megmarkolta, akkor derült ki, hogy tulajdonképpen tengeri sünt talált.
Egy csomó tüske fúródott a kezébe, egy részét kikapkodta, de hattal nem bírt: a legnagyobb darab
baromi mélyre bement, egész a csontig benyomult, egy másik pedig a körme alá fúródott. Mondanom
sem kell, életemben nem láttam még ilyen sebesülést, helyismeretem meg - lévén még csak félórája
érkeztünk - nulla. Megkerestük - ismét - a magyar gondnokot, ő gyorsan kikapta a három legnagyobb
tüsit, de a többivel nem bírt. Mindenesetre adott kalciuminjekciót, lekezelte jódtinktúrával, aztán Nej, a
szálkakiszedések mestere is sportolt egy adagot, de nem jutott eredményre. Kocsiba vágtuk magunkat,
irány Tisno, ambulancia. Zárva volt. Bementünk a mellette lévő gyógyszertárba, ott közölték, hogy a
doktor off-ban van, de Pirovacon is és Murteren is még be van kapcsolva. Próbáltam venni egy tubus
Fenistilt, de a lelkiismeretes gyógyszerésznő nem volt hajlandó kiszolgálni, mondván ezt orvosnak kell
látnia. Belegondoltam, mekkora harc lenne elmagyarázni a helyzetet (elfelejtettünk Fenistilt pakolni,
tehát egyébként is kellett volna), inkább ráhagytam. Majd veszek Murteren. Visszatéptünk a kempingbe
a gyerek útleveléért. Na, ez se volt egyszerű, mert még bőven nem írták át az adatainkat és
tapasztalatból tudom, hogy ilyenkor mennyire nehéz visszaszerezni a cuccot. De a csajszi készséges
volt, a végén még azt is ki tudtam húzni belőle, hogy ezt a dögöt horvátul jezs-nek hívják. Mellékesen
azt is elmutogatta, hol van Murteren ambulancija. Egyből megtaláltuk, de elsőre nem hittük el, hogy ez
az: ugyanis szemmel láthatóan privát orvos volt. Aztán eredménytelen keresgélés után visszatértünk,
hogy más nincs.
Itt a fiatal dokkernő - tökéletes angolsággal - először közölte, hogy nem szívesen nyúlna hozzá, könnyen
lehet rosszabb a helyzet. Szerinte várjuk meg, amíg magától felszívódik. Arra a kérdésre, hogy a
felszívódás mennyire fáj, azt mondta, hogy nagyon.
- Hmm, értetted, amiről eddig beszéltünk? - kérdeztem Barnát.
- Nem.
- Try to take out the pins then, please - fordultam egyből nagy bátran a doktornőhöz. A meredek húzás
bejött, a dokinő megvonta a vállát, majd piszok ügyesen kiszedte az összes tüskét, még a körme alattit
is. A műtét 120 kunába fájt - Barna biztosítása így már biztosan megtérül. Kezdem úgy érezni, hogy a
mi családunk az, amelyet nyaralás előtt állandóan biztosítani kell, mert mindig van ötödik útitársunk,
a balhé.
Egy előnye volt az akciónak, a tervezettnél korábban megismertük a szigetet és a településeket. Például
tudtátok milyen szép a tisnoi gyógyszertár udvara? Ugye nem.

Persze Murteren nem volt gyógyszertár a rendelő mellett, így Fenistil kenőcsért mehettem vissza
Tisnora. Ahol pont előttem zártak be.
Azért tudnak élni a helyiek: gyógyszertár nyitvatartás 8.00-14.30.
A nagy ijedtségre kénytelen voltam inni egy sört - aztán legyőzendő a félelmet, bementünk a vízbe,
természetesen macskázni. Aki nem ismerné, ez az a játék, amikor a négy játékos közül az egyik a
macska, neki kell elkapnia a többiek által dobált labdát. Természetesen jó nagy felfordulással jár,
időnként szolíd öldökléssé is fajul a játék. Nagyon szeretjük.
A vizezés után besétáltunk Tisnóba. Nem egy nagy település, van egy apró óváros része és hasznos
üzletek. Viszont találtunk éttermet, ahol a kemping éttermi árainak feléért tudtunk vacsorázni - pedig
nem finomkodtunk: spárgaleves, kagyló, makréla, csevap, fagyikelyhek és két teljes kör lötyi. Emellett
megtaláltuk a halpiacot is. Fontos pont. Ja, és tudtam venni horvát népsportot. Igen izgalmas volt
kisilabizálni a csapatok neveit - de azt sajnos leszűrtem, hogy kedvenceim, a csehek kiestek.
Este még szereztünk némi sört, aztán álomba kártyáztuk magunkat. Apró hiányosság: a lakókocsi
klimája igen vérszegény, nem bír a hőséggel. Nyilván az is bejátszik, hogy a kocsi árnyékmentes helyen
áll, a nap meg tűz, ahogy a csövön kifér.
Ez még egy ponton jelent kellemetlenséget: induláskor nem pakoltam sört otthon, mondván, hogy
amilyen most a gyomrom... erre itt vagyok a perzselő melegben, enni ugyan nem eszek, de iszom a sört
literszámra. A drága kempingboltos sört. Tulajdonképpen azt találtam ki, hogy reggelire eszik
mindenki, amit tud: péksütemény, burek, tea, tejeskávé, ebédre valami gyenge (nekem ropi, sör) és a
vacsora, a már kellemesen hűs időben bőséges: a többiek halat, húst, ami belefér - én pedig valami
izgalmasnak tűnő levest és főtt krumplit. Eddig működik. És bővül a levesismeretem is: tudtátok, hogy
a colbert leves erőleves tojással, a licka pedig birkagulyást jelent?

2006.06.24; SZOMBAT
Hihetetlen, mi mindenre képes az ember a hasáért. A csajok felkeltek öt óra magasságában, besétáltak
Tisnóba a halpiacra, vettek mindenféle izét, besózták, bepácolták, estére kisütjük. Nagy bátran én is
bevállaltam egyet, mondván az én gyomromnak már úgyis mindegy.
Amíg a csajok azt a sok büdös dögöt belezték, Barnával elmentünk búvárkodni. Sok állatot nem
találtunk, de amiket igen, azoktól felállt a hátamon a szőr: a vízparttól pár méterre ötös-tizenkettes
csapatokban tanyáztak a sünik, fürtökben. Igen, jól figyeltél: ott, ahol tegnap a bálnák csatájához
hasonlatos macskázást folytattuk.
Azt hiszem, holnap aknamezőn fogunk táncolni. Végülis... tartani kell a szintet.
A biztonság kedvéért körbeúsztuk az öblöt - és abban maradtunk, hogy macskázni csak a mély vízben.
Mindenhol ott lapultak sünék.
Ebédtájt a gyerekek még bementek a vízbe Nejjel - és Barna őrült vigyorral a képén jött vissza: kifogott
egy sünt, tanulmányozandó az ellenséget.
Ezt a hozzáállást szeretem. Kicsit féltem - mint mindig, amikor valamit először próbálunk ki és csúnya
baleset lesz belőle, szóval féltem, hogy fóbia lesz és menekülés - de ezek szerint nem.
NEJJEL ELSŐ ALKALOMMAL, AMIKOR VADKEMPINGEZTÜNK, EGY RÉSZEG BANDA TÁMADOTT MEG
ÉJSZAKA MINKET A MECSEKBEN. ORDÍTOZVA RUGDOSTÁK A KÉTSZEMÉLYES SÁTRAT, NEKEM MEG
ESÉLYEM SEM VOLT KIMÁSZNI. NEJ AZÓTA CSAK VÉDETT KEMPINGBEN MER SÁTRAT VERNI.

Déltájban beszaladtam ezt-azt vásárolni Tisnóba és persze, hogy kaptam izgalmas megbízatást: hozzak
orrcseppet is. (Szerda reggel a náthám úgy tűnt el, mintha sosem lett volna. Még akár arra is
gondolhattam volna, hogy pszichés eredetű volt, ha nem éppen Nejnél landolt volna a kórság.)
Az már tegnap kiderült, hogy a gyógyszerészek elég gyengén állnak a külföldi nyelvekkel. No
problemo, gondoltam, vagy a Nasivin vagy a Vibrocil varázsszó biztos segíteni fog. Nos, nem segített.
Más megoldás nem lévén, közöltem, hogy nose liquid, majd fej hátrahajt, képzeletbeli üvegből pár csepp
becseppent, felordít. Én legalábbis így szoktam magamnak cseppenteni. A nő egy ideig nézett, aztán
nagy örömömre nem idegnyugtatót vett elő, hanem orrcseppet. Ekkor jutott eszembe, hogy elfogyott
az Espumasin is. Megkérdeztem, hátha ilyen néven ismerik... de nem. A nő intett, hogy mutogassam el
bátran. Másfél másodpercig gondolkoztam, aztán legyintettem: zu kompliziert. Ha valakinek van ötlete,
hogyan lehet egy gyomorfelfújódást enyhítő - azaz fingásgátló - tablettát jelbeszédben elmutogatni,
anélkül, hogy felháborodott gyógyszerész pribékek kidobnának az ajtón, az utólag is megoszthatja
velem.
A strandon kitaláltuk a módszert: két ember átvizsgálja búvárszemüveggel a terepet, majd közlik, hogy
merre sünmentes. Ekkor indulhat a játék.
Később csak nem bírtunk magunkkal. Délután háromkor, a legégetőbb forróságban, nekiindultunk
bejárni a szigetet. Először Betinába ugrottunk be. Egyértelműen ez a falu nyerte a ‘leghangulatosabb
óváros a szigeten‘ díjat. Innen átmentünk Murterre. Ez is kis falu, túlzottan nem fogott meg. Vettünk
bazi drága, nagyon finom szőlőt. Fügét próbáltam itt is, de csak ugyanolyan, rothadásig érettek voltak,
mint Tisnóban.
Visszafelé megnéztük Jezerát. Ez a legkisebb falu, ennek még óvárosra sem futotta. Viszont láttuk a
kikötőben a Tomisa-t... ezzel fognak a csajok igazi halászatra menni valahová a Kornati park mellé.
Este halsütés. Mindenki nagy örömére viharos szél támadta be a kempinget. Tényleg jól esett a hőségtől
elgyötört embereknek - de nekem fel lett adva a lecke: gyújtsak úgy tüzet, hogy ne legyen lángja, de
azért elkapja rendesen a faszénbrikettet... mindezt egy olyan kempingben, ahol lépten-nyomon kint van
a ‘tüzet rakni tilos’ tábla, de ahol a helyi gondnok szerint a grillezésért nem szólnak. Magyarán úgy
csináljak nagy tüzet, hogy kicsi legyen. Elsőre túl nagy is lett a kis tűz, de másodikra összejött. Szégyen
is lett volna, ha rajtam bukik el a csajok áldozatos - és legfőképpen roppant büdös - munkája.
Megint a bolt. Vettem magyar népsportot: pénteken fizettem a csütörtöki újságért 12 kunát... nem rossz,
durván ötszörös ár.
Sörökkel persze a szokásos kínlódás: a dobozost közel kétszer annyiért adják, mint az üvegest. Az
üvegesre viszont horribilis betétdíjat számolnak és csak ott veszik vissza - blokk ellenében - ahol vettem.
De azért van remény, a koprivnicai fiúk kitalálták a literes pillepalackos sört, melyen nincs betétdíj úgysem kell mindig Karlovackót inni, van olyan jó a Pan is.
PONTOSÍTÁS: KARLOVACKÓBÓL ÉS OZUJSKÓBÓL IS VAN AZÓTA PILLEPALACKOS.
Furcsa mindenesetre: van egy idióta állami rendelkezés, de a kezdő kapitalizmus már mászik ki belőle,
az egyetlen járható irányba.
Viszont furcsa a sörgyárak taktikája is. Sokáig azt hittem, hogy azért olyan drágák a sörök, mert kint
drágább az alapanyag is. Erre vasárnap, már itthon Magyarországon, vettem dobozos Tuborgot, melyet
legnagyobb meglepetésemre a horvát Carlsberg sörgyárban gyártottak (ugyanott, ahol a Pant is
csinálják) és ennek már becsületes 175 forintos (4,4 kuna) ára volt. Odakint a dobozos Pan ára 9-10 kuna
körül mozgott. Azért ezen már van extraprofit, rendesen. Nej ugyan kezdett magyarázni valami
Marshall keresztről, de én csak annyit szűrtem le, hogy szegény horvát férfiak, hogy a francba isznak
ezek sört?

Még egy kínzó kérdés: azt árulja el nekem valaki, mit esznek a darazsak a halon? Már pucolásnál is
ellepték a környéket, a vacsoránál meg alig kaptunk tőlük levegőt.
Este testületileg átvonultunk az étterembe megnézni az Argentina-Mexikó csatát. Csajszi még az
argentin pólóját is felvette.
Itt ért az a csúfság, hogy nemhogy én kaptam a legkevesebb sört, de azt is Nejnek kellett ajándékoznom
- és még a meccs vége előtt visszasiettem a lakókocsihoz. A kulcsszó megint az az átkozott gyomor:
siettem, hogy elaludjak, mielőtt a komolyabb fájások jönnek. Itt éppen sikerült... de nem jó jel.

2006.06.25; VASÁRNAP
Ma mentek a csajok halászni a Kornati szigetekhez. Elméletileg 10-kor indult volna a hajó Jezerából...
hát, 9.45-re értünk oda, már éppen szedték fel a pallót. Azért még felhajigáltuk őket a hajóra.
Szalmák lettünk Barnával.
Azzal kezdtük az aranyéletet, hogy bementünk Tisnóba vásárolni. Grillezős kolbász, csevap és rablóhús
a hentesnél, füge (yess!), szőlő és sárgadinnye a zöldségesnél. Vasárnap lévén élet költözött az utcákba,
láttunk valami tűzoltózenekar-szerűséget is. Szegények. Mi, amikor a lakókocsinál kiszálltunk a
kocsiból, a nyitott ajtóból vízesésként borult ki velünk együtt az izzadtság.
De még mindig nem mehettünk vízbe, elsétáltunk a boltba, vettünk sört, vajat, tejet, sört, csokit,
kenyeret... meg sört. (Ma inkább Ozujskót, mert Barnának az jobban ízlik. Igen, jól sejted. Nekem is
felemás érzéseim vannak. De már késő, a gyeplő lazára lett engedve. Mindenesetre nyomatékosan
figyelmeztettük, se a nagyszülőknél, sem az iskolában nem fog dicsekedni, mennyi sört ivott
Horvátországban.)
GYEREKVASUTAS SZTORI. FENT A HEGYEN KAPTAK TEÁT. ERRE KETTŐ SUTTYÓ KÖLYÖK IS - BARNA
INCLUDED - ÚGY BORÍTOTTA KI A TEÁT, HOGY MEGDÖNTÖTTE A POHARÁT. ÉS ELŐSZÖR NEM ÉRTETTÉK,
HOGY AZ IFIVEZETŐK MIÉRT FETRENGENEK A RÖHÖGÉSTŐL.
Na, ekkor jöhetett végre a víz: körbeúsztuk az öblöt, utána pedig négyzetcentinként átfésültük a
macskázós terepet. Itt éreztem, hogy megérte a tavaszi sok-sok úszás: visszanyertem a régi
vízbiztonságomat. Tavaly például, amikor Barnával átúsztunk Bracson egy öblöt, nem voltam igazán
nyugodt. Idén már nem zavart a víz.
Igazi férfias ebédünk volt: Barna bureket evett szőlővel, én pedig sajtosrudat sörrel.
Furcsa, hogyan változik a viszonyunk a sünnel. A kezdeti korlátlan félelmet kezdi felváltani a
természettudományos érdeklődés. Barna ma már hozzányúlt puszta kézzel a tegnap kifogott
példányhoz. Amikor pedig a strandon láttuk a darabjait néhány szétvertnek, higgadtan nézegettük a
tüskéket, miközben elmagyaráztam, mi is a horgászoknál a beetetés.
Ebéd után pihengettünk, aztán eszembe jutott, hogy elfelejtettünk krumplit venni. Összekaptuk
magunkat, elsétáltunk megint a boltba. Utána úsztunk egy nagyot, majd egy sör és a mobiltelefon
mellett vártam, mikor küldi Nej az smst, hogy mehetek értük.
Azért úgy végiggondoltam, mi is várható. Az első kérdése úgyis az lesz, hogy ‘na, mit csináltatok fiúk,
nélkülünk?’. Ha megmondom az igazat, azaz hogy leginkább boltba jártunk, valószínűleg kiérdemeljük
az ‘örökös balek’ címet. Valószínűleg a diplomatikus ’semmit’ lesz a helyes válasz, férfiasan mogorván
odavetve.
Nos, ez volt az elmélet. A gyakorlatban viszont úszkáltunk egy csomót, beszélgettünk, később
megtanítottam az utódot párospassziánszozni, majd átvonultunk a kocsmába és az Anglia-Equador

meccs mellett kártyáztunk egy jót. Ez már minőségi időtöltés volt. (Csak megjegyzem, fél liter kimért
Miranda narancslét volt pofájuk 25 kunáért adni. Ez magyarul egy ezres.)
Este felszedtük a csajokat, macskáztunk egyet, sütöttem Barnának kolbászt, magamnak meg főztem
héjában főtt krumplit. Amíg mammogtam, azért megfordult a fejemben, hogy mivel érdemeltem én ezt
ki. Jobbnál jobb ételeket ehetnék és gyakorlatilag a főtt krumpli az, ami még biztonságos. Még. Négy
éve hajtom, próbálkozok mindenféle orvossal, SzTK-val, fizetőssel, Telki kórházzal, csodatáltossal
(komoly) - és még csak odáig sem tudunk eljutni, hogy mi bajom van. Minden vizsgálat szerint
makkegészséges vagyok.
CSAK MEGJEGYZEM, HOGY EZ EGÉSZ KÁLVÁRIA MÖGÖTT EGY ROSSZUL ELVÉGZETT ULTRAHANG
VIZSGÁLAT VOLT, MELYNEK EREDMÉNYÉT MINDEN ORVOS ELFOGADTA, ÍGY HELYBŐL KIZÁRTÁK AZ
EPEKÖVET.
De mit tehetnék még? Legyintés. Hülye negatív hullámok.
A család egyhangúlag úgy döntött, hogy ma este nem nézünk mecset (vacak Portugália-Hollandia),
ehelyett békésen elkártyázgattunk.

2006.06.25; HÉTFŐ
Azt hiszem, most fogom a legnagyobb felháborodást kiváltani - de röviden közlöm, hogy Krka vacak.
Nem, nem a természettel van bajom, az szokás szerint gyönyörű - de minden egyéb botrányos volt.
Már a reggel is rosszul indult. Nej birkózószőnyegen aludt és reggel mindenkibe belemart, aki nem úgy
cselekedett, ahogy ő gondolatban elképzelte. Nyilván a gerjesztett feszültség mindenkiben
akkumulálódott és a legváratlanabb időpontokban sült ki.
Végül elindultunk... és sikeresen beszoptuk Tisnon a hídfelvonást. Pedig tudtam, mikor történik az
ilyesmi, csak elcsesztük rendesen a reggelt a sok pakolással. (Száraz ruha, vizes ruha, egész napra hideg
kaja, gyümölcsök...) 10.08-ra értünk Skradinba, a hajó természetesen 10-kor elment, és menetrend
szerint óránként járt. Mint a dominók: a tisnói 20 perc végighullámzott az egész napon. Mivel nem
akartunk ötven percet álldogálni a napon, bejártuk Skradint: icipici óváros, de van hangulata.
Fél tizenegyre értünk vissza, addigra a sor már tekintélyesre hízott. Igaz, előzetesen figyelmeztettek,
hogy ez egy gyorsan fogyó sor, de ez most nem jött be. Akkora tömeg volt, hogy beállt még egy hajó...
de mindkettő zsúfolásig tele lett. A mi extra balszerencsénk volt, hogy mi voltunk az első hajó utolsó
emberei: így heringként bezsúfolodva kucorogtunk egy szélmentes sarokban, a tűző napon. Valahol
hallottam, hogy sokkal romantikusabb hajóval menni Krkára... hát, akinek az a romantika, hogy ötezer
fokban heringként szorong izzadt, büdös, kövér emberek között jó húsz percig, annak továbbra is
ajánlom ezt a megközelítést. A többiek megpróbálhatják busszal a hátsó parkolót. Romantikamentes...
de praktikus. Arról nem is beszélve, hogy tapasztalatom szerint ahol összegyűlik 10 ember, ott mindig
akad egy hisztériásan üvöltöző kisgyerek. Na, itt is volt, pont mellettünk. Persze igaza volt,
legszívesebben én is üvöltöttem volna vele együtt.
A rémálom nem ért véget a kiszállással. Lehetett sorbaállni jegyért, mert anélkül még vécére sem lehetett
menni. Mi megpróbáltunk kimaradni a tömegből, gondolván, 20 perc alatt majd elfogynak, aztán
jövünk mi. Igenám, de azt a húsz percet valahol el is kellett volna tölteni, márpedig az összes árnyas
pad foglalt volt: volt olyan, hogy egy hapi szundikált rajta... dehát ilyenkor az ember emlékezik és
békénhagy.

Aztán bejött még a vécé játékos, az meg csak odabent van, így József engedelmesen beállt a sorba.
Közben megjött a második hajó, innentől előlről-hátulról biztosítva lett a tömeg. De szószerint. Abban
a nyomorult nemzeti parkban akkora tömeg volt, hogy lépni nem lehetett.
Nem viccelek: rögtön azzal kezdődött, hogy a nagy zúgó előtti hídon nem tudtunk átmenni, mert
bedugultak a csoportok. De a vízbe sem tudtunk bemenni, mert minden bejárati ponton tömeg
álldogált. Végül kommandós módra átharcoltuk magunkat a hídon, hogy utána picit hígabb tömegben
vonuljunk át az óbégató árusok között. Azon vettem észre magam, hogy azzal a mozgással haladok
előre, amellyel tömött bevásárlóközpontokban szoktam megközelíteni a tejetlisztetvirslit: könyökkel,
térddel, finoman kihasználva a testi erőnlétet, apró bodicsekekkel falratapasztva a fogalmatlan
bámészkodókat.
Na most, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy alaphelyzetben ez egy naturpark... de ebből semmi
sem jött át. Amikor az ember azért harcol, hogy kiverekedjen egy pozíciót a korlátnál, hogy sorba kelljen
állni azért, hogy fényképezhessen egy kilátási pontról... gusztustalan.
Lenyomtuk a kört, aztán először a csajok mentek fürödni, utána a fiúk. A fürdés tényleg nagy élmény,
de itt is áldozatokra volt szükség: a bejárat durván sziklás, a víz sodra meglehetősen erős, tehát
alaphelyzetben is óvatosan kellene bemászni a mélyvízig. Ez most gyakorlatilag lehetetetlen volt, mert
minden sziklának legalább két tulajdonosa is akadt: egy csomó ember csak az elejéig merészkedett és
utána álldogált a szikláján, mintha neki kellene megvédenie a követ a többiektől. Mire belevetődhettem
a mélyvízbe, tele lett horzsolásokkal a lábam. (Ez igazából a tengervízben okozott később rejtett
örömöket.) Aki arra jár, a sarokban lévő dögönyözőt ne hagyja ki, hatalmas élmény. Vigyázat: előtte
kidőlt fa van a vízben, nagyon csúnya dolgokat tud művelni, ha az ember erőből nekiúszik; máshogy
meg nem megy, mert itt elég erős a sodrás. Én nemes egyszerűséggel átbuktam a szalagkorlát alatt és a
tiltott részre beúszva nagy ívben kikerültem a fát. Ezzel nem én voltam a legrebellisebb a tömegből:
három-négy hapi rendszeresen felmászott valahogy a zúgók tetejére és fejest ugráltak a tiltott részbe.
Néhány még őrültebb a fahídról ugrált fejeseket a sziklák közé.
Felváltva fürödtünk a csajokkal. Amíg vigyáztunk a cuccra, megszomjaztunk, kikértünk egy kör italt.
Tanulságképpen az árak: 4 deci Pan: 20 kuna; 3 dl fanta: 16 kuna. (A sört félliteresnek adták, de jó egy
deci hab volt rajta.)
Ekkor már annyira elegem lett ebből a parkból, hogy azt javasoltam a családnak, most látogassunk el
Visovacra, mert én többet ide vissza nem jövök.
Úgy is lett. Végre errefelé már nem volt akkora tömeg, de azért az ügyes szervezők megoldották, hogy
ne érezzük magunkat kényelmesen: 20 fős hajót indítottak 22 emberre. Itt már gátlástalanul harcoltunk,
így nem mi ültünk végül a lépcsőn.
A ferences templom jó negyven percnyi hajóútra volt - és persze megint túl okos voltam. A bal oldalon
foglaltam helyet, mondván nemsokára megfordulunk és mi leszünk árnyékban. Ja. Csakhogy a hajó az
első fordulás után a nádasban váratlanul ismét balra fordult egy távolról láthatatlan átjáróba és tartotta
is az irányt - innentől gyakorlatilag végig a napon aszalódtunk.
A templom és a sziget rendben voltak. Ez egyike volt a harmonikus időknek a napban - kár, hogy csak
25 percig tartott. (Ritkán kap el ilyen hangulat, de itt elgondolkodtam az életemen. Jó-e nekem, hogy
Budapesten tekerem a mókuskereket, ideges ügyfelek, idióta specifikációk között... miközben vannak a
világon ilyen helyek, mint Visovac és vannak olyan állások, hogy kertész. Egész nap egy nyugis szigeten
gondozni a növényeket... egy külön, csendes univerzum a kollektív elmebaj világában.)
Utána vissza 40 perc, majd futás a lenti hajóhoz. A futás annyira jól sikerült, hogy 15 perccel az indulás
előtt értünk a kikötőhöz. Ennek ellenére a hajóról fürtökben lógtak az emberek. Nem is vártak tovább,
elindították. Az utolsó pillanatban tudtunk felugrani rá. Mondanom sem kell, milyen utazás volt:

fullasztó meleg és akkora tömeg, hogy igazából állni sem lehetett rendesen. De inkább ez, mint hogy a
parton szobrozzunk még egy és negyed órát, az utolsó hajóig.
Oké, sejtem, mi történhetett: formálisan még előszezon van, de az idő meg már jó egy hete olyan forró,
mint főszezonban is ritkán. A fiúk a parkban pedig adminisztratív okokból még nem álltak rá arra a
tömegre, amely betámadta hétfőn a területet.
De attól, hogy értem, még nem kell elfogadnom. Egy ekkora forgalmú helyen elvárható lenne némi
rugalmasság.
Egy gyors tapasztalat: kánikulai melegben a legjobb túracipő a parkban a strandpapucs, mezítlábra. A
többiek kipróbálták az edzőcipőt zoknival, papucsot, szandált szintén zoknival, de csak én tudtam
bárhol, bármikor belecaplatni a hideg vízbe. Az útvonal meg egyáltalán nem veszélyes, kb. két
kilométer séta, jól kiépített utakon, fahidakon.
Hazafelé újítottunk és Sibeniken keresztül céloztuk be a Murter-szigetet. Éppencsak be akartunk
kukkantani a városba, de ennél jobban sikerült. Egy, azaz egy jobb kanyart kellett volna tennem Vodice
felé... nos, ez nem volt sehol kitáblázva. Háromszor-négyszer sikerült végigmennünk - egyre
dühösebben - a városon, mire kis utcákon keresztül ki nem keveredtem a 8-asra. Utólag néztem át
térképen, mi is volt ez: nos, az út Krka felől a 8-as út _alatt_ megy el, innen nem lehet felkanyarodni rá.
Később rá lehetne, de a szorgos horvátok csesztek kitáblázni az egyébként jellegtelen kereszteződést.
Mindenáron azt szerették volna, hogy hagyjam el a várost Split felé - én meg persze erre semmiképpen
sem voltam hajlandó. Ha tudtam volna arról, hogy a 8-as körgyűrűként (Magistrale) kerüli meg a várost,
akkor talán kimentem volna, hogy visszajöjjek a körgyűrűn.... de így végül ráálltam egy helybélire, aki
ki is vezetett a jó irányba a városból. Természetesen gps-t nem vittem, gondoltam, erre a kis távolságra
minek kínlódjak a beszereléssel a vörösen izzó kocsiban.
Mire hazaértünk, Tisnón már bezárt minden, maradt a kemping üzlet. Ma fogyott el az ásványvíz - és
ma szembesültünk egy újabb rablással: másfél liter szénsavas Studenac 7,40, azaz 300 forint. Itt jutottam
el odáig, hogy már nem tudtam kinyögni fizetéskor azt sem, hogy ‘hvala’. A fényes nappali kirablást
értelmes ember nem köszöni meg. Eddig Horvátországot 1,5-2-szeres szorzóval számoltam, ezt simán
lehet módosítani 2-3-szorosra, de időnként simán befigyel egy akár 5-6-szoros szorzó is. A szállásdíjat
előre kifizettem, a plitvicei kempinget, a tankolásokat kártyáról fizettem. Úgy kalkuláltam, hogy
kiszámoltam a belépőket, hozzáraktam napi 250 kuna költőpénzt - majd beváltottam 3800 kunát, tíz
napra. Nos, a pénz a hetedik napon fogyott el. Ma már el kellett mennem automatához.
Hogy abszolút tökéletes legyen a napom, este a szomszédek grillpartit tartottak. Összecsődítették az
összes nagyarcú alakot a magyar kolóniából és itt hangoskodtak durván éjfélig. Volt köztük egy kövér,
félmeztelen hapi, akinek egy pillanatra sem állt be a szája. Ő volt a legsötétebb. Civilben valami
főnökféle lehetett, mert egész este két alapviccet sütögetett el az egyik hapival szemben: az egyik szerint
‘jövő héttől kirúglak’, a másik szerint ‘jövő héttől 70 fillér fizetésemelést kapsz’. Félelmetes
belegondolni, hogy van olyan pokol, ahol ilyen ember keze alatt kell dolgozni.
Persze megint előjött a rosszkedvem: itt van ez a nyomorult, aki nyomja le a feleseket aztán zabálja a
grillezett húsokat még este 10 után is - neki miért lehet és nekem miért nem?
Egy idő után elmentem inkább úszni egyedül a félhomályban, az sokat segített a lehiggadásban. Meg
az a 3 sör. Végül, szándékunktól eltérően, csak összejött egy kártyaparti - az ordibálás miatt úgysem
lehetett aludni.
Egyre jobban kétségeim vannak egyébként a lakókocsis nyaralással kapcsolatban. Elméletileg nincs vele
semmi baj, olcsó, magyar a szállásadó, a szállás hozza a kemping életérzést, de a kényelmet is: van
klíma, van sörsátor és legfőképpen csak pár méter a víz, egész nap. Gyakorlatilag viszont az a baj, hogy
aki lakókocsit üzemeltet, ritkán tart egy kocsit. Általában 5-20 kocsis telepek vannak - ennek
megfelelően kisebb-nagyobb magyar kolóniák alakulnak ki a kempingen belül. Ha szerencséd van,

akkor ezt csak abból veszed észre, hogy mindenfelé magyar beszédet hallasz. Ha nincs - mint nekünk
most - akkor a melletted lévő lakókocsiban alakul ki a buliközpont - az a hely, ahol egész nap zajlik az
élet és mindig ugyanazok a sötét alakok hangoskodnak. A kocsit meg nem húzhatod arrébb.
Saját lakókocsi tárolási problémák miatt szóba sem jöhet. A sátornál már érezzük a kényelmetlenséget:
nincs klíma, nincs hűtőszekrény és nehézkes az öltözködés. Apartman: azt még azért nem... nagyon
hiányozna a kemping szabadsága és az extra közeli vizpart. Közvetlenül kempingben bérelt
mobilhome? Elég drágák, de lehet, hogy ez lesz a megoldás.
Na, még valami a nap krónikájából: az esti úszáson Barna popsiját megcsípte valami, és ugyanúgy tele
lett kiütésekkel, mint tavaly Omisban. De most már nyugodtabban fogadtuk a hírt: először mindenki
alaposan megszemlélte az illető testrészt, aztán hagytuk a fenébe.

2006.06.27; KEDD
Ez a hely néha kezd az idegeimre menni. A kempingboltban egy fajta péksütemény van, azt árulják
túrós, lekváros és almás töltelékkel. Ma Nej kért nyomatékosan négy túróst (sir) erre szó nélkül kapott
két almásat és két lekvárosat. Ha ehhez hozzáveszem, hogy a választék igen szegényes, az árak meg
horribilisek, az jön ki, hogy érdemesebb reggelente beugrani Tisnóba. Csak ahhoz meg pont reggel nincs
kedve az embernek.
A ma reggeli felderítés váratlan eredményt hozott: az eddig sünmentes övezetben is feltűntek a dögök.
Lőttek az ugrándozásnak.
A reggeli úszás után léptünk át Tisnóra bevásárolni. Bár jóval olcsóbb, mint a kempingbolt, de simán
otthagytunk 300 kunát: ásványviz 5 kuna körül, füge kilója 20 kuna, szőlő 29 (baromi finom, de olasz),
nektarin 20, a burek 8, a literes sör 12. Hentes bácsinál a frissen formázott csevapból 12 szelet 28 kn.
Eddig nem variáltunk ilyesmivel, de azt hiszem, innentől szükség lesz rá: annyi ásványvizet kell
pakolni, amennyi bepakolás után még befér a zugokba. Pakolni kell még egy rekesz sört is - túl nagy
luxus csak horvát sörökkel kihúzni egy ilyen forró hetet, mint amilyet kikaptunk. (A hőmérő már kora
délelőtt veri a 30 fokot, délutánra megvan a 35-36 fok is.)
Gyümölcsöt is érdemesebb otthonról hozni: sárgadinnyében, almában, nektarinban nincs különbség.
És úgy kell tervezni, hogy amikor csak lehet, grillezni kell étterem helyett. (Nyilván néhányszor el kell
menni - de ilyen árak mellett minden nap nem lehet. Tavaly simán kihoztunk egy bőséges éttermi
étkezést 200-250 kunából négy éhes embernek. Idén 3,5 embernek kerül 280-300 kunába. (Az én
leves/főtt krumpli menüm nem igazán számít.)
Találtam egy tavalyi tájékoztatót: eszerint a helyi kempingboltban az ásványvíz 5 kuna volt. Nem 7,40,
mint most. De emlékszem, hogy a kétszemélyes haltálak is megálltak 150-180 kunánál. Idén még nem
láttam 200 alatt.
Délután újabb csavargás: minden józan rációval szemben, mely azt mondja ‘ki se gyere ekkora hőségben
a tengerből’, mi becéloztuk Tribunjt, Vodicét es Sibeniket. Bármi jobb, mint a szomszédokat hallgatni,
amint itt óbégatnak. Még csak délután három, de már itt van az összes figura, boroznak, kiabálnak.
Összességében kellemes út volt. Tribunj kicsi és aranyos. Van egy picike szigete és egy templomja egy
gusztustalanul magas dombon. Megnézetlen maradt. Innen továbbálltunk Vodicébe. Habár még a
pezsgés előtt érkeztünk, de így is hangulatos városnak tűnt. Mindenfelé sikátorok, hajók, éttermek sajnos elég drágák.
Az eredeti terv szerint Sibenik után - már este - itt vacsoráztunk volna. Egyhangúlag megszavaztuk,
hogy inkább Tisno lesz, ott is Toni étterme. Még megnéztük útközben a Krka hidat és bevirítottunk a
tegnapi ismerős városba, Sibenikbe. Mivel előző nap többször is végigcsattogtam rajta oda-vissza,

mondhatni már ismertem rendesen. Egyből lehúztunk a kikötőbe, majd beálltunk a fizetőparkolóba
(8kn/h). Bár volt némi parasztlázadás, hogy elmenjünk-e egyáltalán ebbe a városba, a végén mindenki
elismerte, hogy kár lett volna kihagyni. Még akkor is, ha a székesegyházba egyedül Nej mehetett be
(rövidnadrág, rövid szoknya kitiltva), a vár pedig hétkor bezárt. Minket a sírkertből dobott ki Mirko,
hogy igyiszjuda.
De a kikötő és a vár közötti rész roppant hangulatos volt, keresztül-kasul bejártuk. Kicsit Velencére
hasonlított, bár más volt a színvilága - és nem volt akkora a tömeg.
Este tehát Tisno és Toni étterme. Csinálok neki egy kis reklámot, mert megérdemli. Először is, a
legrosszabb helyen lévő étterem. A kocsik közvetlenül a kerthelyisége előtt kanyarodnak és gyorsítanak
fel a Murter felé vezető emelkedőn... nem lehet figyelmen kívül hagyni sem a zajt, sem a benzinszagot.
Viszont az út túloldalán ott figyel a tenger, a lemenő nap bevilágítja a vízet és mandínerből az éttermet
- nem rossz látvány. A bejáratnál egy tárlóban különféle - friss! - halételek vannak kiállítva. A választék
több, mint kielégitő, az árak igen méltányosak, a pincér pedig bájosan amatőr. Több étterem étlapját is
átnéztük a héten, volt mivel összehasonlítsuk. Pl. a mai este: 2 liter ásványvíz, 1 fanta, két korsó sör, egy
marhahúsleves, egy paradicsomleves, egy adag sült makréla, egy adag grillezett tintahal, egy fekete
rizottó és egy Toni saláta, végül 3 fagyikehely: mindez pont 300 kunába fájt.
TONI SALÁTA: KI NE HAGYD;KÁPOSZTA, SALÁTA, PARADICSOM, FŐTT TOJÁS, VALAMI FETA SAJT, ZÖLD ÉS
FEKETE OLAJBOGYÓK ÉS VALAMI BAROMI SÓS HALSZELETEK. ŐRÜLT NAGY ADAG ÉS CSAK 30 KN.
Máshol ebbe már az ital sem fért volna bele. (Az átlagos kajaár 75 kn körül mozgott.) Ja, és a makréla: a
gyerek egészen beleszerelmesedett: ilyen picike halakat adnak, gyakorlatilag számolatlanul; első
alkalommal 10 darabot kapott, a második alkalommal 16-ot.
Még egy érdekesség a napról: gyakorlatilag az alatt az öt perc alatt, amíg Tisnoról hazaértunk a
kempingbe, bejött egy régió szintű áramszünet. Már ott gyanús volt, amikor a kemping külső kapuján
a portás messziről integetett, hogy álljak meg; majd valami kézihajtánnyal próbálta felvarázsolni a
sorompót. Végül nem sikerült neki, így átirányított a másik sávba. A következő gyanús pont volt, hogy
a szomszéd társaság pont akkor vonult szét nagy morogva. Gondolom, átmentek az étterembe meccset
nézni. (Az étteremnek saját aggregátora volt.) Mi úgy döntöttünk, hogy ilyen alkalom nem lesz még
egyszer az életünkben, hogy az éjfekete éjszakában, a váratlan csendben úszhattunk be az öböl
közepéig. A sötétben gyorsan felkaptuk a fürdőrucit és egymást bátorítva/froclizva hárman
besurrantunk a nagy feketeségbe. Elmondhatatlan élmény volt: a nagy csend, a feneketlen sötétség, a
csillagok felettünk... utána megtörölköztem, és egy szál alsógatyában kiültem jegyzetelni a sörsátorba.
De a ‘kemping lazája’ címet mégsem én érdemeltem ki, hanem az a szomszéd srác, aki ‘úgysem lát
senki’ meggondolásból oldalbapisilte a lakókocsink mellett álló fát. Sajnálatosan nem számított rá, hogy
nekem macska szemem van. És hogy ott ülök öt méterre tőle.
Aztán éjféltájt megjött az áram, lehűlt a levegő és én is ledőltem aludni. Holnap lesz a legnagyobb
kirándulásunk, Trogir és Primosten.

2006.06.28; SZERDA
Elkezdtem volna jegyzetelni, de azt mondta a palmtop, hogy ’sorry, the temperature is high’. Basszus,
te mondhatsz ilyet? Én meg nem kapcsolhatom ki magam? Na, mindegy, ez is jelzi, eszméletlen forróság
van.
Ma lenyomtuk a legnagyobb kirándulást: Trogir, Primosten. A tervezett kirándulások közül a murterszigeti gyalogos csavargás maradt csak el, érthető okokból: az időjárás nevetségessé tette az elképzelést.

Hazafelé Vodicében:
- Apa, te iszol még egy sört?
- Köszönöm, nem. Vezetek. Egyébként is, elég volt ez a három.
Mielőtt bárki a szívéhez kapna, olyan bazi meleg volt, hogy a söröket félórán belül izzadtam ki. És bőven
le is gyalogoltuk. Visszaérkezés után bontottam egy literes sört. Az üveg háromnegyede fogyott el, mire
elkezdtem egyáltalán büfizni - a többi széndioxidostól épült bele a sejtekbe.
- Jó ez a füge - közölte Nej.
- És remek ötlet ez a literes sör - bólintottam rá.
Annyira dehidratált voltam, mint kálciumklorid az exszikátorban.
Odafelé az 58-as utat választottuk, a hegyeken keresztül. Mivel minden épelméjű ember a tengerparti
utat nyomja, nekünk nagyon hangulatos utunk volt. Alig találkoztunk járművel, igazi élményautózást
szakítottunk a kanyarokban. És a végén jött a hab a tortán: a Trogir feletti hegyen lyukadtunk ki és
valami fenséges panorámában volt szerencsénk gyönyörködni. Beláttuk Trogirt és Ciovót, tokkalvonóval. A pára mögött sejteni lehetett Splitet is. És természetesen ott sorakoztak jó tanulóként a
szigetek, Brac, Hvar és valahány név a naptárban. Szép volt.
Lezúztunk az óvároshoz. Bár tippként a piac melletti parkolót kaptam, de mi attól eggyel visszafelé
parkoltunk le. Ez 5 kn/óra volt, a piac meg 7 kn/óra. Nem sok különbség, de a távolság sem volt jelentős.
Trogir. Tulajdonképpen szép, de nem mutatott olyan változatos arcot, mint vártam. Az erőd felújítás
miatt zárva volt, a székesegyházban meg belépőt szedtek. Nej foglalta össze ezt még régen: "a templom
áhitatról és nem jegyszedésről szól" - így ide sem mentünk be. Tekeregtünk egy ideig a kis utcákban, de
délre bejártunk mindent és még nem voltunk éhesek. Ittunk valamit és mentünk tovább Primostenbe a
tengerparti úton. Hát, ez az út tényleg nagy élmény volt, a család most sajnálhatja, hogy az első
ajtócsapódásra elalszanak. Primostenben elcsesztem a parkolást, a házakkal beépített félsziget helyett
az erdős strandfélszigethez parkoltam, valamivel drágábban, de így sem volt rossz. Megcsodáltuk az
Adria legtisztább vizű strandját, és nagylányom végre tudott enni giricét a parti büfében. Nagy hatással
voltak egymásra. Hosszabb távon szvsz a girice vesztett.
Felsétáltunk a templomhoz, megcsodáltuk a furcsa temetkezési szokásaikat: nem először tapasztaljuk,
hogy az óvároshoz tartozó templom mellett temetkeznek, legyen az akármilyen magasan is.
Nem egy nagy város, de aranyos és szép. Van mindene.
Mivel még itt sem voltunk éhesek, továbbmentunk Vodicébe. Komoly feladatot kellett megoldani:
Barna mixed grillt akart enni, a csajok halas salátát, én pedig halmentes salátát. De Vodicében rengeteg
étterem van és találtunk is egyet. Mindenesetre marhára tetszik a trend: amióta tegnap ráleltem arra a
nagyon finom salátára, a csajoknak is megjött a salátázási kedvük. Márpedig ilyen melegben sokkal
egészségesebb egy dalmát halsaláta, mint a szokásos grillezett halak, húsok.
Majd hazamentünk és amint lehetett, belecsobbantunk a vizbe. Persze egyből megcsináltam a hasznot.
Bementünk macskázni és nekem teljesen kiment a fejemből, hogy mostanában fogytam tíz kilót - hja,
szinte nem ehetek semmit se - és lötyög az ujjamon a jegygyűrűm. Bizony, a nagy ugrálás előtt le kellett
volna vennem. Így viszont valamikor leesett az ujjamról.
Azért még ártatlanul megkérdeztem Nejtől: - Ez most azt is jelenti, hogy vége a 16 éves
jegyességünknek?
A két gyerek és Nej ezután jó egy óráig keresték a gyűrűt. Én nem, én ugyanis egy gyerekkori bolgár
nyaralás óta tudom, hogy reménytelen. Mondtam nekik is, de nem hitték el. Viszont amiért ilyen
lelkesek voltak, beizzítottam estére a grillsütőt.

TUDOM, A MESÉKBEN ILYENKOR KI KELL MENNI A HALPIACRA, MEGVENNI A LEGNAGYOBB HALAT ÉS
ANNAK A BENDŐJÉBEN OTT LESZ A GYŰRŰ. A MESÉKBEN KÖNNYŰ.
Kártyaparti előtt műveltségi vetélkedőt játszanak. Félelmetes: Barna éppen most magyarázta el Nejnek,
hogy nem azt látta a Grand Canyonban, amit látott, hanem teljesen mást. És meggyőzte.
Közben nézelődök. Azért látszik, hány helyen friss még a szerelem: ahol még a férfiember cipeli a
mosatlanos vájlingot. Nálunk már a gyerek.
Délután projektet szarvaltam: belepofáztam a kölykök páros passziánszába. Tudom, az ilyesmi
undorító, de meg kellett tennem, hogy megérezzék a játék hangulatát: a játéknak csak egy, azaz egyetlen
célja van: szívasd halálra a másikat. Gátlástalanul.
Jó kis nap volt, és egyet kellett értenem Nejjel: Sibenik mindkettőnknek jobban bejött, mint Trogir. Az
utóbbi két dimenzióban szép, Sibenik viszont háromban.

2006.06.28; CSÜTÖRTÖK
Az utolsó teljes nap. Ma azt csináljuk, amit szvsz egész héten kellett volna: döglünk az árnyékban, a
hideg sör elérhető közelségében és időnként bemegyünk a tengerbe lehűteni magunkat. Így ki lehet
bírni a nagy meleget. Csak az a baj, hogy errefelé annyi a gyönyörű látnivaló, hogy az ember beint a
józan észnek és beleveti magát a hőségtől izzó kőtengerbe.
Tegnap óta reszelnek a kabócák, jelzik, hogy visszavonhatatlanul beindult a szezon. Szeretem ezt a
hangot, Rabac óta összekötődik bennem a kabóca zsezsegés és a bougenvillák színpompája.
Azt kell mondjam, idén gyökeres váltás történt bennem, ott legbelül. Ráébredtem, hogy a legjobb horvát
sör nem a Karlovacko, hanem a Pan. (Barna szerint meg az Ozujsko.)
A tökéletes időzítés: utolsó napon sétáltuk körbe úszónadrágban az öblöt, utolsó napon dörzsölte ki az
úszónadrág a lábam, utolsó nap értem el, hogy a csipősen sós víz miatt ne tudjak bemenni a vízbe. Így
jártam. Már nem érdekel.

2006.06.30; PÉNTEK
Semmi extra. Kicsekkoltam. (Ekkor vettem észre a recepción a ‘Rent-a-boat’ táblát. Tehát a gondnok
állításával szemben, igenis lehetett volna motorcsónakot bérelni. Remek.)
9.30-kor indultunk el (ügyelve a hídleengedésre). A sztrádán felnyomtam a klímát, elhúztam a
tetőablakot és beállítottam 140-re a tempomatot. Akár el is mehettem volna aludni, olyan kevesen voltak
az úton - egészen Sveti Rokig. Onnantól megsűrűsödött a forgalom - és brutálisan lehűlt az idő. A két
sztráda találkozásától már kifejezetten erős volt a forgalom, innentől nyomtam a gázpedált, mint süket
a csengőt. (Sajnálom, ilyenkor csak ezt az egy stratégiát ismerem.) A legdurvább a zágrábi körgyűrű
volt, ott tetőzött a forgalom, ráadásul útépítés miatt sávlezárások is színesítették a terepet. A magyar
oldalon persze jött az a hosszú, öldöklős rész, a somogyi kamionderbi. (Ahogy átléptem a határt, rövid
időn belül kétszer csúszott ki a számon az ‘asztakurva’ összefoglaló helyzetértékelés: először, amikor
megláttam, mennyi az euró (296 forint), másodszor, amikor megláttam, mennyi a 95-ös benzin (299.9
forint, aztán később 304.9 forint).)

Végeredményként fél ötre már itthon voltunk, 7 óra alatt 694 kilométer. Nem rossz átlag... és még az
argentin-német meccset is elértük. A hangoskönyv nagy ötlet: Sveti Roktól az M0-ig hallgattuk Rudolf
Pétertől az Ellopott Cirkálót - és úgy elrepült az idő, mintha maga Piszkos Fred lopta volna el.
Gondolom, kíváncsi vagy, mit csináltam először, amikor hazaértem:
1 Bontottam egy sört.
2 Bekapcsoltam a számítógépet.
3 Letöltöttem az emailjeimet.
4 Ledobtam a földre a fogaim között becipelt bőröndöket.
Mental note:
Figyelmeztetni kell időben mindenkit a munkahelyen, hogy aki hátbavág, azt fejberúgom. Nem
rosszindulatból, inkább reflexből. A leégett hát drasztikusan képes megnövelni az aggresszivitást.
FÉNYKÉPALBUM (PLITVICE): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/PLITVICE2006
FÉNYKÉPALBUM (MURTER): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/MURTER2006

2006.07.23
Igen, megcsináltuk. Három hete szervezzük, hogy minden a megadott időben a megadott helyen legyen
- és végül össze is jött minden.
Megvettük a kétszemélyes - tengeri utakra is alkalmas - sit-on-top kajakot, de már haza sem hoztuk,
hanem egyből vittük a Ráckevei Duna ágon lévő csónakházba. Természetesen a pont időre összeállt
kajakszállító csomagtartót használva.
Megvan, a miénk... de még mindig nem fogtam fel igazán. Gondold el... hazajövök, ledobom a táskámat,
átöltözök (na jó, lehet, hogy iszom egy sört) majd buszra ülök, durván 6-7 megálló és tíz perc séta után
már rakhatom is vízre a saját kajakomat és cikázhatok fel-alá a Dunán. Kircsi. De a legjobb, hogy nyolc
nap múlva indulunk megint az Adriára - és már visszük a drágaságot is.
Tegnap alulról szaglásztuk a vizet - Balaton-átúszás - ma felülről próbálkoztunk: elmentünk meghajtani
a frissen vásárolt kajakot.
Nos, nem volt olyan felhőtlen az ismerkedés, mint elképzeltük, de van benne fantázia. Jobb, ha az elején
letisztázom: egyikünknek sincs különösebb kajakos múltja. Persze, itt-ott, nyaralásokon bérelt kajakkal,
szökőévenként az egyetemi csónakházban... szóval ilyenek. Együtt egyszer eveztünk, egy tisza-parti
buliba valaki hozott egy kettes kajakot és kipróbáltuk. 16 éve. Jó ötven kilóval könyebben.
Először úgy szálltunk be, hogy én ültem előre, mondván, hogy elől ül az ész, hátul meg a motor. (Ugye
az első szabja meg a tempót és kormányoz, a hátsó meg az első ütemére evez.) Teljes tragédia követte a
felállást (felülést?), tempó nem volt, az egész út azzal telt, hogy jobbra-balra kormányoztunk - de így is
legtöbbször irányíthatatlan volt a csónak. Hiába húztunk mindketten kizárólag ugyanazon az oldalon,
az a dög nem volt hajlandó kanyarodni. Aztán amikor úgy döntött, hogy mégis, akkor meg úgy
átfordult, hogy onnan nem bírtuk egyenesbe hozni. Gondolom, a horgászok jól szórakoztak. Mert halat,
azt nem fogtak. Láttam.
Kikötöttünk, gondolkodtunk. Aztán Nej kipróbálta, milyen egyedül. Remekül ment neki, uralta a
csónakot: ha kellett, egyenesen ment, ha kellett kanyargott. Kipróbáltam én is és dettó: egyedül
tökéletesen ment. Közben elindult egy másik páros, de ők hagyományos kajakkal: nem kevés
kárörömmel néztem, hogy ők is parttól-partig pattogtak a vízen. Tehát nem a kajakunkban van a hiba.
Ekkor megcseréltük a felállást: én ültem hátra, Nej előre.
- Akkor mostantól én leszek az ész? - kérdezte hátrafordulva.
- Nem, megpróbálok hátulról kormányozni.
- Akkor én diktálom a tempót?
- Milyen tempót? Eddig hármat nem tudtunk tempóban evezni, mert állandóan kormányozgatni kellett.
- De ha se nem kormányzok, se nem diktálom a tempót, akkor mi szükség van rám? Én leszek a súly?
- Izé... nem én mondtam.
Placcs. Ez már a víz volt. Nej véletlenül rossz mozdulattal húzta meg a lapátot.
De ez a felállás már jobban bevált. Én ott hátul mindentől függetlenül evezgettem, persze néztem, hogy
ne akadjanak össze az evezőink. Nej hol evezett, hol korrigált. Így végül jobban haladtunk, de azért még
mindig baromira kóvályogtunk. Nem tudom, mi a titok, de valami biztosan van. Míg mi középen
szerencsétlenkedtünk, egy hapi ezerrel elhasított mellettünk.

- Könnyű neki, ő csak egyedül van - jegyeztem meg, egy újabb vízfröccsért cserébe.
De tényleg, később megállapítottuk, hogy egyedül mindketten gyorsabbak voltunk, mint együtt.
Nyilván lenne mit csiszolni, de egyelőre ötletem sincs, hogy mit. Még azt sem mondhatom, hogy
találtunk volna valami irányt, hogy igen, ha így csináljuk, akkor jobb. Bárhogy csináltuk, bénáztunk.
Van még mit optimalizálni.

2006.07.24;
Előreléptünk. Egy jó ismerősöm levélben leírta a frankót:
"HA JÓL LÁTOM, EZ VALAMI TÚRAKAJAK, AMIBEN NINCS KORMÁNYLAPÁT.
EBBEN AZ ESETBEN AZ ELÖL ÜLŐ ADJA A TEMPÓT ÉS HÚZ ÉS KÉSZ. NEM KORMÁNYOZ, NEM SZÓL
BE, CSENDBEN ÜL ÉS HÚZ, MINT TÍZ LÓ. A HÁTSÓ KÖVETI AZ ELSŐ ÁLTAL ADOTT ÜTEMET ÉS HÚZ,
MINT KILENC LÓ, NEM ÁLL LE KORMÁNYOZGATNI, HANEM A MARADÉK EGY LOVAT BEFOGJA ERRE.
HA JOBBKEZES VAGY, A JOBB KÉZZEL FOGOD RENDESEN AZ EVEZŐT (ÉS AZZAL FORGATOD, LÁSD KÉSŐBB),
BALLAL PEDIG CSAK ÚGY, MINTHA CSAPÁGYAZVA LENNE, AZAZ ELFOROG BENNE AZ EVEZŐ (HOSSZANTI
IRÁNYBAN NINCS VÁNDORLÁS). HIVATALOSAN AZ EVEZŐ HOSSZÚSÁGA AKKOR A JÓ, HOGY A FEJ FÖLÉ
NYÚJTOTT KÉZZEL PONT ELÉRED A MAGAD MELLÉ ÁLLÍTOTT EVEZŐT. ÉS ÚGY FOGOD MEG, HOGY AZ
EVEZŐT A KÖZÉPPONTJÁNÁL A FEJEDRE TESZED ÉS FELNYÚLSZ ÉRTE ÚGY, HOGY A FELKAROD A
TESTEDDEL, AZ ALKAROD PEDIG A FELKARODDAL DERÉKSZÖGET ZÁR BE, DE HA MÁSKÉPP KÉNYELMES, NE
SZÍVASD MAGAD EZZEL.
A KORMÁNYZÁS PEDIG (KIS GYAKORLÁST IGÉNYEL) ÚGY MŰKÖDIK, HOGY HA PL. JOBBRA AKARSZ
ELFORDULNI, AKKOR (KÖNNYEBB MEGMUTATNI, MINT ELMONDANI) JOBB KÉZZEL, MIUTÁN
FÜGGŐLEGESEN ÁLLT AZ EVEZŐSZÁR, HÚZÁS KÖZBEN NAGYJÁBÓL FOLYAMATOSAN TÁVOLÍTOD EL A
HAJÓTESTTŐL AZ EVEZŐT (MINDEKÖZBEN A LAPÁT TOLLA ELVILEG MERŐLEGES A HAJÓTESTRE).
ÉS AMIKOR ÉPP KIEMELNÉD A VÍZBŐL, A JOBB CSUKLÓVAL TEKERSZ EGY PICIT A LAPÁTON (MINT AMIKOR
GÁZT ADSZ EGY MOTORON), HOGY A TOLLA KEZDJEN PÁRHUZAMOSAN ÁLLNI A HAJÓTESTTEL, ÉS A
HAJÓTEST FELÉ HÚZOL MÉG EGY KICSIT (RÁHÚZÁSOS KORMÁNYZÁS, KAJAKBAN EZ A KÖNNYEBB). MIVEL
A HAJÓTEST VÉGÉN VAGY, SŐT A LAPÁT MÉG JOBBAN HÁTRANYÚLIK, A JOBB OLDALRÓL RÁHÚZÁS AZT
JELENTI, HOGY A HAJÓ VÉGE BALRA FOG MENNI, ÍGY AZ ELEJE MEG JOBBRA.
HA A JOBBKEZES ÜTEM VÉGÉN KIFORDÍTOD A LAPÁTOT ÉS KICSIT ELHÚZOD A HAJÓTESTTŐL, AKKOR
VISZONT BALRA FOGSZ FORDULNI, EZ A KIFORDÍTÓS KORMÁNYZÁS, A SZÓLÓ KENUSOK GYAKORLATILAG
FOLYAMATOSAN EZT CSINÁLJÁK, KÜLÖNBEN KÖRBEJÁRNÁNAK.
TEHÁT HA NAGYON JOBBRA AKARSZ FORDULNI, JOBB KÉZZEL RÁHÚZÓS, BAL KÉZZEL KIFORDÍTÓS
KORMÁNYZÁST KELL CSINÁLNI.
ÉRTELEMSZERŰEN UGYANEZ ÉRVÉNYES BAL OLDALRA, BAL KÉZRE IS, AZ EVEZŐCSAVARÁS KIVÉTELÉVEL,
AMI MINDIG A JOBB KÉZ FELADATA.
OLYAN, MINT AZ AUTÓ KORMÁNYZÁSA, ELŐSZÖR MINDENKI KÉTSÉGBEESVE TÚLKORRIGÁL, DE ELŐBBUTÓBB RÁÉREZ AZ EMBER.
ÓFASZOM, BOCSÁNAT, KORRIGÁLOK, MERT ELKEVEREDTEM A SOK JOBB MEG BAL KÖZÖTT.
SZÓVAL (MONDTAM, HOGY EGYSZERŰBB MEGMUTATNI, MINT ELMONDANI) JOBB KEZES TEMPÓNÁL
RÁHÚZÁSNÁL A HAJÓ VÉGE JOBBRA MEGY, ÍGY AZ ELEJE BALRA (BALRA FOGSZ KANYARODNI, HA ELŐRE
MEGY A KAJAK).
KIFORDÍTÓSNÁL A HAJÓ VÉGE BALRA MEGY, ÍGY AZ ELEJE JOBBRA (JOBBRA FOGSZ KANYARODNI).
NA."
Köszönöm a tanácsokat, Mester.

Mivel szorított az idő, túl sok lehetőségünk nem volt. Munkahelyen kinyomtattam az irományt és
leléptem úgy, hogy a papírmunkákat lezongorázva legkésőbb ötkor már otthon is legyek, evezőscuccba
beöltözve. A szituációra jellemző, hogy Nej fel sem akadt, hogy otthon a dohányzóasztalon ülve vártam,
kezemben egy seprőnyéllel, előttem egy nyomtatott A4-es papírral - és azt mantráztam, hogy befordít,
behúz, jobbra kanyarodik, ófaszom.
Gyorsan átöltözött és mentünk. Igaz, az égen mindenféle gyanús jelek voltak, villámok csapkodtak és
jegek zúdultak le, de nem értünk rá ilyen apróságokkal foglalkozni. Most őszintén, nem tökmindegy,
hogy az ember nem csak alul lesz vizes, hanem felül is?
Öt óra húsz perckor már a sporttelepen voltunk. Öt óra negyvenkor már a tizedik kört róttuk a holtág
közepén - annak ellenére, hogy kirajzszögeztem az irományt Nej hátára és próbáltam aszerint evezni.
Egyszerűen sehogyan sem az történt, amit akartam. A horgászok messziről látták, hogy műsor van,
jöttek is ki kis esőkabátkákban röhögni. Először úgy csináltuk, hogy Nej nem evezett semmit, csak én
próbáltam hátul forgatni a csónakot. Mondhatom, piszok jól forgott... csak rendszerint nem arra, amerre
akartam. Végül eljutottam odáig, hogy ha állóra fékeztem, akkor jó eséllyel sikerült a megfelelő irányba
forgatnom - de ha már elindult az egyik irányba, akkor már nem tudtam a forgási irányt megváltoztatni.
Mivel nem ment állva, megpróbáltuk mozgás közben. Innentől lett frenetikus a műsor, több
hajótulajdonos rohant pánikolva a hajója felé, a horgászok meg nem győzték kikapkodni zsinórjaikat a
két ámokfutó elől.
Viszonylag rövid idő után jutottunk arra az álláspontra, hogy ennek az égegyadta világon semmi
értelme sincs. Megállapodtunk, hogy ha legközelebb találkozom a cimborámmal, akkor viszek egy
seprőnyelet, leitatom a srácot és majd megmutattatom magamnak azokat a bizonyos mozdulatokat addig meg szenvedünk a magunk módján. Azaz Nej megy elől, lehetőleg egyenletes tempóban, én meg
hátul nem evezek folyamatosan, csak mindig azon az oldalon húzok egyet-egyet csuklóból, mely a
kormányzáshoz kell. Persze Nej is nekiállt időnként kormányozgatni, én meg néha csak beálltam
jobbról-balról húzni - a végén ebből olyan kaotikus evezőmozgás lett, hogy a szembejövőknek fogalmuk
sem volt, melyik irányból kerüljenek ki minket - de haladtunk. Nagyrészt előre.
Már lementünk a gázcsövön túlra, amikor elegem lett a kutyakomédiából. Ha írott szövegben sípolni
kellene a csúnya szavaknál, akkor most egy skót dudás őrezredet képzeljél ide egy ködös edinboroughi éjszakán. Ha a józan eszem valami megmaradt apró kis darabja nem tiltakozott volna olyan
vehemensen valahol hátul, simán bevágtam volna az evezőt is a holtág közepébe.
Aztán csak annyit mondtam Nejnek, hogy ideje visszamenni, ebből elegem van.
Visszafelé a jól bevált csípőficamos módszerrel evickéltünk... egészen addig, amíg minden mindegy
alapon el nem kezdtem kisérletezni. Figyeltem, mikor teszi be Nej az evezőit a vízbe. Ebben a
pillanatban én is húztam egy nagyot ugyanazon az oldalon, de úgy, hogy amikor elment mellettem az
evező, befordítottam egy kicsit és magam mögé löktem. Aztán ugyanezt tettem a másik oldalon is.
Csodák csodája, ettől egyenes lett a mozgás. Gyorsan rászóltam Nejre, hogy ne kavircoljon, ne
kormányozzon, csak nyomja egyenletesen... én pedig ráálltam erre a széles ívű, mögöttem végződő
erőteljes mozdulatokra. Basszus, a csónak egyenes vonalban repült. Úgy értünk vissza, mint egy profi
páros. Még tán a horgászok is elismerően csettintettek.
Vagy csak a kecskebéka volt.
Ja, és hogy miért annyira sürgős ez a dolog? Pár nap múlva megyünk az Adriára és vinnénk ezt a
jószágot is. Csakhogy addig már nem lesz több időnk gyakorolni - ott viszont már nem szabad bénázni.
Éppenhogy sikerült összehangolódnunk.

2006.07.28 PÉNTEK - 2006.07.29 SZOMBAT
Rájöttem az autó stratégiájára. Már többször is megérezhette, hogy el akarjuk adni - és pontosan tudta,
hogy mindig valamilyen eseményhez kötöttük: lemegy a nyaralás és eladjuk... túlleszünk ezeken az
utakon és Dezsőnek meg kell halnia... Szóval ezeket megérezhette, mert merész stratégiával mindig a
nagy mozgások előtt dobott be valami drága hibát. Ha menni akartam, akkor meg kellett csináltatnom.
És persze az akció után már úgy álltam hozzá, hogy basszus, most költöttem rá egy szakajtó pénzt,
nehogymár most adjam el. És ez általában elég is volt a következő utazásig.
A mostani nyaralás előtt pár nappal a kormányszervónak lett ocsmány hangja. Felhívtam a szerelő
embert, hümmögött, krákogott, majd közölte, hogy vagy a szivattyú vagy a kormánymű. Egyik sem
olcsó darab. Elvittem a dögöt, otthagytam. Délben jött a telefonhívás, a szerelő boldogan közölte, hogy
szerencsém van, a kocsinak nincs semmi baja. Így csak húszezer forintot kell fizetnem.
Nem tudom nem észrevenni, hogy ez a helyzet egyre bizarabb.
De végülis lecserélte a málnaszörpöt (igen, ugyanaz a málnaszörp van a szervóban, mint az automata
váltóban) - és a csúnya hang megszűnt. Ez a lényeg. A francnak sem hiányzott volna, hogy
szétidegeskedjem magamat az úton. Emiatt is.
Tegnap este mentünk el Dóráért Egerbe, ma reggel jöttünk vissza. A délelőtti bevásárlás utánra könnyű
alvást terveztem, pakolást és esti indulást. Ebéd után jött egy hívás a munkahelyről: egy csomó
levelezési probléma ütötte fel a fejét. Rendberaktam, de pont elment vele a délutáni alvásra szánt idő
fele. Aztán jött a kegyelemdöfés: beindították a légkalapácsot az ablakunk alatt. Legyintettem,
elindultunk Pesterzsébetre a kajakért. Gondoltam, ha már így nyertünk egy kis időt, evezgetünk
valamennyit a gyerekekkel - erre alighogy megérkeztünk és mentem Barnával egy kört, leszakadt az
eső.
Kezdett alakulni a jókedvem.
Nem vagyok túlzottan profi főszezonban utazó. Elsősorban az elő- illetve utószezont preferáljuk. Idén
Barna utolsó 3 hétre betett vízilabda tábora miatt voltunk kénytelenek egy ízig-vérig főszezoni hetet
bevállalni - annak minden szépségével együtt.
Az egyik ilyen szépség a közlekedés. Augusztus első hetében Horvátországra gyk. ki lehet akasztani a
megtelt táblát. Egy horvátországnyi roppant tömeg próbálja szombaton elhagyni az országot - és egy
ugyanekkora próbálja ugyanaznap birtokba venni azt.
Minden előrejelzés szerint a legzsúfoltabb szombati nap idén pont az lesz, amelyiken mi is
szándékozunk menni. Azaz roppant észnél kell lennünk. Beaggódásban nem lehet elég nagypályás az
ember, hosszas töprengés után döntöttünk a péntek délutáni indulás mellett, mondván, hogy az éjszaka
már túl késő lenne. Csakhogy... aki péntek délután indul, az pont telibe kapja a hétvégi balatoni
forgalmat az M7-esen. Nehéz okosnak lenni... különösen úgy, hogy délután elkaptuk a hírekben, hogy
nyolcas karambol volt a sztrádán, iszonyú a torlódás. Nyolc óra tájban már látszott a pakolás vége,
gondoltam, megnézem, mi a helyzet az utakon. Nem egyszerű az eset, naprakész(!) információ a neten
egyszerűen nem érhető el. Mindösszesen egy telefonszámot tudtam levadászni (06-40-405060), ahol az
autópálya diszpécserszolgálat ad éjjel-nappal forgalmi tájékoztatást. Nosza. A hölgy közölte, hogy erős,
de folyamatos a közlekedés. Egyedül Zamárdinál nagy a dugó, de erről nincs friss információja,
kapcsolja a helyi diszpécsert - aki nem vette fel. Így jártunk. Abban maradtunk, hogy ahogy
elkészültünk, indulunk... és bízunk a szerencsénkben. Végül kilenc óra tájban lettünk készen,
köszönhetően a mindent felrúgó délutáni viharnak. (Csak ücsörögtünk a csónakház mellett a kajakkal.)
Aztán nekilódultunk. A kocsi csontig pakolva, iszonyú mennyiségű ásványvízzel felszerelve, tetején a
sebességlimitet behatároló kajakkal.

Már rögtön az M0-án látszott, hogy ez nem lesz egyszerű nap. Mindkét sáv fullon. Aztán a sztrádán
ugyanez. Ráadásul nagyon birka a tömeg, én a maximálisra belőtt 130-140-es tempót sem tudtam tartani
- rengeteg a teherautó és sokan bóklásznak a belsőben 100 körül. Teljesen horror volt az út, meg se
próbáltam bekapcsolni a betárazott hangoskönyvet.
CSAK MEGJEGYZEM, HOGY A BODROGI-FÉLE ‘PISZKOS FRED, A KAPITÁNY’... NOS, NEM AZ IGAZI. A FAZON
NEM FOGTA FEL A MŰFAJ JELLEGÉT - A JELENETEKHEZ IGAZÍTOTTA A HANGJÁT, AHELYETT, HOGY
FIGURÁKAT PRÓBÁLT VOLNA MEGFORMÁLNI VELE. PERSZE MÉG ÍGY IS JOBB VOLT, MINT A
HALLGATHATATLAN MEK ANYAG.
Zamárdi után sem lett sokkal jobb a helyzet, Igaz, nem is nagyon számítottam rá. Aztán jött a somogyi
bazdmegelés, kamionokkal, ahogy kell.
- Majd a horvátoknál - reménykedtem. Nos, valamivel jobb lett, de azért továbbra is igen erős maradt a
forgalom. Aztán jött a rémálom. Már messziről látszott, hogy valamerre nagyon zeng az ég, de az csak
Zágráb körül derült ki, hogy pont belemegyünk. Lucko előtt köszönt be a vihar, azzal, hogy a szél
alányúlt a kajaknak, és mivel jól volt rögzítve, így az egész kocsit rakta arrébb egy fél sávval.
Méltányoltam a mutatványt, egyből visszavettem a tempót nyolcvanra. Aztán a szél után jöttek a
többiek: háromszor szakadt ránk az ég, dörgött, villámlott, mint augusztus huszadikán a Gellért-hegy.
EZ ÍGY UTÓLAG ÍZLÉSTELENNEK TŰNHET... DE GONDOLJ BELE, A SZÖVEG HÁROM HÉTTEL A
KATASZTRÓFÁBA TORKOLLT TŰZIJÁTÉK _ELŐTT_ ÍRÓDOTT.
Durva volt... különösen ugye mindez éjszaka, egy degeszre kitömött autópályán, kajakkal a kocsi
tetején. Ráadásul a vihar nagyon sokáig tartott, Karlovac után jó ötven kilométerrel kezdett csak csitulni.
A családnak persze fogalma sem volt az egészről. A 200 kilométerenkénti pihenőkben - ha egyáltalán
felébredtek - fogalom nélkül néztek ki a fejükből, aztán vadul nem emlékeztek semmire. És ez így van
jól, mert azt jelenti, hogy teljesen megbíznak bennem.
Az alagutakat jó tempóban vettük, nekem is megjött az önbizalmam, Sibenik körül már 160-170-es
tempót tartottam. Hajnal öt körül értünk Splitbe, és mondhatom, akarattal sem tudtunk volna jobban
időzíteni. A hajnali ködben a tenger és az éledező város annyira jellegzetes képet mutatott, szószerint
beleégett a látvány az ember agyába.
Az otthoni kombinálástól eltérően úgy döntöttem, hogy nem megyünk be a hegyek közé, inkább bátran
megrohamozzuk Omist. Az elképzelés bejött, hajnalban még teljesen járható volt az út. A családot meg
hiába rugdostam, hogy keljetek fel, bakker, gyönyörű a táj... csak aludtak rendületlenül. Barna riadt fel
Omisban, megjegyezte, hogy ismerős a környék... aztán aludt tovább.
Omis és Makarska között van egy gyönyörű kilátással bíró pihenő, ott már nem bírtam tovább, amikor
megálltam teázni, mindenkit kirúgtam a kocsiból. Nem aludni jöttünk, hanem világot látni - és a
makarskai riviérát érdemes alaposan megnézni.
Nos, szép volt, szép volt... de nem ez volt az a táj, ahol elakadt a szavam.
De ne rohanjunk előre. Drveniknel kiderült, hogy én sem szupermenből vagyok. Vezetgettem, persze,
de egyre többször jöttek pár másodperces rövidzárlatok. Aztán amikor az egyik után a szembejövő
sávban találtam magam, egy sziklától beláthatatlan kanyarban, gyorsan ki is húztam egy pihenőbe,
közöltem a családdal, hogy nem érdekel, mit csináltok, de én most negyedórát szundítok. Pár
másodperc meditáció után már alfában is voltam. Arra ébredtem, hogy nyakoncsípett egy bögöly. Pont
negyedóra pihenés után - micsoda időzítés...
Összekaptam a családot és mentünk tovább - ez a negyedóra alvás úgy feltöltött, mintha rendes nagy
alvás lett volna. És érdemes is volt, mert Drvenik után valami annyira gyönyörű tájon mentünk

keresztül, hogy a szavamat alig találtam. Csak böködtem Nejt, hogy ezt nézd meg, meg azt is. Ötvenhatvannal tudtunk max vánszorogni, de senkit nem zavart - néztük a tájat. Neretva torkolat, lendületes
partokkal szegélyezett tavak, osztriga- illetve kagylómezők, vízsugárral hűtött dinnyehegyek és vad,
meredeken beépített tengerpartok.
Mali Stonnál hosszabb pihenőt tartottunk - eleve is úgy terveztük, hogy bejárjuk a Nagy Dalmát Falat.
Meg is volt - és már itt ízelítőt kaptunk abból, mi vár ránk: még nem volt kilenc óra, de már annyira
perzselt a nap, hogy úgy éreztük, csurdítandó szalonnaként pörgünk a nyárson. Hagymával.
A nagy melegben azért felmásztunk a várfalra - már amennyire lehetett, megnéztük a dubrovnik-stílusú
kikötőt, mászkáltunk egy kicsit.
Itt robbantak ezerrel köztudatba a kedvenceim - megjelentek a kabócák.
- Hogy csinálják ezt az erős hangot? - jött a kérdés hátulról.
- Összedörzsölik a lábukat.
- Miért?
- Mert vicket a pöckük.
Fél tizenegykor értünk a szálláshoz, Mokalóba. Ugyan semmilyen időpontot nem egyeztettünk, hogy
mikortól foglalhatjuk el az apartmant, de megpróbáltuk, hátha. Nem jött be... közölték, hogy csak kettő
után. Oké, irány a pár kilométerre fekvő Orebic. Hát... nem egy szokványos település, beletelt egy kis
időbe, mire megtaláltuk a központját. De bármerre mentünk, gyönyörű volt. Engem teljesen le lehet
venni a lábamról burjánzó növényekkel - és itt a növényeknek szemmel láthatóan nem volt más
lehetőségük. Alig győztem fényképezni.
Még elmentünk ebédelni: Babilon étterem, teljesen normális árakkal: a legdrágább saláta 30 kn, makréla
50 kn, tintahal 70 kn. (Megint bejött az 'étterem neve' saláta: uborka, paradicsom, rengeteg durván
reszelt sajt, sonka... és az egész egy kis borecettel megbolondítva... nyam.)
A kempingben egész szigorúan betartották a két órás turnusváltást: háromnegyedre értünk vissza és
még elküldtek húsz percre. Ezalatt bejártuk a strandot, a sziklákra épült bárt... és mondhatom, igen
hangulatosnak találtam mindkettőt. Egyre inkább kezdett formálódni bennem, hogy ez egy kifejezetten
remek hely.
Felcuccoltunk, a klímát minusz végtelenre állítottam, hideg zuhany. Megbeszéltük, hogy fürdünk egyet
és csak utána foglalkozunk a kajakkal. Amíg vártam arra, hogy a csajok elkészüljenek, lazán elnyomott
az álom. Este hat után ébredtem fel. A lakás teljesen csendben, gondoltam, a többiek a strandon
lesznek... de nem: mindenki az ágyában horpasztott. Felborult a család bioritmusa.
Barnát felrúgtam, lementünk elrendezni a kajak sorsát. A tulajnak is volt három hasonló jószága (csak
azok 1.0-ásak voltak), odatelepítettük melléjük a sajátunkat. Aztán hirtelen mozdulattal legyintettünk
minden előzetes aggódásra, bepattantunk a kajakba és megnéztük, hogy az a dudor, ami az öbölben
kilátszik a vizből, tényleg az elsüllyedt hajó-e? És igen... az volt.
Nem lesz itt baj a kajakozással.
Este futó találkozások a családtagokkal - mindenki össze-vissza volt ébren, hála a klímának és a kicsit
cifra napnak.
Első napi áttekintés: nincs fagyasztó és nincs mikró - így lőttek annak a stratégiának, hogy ipari
méretekben vásárolunk fel bureket, lefagyasztjuk és abból lesz a reggeli. Ahhoz viszont semmi kedvem,
hogy minden reggel beszaladgáljak Orebicbe a pékséghez: nagyon vacak a kijutás a kempingből és a
parkolás is igen necces a városban.
Szintúgy zavaró, hogy lakáson belül nincs szék-asztal... csak a teraszon. Az viszont nem klímás... sőt.
Teljesen nyugati fekvésű, azaz késő délután azbesztruha nélkül megközelíthetetlen.

Aztán elalvás előtt megleltük az üdvözítő megoldást a reggeli bevásárlásra: ketten kajakkal átmegyünk
Orebicbe. Kb. két kilométer keresztül az öblön, az egyik ember vigyáz, a másik bevásárol és a vízhatlan
hordóban el tudjuk hozni a cuccot. Nincs parkolási probléma, nem kell nagy autóval szűk helyeken
forgolódni és kellemesen vadregényes is ahhoz, hogy szívesen csináljuk.

2006.07.29 VASÁRNAP
Határozottan van némi hátránya a nyugati tájolású klímás apartmanoknak: nincs semmi, ami felkelésre
serkentené az embert. Nem süt hasára a nap, nem fojtja meg a hőség. Kész szerencse, hogy Nej felhúzta
a mobilját fél nyolcra. Kisétáltam a teraszra, hogy megvizsgáljam az időt, majd kedvetlenül
visszamásztam aludni. Akkora szél volt, hogy majd kicsavarta az apró fákat. Az öbölben szemmel
láthatóan tomboltak a hullámok.
Amíg szunyókáltam, Nej kiült a teraszra és nekiállt dolgozni - hozott valami könyveket, füzeteket
magával és a festői tájkép mellett bőszen rótta a sorokat. Ezer szerencséje, hogy visszafeküdtem aludni,
mert egyébként szénné cikiztem volna.
Tíz óra körül ébredtem és rájöttem, hogy nemcsak az apartman fekvése miatt nem érzem a napsütést,
hanem maga a nap is szabadságra ment; a helyettese meg nem volt annyira kompetens, hogy át tudjon
sütni a felhőkön. A szél csitult ugyan egy kicsit, de a sűrű sötét felhőkből időnként csepergett az eső.
Tipikus kirándulóidő. A kései ébredés miatt Dubrovnik már nem jöhetett szóba, az idő miatt a
strandolós helyek is kiestek, így maradt Tripanj és Korcula.
Nej megjegyezte, hogy ma lenne az igazi megmászni a Szent Illés-hegyet - és ekkor villant be, hogy
mekkora farkak vagyunk: se Barna, sem én nem pakoltunk hegymászásra is alkalmas edzőcipőt.
Raktunk be direkte fehér pólót, pakoltunk külön kis hátizsákot a fejenként három liter ásványvíznek...
de amikor Dóra megkérdezte, hogy kinek milyen cipőt rakjon el, mindketten csak a szandált mondtuk.
Abban meg gyk. esélytelen nekivágni.
Lefogadom, az időjárásfelelős direkt figyelt minket, mert ahogy elindultunk, Tripanjban már ezerrel
sütött a nap. Remek kis falu, egy sétát biztosan megér. Nincs semmi különös építészeti remeke, de a
természet vadul burjánzik, a hegyek méltóságteljesen veszik körül és a kikötőből tisztán látszanak a
Makarska környéki hegyláncok, illetve Hvar szigete. Szép.
De hogy leszálljunk egyből a földre: ahogy a főúton beérünk a kikötőbe, balra van egy presszó, benne
egy csavaros fagyis. Rögtön mellette van egy dedikált fagyis, ez nem is az utcán árul, be kell menni az
üzletbe. No, ehhez a fagyishoz ne menjetek, igen trükkös a bácsika. Nej rendelt, mindegyik kéréshez
mondta, hogy ‘one’ és a kiírt nevet. Én fizettem, kiszámoltam a 16 kunát, de a hapi nekiállt hőbörögni,
hogy ő mindenkinek két gombócot adott, tehát 32. Körbenéztem - a gyerekeknél már alig volt valami a
tölcsérben, visszaadni a fagyit már nem tudtam... rohadjon meg az ilyen, kifizettem. De megfogadtam,
hogy szerény eszközeimmel megpróbálom mérsékelni a forgalmát. Terjesszétek.
A következő célpont Korcula volt. Nej már teljesen természetesen nem szállt be az autóba induláskor,
hanem kiállt az útra és irányított. Emberek, ezt hót komolyan mondom: aki nem képes kirakni a
rubikkockát öt percen belül, az ne jöjjön a Peljesac-félsziget végére batár nagy autóval. Ide milliméter
pontosságú térlátás kell.
Még egy észrevétel: abban, hogy anno annyira népszerű volt a világon a Renault4-es, Jugoszláviának
biztosan oroszlánrésze volt. Eddig akármerre jártam, mindenfelé rengeteget láttam belőlük - és a
félsziget sem kivétel, sőt.

Szóval, Korcula. De előtte még megtekintettük a tacskólány és a németjuhász fiú nászát. Legalábbis
nekem egyből ez jutott eszembe, amikor bekerültünk abba a dugóba, melyet egy baromi nagy nyerges
kamion okozott azzal, hogy megpróbált lenavigálni az orebicsi kikötőbe. Meglepő módon sikerült neki,
de a vazelin valószínűleg még sokáig fog fényleni a környékbeli házak falán.
Az átjutás Korculára... mondjuk, legalábbis hektikus. Annyira már nem, mint amikor két, egymással
háborúban lévő országhoz tartoztak, de a helyzet olyan sokkal azért nem jobb. Nincs kiírva sehol,
honnan indul a hajó. Egyáltalán, azt se tudod, hogy kis vizitaxi fog indulni vagy nagy hajó. A szokásos
menet az úgy néz ki, hogy a tömeg áll valahol a kikötőben, aztán egyszer megérkezik a jármű és beáll.
Valahová. Pusztán szerencse, ha oda sikerül, ahol az emberek is állnak. Ha nem, akkor meglódul a
tömeg, kipörögnek a lábak, élesednek a könyökök. Aztán aki feljut, az utazik, aki nem, annak kezdődik
minden előlről.
Viszont Korcula szép. Itt megkapható mindaz, ami Orebicben hiánycikk: szűk sikátorok, meredek
lépcsők, utcákon élő helyi lakosok. Csavarogtunk egy nagyot, ebédeltünk is, aztán megtaláltam azt a
Konzum üzletet, ahol jó áron lehet borokat kapni. Nos, lehet, hogy ez valakinek jó, de én megszédültem
tőlük. Pedig nem vagyok egy szívbajos típus, otthon 2-3e között simán veszek magamnak bort, ha
megkívánom... és ünnepi alkalmakkor jöhetnek drágábbak is. De itt, amikor még csak kisérleteznem
kellene, hogy egyáltalán melyikkel probálkozzak, a babiccsal vagy a dingaccsal... és úgy fizessek egy
üveg borért 125 kunát... sok. (Nyugodtan szorozzál negyvennel.) Különösen édesgyanús vörös borért
(Prosek), mely mint tudjuk, alapvetően nem létezik. Van étterem a házban, majd lemegyek, aztan
kóstolok egy-egy pohárral.
Vettem helyette zsemlét meg vajat. Ez úgyis elmaradt reggel.
Többször is elhaladtunk Marco Polo második szülőháza mellett. Nagy vigyorokkal vettük tudomásul a
turistaipar e nagyszerű remekét, jókat élcelődve a Marco Polo shop-on. Minden előzetes feltételezés
ellenére itt nem pici Marco Polo-kat árusítanak, hanem egy csomó olyan terméket - gusztusos, apró
kiszerelésben - melyeket a nagy utazó hozhatott volna be anno a kontinensre. Igen, jól sejted, ügyesen
csomagolt gagyi: rizs, tealevelek, selyemdarabok. Hátha a genius loci hatására a jónép veszi, mint a
cukrot.
Az óváros bejárása után még tettünk egy nagy kört: elindultunk a tengerparton, mentünk,
mendegéltünk, majd felmásztunk egy hegytetőre és onnan csorogtunk vissza a várfalakhoz. Anélkül
nem is igazi a városnézés, ha nem mászunk keresztül néhány utcára kitüremkedett horvát családon.
A visszahajókázás a szokásos balkáni káosz volt. Durván száz kiló vagyok, de kis híján lelöktek a
pallóról szorgalmas sunyi kezek.
Késő délután értünk haza. Az időjárásfelelős éber volt, mert már Korculán beküldte a felhőket és
beinditotta a szélgépet - így mire hazaértünk, ismét nem volt kajakos idő. Ennek ellenére vízre
merészkedtünk. Nagy siker volt. Nej sikoltozását valószínűleg évekig emlegetni fogják a helyi
folklórban. A gyerekekkel semmi gond nem volt, ők egyszerűen elhitték nekem, hogy nincs baj. És
tényleg nem volt, a part mellett maximum ötven méterre mentünk be, a sit-on-top kajak - a
prospektusához hűen - abszolút borulásbiztosnak bizonyult (pedig néhányszor igencsak
alákormányoztam a hullámnak) - ha meg mégis borultunk volna, ötven méterről bárki kiúszik,
különösen úgy, hogy a hullámok kifelé segítik.
PÁR ÉV KAJAKOZÁS UTÁN MA EZT MÁR NEM MONDANÁM. A HULLÁM CSAK A FELSZÍNEN MEGY A PART
FELÉ - ALUL VISSZAFELÉ FOLYIK, NEM IS GYENGÉN.

Na, szóval ezt mondta a józan ész... az a józan ész, mely Nejnél ijedten vonult félre, utat engedve a
harcias pániknak.
Maradjunk annyiban, hogy megvolt a tűzkeresztség, ennél komiszabb már nehezen lesz a víz.
HAHA. (UTÓLAGOS KOMMENT EGY HÉTTEL KÉSŐBBRŐL.)
Habár voltak terveink az estére, de végülis nem mentünk sehova. Lötyögtunk egy kicsit, kártyáztunk,
majd ágybadőltünk. A holnapi napra nem terveztünk semmit, remélem, tudjuk tartani.

2006.07.30 HÉTFŐ
Reggel nyolckor kikukucskáltam. A fák megint feküdtek a szélben, igaz, felhő nem volt és ezerrel sütött
a nap. Hogy cifrább legyen a helyzet, egy kedves vendég illegálisan rámparkolt, azaz akár el is
felejthettem a reggeli autózást a boltba. A szél miatt meg a kajakot. Matt. Vissza is feküdtem aludni - de
már nem jött álom a szememre. Kimásztam, megreggeliztem, aztán lesétáltam szétnézni. Először az
autót vizsgáltam meg. Reménytelen volt, de pont akkor járt arra Sabina, látta, min töröm a fejem - öt
perc múlva már jött a vendég és arrébbállt. Közben lesétáltam a partra - és a nagy szél ellenére teljesen
sima volt a víz. Szaladtam is vissza a jó hírrel. Barnával ketten összekaptuk magunkat, elkötöttük a
kajakot és irány a tenger. Elmentünk a hajóroncsig, végre meg tudtuk vizslatni világosban is. Aztán
nagy bátran becéloztuk a világítótornyot a Vela Sestrica szigeten. Ránézésre nem volt túl messze... de
ahogy kiértünk az öbölből, úgy kezdtek nőni a hullámok. Végül akkorák lettek, hogy csak pislogtam.
De tegnap már leteszteltük, hogy a kajak nem borul, erőnlét meg volt dögivel, hát hol máshol tanuljon
az ember kajakozni, mint a szélviharban hullámzó tengeren? Vad volt, durva volt - élveztük minden
percét. Aztán jöttek előre nem látott problémák - pl. a kikötés méteres hullámok mellett a szigeten.
Szerencsére találtunk egy kis lyukat a sziklák között, pont befért a kajak. Azért volt egy kis lábremegés,
ahogy sétáltunk utána a sziklákon.
A visszafelé úttól jobban tartottam, mivel ekkor jöttek szembe a hullámok. Hát, nem volt egy kispályás
menet. Időnként kaptunk olyan sorozatot, hogy mindkettőnkben beindult az ösztönös "evezőt markol,
szem résnyire behuny" parancs és már damdamdam, jöttek is a bazi nagy hullámok, sorban. Ugyan a
haverom nagyon plasztikusan leírta ezt a ‘tíz ló húz elől, kilenc hátul és egy kormányoz’ viszonyt – de
ezekben a mókás hullámokban hátul max három ló húzott és hét kormányzott, hogy mindig szembe
tudjuk kapni az aktuális hullámot. Ez volt az igazi móka ló. De visszaértünk és dagadó mellkassal
soroltuk a csajoknak, mekkora királyok vagyunk.
- Emlékszel, tegnap hogy kiröhögtelek, amikor pánikoltál? - kérdeztem Nejt - na, most volt egy olyan
rész, ahol én is majdnem betojtam. Nem, nem akkor, amikor Barna beszálláskor beleesett a vizbe... azon
mindketten csak röhögtünk. De amikor úgy a közepe táján beerősödtek a hullámok és nem voltam
biztos benne, hogy uralom a kajakot, ott aggódtam egy cseppet. Aztán szerencsére egészséges
önbizalmam felülkerekedett a helyzeten és mentünk tovább.
A valóságban persze nem ilyen szép kerek mondatokban fogalmaztam, sőt, tulajdonképpen egymás
szavaiba vágtunk Barnával, de tény, hogy mindketten roppant büszkék voltunk magunkra. Megkaptuk
a vízkeresztséget.
És jókat vigyorogtunk a csajokon. Hogy a strandon, a kényelmes, bokáig erő vízben nem tudtak
beszállni a kajakba. Nej olyan látványosan ült mellé és borult bele a vízbe, hogy nem győztem magam
átkozni, miért nem volt kéznél a fényképezőgép. Szerencsére ők csak a part menti kajakozást vállallták
be, attól nem féltettem őket. A bár meg zárva volt, így felsétáltunk és a teraszon nyomtunk be ketten
egy literes sört, megünneplendő, hogy legyőztünk egy roppant fenevadat - a bennünk rejtőzködő
félelmet a hullámos, nyílt tengertől.

Beszélgettünk egy sort, aztan megjöttek a csajok, ettek valami levesport meg tésztaport, én meg
bementem Orebicbe bevásárolni.
A korábbi információkkal ellentétben, a település előtti bevásárlóközpontban egész jó áron mérték a
bort, így bedobtam a kosárba egy literes Proseket 40 kunáért, meg vettem kóstolónak egy háromdecis
Postup-ot 35-ért. A dingacson még mindig gondolkodom, itt már csak 110 kn. Furcsa, a fél guriga
parmezánsajton, mely 120 kn-be került, egy pillanatig sem gondolkodtam. Öregszem? (Mondjuk az is
megérne egy hosszabb töprengést, hogy miért merek bárhol ismeretlen sajtot venni - nálunk meg még
az ismerteket is alig. Mi szükséges, hogy egy országban kialakuljon egy sajtkultúra? Nem lehetne
valahogy ezt a valamit becsempészni az országba?)
Kipakolás után offline internet: felhívtam egy kollégát, hogy nézzen már rá a vödör.jahú-ra. Azt
mondta, csütörtökre felhős, száraz, de meleg időt mondanak, a többinél meg tűző napot. Remek, akkor
csütörtökön Dubrovnik, a többi napon meg birkózunk makacsul a tengerrel.
Mire ezt letisztáztam, mindenkit megcsípett a cecelégy. Behurcoltam a műanyag asztalt a teraszról és a
szokásos goldfishli-sör ebéd után nekiálltam jegyzetelgetni a jótékony hűvösben.
Aztán felébredt Nej és felébredt benne a kalandvágy. (A kalandféreg:) Sikerült meggyőznöm, hogy
nincs jobb, mint a délutáni misztrálban beevezni a tengerbe. Hagytuk aludni a gyerekeket és
lecaplattunk a kikötőbe. Viszonylag simán be is tudtunk ülni, dacára annak, hogy már a parton is igen
emberes hullámok voltak. Maximálisan kihasználtam, hogy a hátsó ember kormányoz - nekivágtunk a
tengernek. Nej egy ideig húzott, aztán gyanút fogott és leállt.
- Hová megyünk?
- Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a világítótoronyhoz?
- Áááááááááááááá!!
- Jó, akkor nem azt mondom. Beevezünk a hajóroncs magasságáig, aztán visszafordulunk.
Így is lett. De legalább szokta egy kicsit a hullámokat. (Már látom, hogy mi lesz itt a szűk keresztmetszet:
délelőtt viszonylag elviselhető a víz: ekkor tudna a női brigád a part mellett kóricálni, de ekkor tudna a
kemény férficsapat is szigetekre evezni. Ebéd után jön a misztrál, ilyenkor a csajok már be se mernek
menni és a fiúk is csak a part menti evickélést merik bevállalni - hatalmas harc várható ergo a
délelőttökért.)
Kijöttünk és idejét éreztem felbontani a kisebbik üveg bort. Amilyen kicsike volt, olyan keményen
kitartott: nem volt nálam a szuper pincérdugóhúzóm, a helyi készülékkel meg vért izzadtam. Valamikor
meglehetősen bele voltam zúgva a borokba, talán már a sznob kategóriába is sikerült belecsúsznom,
mindenesetre az biztos, hogy már kényes vagyok a külsőségekre is, nem csak a bor izére. Én még ilyen
kurva dugót életemben nem láttam. Elsőre meg se moccant. Amikor bikaordítással és baromi erővel
meghúztam, megmoccant és egyből félbe is szakadt. A bennmaradt fél dugót újra megpróbáltam
kihúzni: minden kísérlet kijjebb hozta pár milliméterrel, de minden kisérletnel kiszakadt valamennyi
száraz fűrészpor is a dugó közepéből - egészen addig, amíg egy cső nem alakult ki a dugó közepén.
Próbáltam oldalról megfúrni, de lehasadt a dugó egyik oldala. Végül magam sem tudom, milyen
perverz mozdulattal sikerült úgy megrántanom, hogy kifordult az a nyomorult az üvegből. Mindketten
hangosan lihegtünk. Mondanom sem kell, még a plafonon is parafaszemcsék voltak. Naná, hogy a
borban is. Bizony, ez nem túl jó bemutatkozás egy olyan italtól, melyből 3 decit ezerkétszáz pénzért
adtak a helyi teszkóban. Becsületére legyen mondva, innen tudott fordítani a nedű: az első kóstolás után
csak pislogtam... igen finom bor volt.
Én a közelharctól, Nej a pohár bortól, de mindketten elkókadtunk egy cseppet. Csendes pihenő jött. A
gyerekek egészen fél hétig szunyókáltak. Még én is bóbiskoltam egy húsz percet. Mediterrán életstílus,
kéremszépen. Ébredés után csajok elmentek úszni, a fiúk pedig kajakozni. (Marha érdekes. Harmadik

napja vagyunk itt és még nem fürödtem a tengerben: többször gyalogoltam be térdig, rengetegszer
lettem csuronvizes a csónaktesten átcsapó hullámoktól - de kontakt módon még nem fürödtem. És nem
is nagyon izgat. Nincs benne kihívás.)
Most nem mentünk messzire, a hullámok igen tekintélyt parancsolóak voltak. És milyen jól tettük!
Orebic felé találtunk néhány érdekes sziklakombinációt: több szikla is kiállt a tengerből, de úgy, hogy
közéjük lehetett manőverezni... az ember bement egy helyen, aztán kijött egy másikon. Közte szűk
járatban kellett navigálni, a hullámok meg, mintha le akarták volna bontani a sziklákat, olyan erővel
verték magukat. Rafting, öcsém, rafting! Találtunk egy pici rafting pályát a tengeren. A
fényképezőgépemből természetesen pont most fogyott ki az elem, de visszamegyünk még ide.
Természetesen a lányommal, mert ő meg a szikláktól fél. (Nej a hullámoktol, meg a ki-beszállástól.)
Márpedig a félelmet csak úgy lehet legyőzni, ha az ember szembenéz vele, minél hamarabb. Nem leszek
népszerű ember az elkövetkező napokban, érzem.
A mediterrán életstílusnak megfelelően már sötétben mentünk elfogyasztani a napi fő étkezést (nekem
saláta, sajt es bor).
Imádok így élni.
Kicsit elrontotta a hanglatot egy esti malőr. A szálláson ugyanis nincs szárítókötél... a teraszkorlátra
szoktunk teregetni. Este, amíg lementünk vacsorázni, a szél lefújta a korlátról Barna fürdőnadrágját - és
a naci egyből kámforrá is vált. Hogy ki a francnak volt szüksége egy erősen használt
gyerekfürdőnadrágra...? (A szél biztosan nem fújta tovább, mivel alattunk szőlőlugas van és lombos
narancsfák, azokon kellett fennakadnia.) Mindenesetre eléggé lelombozódott a hangulat: üdülőfaluban
honnan szerzünk méretre fürdőnadrágot? Egyelőre megkapta az enyémet, nekem bőven elég a
fürdősort. (Azért régen tudtak anyagot gyártani: az a gatya, melyet Barnának adtam, valamikor az
apámé volt. Békebeli naci.)

2006.07.31 KEDD
Fél nyolc körül kinéztem: a változatosság kedvéért szélcsend volt, viszont a tenger vadul hullámzott.
Visszafeküdtem aludni. Reggelre elveszett az egyik füldugóm. Felforgattam az egész szobát, de csak 12
norvég koronát találtam az ágybetét alatt. Nem is tudtam, hogy létezik füldugótündér. Méghozzá
norvég.
Reggeli után levonultunk a kajakhoz. Többször is megkérdeztem a csajokat, akarják-e, hogy nálunk
legyen a lakáskulcs? Azt mondták, igen, mert fürödni szeretnének. Hát, jó. Nem mondtam, mert nem
voltam teljesen biztos benne... de ismertem magamat, és sejtettem, hogy ha átmegyünk az egyik szigetre,
akkor át fogunk menni a másikra is és sosem lesz vége.
Pontosan így is történt. Első körben kimentünk a rafting pályára, de hullám nélkül nem volt az igazi.
Utána úgy terveztük, a part mellett beosonunk Orebicbe, de olyan csendes volt a tenger, hogy 40 fokkal
balra vettem az irányt, afelé a sziget felé, melyről úgy tippeltük, hogy az lesz a kocsmasziget. És tényleg.
Ez egy lakatlan sziget, rajta egy rusztikus kocsma.
Előtanulmányainkból tudtuk, hogy nagyon jó a polipsalátájuk... de nemrég reggeliztünk, meg tele
hassal evezni... végül ittunk egy-egy kis sört, fényképeztünk egy csomót, aztán irány vissza.
Pontosabban... tudtuk, hogy van itt egy csomó sziget, azt is tudtuk, hogy három nevezetes van köztük:
az egyik a világítótornyos sziget, a másik a kocsmasziget, a harmadik pedig a zátonyos sziget. És ez
utóbbi trófea hiányzott meg a kandalló felettről. (Erről annyit kell tudni, hogy a mészkő apró kádakat

alakított ki a parton. Ezeket a dagály feltölti, aztán az apály idején frankón felmelegszik a víz és lehet a
kádakban dagonyázni.)
Mivel sokan sokat írtak ezekről a dolgokról, de senki sem írt pontos koordinátákat, neadjisten útvonalat,
így a zátonyos szigetről csak annyit tudtam, hogy az Orebicsből indulók szerint rohadt messze van. Ez
alapján belőttem egyet.
Aztán amikor közeledtünk felé, kiszúrtam a távolban a Noworks csapatot. (Ez egy Orebicsbe települt
TF-es társaság.)
- Barna, húzzunk bele! - plagizáltam sebtében az MSZP szlogenjét. És belehúztunk. Biztos voltam benne,
hogy ők is a zátonysziget felé mennek, tehát nincs más dolgunk, mint tapadni rájuk. Ez olyannyira jól
sikerült, hogy mire a szigethez értünk, a csapat zömét lehajráztuk, csak öt kajak ért oda előttünk. Azért
elég gyorsak vagyunk így ketten - voltam kénytelen megállapítani, nem kis elismeréssel.
ÉS AKKOR MÉG NEM IS TUDTAM, HOGY A GEOMETRIÁJÁBÓL KIFOLYÓLAG MENNYIRE BORZALMASAN
LASSÚ KAJAKUNK VAN.
Sajnos túl sokat nem volt időnk dagonyázni, mert feltámadt a szél - és nem csak én, de a túravezető is
nekiállt aggódni. Azért baromi messze voltunk otthonról, a világítótorony, mely viszonylag messze van
a kempingtől, most a másik oldalról gyakorlatilag nem is látszott, csak sejteni lehetett a kontúrjait.
Ráadásul át kellett vágnunk a Korcula-Orebic hajózási útvonalon, mely általában tartogat valami
meglepetést.
Most sem volt másképp, bemutattuk az extrém kajakozás egyes fokozatát. Amikor láttam, hogy ha nem
lassítunk, pont alámegyünk egy ezerrel tépő szárnyashajó alá, akkor leálltunk és előszedtem a
fényképezőgépet. Ezt már a hajó sem bírta, nekiállt dudálni. Nem tudta, hogy mi milyen gyorsak
vagyunk. Sebesen levideóztam ahogy eltépett mellettünk, aztán ugyanolyan gyorsan elcsomagoltam
mindent és mire elkaptak a hullámai, a kormányos már tettrekészen feszített hátul.
De nem ez volt a legizgalmasabb a visszaútban. Már voltunk annyira fáradtak, hogy minden szigeten
kikössünk. Na, itt aztán voltak elég retkes kikötések is. Iszonyú éles szegélyű sziklák között kellett
öblöket keresni, olyanokat, hogy ki is lehessen kötni, ki tudjunk szállni, ki tudjuk emelni a csónakot.
Nem volt egyszerű mutatvány. Különösen, hogy ezek a sziklák szőnyegszerűen be voltak borítva
tengeri sünökkel. Mi meg nem elégedtünk meg a kikötéssel, ahol lehetett, megpróbáltunk sznorkizni is.
Meg ahol nem lehetett, ott is. Az egyik legdurvább a világítótornyos sziget hátsó fertálya volt. Itt
sziklákon kellett belépdelni egy folyosóig, ahol bele kellett vetődni a vízbe és a csatornában kanyarogva
kiúszni a tengerig. Mind a sziklákon, mind a folyosón vastagon vigyorogtak a teniszlabda méretű
sünök. Befelé nem is volt nagy gond, de miután kiúszkáltuk magunkat, nem találtuk a visszafelé vezető
hasadékot. Kicsit kínos volt navigálni a borotvaéles sziklák és a tömérdek tengeri sün között, tudva,
hogy az orvosi ellátás a lakatlan szigeten elég hiányos. Végül találtam egy vízinövényes sziklát,
belekapaszkodtam, négykézlábra álltam és kihúztam magam. Szerencsére idejében vettem észre a
süniket, így sikerült úgy megtalálnom az egyensúlyomat, hogy ne lépjek bele egyikbe sem. Rögtön
utánam befutott Barna, enyhén bepánikolva. Mondtam, hogy ússzon el idáig, kapaszkodjon bele a
növényekbe - de ez teljesen összekeveredett nála, mert ráúszott a növényekre és hasrafeküdt a sziklán.
Hihetetlen mákja volt, hogy nem feküdt bele egyetlenegy sünbe sem.
A srác egyébként is meglehetősen extrém módon ismerkedett a világgal: a sekély részen rengeteg kis
piros bogyó volt. Az egyikbe beledugta az ujját, tesztelendő, milyen érzés. Akkor nem tudtam, most
már tudom, ez a tengeri rózsa egyik változata, a csípése nagyjából olyan, mint a medúzáé.
Így utólag azért azt mondom, megérte ez a vad sznorki. Állatot sokat nem láttunk, de iszonyú térbeli
élményünk volt. Sziklák, hasadékok között úszkáltunk, centikre a falakat borító sünöktől és sok tíz
méterre a hasadékok aljától. Egyszerre volt ijesztő és fenséges. Az már a mi balekségünk, hogy

eltévedtünk és nagyon nehezen tudtunk visszanavigálni a kajak környéki sziklaösvényhez.
(Elfelejtettem a régi barlangászmondást: sűrűn nézz hátrafelé, mert visszafelé úgy fogsz ráismerni az
utadra.) De azért, ha nehezen is, de sikerült visszajutnunk, kiszökdécseltünk a sziklákon, majd nagy
boldogan otthagytuk a szigetet.
A csajok enyhén higroszkóposak voltak, mire visszaértünk. Három és fél órát ücsörögtek a strandon,
pénz és szobakulcs nélkül. Nem volt őszinte a mosolyuk és én sem akartam sokat fecsegni velük.
Beszálltak, ellöktük őket és tekertunk fel sört inni.
Mental note: ha augusztusi kánikulában déltájban mész el egy tizenöt kilométeres kajaktúrára, legalább
egy flakkon vizet vigyél magaddal - meg papirzsepit, hogy le tudd időnként törölni a sós párát a
fényképezőgép objektívjéről.
Ettől eltekintve büszke vagyok magamra: 11 és kettő között nyomtuk le a távot, igaz, hullára kihajtva...
de megcsináltuk.
Holnap még hosszabbat tervezünk. Feltéve, hogy lelohadnak a vízhólyagok a tenyeremen.
És most szieszta.
Ha arra ébredsz, hogy
- izmaid úgy össze vannak törve, mintha betonkeverőben aludtál volna,
- bőrfelületed úgy ég, mintha eggyel kisebb számú bőrt kaptál volna,
- szédülsz és kóvályogsz, mint akinek átszúrta a fejét a nap,
akkor nyugodtan gondolj arra, hogy jó eséllyel a közelmúltban nyomtál le tűző napon egy piszok
hosszú tengeri kajaktúrát.
Furcsa módon, csak én aludtam el délután, a többiek kártya mellett káromkodták végig a délutánt - azaz
párospassziánszoztak. De amikor odaszóltam, hogy mi a francot ücsörögnek itthon, amikor még olyan
sima a tenger, mint a babapopsi... inkább nem írom le a választ. (Pedig ekkor a próféta beszélt belőlem:
csak ezen az egy napon volt hullámmentes a tenger.)
Vacsorára besurrantunk Orebicbe. Ajánlották a Poseidon éttermet, gondoltuk, megnézzük. Hát... elég
vegyes lett a kép. Egy idősebb pincérnő volt, csak németül értette meg, amit rendeltünk - hiába mondta
lányom angolul, hogy grilled makrel. Pozitívum, hogy kérés nélkül hozták a rágcsálnivalót: egy tál
piritóskenyér, hozzá valami tintahal pástétom. Finom volt. Negatívum: minden más. Pl. hogy bár az
étlapon szerepelt decis kiszerelésben is dingacs (30 kn), a pincérnő közölte, hogy a kedvemért nem fog
megbontani egy üveggel, inkább vannak nagyon finom házi boraik.
- Jedno veliko tocseno karlovacko - volt erre a gyors válaszom.
Szokás szerint bepróbálkoztam a 'cég neve' salátával - és most ráfaragtam. Az volt a kisebb baj, hogy
kagylós és polipos volt - azt át tudtam volna passzolni másnak. De a belevágott uborka keserű volt és
innentől elég kevés ehető dolog maradt benne. Ráadásul jóval korábban kihozták, mint a többiek ételét...
de amikor végül nekiálltam enni, mert arra tippeltem, lehet, hogy a többiek addig nem kapnak enni,
amíg én meg nem eszem a salátát, egyszer csak kihozták az egészet. Nejnek bejött a töltött tintahal,
Barnának nem. Dóra végül megette a makréláját, de a pincérnő vadul magyarázott, hogy ez nem az
igazi makréla, kárpótlásul majd hoz még egyet. Egyszer csak meg is jelent eggyel, de ez még rosszabb
volt, mint az előzők, Dóra ott is hagyta a felét. Szóval felemás. Pontosabban szar. Mi biztos nem
megyünk vissza, de el tudom képzelni, hogy valakinek szerencséje van és bejön neki a hely.
Mazochisták előnyben. Árban átlagos, borravalóval együtt fizettunk 250 kunát.
Lesétáltunk a tengerpartra - és elborzadtunk. Egész Orebic a part menti sétányon lófrált - pedig semmi
extra attrakció nem volt ott. Elmentünk a fagyisig (Oaza, a kikötőtől nem messze, ajánlott kategória),

majd visszafelé inkább felmentünk a ronda főútra, így legalább kikerültük a tömeget. És még egy
gyümölcsös is nyitva volt, így gyorsan be is vásároltunk. Ha már friss kenyerünk nincs, legalább
gyümölcseink legyenek. (Mondjuk eléggé csalódás a gyümölcsfront. Egyrészt nagyon rámenősek az
eladók: ha már csak közelítesz, a kofa kiront, tukmál. Különösen Korculában tapasztaltuk ezt, a hátsó
kapu melletti fruit dungeon-ban. Persze, szükségük is lehet az erőszakosságra, hiszen irgalmatlanul
drágák a gyümölcseik. 15-30 kn közé szórnak az árak, és még csak azt se mondanám, hogy minden
nagyon jó. A szőlő például 25 kn körül van és messze el sem éri azt az import olasz szőlő minőséget,
melyet Tisnón 20 körül vettünk. Viszont a ringlószilva, az nagyon bejött. Akkorák, mint az öklöm, 12
kn körül van az áruk és nagyon finomak. Egyszer vettünk nektarint - duplaannyiért - de nem kellett
volna. Ugyanígy jártunk a sárgadinnyével, az se volt finom.) Pozitívum, hogy tegnap este tízkor a néni
hozzácsomagolt egy nyolcad görögdinnyét is a pakkhoz, mondván ez a cég ajándéka.
Otthon kártya, aztán alvás.
Elhangzott az írásban néhány önkényes szigetnév. Ideírom a becsületes neveket is:
- Világítótorony-sziget: Vela Sestrica
Kocsmasziget: Velika Stupa
Zátonysziget: Gubavac

2006.08.01 SZERDA
Hajnalban volt egy kis vihar, de reggelre már csak a narancsfa leveleiről felszálló illatos pára
emlékeztetett rá.
Szél nulla, a tenger közepesen hullámzik - vélhetőleg ez is ki fog simulni hamarosan.
Megnéztem magamat a tükörben, mert éreztem este, hogy szűkül a bőröm: a szememet alig bírtam
behunyni, mert a húzódó bőr mindig kifeszítette. Nos, azt láttam, amit vártam: egy grillezett rák
vigyorgott vissza a tükörből.
És még nincs vége, várhatóan még lesz két evezős nap.
Soha nem gondoltam volna, hogy visszasírom egyszer a kempingbéli boltokat - márpedig most az
történik éppen. Ahogy szeleteltem a kétnapos kenyeret, rögtön bevillant, hogy milyen jó lenne most
elugrani a boltba friss zsemléért... de a legközelebbi bolt a jó két kilométerre lévő bevásárlóközpont, a
közlekedés meg nem egyszerű errefelé. (Nagyon kevés a parkolóhely, ami van, az is nagyon szűken
porciózott. Mindehhez társul, hogy nincs sima felület, csak meredek lejtők, a majd egy kilométeres,
szintén piszok meredek, kanyargós út a kempingtől a főútig meg egysávos - ha jön valaki szembe, akkor
bizony tolatgatni kell.)
Reggeli után beüzemeltem a gps-t, hogy felvegyem a kempinget a kedvenc helyeim közé. Rögtön ezután
akkorát kiáltottam, hogy a sirályok ijedten rebbentek arrébb a világítótorony széléről. Az első meglepi
az volt, hogy az iGO ismeri a szigeteket is - és egész pontosan nyomon tudtam követni, merre jártunk
tegnap. Kénytelen vagyok korrigálni is, csak 14 km volt a túra.
De a legdurvább az volt, hogy megláttam: csak párszáz méterre voltunk tegnap Lumbardától! És nem
mentünk át, mert nem tudtam, hogy az a település az. (Valamiért meg voltam győződve, hogy
Lumbarda a Peljesacon van, valamerre Viganj környékén.)
Így mára is megvan a motiváció: irány Lumbarda és Közép-Európa legfinomabb grillezett rákja. (Némi
pikantéria, hogy ezt a távot csak a fiúk merik bevállalni, akik nincsenek oda túlzottan a tengeri
herkentyűkért. A lányok megvesznek értük, de nem mernek kimenni a túlságosan nyitott tengerre.)
A tenger sajnos nem akart kisimulni, így le kellett mondanunk a nagy túráról. Szokásos kinlódás a
lakattal: indulás előtt vettünk egy security4 erősségű lakatot a kajakhoz... ez annyira biztonságos, hogy

kulccsal sem lehet kinyitni. Rendszerint hosszú perceket töltünk átkozódással meg kulcsforgatással,
mire végre megkönyörül rajtunk és kinyílik az a dög.
Úgy döntöttünk, ilyen jó hullámokban elmegyünk raftingolni a sziklák közé. Kiélvezkedtük magunkat,
aztán Barna javasolta, hogy a part mellett csorogjunk be Orebicbe. Csak, hogy legyen egy kis evezés is.
Elindultunk. Igenám, de hullámzásban evezni az nem olyan lineáris dolog. Ha éppen merőlegesen mész
a hullámmal - akár szembe, akár vele - akkor oké. Az a gáz, amikor az útirányod pont párhuzamos a
hullámfronttal. Ekkor rendszeresen oldalbakapja a hullám a kajakot és vagy beborítja vagy csak beteríti
vízzel. Ilyenkor dolgozik hét lóval hátul a kormányos, gyakorlatilag cikkcakkban viszi a hajót, hogy
mindig szögben érjék a hullámok.
Jelen esetben úgy jártunk, hogy Orebic felé pont párhuzamosan mentünk volna a hullámfronttal.
Gyorsan meggyőztem Barnát, menjünk inkább a kocsmaszigetre, akkor szöget zárunk be.
EZ JÓ DUMA, SZABADALMAZTATNI FOGOM: MENJÜNK A KOCSMÁBA, MERT AKKOR SZÖGET ZÁRUNK BE.
Eveztünk, eveztünk... és megbarátkoztunk a hullámokkal.
- Zavarnak a hullámok? - kérdeztem Barnát.
- Dehogyis, inkább élvezem.
Helyes. Ezt a választ reméltem hallani. És tényleg nem veszélyes, egy idő után az ember már
automatikusan megy a hullámok között, élvezi a látványt és a csendet a nagy vizen.
Átértünk a szigetre. A kaját már tegnap kinéztem: én pisztrángot (prawn, buzara style) fogok enni, mert
ez egyike azon halfajtáknak, melyeket meg tudok enni; Barna pedig a polipsalátára mozdult rá, szintén
buzara stílusban.
BUZARA STYLE: PARADICSOMOS, FOKHAGYMÁS MÁRTÁSBAN
Igenám, de azt mondta a csajszi, hogy a polipra várni kell durván félórát. Nagyon nem örültem neki,
mert komoly terveim voltak a hátralévő napra. A pincércsajszi ezt rosszallásnak vette, mert egyre
vehemensebben magyarázta, hogy a polipnak idő kell, míg megpuhul. Végül rábólintottam, oké jó lesz
így is. Elmentem fényképezgetni, Barna elment fürdeni, eltelt hamar az idő. Durván 25 perc múlva a
leányzó boldog mosollyal hozta ki az ételt. Jogosan örült, mert hamarabb elkészült, mint ahogy ígérte
és én is elégedett kellett volna legyek, hogy ezt kiharcoltam; ehelyett ránéztem a tányérokra és csak
annyit mondtam: Te Úristen! A polipot felismertem egyből. a horror a másik tányér volt: apró lábak
ezrei, hosszú bajszok, ollók: egy csomó apró garnélarák, lecsósan. Ember, ezek bogarak! És igen, ekkor
már egyből be is villant, hogy a pisztráng az trout, tehát a prawn az bizony lehet rák. Ennyit az angol
félműveltségemről. Piszok kemény szituációba keveredtem: annyit harcoltam a kajáért és a személyzet
is mindent megtett értem, nem küldhettem vissza, hogy 'bocs, mégse'. Barna viszonylag hamar közölte,
hogy párat átvállal, de mind a harminc apróságot azért nem.
Elszántan letörtem az egyik fejét és bekaptam a maradékot. Annyira nem volt rossz, de jó sem. Fogyott
hozzá a kenyér, istenesen. Egy idő után átnéztem Barnához, hogy ő mit csinál a dögökkel. Azóta tudom,
hogy a lábát és a héját nem szabad megenni. Apró nüansz, hogy ekkor már jócskán túl voltam a felén.
Végül elfogyott minden. Gyorsan rendeltem is egy sört a megrázkódtatásra. Kicsit úgy éreztem magam,
mint a szűz lány, aki felett átvonult a második ukrán front: a szüzességemet is elvesztettem, és élvezni
sem élveztem túlságosan.
Innen úgy terveztük, hogy befigyelünk a hajózási csatornába, mekkorák a hullámok. Ha oké, akkor
átmegyünk a túloldalra és megkeressük az egyik szigeten megbúvó ferences kolostort. Ha nem, akkor
hazatekerünk.

Végülis, a hullámok egészen elviselhetők voltak, becéloztuk az egyik szigetet, hátha az. De az istennek
sem tudtam tartani az irányt, mert megint párhuzamosan kellett volna menni a hullámokkal. Végül
szögbe álltunk és azt mondtam, keménytökűek vagyunk, irány a zátonyos sziget, arrafelé legalább pont
szembemegyünk a hullámokkal.
Így is lett... csakhogy bejátszott egy finom optikai csalódás. A hullámok ugyanis olyan alattomos, sunyi
módon lettek egyre nagyobbak, ahogy a csatorna túlsó vége felé közelítettünk, hogy először fel se tűnt
a méretnövekedés. Aztán amikor már olyan hullámok között evickéltünk, melyek jóval nagyobbak
voltak nálunk, a környéken cirkáló hajóskapitanyok pedig elismerően csettintgettek mellettünk
elhaladva, szóval ekkor jegyezte meg Barna, hogy ez szerinte már inkább veszélyes, mint vicces. Először
nem reagáltam rá, mert érdeklődve figyeltem azt az egyre nagyobb szürke ködöt, mely Dubrovnik felől
kezdte betakarni a tájat. Még soha nem éltem át borát Horvátországban, de ez a valami igen hasonlított
arra, mint amilyet elképzeltem róla. Azt is hallottam, hogy a hegyekből durván 50 perc alatt ér le a
tengerre, így nekünk itt a félsziget végén talán van másfél óránk.
- Te, Barna, húzzunk, ahogy a csövön kifér - adtam ki a gépháznak a parancsot, én pedig
visszafordítottam a hajót.
Na, ezt az élményt nem kívánom senkinek. Minél gyorsabban ki kellett jutnunk a partra; de a kemping
pont a hullámokkal párhuzamos irányban volt. Nyilván cikkcakkban kellett volna mennünk, de ezek
között nagyon sok volt a tisztességesnél már jóval ijesztőbb méretű hullám - nemhogy a cikkcakk, de a
normális iránytartás sem volt egyszerű. Ja, meg minden irányból jöttek. És persze már kellően fáradtak
voltunk, hiszen előtte szeltük át hullámzással szemben a csatornát, aztán pont a túlsó sziget előtt
fordultunk vissza, pihenés nélkül. Nem tudom, mennyi idő alatt nyomtuk le a távot, mindenesetre egy
örökkévalóságnak tűnt. Addigra a hullámzás annyira erős lett, hogy a mokaloi strandon is
megbolonditotta a jónépet. A kajakot például nem tudtam rendesen kikormányozni a strandra, a hullám
simán megemelte és átdobta egy szikla _felett_. Barnát kiraktam, én pedig eleveztem a betonrámpa
mellé, ahol ki szoktuk emelni a kajakot vizből. Ez általában gond nélkül ment... most viszont akkorák
voltak a hullámok, hogy átcsaptak a rámpa felett. Pont, amikor kivetődtem a kajakból, akkor csapott át
egy bazi nagy hullám rajtunk és amikor visszanyúltam a kajakért, végighúzott a betonon. Ipari
mennyiségben hagytam ott bőrt magamról; még szerencse, hogy az ilyesmi visszanő. Kikötöttük a
kajakot, körbenéztünk - és mintha egy másik világba érkeztünk volna. Az emberek élvezték a
hullámzást, a gyerek sikkantgattak, nyoma sem volt annak a pánikhangulatnak, amellyel mi tekertünk
kifelé.
A későbbiek a többi embert igazolták: nemcsak bóra, de vihar sem lett, vagy legalábbis idáig már nem
ért el - viszont a hullámzás valami hihetetlen módon bevadult, egész nap. (Gondolom, a vihar távolabb
tombolt, nem jött ki a félsziget végéig.)
A délután hátralévő részében sebeimet és söreimet nyalogattam.
Bóbiskoltam is egy cseppet. Legalább annyira hullámzott velem az ágy, mint ifjúkoromban egy erősen
átduhajkodott éjszaka után. Csak akkor nem próbáltam meg evezővel egyenesben tartani.
Aztán szolíd este, kártyaparti. Holnap Dubrovnik.

2006.08.02 CSÜTÖRTÖK
6.30-kor ébresztő.
Utálom ilyenkor a fürdőszobát. Nincs semmi szellőzése és egyben van a klotyival. A negyedik nap már
olyan volt a szag odabent, mint egy parasztbudiban augusztus közepén. Viszont menni kell, mert egész
nap csavarogni fogunk és a nagyobb dolgokon jobb otthon túlesni. Balszerencsémre nem volt túl
egyszerű a helyzet.

- Te, nem is mondtad, hogy a rák ennyire ragaszkodó fajta - panaszkodtam utána Nejnek - úgy éreztem,
mintha ezer kis láb kapaszkodott volna egyszerre.
- Hja, aki lábastól eszi a garnélát... - cöcögött.
Indulás előtt még az autó is közölte, hogy őt is meg kell tutujgatni. Az eleje majdnem szétesett. Nem
nagy ügy, csak néhány csavart kellett volna megigazítani és meghúzni. Csakhogy megint beragadt a
csomagtartózár. Megadóan lehajtottam a hátsó ülést és bemásztam a csomagtartóba, megpiszkálni a
belső kapcsolót. Közben Dóra folyamatosan próbálgatta a kulcsot és egyszercsak kinyílt a csomagtartó.
Boldogan vigyorogtam a többiekre, aztán kapcsoltam és rájuk szóltam, hogy aki fényképezni mer, azt
megölöm. Mindenki udvariasan mosolygott - és csak jóval később derült ki, hogy már elkéstem.
De végre elindultunk, sajnos jó egy óra késéssel. A kocsiban rászóltam Nejre, hogy most nem alszik,
fényképez. Visszamegyünk Neumba tankolni és egyáltalán, gyönyörű helyeken fogunk járni - tessék
csak csattogtatni azt a fotoapparátot.
És ebben nem is volt hiba. Ha valakit érdekel, kimerítő készlettel rendelkezünk az Orebic-NeumDubrovnik szakaszok szalagkorlátjairól készült képekből.
Újabb iGO rugdosás: azért ez egy kicsit gáz. A következő útvonalat adtam be neki: Orebic-NeumDubrovnik. Ott követtem el a hibát, hogy nem mentem el Neumig, hanem csak a határában lévő
benzinkútig. Ott visszafordultam. A kis hülye ezt annyira zokon vette, hogy minden sarkon vissza akart
fordítani, hogy ugyan tegyem már meg azt az ezer métert. Dubrovnik durván 75 km Neumtól - ez az
idióta még Dubrovnik előtt 3 kilométerrel is vissza akart terelni egy mellékútra, mert szerinte még nem
eléggé hatoltunk be Neumba. Már látom, hogy a boszniai hazaút tervezésében lesznek problémák.
Az időjárás... ha költői akarnék lenni, azt mondanám, hogy fenséges... de így csak annyit mondhatok,
hogy az időjárásfelelős kapja be. Ha nyaralok, akkor nem hegyeket belepő sötét felhőket akarok látni és
nem szélben meggörnyedt fákat.
A Tudjman-híd melletti parkolóban van Dubrovnik térkép, abból lepuskáztam, melyik utcában van
parkoló és az iGO végre segített. Nem rajta múlt, hogy 25 percen keresztül bolyongtunk a városban.
Azt a pacákot, aki felelős Dubrovnik közlekedéséért és egyáltalán a parkolási helyzetért, nos, azt a
pacákot szeretném nekifutásból seggberúgni a Lőrinc-erőd bástyáján és az sem zavarna túlságosan, ha
véletlenül vízbeesne. Kijelölt parkolóhelyek száma: körülbelül 200. Parkolásra várva keringő autósok
száma, megnövelve a tilosban parkolók számával: körülbelül ezer. Egy hatalmas kört jártunk
folyamatosan az óvárostól nem messze, dugó dugó hátán, időnként lépésben meginduló autók, jó
meredek kézifékes emelkedők, folyamatos dudálás, tömény idegbaj. Hihetetlenül... nem,
infinitézimálisan elhanyagolható esélyem volt, hogy parkolóhelyre találjak - aztán mégis bejött. A
második körben rámmosolygott egy 10 kunás parkolóhely. (A kör egy részén már 30 kunás árak voltak.
Azzal is kiegyeztem volna.) Az alatt a 20 másodperc alatt, amíg kiszálltunk, 3 autó állt meg mögöttünk,
abban bízva, hogy éppen indulóban vagyunk. Intettem nekik, hogy pont ellenkezőleg, éppen
kiszállunk... de már annyira a kétségbeesés határán voltak, hogy nem akarták érteni és bíztak az isteni
csodában, hátha mégis beszállunk és elmegyünk. Természetesen a mögöttük állók pillanatokon belül
ráfeküdtek a dudákra. Mondhatom, nem volt egyszerű, mire mindent kipakoltunk, bepakoltunk és
túrafelszerelésben elindultunk az óváros felé.
Ja, persze előtte volt még egy megoldandó feladatom. Habár a közelben láttam egy automatát, de a
francnál sem volt 40 kuna apró. Pesten szocializálódott lélek lévén gondoltam, bedobok 10 kunát,
elszaladok aprót váltani, aztán bedobom a végső összeget.
De nem sokkal azután, hogy magára hagytuk a kocsit, odajött egy angyali mosolyú srác, nyakában
valami válltáskával.
- Could I have to buy tickets from you? - kérdeztem tőle.

Angyali mosoly volt a válasz.
- Or could I have to go to the automat? - próbálkoztam.
Újabb mosoly. A társalgás kezdett holtpontra jutni.
- Now?! - igyekeztem kijutni a labirintusból.
- Hfghvgggjb kghrhmvkgjjh? - kérdezte meg végül.
- Pardon?
- How much time?
- Approximetly for.
- Forty.
- Ok. There is.
- Thank you.
- Hvala.
Ezután kaptam egy marék jegyet, ezt jól látható helyre kiraktam.
- Te, ez biztosan jó lesz? - aggódott Nej.
- Szerinted írt valamit a jegyekre?
- Nem.
- Akkor vajon mennyire lehet acélos az ellenőrzés, ha azt sem tudják, mikor érkeztünk?
Ez meggyőzte.
NA MOST UTÓLAG, VALAMI TRÜKK AZÉRT BIZTOSAN VAN, MERT AMIKOR DÉLUTÁN VISSZAMENTÜNK,
UGYANEZ A SRÁC A PESTRŐL IS ISMERT FELJELENTŐGÉPPEL JÁRTA KÖRBE A KOCSIKAT. UGYANOLYAN
ANGYALI MOSOLLYAL.
Felkészülten érkeztem. Előtte átnyálaztam az útikönyvemet, nyomtattam a webről 3d térképet, szóval
volt minden.
De ez mind kevés volt, mert sehol nem volt feltüntetve, hogy ahogy beérünk egy szűk utcába, a közeli
étterem agresszív embere egyből letámad, hogy nem akarunk-e enni valamit. Aztán a többi étteremé is
sorban. Hihetetlen mennyiségű étkezde van bezsúfolva az oldalsó kis utcákba.
Végül kimenekültünk a Placára, ott legalább csak tömeg volt, meg prospektusosztogató emberkék.
Végül a térkép segítségével elnavigáltam a családot a roppant délies hangzású Strossmayer utcába, és
arrafelé már végre nem volt tömeg... annál inkább valós élet, melynek egészséges része volt az utca is.
Lehet, hogy van bennem egy jó nagy adag voyeur is, de engem pont az ilyesmik szoktak érdekelni. Ha
csak pár másodpercig is, de részt venni más emberek életében. És a horvátok ebben partnerek, a szűk
utcás városaikban gyakorlatilag kint élnek a flaszteren.
Aztán már sokkal nyugodtabban visszamentünk a sűrűbben látogatott részekhez, megnéztük az
ismertebb épületeket, kimásztunk a sziklás strandokhoz. A városnézés utolsó része volt a városfal
körbemászás. Nem olcsó mulatság, de megérte. Innen sikerült elkapnunk, ahogy egy hapi fejest ugrott
egy baromi magas szikláról a vadul hullámzó tengerbe.
Ahogy körbeértünk, mindenki megéhezett. Engem viszont nem kicsit taszított, hogy amint
megközelítettünk egy éttermet, valaki biztosan ránkrohant, hogy együnk náluk. Meg se tudtuk nézni
az árlapot.
Egy étterem volt, ahol semmi ilyesmi nem fordult elő: ez a főbejárat melletti Jadran volt, az egykori
apácazárdában. Sőt, nem hogy elkapó embert nem alkalmaztak, de az áraik is baromi nagy betűkkel
voltak kiírva. És még az étterem is hangulatosan nézett ki. Naná, hogy bementünk. Jött a pincér, hozta
az étlapot. Innentől kerekedett el a szemünk. Egyfelől azok az ételek nem szerepeltek rajta, melyek
odakint az utcán igen; másfelől a benti árak sokkal, de sokkal magasabbak voltak, mint amennyibe egy
átlagos horvát étteremben kerültek volna. Egymásra néztünk, bólintottunk és gyorsan le is léptünk.
Lehet, hogy csak ez az egy étterem ilyen a városban, de nekem elment az összes kedvem a helyi
gasztronómiai kalandoktól.

Mivel mindent megnéztünk, amit akartunk és csak úgy csavarogni meg nem jó éhesen, döntöttünk:
irány Dubrovnik őse, Cavtat. (Aki nem tudná, Cavtat piszok régi város, Epidoreum néven futott az
ókori időkben. Aztán avar és szláv támadások miatt a lakók feladták a várost, arrébbköltöztek pár
kilométert és megalapították Raguzát, azaz Dubrovnikot. Jóval később néhányan visszaköltöztek és
újraépítették a várost, immár Cavtat néven.)
Az ötlet jó volt, bőven megérte meghosszabbítani a kirándulást - habár az első élmény itt sem volt
kellemes. Mivel éhesek voltunk, így rögtön a parkoló melletti Ivan étterembe vettük be magunkat. Az
asztalok közvetlenül a tengerparton voltak, az étterem halétteremnek hirdette magát, az árak sem voltak
elszálltak... akkor miért ne? Ahogy leültünk és rendeltünk, a pincér csaj kérdezés nélkül hozott egy kis
előételt. Kedves szokás, korábban a Poseidonban is volt ilyen. Gondolom, egy bizonyos árszint feletti
rendelésnél már jár ilyesmi: négy kis gombóc - valami halas pástétom - és vagy pirítós, vagy magvas
kenyér. Az egyetlen különbség a két étterem között az volt, hogy itt a - kéretlen! - előételt végül
kiszámlázták 32 kunáért. Azért is fájt ez különösen, mert egyébként az étterem jó volt, mindenki meg
volt elégedve az étellel, az árszint pedig még éppenhogy belefért az elfogadható sávba. (Ha az előételt
nem számítom, a két sör, ásványvíz és ételek kombinációja 317 kn lett volna.)
Ebéd után sétáltunk egy nagyot. Felmentünk a mauzóleumhoz, megnéztük a szokásosan a környék
legmagasabb pontján kialakított temetőt - és persze a gyönyörű tájat is. Visszafelé bevettük magunkat
a szűk utcák közé. Jó volt. Cavtat szép hely.
A visszaút fáradt és szótlan volt. Itt éreztem, hogy mennyit kiszedett belőlem az autó egész napos
terelgetése a szűk utcákon, utakon.
Este még elmentünk bevásárolni és nem variáltam tovább, vettem egy üveg dingacsot. Tettem mellé
még néhány üveg ajvart, olajos makrélákat, vettem normális áru barrikolt plavacsot is... szóval inkább
már hazára vásároltunk. Persze mikor máskor alakuljon ki dugó a lefelé vezető meredek mokalói úton:
ketten akartak feljönni, hárman akartunk lemenni, miközben egy csaj unott pofával és vészvillogóval
parkolt az út bejáratában és a tetőcsomagtartót igazgatta.
Itthon nekiálltam átnézni a képeket, aztán jött volna a jegyzetelés, de elnyomott a fáradtság. Lehet, hogy
az a két üveg karlovacko is szerepett játszott benne, melyet közben döntöttem magamba. Hiába,
ravaszak ezek a literes pillepalackos sörök.

2006.08.03 PÉNTEK
Bár kilenckor másztam ki az ágyból, de nem ez volt a naphoz kötődő első élményem. Hét óra körül már
megébredtem és kíváncsian mentem ki a teraszra. A csajoknak ez a nap volt az utolsó esélyük, hogy
eljussanak a kocsmaszigetre nagyon finomakat enni. Persze, mivel tegnap borult, szeles idő volt, így ma
is még várható egy kevés hullámzás... nos, a legkellemetlenebb kép fogadott. Sűrű, sötét felhők, erős
szél, durván hullámzó tenger. Emiatt is feküdtem vissza hosszasan aludni. Bosszantó.
Reggeli közben ugyanaz a látvány várt. A csajok le is tettek a kajakozásról. Én is sajnáltam, hogy nem
sikerült eljutnunk Lumbardára, de találtam egy elfogadható célpontot: a part mellett északra durván
hat kilométer Podobuce, azt is meg lehetne nézni. Le is vonultunk az összes cuccal... de elhűlt bennünk
a vér. Akkora hullámok voltak a parton, amekkorákat eddig még nem láttunk itt az öbölben. Meg se
próbáltuk partratenni a kajakot a megszokott helyen, lecipeltük a strandra és onnan startoltunk el
Barnával. Egy ideig élvezkedtünk az öbölben, aztán csináltunk egy boruláspróbát is: párhuzamosan
álltunk a hullámokkal és nem csináltunk semmit. Jöttek is a reményteljes próbálkozók, de maximum

megdobni bírták a kajakot, megborítani nem. Kieveztünk, hogy más is be tudjon jönni élvezkedni. Nej
egyből nemet intett, neki ugye hullámfóbiája van. Dórának lett volna kedve hozzá, bele is vágtunk.. de
itt bizony csúnya hiba történt. Már bent ültünk a kajakban, irányban is álltunk, csak éppen egy kicsit
még megfeneklettünk a parti kavicságyban. Egy erősebb lökés kellett volna, de Barna pár méterre
álldogált, Nej meg fényképezni próbált. Hiába ordítottam torkom szakadtából, csak Barna hallotta meg,
de mire odaért, már elkapott minket egy hullám és kiborított a csónakból. Dóra becsületére legyen
mondva, még egyszer megpróbálta, de most már irányra sem tudtunk állni, egyből oldalra fordultunk
és megint beleborultunk a vízbe. Na, ekkor lett elege a csajszinak, én pedig dühösen vágtam földhöz az
evezőt.
A számomra létező legmagasabb prioritású feladat, hogy normális, fóbiáktól mentes embereket
neveljünk. Azért akartam bevinni Dórát a magas, de előtte tesztelt veszélytelen hullámok közé, hogy
megtapasztalja, a hullám tehetetlen a kajakkal szemben és az egész hullámlovaglás egy végtelenül jó
móka. Ehelyett az történt, hogy rögtön a parton, ahol éppen törő hullámok vannak, kétszer is
beleborultunk, mert a család másik két tagjának nem esett le, hogy szükség van a segítségükre - én pedig
hülye voltam, hogy indulás előtt nem szerveztem oda mindenkit, hogy segítsenek. Magyarázhatom én
ezután, hogy a kajak alja íves, így ha az felfekszik a kavicson, akkor persze, hogy pillanatok alatt borul
az erős hullámokban; de ha vízen úszunk, nincs olyan erő, amely fölboríthatná - eltekintve attól a
vihartól, amelyik képes levegőbe emelni közel kétszáz kilót. Ez a magyarázat sajnos a józan észen
keresztül hat - de a fóbia mélyebben épül bele az emberbe. Lányomban csak annyi fog megmaradni,
hogy kétszer felborult - ergo félni fog a tengeri hullámoktól. És a félelemnek nagyon sok ideje lesz
beleépülni a gondolkodásába, mivel ma volt az utolsó nap, legközelebb csak egy év múlva lesz
lehetősége újra próbálkozni. (Kaszkadőrök között is nagyon kemény szabály, hogy bukás után
_azonnal_ újra kell próbálkozni, hogy ne alakuljon ki a tudat által kontrollálhatatlan félelem az
illetőben.)
DÓRA AZÓTA IS KIMARADT A KAJAKTÚRÁKBÓL.
Azt hiszem, nincs kifejezés leírni, mennyire dühös voltam. Most, amikor pár órával később írom ezt a
jegyzetet, még most is törni-zúzni tudnék tehetetlen dühömben. Nagyon kicsi, csak egy fél méter
hiányzott volna és most lenne egy felszabadult, félelmektől mentes lányom... ehelyett van egy olyan
gyerek, aki jövőre, és valószínűleg utána se lesz hajlandó tengeren vízre szállni, ha egy kicsit is
hullámzik a víz. Megismételhetetlen élmények sokaságától fogja megfosztani magát, mert a félelem
mélyebben fog beleépülni a gondolkodásába annál, hogy a józan ész képes legyen kiűzni. És mindezt
értelmetlenül, mert én _tudom_, hogy ez a kajak a vízen nem borul.
No, az időjárás éppen megfelelő hátteret biztosított a dühöngésemhez, az ég beborult és egy idő után el
is kezdett esni az eső.
Ha eddig robbanás környékén volt a hangulatom, ettől teljesen életveszélyes lettem. Előjött a szokásos
önsajnálatom, hogy itt vagyunk, a főszezon kellős közepén Horvátország legnaposabb területén,
bevállaltuk érte a szezon két, közlekedésileg legzűrösebb szombatját. Erre kifogunk egy olyan trágya
időt, hogy a hét felében sűrű, fekete felhős az ég, állandó a szélvihar, a tenger pedig egy naptól eltekintve
viharos. Dühösen fel is szereltem a kocsira a kajakot, tőlem ott rohad meg a tenger, ahol van.
Az a legnagyobb baj, hogy nem tudunk úgy jönni, hogy hopp, gondolunk egyet és jövünk. Mindenkinek
szoros időbeosztása van, ezeket kell valahogy összeegyeztetni. Csak arra tudunk játszani, hogy
főszezonban jó idő van. Ehhez képest tavaly novemberi időjárást fogtunk ki augusztusban Porecsben,
idén pedig pont ezen a héten szakadt meg a 3 hetes zavartalan kánikula. Melegítőt végülis nem kellett
húznunk az érkező hidegfront miatt, de az erős szél, a sok felhő pont azt tette lehetetlenné, amiért
jöttünk: a kajakozást a szigetek között.
A legfurcsább az egészben az, hogy ez már a második év, hogy az előszezonban kapunk ki zavartalan
kánikulát és a főszezonban fogunk ki gusztustalan időt. Ebben az a kellemetlen, hogy előszezonban

szoktunk olyan helyekre menni, ahol alternatívaként sok a kirándulási lehetőség, főszezonban pedig
inkább a strandra, a pihenésre hajtunk. Emiatt lett az is, hogy elviselhetetlen kánikulában kirándultuk
be Közép-dalmáciát júniusban és szeles, felhős időben morgok a mokalói teraszon, augusztus elején.
Na mindegy, felpakoltam a kajakot, majd sör mellett nekiálltam útvonalat tervezni. Röpke egy óra alatt
sikerült is ránézésre jó útvonalat találnom és ezt minél kevesebb megállóval az iGO értésére adni. A
nagy örömre bóbiskoltam is egyet. Délután papírmunka (fizetés, check-out), pakolás.
Este krőzusként vonultunk le az étterembe: tegnap ugyanis úgy vettem ki pénzt az automatából, hogy
legyen elég a kocsmaszigetre és a vacsorára is - de a hullámok elmosták a szigetelést. Így viszont bátran
rendelhettünk vacsorakor: beugrott egy kétszemélyes haltál, egy bifsztek, beszálltam én is a
vegetáriánus salátámmal meg a prosekemmel, aztán banán splitek... dőzs. 450 kuna. Tipikus utolsó
vacsora.
Odafent még kártyaparti. Közben már a hétvége tervezése. A csajok bejelentették, hogy vasárnap evezni
akarnak a Dunán. Ugye, nekik hatalmas deficitjük van és a ráckevei dunaág legalább nem hullámzik.
- De mit fogtok ti, fiúk, enni? - érdeklődött Nej.
- Majd csak találunk valamit - vontam vállat. (Ja, pizzafutárt biztosan.)
- Inkább ti mit esztek? - kérdeztem vissza - egész nap csónakon lesztek. Azt eszitek, amit fogtok?
- Evezőt?? - értetlenkedett Nej.
Ez annyira jó beszólás volt, hogy majd megevett a fene, amiért nem én mondtam.
Péntek este nem csak mi csaptunk a maradék pénzünk seggére, a kempingből irgalmatlan orditozás,
duhajkodás hallatszott fel. Még egy jó pont a klimának: ugye lehet zárt ablak mögött aludni. Nem is
tudom, hogyan fogunk visszaállni a kemping életmódra. (Illetve sejtem: ha bejön a házvásárlás, akkor
másra már úgysem lesz pénzünk.)

2006.08.04 SZOMBAT
Igen elgyötörten ébredtem. Két álomra is emlékszem. Az egyikben emberrablók raboltak el egy öreg
tudóst, egy fiatal nőt, egy nagydarab hím gorillát és engem. Mivel a gorilla már egy éve nem volt nővel,
így lovagias kényszerből nekem kellett megküzdenem az alfa hím szerepért a bestiával. A vége az lett,
hogy a nő annyit affektált, míg végül átengedtem a gorillának.
A másikban meg összejöttem az ötvenéves Kovács Katival. Méghozzá egy olyan botrányosan előadott
dal következtében, mely után mindkettőnket kidobtak az étteremből.
Hát, nem is tudom. Tényleg nem tudom, melyik volt a jobb. Leginkább felébredni.
Korán keltünk, hosszú út várt ránk. Bosznián keresztül gondoltuk hazamenni, a Neum-MetkovicMostar-Sarajevo-Zenica-Doboj-Dakovo-Eszék-Udvar-Budapest vonalon. Egy hosszabb megállást
terveztünk, Mostarban. Naív dolog volt. Az első dugó már Neum előtt tiszteletét tette, igaz, ez csak egy
dugócska volt, különösen a többihez képest. Tankoltunk, aztán irány Metkovics. A határnál kaptunk
ízelítőt, mi vár ránk: negyven percig álltunk sorba, míg végül át tudtunk jutni. Túloldalon szintén hamar
megkaptuk a leckét: az első 50-es tábla utáni kanyarban már ott vigyorgott a rendőr.
Elaraszolgattunk Mostarig. Már itt feltűnt egy tipikus bosnyák autós elnyomorodás: néhány sofőr gondolom én - annyira elunta az állandó rendőri vegzálást, hogy ráálltak hatvanra és mindenhol azt
menték, akkor is, ha éppen nem élt semmilyen korlátozás. Ők voltak a ballagók. Elég idegesítőek tudtak
lenni, különösen a hatalmas sorok miatt, melyeket összeszedtek maguk után.

Mostar... az óváros rész tényleg egy élmény. Egyirányú utcán keveregtünk el egy fizetőparkolóig, onnan
nem volt már messze a híres híd. Felmásztunk a környező sziklákra, bemásztunk a híd alá, körbejártuk
rendesen. Aztán átmentünk a hídon, végigsétáltunk az ódon bazársoron, betértünk a felső részen
szerénykedő mecsetbe. Meghitt, csendes sarkot találtunk, a hangulatos, növényekkel benőtt udvarról
pont ráláttunk a hídra. Üldögéltünk ott egy kicsit.
Visszafelé még megvártunk egy ugrót, lefényképeztük mindazon köveket, melyek idefelé kimaradtak
a szórásból - szóval beleszagoltunk alaposan a hangulatba. Melyhez azért hozzátartoztak a purdéjukkal
a hónuk alatt erőszakosan kolduló roma asszonyok és a szintén erőszakosan kolduló nagyobb roma
kölykök is.
Az óvárost elhagyva már nem volt ilyen kellemes az összkép. A város meglehetősen sivár arcát mutatta,
viszonylag sűrűn futottunk bele kilőtt, romos épületekbe.
Egyébként tényleg látszik, hogy szegények. Minden faluban ott virít a ‘Vulkanizator’ tábla...
emlékszem, fiatalkoromban még nálunk is vulkanizáltak öreg autógumikat, de ma már a biztonság
mindenkinél megér annyit, hogy nem futóznak házilag.
A város után jött egy 20 kilométeres nagyon kellemes szakasz. A Neretva-völgy tényleg szép és
szerencsére pont akkor a forgalom is laza volt.
És igen, a hír igaz. Sok a rendőr. Az utakon szinte végig 60-as sebességkorlátozás van, melyet egész
egyszerűen képtelenség betartani ilyen hosszú távon. Tudják ezt a zsernyákok is - és büntetnek
szorgalmasan. Saját zsebre, persze. Hiszen a Balkánon vagyunk. (Ja, hogy nálunk is ez van? Mondta
valaki, hogy mi nem vagyunk a Balkánon? Mármint mentalitásban.)
Aztán besűrűsödtünk, jött néhány meglepetés alagút is (hosszú és kivilágítatlan), végül úgy döntöttünk,
nem a magunkkal hozott hideg kajára bukunk rá, hanem megállunk útközben egy étteremnél. Nem
bántuk meg, a horvát viszonyokhoz képest jóval olcsóbban ettünk, igen finomakat.
Gyakorlatilag ezzel vége is lett a pozitív élményeimnek az országból. Szarajevóban ismét dugó, nem is
kicsi. A Zenica/Tuzla lehajtó már sok-sok kilométer távolságból be volt dugulva. Természetesen a sor
mellé kitelepültek az agresszív koldusok, cigányasszony gyerekkel, sebeit mutogató fiatal srác... A
továbbhaladásért igen meg kellett harcolni, több szálon is összefutottak a várakozó autók. Itt durván
egy órát álldogálltunk, valószínűleg koccanás miatt. (Legalábbis egyszer láttam félreállított behorpadt
autókat - bár nem tudom, hogy ez az ok volt vagy az okozat?) Utána jött egy rövid autópálya. (Gonoszul
megjegyeztem, biztosan azért építették, hogy legyen értelme a határon kirakott 130-as korlátozást jelző
táblának is.) Itt ugyan száguldhattam volna, de valamiért elmozdult a kajak a tetőn, megállni meg nem
tudtam. Később javítottam a rögzítést, utána már mehettünk. Volna. Dobojnál ugyanis megint dugóba
kerültük, most az egyszer megmagyarázhatatlanul. A sor hihetetlenül hosszú volt, bőven nem láttuk az
elejét. Araszolások váltogatták egymást hosszú ácsingózásokkal, mindez jó 20 kilométeren keresztül.
Végül kiderült, mi történt: egy marha hosszú esküvői menet fogta le az utat lassú vánszorgással,
dudálgatással. Azt a főutat, mely Szarajevót köti össze a horvát és a szerb határral. Elsőre cifra
káromkodások tolultak az ajkamra, de aztán legyintettem: ez pont egy olyan esemény, mely önmagában
hordozza a büntetését.
De amikor a határ előtt tíz kilométerrel megint beállt a sor és többen is csak életünk kockáztatásával
tudtunk előzgetni egy-egy autót... majd kiderült, hogy egy újabb vicces kedvű násznép leszűkítette az
utat és a keresztülhaladó autósok meghajigálásával áldoztak a termékenység istennőjének..., na ekkor
már nem fogtam vissza magamat. Nem írom le, miket mondtam, mert még az emlékébe is belepirulok.
De hidd el nekem, van hozzá tehetségem. Ha csak egy tizede valósulna meg, már nem élne ember azon
a környéken. Legalábbis nem emberi módon. A gondolat koncepciója aköré épült, hogy bárcsak
szakadna rá ez a büdös ország a benne lévő összes sült parasztra; aztán erre applikálódtak a reneszánsz
ornamentumok és a barokkos szőlőindák. A díszítések leginkább a sebességkorlátozó táblák roppant

szorgalmas kirakosgató embereit hozták bizalmas viszonylatba az utakon lesben álló rendőrökkel,
segédeszközként gumibotot és egy bizonyos lótestrészt megemlítve - amíg végül össze nem állt a
mestermű. A násznép meg közben mosolygott és végiglocsolta büdös pálinkával a kocsinkat.
Ha esetleg úgy gondolnád, hogy kulturáltabban is viselkedhettem volna, közlöm, hogy ekkor már tíz
órája tartózkodtunk az országban és nekem már nagyon mehetnékem volt. Még egy ijesztő adat: a
Neum utáni 210 kilométert hét(!) óra alatt tettük meg. Ha levonom belőle Mostar és az ebéd együttesen
másfél óráját, még mindig elég durva átlagsebesség jön ki.
Aztán persze a sötétben eltévedtünk a határ előtt, köszönhetően az alig látható cirill betűs tábláknak és
a nagy forgalomnak, melyben nem volt idő táblákat böngészni. Itt szívok vissza minden sértést, melyet
az iGO-ra szórtam eddig... ha ő nem visít minden sarkon, akkor ma már lehet, hogy Belgrádban élnék.
Azt hiszem, különösen vonzom az excentrikus figurákat. Hajnalban, az ENSz katonai objektumaihoz
hasonlatos bosnyák határon kiabált át a szembejövő német autóból egy hapi, hogy ő is pont ilyen kajakot
akar, mennyiért vettem? Visszakiabáltam, hogy ‘zweihundert tausend forint’. Ekkor nekiállt hőbörögni,
hogy mondjam meg euróban. Erre már csak annyit mondtam, hogy ‘Oh, no...’ aztán nyomtam egy kövér
gázt. Alig álltak vagy tízen ugyanis mögöttem, hasonlóan elgyötört arcok, mint én.
Az út horvát része viszonylag eseménytelen volt... hacsak az nem számít annak, hogy valószínűleg az
ország összes súmaherjét kifogtam Dakovo és Eszék között, mentek mint az erőspaprikával felturbózott
ló. (Én is nyomtam neki olyan 110-zel, de nem győztem lehúzódni. Egyébként koromfekete sötét volt.)
A magyar szakasz adta meg a kegyelemdöfést. Az utak minősíthetetlenül szarok voltak. Alig vártam,
hogy elérjünk a 6-osig, botor módon azt hittem, majd jobb lesz. Hát... nem. Útépítés útépítés hátán,
sunyi, magas szintkülönbségek, mindez teljesen sötétben, a szembenjövők égve hagyott fényszóróival
körítve. A magyar közlekedési morálról eddig sem volt túl jó véleményem, de ezt sikerült még tovább
rontani. Amennyi barom jött velem szemben, felkapcsolt fényszóróval... hihetetlen. Régebben szokásom
volt, hogy csak távolról villantottam az ilyenekre, mert a közelről ráfényszórózás már balesetveszélyes
- és azt azért már mégse. Ezt a szokás ezen éjszakán szüntettem meg. Aki a sokadik villantás után sem
kapcsolta le a reflektort (volt, hogy a mögöttem jövővel együtt villogtattunk), az megkapta viszonzásul
az én reflektorom fényét is.
A mögöttem jövő, az egy külön élmény volt. Nem elég, hogy alig láttam, alig bírtam koncentrálni, de
az autós úgy döntött, hogy rámtapad és úgy evickél át ezen a vacak szakaszon, melyet úgy hívnak, hogy
Magyarország. Ha már próbáltál sötétben, kitáblázatlan, felújítás alatt álló úton, irgalmatlan gödrök
között közlekedni, úgy, hogy mindhárom tükörből elvakít a szorosan mögötted haladó autó fénye akkor sejtheted, milyen lehetett. Előzni, azt nem akart a bestye - végül egy faluban kénytelen voltam
kiállni teázni, hagy menjen el jó messzire. De legalább elmenőben a vészvillogóval megköszönte a
felvezetést.
Végül hajnal kettőre értünk haza. Öt óra körül tudtam csak lefeküdni: addig kívül-belül remegtem.
Hiába ittam egy sört meg pár pohár bort, a remegést csak egy hosszú forróvizes zuhany enyhítette.
Azt hiszem, soha többet nem jövök Bosznia felé. Ennél bármi jobb. Még az éjszakai autópályázás is.

Most különösen van értelme összefoglalni, mert nem szeretném, ha az a hangulat maradna meg, amely
az írás végén lejött.
Maga a nyaralás nagyon jó volt, ha az időjárástól eltekintek, akkor megkockáztatom, hogy az eddigi
legjobb a horvát nyaralásaink közül. A hely eleinte nagyon tetszett, a bosszantó apróságok (szárítókötél,
mikró, fagyasztó hiánya, távoli élelmiszerbolt) sem tudtak sokat rontani rajta. Olyan... egyből otthonos
volt. Hogy azért, mert van némi hasonlóság a Balaton északi partja és Orebic környéke között... nem

tudom. Az emberek kedvesek voltak, a kilátás a teraszról kellemes, a strand, a bár jónak tűntek. A borok
váratlanul finomak voltak... pedig nem igazán bíztam bennük. Egy olyan országban, ahol az egyik
legnépszerűbb bor egy édes vörös, én helyből nem igazán bízom. Ennek ellenére a Peljesac megmutatta,
hogy tényleg olyan borvidék, amellyel számolni kell. És jövő nyáron valószínűleg már ihatok is bort...
Ha az utolsó 2-2,5 nap nem rontotta volna el a kedvemet, azt mondanám, megtaláltuk az egyik állandó
helyünket. Még így se kizárt... hiszen a legdurvább kedvrontó az időjárás volt. Habár...
Ez megér egy jókora kitérőt. Először is, akit nem zavartak a hullámok, az lehet, nem is érezte vészesnek
az időt. Melegnek meleg volt, a vihar éjszaka tombolt, a felhők legkésőbb délutánra elhúztak... a
tengerbe nagyon beúszni ugyan nem igazán lehetett, de a hullámfürdő elég szórakozást nyújtott.
Aztán kicsekkoláskor megkérdeztem Sabinát.
- This was a very windy week, wasn’t it?
- Yees.
- And the waves were big. This is usual here, or not?
- Oh, very usual - mosolygott vissza.
Csak, hogy mihez tartsuk magunkat. Egyébként ez egy nagyon fontos információ volt.
Alapjában változtatta meg a hozzáállásomat. Így ugyanis még örülhetek is a dolgok alakulásának:
- Hogy az első délután, az első evezőcsapásoknál viszonylag sima volt a tenger.
- Hogy az első hosszabb nyílt tengeri úton szolíd hullámverés fogadott, mely megadta azt az érzést,
hogy kezelni tudjuk a hullámzást.
- Hogy ezután jött egy hullámmentes nap, mely során becsavarogtuk a szigetvilág egy részét és
elkezdtük magunkat otthon érezni benne.
- Hogy a rákövetkező igazán hullámos nap során már volt annyi rutinunk, hogy nem jöttünk zavarba
az igazán extrém körülmények között sem.
- Hogy a végére agyilag/fizikailag lettünk olyan kemény legények, hogy csak a bóraveszély kergetett ki
a partra.
Mindez annyira igaz, hogy legszívesebben már holnap mennék vissza és tojnék az összes hullámra.
Amíg nincs bóra, addig nincs ellenfél.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/MOKALO2006

Előljáróban, mi is ez a Microsoft MVP dolog? (MVP: Most Valuable Professional.)
Egész pontosan ez egy évente adható cím , melyet a Microsoft osztogat azoknak az embereknek, akik
nagyon otthon vannak valamelyik Microsoft technológiában és hajlandók ezt a tudást valamilyen
módon - előadás, webcast, blog, újságcikk, levelezőlista, szakkönyv - másokkal is megosztani. Máshogy
közelítve, olyan hiteles - külsős - személyiségeket jelent egy adott témakörben, akiknek mérvadó a
véleményük.
Azaz a 'big man in the community' kategória.
ÉN 2006-BAN KAPTAM MEG ÉS 2011-IG MINDEN ÉVBEN SIKERÜLT MEGÚJÍTANOM. AZUTÁN
MEGVÁLTOZTAK A VISZONYOK.
Rendszeresen szoktak lenni lokális - esetemben kelet-európai - illetve globális MVP összejövetelek. A
találkozóknak kettős céljuk van: a lokálisak inkább a szociális háló építgetéséről, foltozgatásáról
szólnak, míg a globális találkozók a redmondi főhadiszálláson már sokkal erősebben szakmaiabbak. Itt
kapunk betekintést abba, mi fortyog a katlanban, mi várható a közeljövőben. De legalább annyira
fontos, hogy itt próbálnak belőlünk kiszedni annyi visszajelzést, amennyit csak tudnak. (A tapasztalat
azt mutatja, hogy egy MVP visszajelzése kifejezetten komoly súllyal esik latba. Ahogy Steve Ballmer
fogalmazott egy megbeszélésen: "Az igazi MVP úgy kérdez, hogy az gyakorlatilag már követelés.")

Kicsit későn tudtam meg, hogy szeptemberben MVP találkozó lesz Moszkvában. Ebben egyfelől
szerepet játszott az, hogy augusztusban nyaraltunk, illetve a műtétemre koncentráltam - másfelől
becsúszott egy adminisztratív baki: nem kerültem fel az MVP levlistára, így csak szóbeszéd formájában
jutott el hozzám a hír. Mondjuk nem igazán aggódtam, hiszen így is volt valamivel több, mint 3 hetem.
(Az egy pillanatig sem volt kétséges, hogy megyek-e: az MVP lét egyik előnyének pont azt tartom, hogy
kinyílik az infomunkás jóember előtt a világ.)
Aggódni akkor kezdtem, amikor megtudtam, hogy Oroszországba vízum kell.
Pánikolni pedig akkor, amikor elkezdtem utánajárni, hogyan is lehet hozzájutni.
Nos, valahogy így nézett ki a koreográfia:
- Ahhoz, hogy regisztrálni tudjam magamat, meg kellett adnom a pontos érkezést, visszaindulást és
egyéb repülési adatokat. Azaz meg kellett vennem a jegyet.
- Ahhoz, hogy vízumot kapjak, be kellett mutatnom a vócsert, a vízumot ugyanis pont annyi napra
adják, amennyit a vendéglátód visszaigazol.
- Ahhoz, hogy vócsert kapjak, regisztrálnom kell.
Tehát: először megveszem a repülőjegyet oda-vissza. Tulajdonképpen blindre, mert semmi garancia
nincs arra, hogy 3 hét alatt megjön a vócser és megkapom a vízumot. De bátraké a szerencse. Egy nap
elment azzal, hogy megkerestem a legolcsóbb, időben illeszkedő járatot. Természetesen jól el is böktem,
de erre az egész szervezésre jellemző volt, hogy először cselekedtem és csak utána gondolkodtam.
(Visszafelé volt gép reggel meg este. Én a reggelt választottam, így viszont izgulhattam, hogy
Szentpétervárról indulva odaérek-e reggel fél kilencre a Seremetyevóra.) És akkor még nem beszéltem
arról, hogy a végén derült ki, mekkorát is bakiztunk valójában.
Gaba - a társam - ezzel szemben az esti gépet választotta, így egész biztosan kényelmesen el fogja érni,
ráadásul lesz egy plusz napja Moszkvában. A jegy átrakatása viszont 20 rongy.

Mi is kell a vízumhoz? Az ember először tájékozódik a netről. Jól rá is farag, mert két helyen vannak
adatok, mindkettő mást állít. Nyilván ilyenkor az összezavart ember végül beszerez mindent:
igazolványkép, fénymásolatok, vócser, repülőjegy, meg ilyenek. Aztán Gaba szólt, hogy
igazolványképből négy kell, meg legyen utazási biztosítás is... Mire odaértem, alig bírtam el a dossziét.
Mondanom sem kell, a felsoroltak jó része abszolút nem kellett. Végül kaptunk egy csekket, befizettük,
újból sorbaálltunk, kaptunk egy papírt, azzal kellett visszamenni a vízumért. Ha péntekre kértük, akkor
még felárat sem kellett érte fizetni, mert pont belefértünk az időbe. A repülőgép szombat reggel indult...
A nagy kapkodásban vettem észre, hogy rendesen benéztem a Szentpétervár-Moszkva távolságot,
emiatt gyakorlatilag az utolsó pillanatban kellett átkavarnom a regisztrációmat. Aztán még kavartam
egy kicsit a vonatjegyekkel is... Valószínűleg Oleg már nem szeret annyira. Remélem, nem vesztette el
a fonalat, mert akkor én se fogom szeretni.
Mondjuk egy kicsit durva baki, hogy pontos menetrend, előadások, időbeosztás, azaz olyan infók, hogy
ki mikor hol lesz és meddig, szóval ez a papír csak az utolsó napon érkezett. Kicsit kevesebbet
szerencsétlenkedtünk volna.

2006.09.23. SZOMBAT
Hajnali ébredés, konyhában basszushangon beleüvöltve az el-eltűnedező szürkületbe: "puszty vszigdá
búgyet szolnce, puszty vszigdá búgyet Nyéva!!".
Hülyeségszint beállítva.
Karambol a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Mikor máskor? Szerencsére nem vészes, az adrenalinom meg
egyébként sem volt még megfelelően magas.
A repülőgépen orditó gyerek két sorral előrébb - tudtam, hogy ordító gyerek mindenhol van... na de
repülőn? Mindenesetre a porszívó hatás működött. Egy ideig.
ÁLLÍTÓLAG A KISGYEREK AZ ANYAMÉHBEN OLYAN ZÚGÓ HANGOT HALL, MINT AMILYET A PORSZÍVÓ AD
KI MAGÁBÓL. EZZEL A HANGGAL LE LEHET CSITÍTANI A BÜDÖS KÖLYKÖT, HA NAGYON SÍR.
A felhők fentről... mint megannyi karfiol.
Kaja, ital, kávé, ital... Meglepően jó az ellátás. A kései fekvés miatt kávéhegyek jönnek. Varsó környékén
már a harmadik.
Szent István Korona vörösbor, szentkirályi ásványvíz - ebből egy fröccs kapásból felér egy boldoggá
avatással.
A kisgyerek egész jól bírja. Valószínűleg kevesen mondhatják el magukról, hogy ilyen fiatalon már
végigordították a térképet Kassától Moszkváig. A szülők szemlátomást torokerősítésre gyúrnak. A
mögöttem ülőt mindez nem zavarja, szolídan horkol. Jó lenne nekem is hunynom egy kicsit, de a kávé
már a fülemen folyik kifelé.
Meg kell dolgoznunk a belépésért. Ki kell töltenünk egy ún migration card nevű valamit. Ez egy űrlap,
csak és kizárólag cirill betűkkel.
Technikák:
- Puszta kézzel szögbeverős: elővettem a magammal hozott orosz kéziszótárat és lefordítottam a
rubrikaneveket.
- Rutinos: kért a stewardesstől egy mintát.

- Szemfüles: észrevette, hogy a szintén cirill betűkkel írt vízumokon ugyanazok a jelsorozatok vannak.
Első impresszió még a levegőből: a táj egyáltalán nem annyira Mordor, mint ahogy elképzeltem. Aztán
meglátjuk, az emberek milyenek.
Hoztam a GPS-t, de minek. Az iGO nem ismeri Oroszországot. Aztán később kiderült, hogy úgy
általában az egész országban tilos a polgári GPS.
Gyors felkészülés társalgási témákra - milyen is jelenleg a magyar helyzet. Megfelelő kifejezés keresése:
bloody stupid bollocks. Ez jó. Angolul kevésbé értőknek: átkozottul hülye heregolyók. Talán elég lesz.
CSAK HOGY KÉPBEN LEGYÉL: MAGYARORSZÁGON PONT EZEKBEN A NAPOKBAN VOLTAK AZ OKTÓBERI
SAJNÁLATOS ESEMÉNYEK, AZAZ AZ ELKÚRTUK FORRADALOM.
Útlevél ellenőrzés az orosz reptéren. Csajszi belenéz az útlevélbe, rámnéz, visszanéz az útlevélbe, röhög.
Szimpatikus. Aztán elkomorodik az arca, valami nem stimmel a papírjaimmal. Szól a mellette ülő
főhadnagy csajszinak. Ez már vérbeli profi, ékszerész nagyítót csippent a szeme elé, milliméterről
milliméterre átpásztázza az igazolványt, majd visszadja az előző csajszinak. De az nem bír magával,
még mindig nem tetszik neki az útlevél. Szól a többieknek, így most már a bódéban ülő mind a négy
ember az én útlevelemet nézi. Gabát, velem szemben teljesen hanyagolják. Aztán meggyőzik egymást,
beengednek.
A túloldalon már várnak. Többen is. Taxisok bősz csoportjai ajánlkoznak fel, hogy bárhová elvisznek,
csak messze legyen. Végül megtaláljuk az MVP Open Days táblát markolászó csajszit és innentől már
sínen vagyunk. Illetve négy keréken.
Leningradszkij proszpekt... 16 sávos sugárút. Bedugulva. Szombaton.
Végre megvan, miért hívják azt a bizonyos autókategóriát városi terepjárónak: a helyiek simán átvágnak
ezekkel a dimbes-dombos, bokros elválasztósávon.
Rengeteg húszemeletes. Vakolatlan téglából. Türelem bőven akad errefelé.
Szálloda, adminisztráció, este nyolcig szabad program. Gabával bevettük magunkat a belvárosba.
Első pofáraesés: a metróállomások. Oké, a neten van egy csomó fénykép... De teljesen más élőben
befutni egy-egy ilyen állomásra, látni, hogy ezekben a csodás terekben emberek nyüzsögnek, teljes
természetességgel használják.
Dinamo stadion mellett mentünk le a föld alá. Az egész környéket katonák biztosítják. Itt most vagy
focimeccs lesz vagy Gyurcsány jön a masszív híveknek szónokolni.
OKTÓBERI SAJNÁLATOS ESEMÉNYEK, UGYE.
Kijöttünk a besaccolt állomáson és nem találtuk a Vörös Teret. Valahogy úgy képzeltük, hogy a tornyok
majd kimagaslanak messziről. Elindultunk erre, aztán arra, de egyik irány sem tetszett igazán. Végül
odamentem egy forgalomirányító rendőrszerűséghez, hogy 'pazsalujsztye, ggye krasznaja plosagy'?
Erre nézett hülyén, majd bizonytalanul körbemutatott. Az egész az.
És tényleg, pár méter gyaloglás után meg is találtuk a bejáratot. Innentől nem volt nehéz, gyakorlatilag
körbemászkáltuk a komplexumot, kicsit bő ráhagyással, átkeveredtünk a szemben lévő sziget
túloldalára is - ez külön jó ötlet volt, ide később a többiekkel nem jutottunk el. Összességében szép volt,
de más, mint amilyet vártunk. Én arra tippeltem, hogy ódon, ütött-kopott lesz, ahol a lepusztultságon

átragyog a régi szépség. Ehelyett tiptop volt minden, felújítva, újraépítve, ahogy kell. De nem tudtunk
felhőtlenül eltelni a látvánnyal, mert lépten-nyomon toronydaruba ütköztünk és építkezéseket lezáró
alumínium falakba. Mintha egész Moszkva egy nagy építési terület lenne.
Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy szemmel láthatóan izgalmas épületek bújnak ki a föld alól. Az
orosz építészek bátran kísérleteznek, használják a ferde és görbe vonalakat.
A Moszkva-folyó egyik hídjáról megpillantottam a Moszkvai Egyetemet. (Leánykori neve
Lomonoszov.) Aznap már másodszor... de hamar kiderült, hogy egyik sem az. Remélem, időben szólok,
hogy bárki, aki esetleg arra alapozza a városjárást, hogy a bazi magas, jellegzetes épülettömb majd segíti
a tájékozódásban, felejtse el, mert egyébként soha nem talál ki a városból.
Először a taxiból láttam meg az ismerős kontúrt.
- Ah, Lomonosov University - fordultam a kísérőhöz.
- No - csóválta a fejét - It is only a house.
Aztán a most megpillantott épületről derült ki, hogy ez az egykor volt KGST székház. Majd nem sokkal
arrébb találtunk egy újabb csúcsos felhőkarcoló komplexust, az meg a Leningrád szálló volt. Aztán
ilyesmi forma az Ukrajna szálloda is. Már nem is nagyon reagáltam rá, amikor egyszer tényleg
eljutottunk az egyetemhez. Az ember előbb-utóbb elunja a gigászokat is.
De vissza a mászkáláshoz. Szinte mindegyik utcai árusnál lehet venni érdekes Matrjoska babákat. Pl. a
legkülső burok Putyin, alatta Jelcin, Gorbacsov, Brezsnyev, Hruscsov, Sztálin, Lenin, Miklós cár... és az
alsó kettőt már nem tudtam beazonosítani. Volt Harry Potterben is, de azt már nem szedettük szét az
árussal.
Persze a legszebbek az igaziak voltak.
Nyolc körül indult a közös program, addigra értünk vissza. Amíg vártunk, lementem a bárba, inni egy
pohár sört. Helyi sört csapoltak, mondja a hapi az árat: 16 rubel. Ah, de jó ár... aztán kiderült, hogy
elbökte, 60. Így már kevésbé. (Az arányok: 15 euróért adnak 510 rubelt. Ez olyan 8 forint/rubel körüli
árfolyamra jön ki.)
Gaba szúrta ki, hogy a hotelparkoló őrének géppisztolya van. Ember, hogyan őriznek akkor ezek
katonai objektumokat?
Vacsora a Yolki Palki étteremben. Kellemes környezet, hagyományos orosz ételek, népviselet, meg
ilyenek.
Ülök az asztalnál és hallgatom... amikor egy cseh meg egy litván vetélkednek, ki tud több orosz szót...
mellettük egy olasz meg egy magyar csak vigyorog, mint a tejbetök... És időnként kijavítja őket.
Azt hiszed, ez már elég cifra? No, képzeld el a következöt: Észtországnak, Lettországnak, Litvániának
egy MVP leadje van. A lettek, litvánok úgy-ahogy értik egymást, az észtek más nyelvet beszélnek.
Oroszul mindannyian tudnak, de...
Tehát, a litván MVP lead az észt MVP-vel angolul társalog. Igenám, de ekkor odaül az asztalhoz az
orosz MVP lead, aki miatt mindannyian átváltanak oroszra. Kész bábel.
Azért egy szót velem is megtanítottak: prieka. Ezt kell harsányan a levegőbe kurjantani, ha egy litván
illetővel bedobtok egy vodkát. A nyelvtudásért mindent... gyakoroltam is rendesen.
Cserébe elmagyaráztam a különbséget az ‘egészségedre’ és az ‘egész seggedre’ között. (Magát a szót a
szorgalmas lead már ismerte.)
No, szóval jó buli volt. Ahogy néztem, Gaba nem annyira élvezte, legalábbis az, hogy ötpercenként
lefejelte az asztalt az álmosságtól, finoman erre próbált utalni.

Mi, többi gyarló ember, ettünk, ahogy kell. (Ilyenek voltak: svédasztalos rendszerben valami halból
készült húsgombóc, sült nyúldarabok, mindenféle nyers hal, azonosíthatatlan saláták, pirog, kvasz... Ne
tudd meg, milyen görcsösen kapaszkodtam a főtt virsli, krumplipüré kombóba.)
És természetesen vodka, ásványvíz helyett.
Végül este 11-kor lett vége, busz vissza a szállodába.
Gaba a liftben szundított egy kicsit, aztán mindenki más is, a szobájában. Mármint a sajátjában.

2006.09.24; VASÁRNAP
A természet mintha nem venne tudomást az időeltolásról. Reggel hétkor még sötét van és köd. Tíz óra
felé kezd felszállni. Mivel még nem állítottam át a mobilt, ez nálam 5, illetve 8 órát jelent, azaz a
természeti jelenségek ebben a koordinátarendszerben teljesen rendben vannak.
Bőséges reggeli után busszal vittek ki minket a Microsofthoz. Elég messze van, az út önmagában is egy
városnézés. Mit is mondjak... Érdekes város. Gombamódra nőnek a felhőkarcolók, a húszemeletesek
törpének tűnnek mellettük. És még mindig nem ritka a kistégla falazóelem.
Regisztrációkor csomag: benne ajándék esőkabát. De jó, két nappal ezelőtt vettem éppen. Gaba viszont
nem győzött vigyorogni: nem hozott esőkabátot, a meteorológia meg keddre szeles, esős napot jósolt.
Bevezető előadások: az orosz MVP főnök, Szasa, utána a globális MVP főnökhelyettes, Karen, aztán egy
lelkesítő szózat a helyi Microsoft egyik emberétől (Vlagyimír), végül a very lelkes emberek
kitámolyogtak és rátapadtak a kávéstermoszra.
Volt kávéautomata is, mégpedig a darálós fajtából. Na, ezzel nem volt könnyű barátságot kötni.
Megnyomtam a gombot... rövid gondolkodás után kiszórta a cukrot. Igen, jól figyeltél, pohár nem volt.
Odavetődtem a vízautomatához, kitéptem belőle egy műanyag poharat és bedobtam a kávéautomatába,
reménykedve, hogy valamennyire azért hőálló. Az utánam jövő nem volt ennyire találékony, döbbenten
nézte végig, hogyan csorognak ki egymás után a kapucsinójának komponensei. Természetesen a
következő ember már képben volt, hozott egy porcelán poharat és azt tette be a gépbe. Na, ő volt az
egyedüli, aki kapott a géptől műanyag poharat is. Apró szépséghiba, hogy a műanyag pohár a
porcelántól nem tudott a helyére csúszni, így a nemes kávé az oldalán csorgott végig.
A legyőzött emberiség visszavonult az előadóterembe.
Megjött az első szakmai előadás. Egy építész (architect :-) srác ment végig egy fejlesztésen: linq
adatbázis kapcsolat, virtualearth sdk, ajax programozási technikák - azaz ingatlan adatbázis
összekapcsolása műholdtérképes rendszerrel. Természetesen a google maps kifejezést kerülték, mint a
tüzet.
A következő szünetben győződhettünk meg róla, hogy az emberiséget nem szabad leírni. Az előző
szünetbéli vereség után meglett a módszer: a porcelánpoharat neki kell szorítani az érzékelőnek. Non
passarant!
Ebédre nagyon finom: görögsaláta, steak burgonya, mindenféle saslikkal. Utána egyenlítettem:
felzárkóztattam a kávékat a zöld teák mellé, most 2:2 az állás. Talán most már tovább fogok látni egy
méternél.
Ebéd után félórás előadás Moszkva történelméről, majd az elmélet után jött a laborgyakorlat:
városnézés.
Kezd városforma kialakulni a ködből. Szombaton láttuk a Kreml környékét, a szállodánál és az
utazásoknál látjuk a szellős részét a városnak... De eddig klasszikus város formát nem láttunk. Most
már igen. Talán még szeretni is lehet. Az látszik, hogy baromi nagy... És az is, hogy sűrűn változtatja a
hangulatait.

Azért furcsa ott mászkálni, ahol valamikor a szovjet hadsereg színe-java vonult fel. Az idegenvezető
megmutatta Sztálin sírját is... ide lehet menni köpködni, feltéve, hogy az ember képes száz méteres
produkcióra. Bár végülis csak akarat kérdése.
Egyik kedvenc képem: valami kriptokommunista faszi szónokolt a Történelmi Múzem előtt, előtte
meglepően nagy tömeg. A fazon mellett cheerladder: egy nyolcvanéves szikkadt mamóka (anyós?), aki
két zászló lengetésével próbálta feldobni a hangulatot.
ANYUKA! IDEÁLL ÉS LELKESEN LENGETI AZT A ZÁSZLÓT. MOSOLYOG, ÉRTI, MOSOLYOG! JA, ÉS A FOGÁT SE
FELEJTSE EL BETENNI!
Megnéztük még az ‘emberi nagyság győzelme az emberi butaság felett’ templomot is. Van rendes neve
is (Megváltó Jézus Temploma), de az előző név jellemzőbb a történetére.
VALAMIKOR ITT ÁLLT A VILÁG LEGNAGYOBB ORTODOX TEMPLOMA. AZTÁN SZTÁLINNAK JOBB ÖTLETE
TÁMADT A TELEK HASZNOSÍTÁSÁRA, EGY SZOVJETEK HÁZA NEVŰ KOMPLEXUMOT TERVEZETT A HELYÉRE.
A TERVRAJZOT LÁTTAM, EGY BAZI MONUMENTÁLIS ÉPÜLETEGYÜTTEST KÉPZELJ EL, MELYNEK A TETEJÉN,
MÁR MAJDNEM A FELHŐK KÖZÖTT EGY ÖTVENMÉTERES(!) LENIN SZOBOR KORONÁZTA VOLNA MEG A
HATÁST. A TEMPLOMOT LEBONTOTTÁK, (BÁR AZ ELSŐ KÉT ROBBANTÁSTÓL NEM DŐLT ÖSSZE. A HÍVŐK
KÖRBEN IMÁDKOZTAK.) AZ ÚJ ÉPÜLETET EL IS KEZDTÉK, DE EKKOR HALKAN KÖHINTETT A TERMÉSZET,
HOGY EHHEZ TALÁN NEKI IS LENNE EGY-KÉT SZAVA. ÚGY INDÍTOTT, HOGY TALÁN KÖZVETLENÜL A
FOLYÓPARTRA, ALAPVETŐEN INGOVÁNYOS TALAJRA NEM KÉNE EKKORA HATALMAS ÉPÜLETET
FELHÚZNI. AZÉRT AZ OROSZ FIÚK NÉHÁNYSZOR NEKIÁLLTAK... DE AMIT FELHÚZTAK ESTÉLIG, LE IS DŐLT
REGGELIG. VÉGÜL SZTÁLINNAK ELEGE LETT AZ EGÉSZBŐL, A GÖDRÖT KINEVEZTE USZODÁNAK, OSZT JÓL
VAN. EZ TARTOTT 1995-IG, AMIKORIS A VILÁG ÖSSZES ORTODOXA ADOMÁNYOKAT GYŰJTÖTT ÉS
ÖSSZEKAPARTÁK A PÉNZT, HOGY PONTOSAN REKONSTRUÁLNI TUDJÁK A TEMPLOMOT. EZ NEMRÉG
ZÁRULT LE, MI MÁR EREDETIBEN LÁTHATTUK AZ ÉPÜLETET. NAGYON IMPOZÁNS... ÉS A TÖRTÉNET IS
HORDOZ NÉMI OPTIMIZMUST.
Vannak tanulságai az útnak. Az, hogy Magyarországról csak ketten mentünk ki, paradox módon nem
sült el rosszul. Ahelyett, hogy magyar majomszigetet képeztünk volna, bele kellett illeszkednünk a
nemzetközi zűrzavarba. Már most biztos, hogy a legközelebbi MVP találkozón biztosan lesz három
ember, akik örülni fognak nekem és elbeszélgethetünk arról, mi is van velünk. Egy újabb élmény: bátran
oda kell ülni ismeretlenhez: ez a státusz innentől könnyen eliminálódik.
Aztán maga a nyelv. Eddig nem sok sikerélményem volt, mert akár a horvátoknál, akár a cseheknél,
akár a szlovákonál vagy az osztrákoknál kellett beszélgetni, mindig szerencsétlenkedés lett belőle: az
angolt nem értették annyira, a németet meg a helyit én nem, szóval kínlódtunk. Itt nem: mindenki
szigorúan angolul beszél. Nincs kavarás, nyelvválogatás. És néha már azt hiszem, kezdek megtanulni
kommunikálni.
Tegnap hagyományos - műparaszt - étteremben voltunk, ma a hivatalos rendezvények után egy
modernebb helyre mentünk: egy műmetróba. Egy kicsit zavaró lehet a sok ‘mű’ előtag, de ilyen
helyeken nem finomkodni kell, hanem lazítani, időt múlatni jó kedvvel.
Az első vodka után megkóstoltam a bort és rögtön javasoltam is a körülöttem ülőknek, hogy váltsunk
arra. A vodka most nem volt olyan selymes, a bor ellenben egy nagyon kellemes argentín Cabernet
Sauvignon volt. (Igaz, egy cseppet agyonbarrikolták, de most pont jól esett az erős tölgy/vanília
kombináció.)

Egy újabb szóval gyarapodott a szókincsem: megkérdeztem néhány körülöttem ülőt, hogy mit vigyek
ajándékba a gyereknek. Erre mondták, hogy ‘tuljskij prjanjik’. A kifejtése erősen zűrös volt, lehetett
mézeskalács, törökméz... végül amikor sikerült vennem, akkor derült ki, hogy töltött mézeskalács.
Maga a vacsora igen diétásra sikerült... aztán kiderült, hogy ezek csak az előételek voltak. (Kaviár, félig
nyers marhahús, hideg saláták. A kaviár egyébként nem akkora durranás: sós ioncserélő gyanta.)
Amikor megérkeztek az igazi cubákok, addigra viszont már mindenki kidurrant. Eat to die. És ha
valakinek kiürült a pohara, egyből utánatöltötték. Ha kiürült egy tányér, hoztak egy telit. Púposat.
Valami ránézésre másfél infarktusnyit. A bort háttérből fel-felbukkanó csajok töltötték mindig újra.
Végül megjelentek a tortaszeletek. Nagy halál.
Az est fő attrakciója a zenészcsapat volt. Népviseletbe öltözött két fiú, három lány próbált jó hangulatot
teremteni.
Ez tökéletesen sikerült is nekik. Igaz, a beszélgetést megnehezítette a hangos zene, de az élmény bőven
megérte. (Mint kiderült, ez egy igen ismert orosz együttes volt, jóval nagyobb annál, hogy kocsmában
zenéljenek... de a mi kedvünkért - meg gondolom, nem kevés zséért - most mégis eljöttek.) Egy nótára
rá is ismertem: anno valamikor ismertem egy ukrán dalt, azt most itt is játszották, de szöveg nélkül.
NEM IS CSODÁLOM, ELÉG TRÁGÁR A SZÖVEGE. A DAL ARRÓL SZÓL, HOGY A FIÚ A HÉT MINDEN NAPJÁN
HÍVJA A LÁNYT MENJEN EL VELE SZÓRAKOZNI - MOZI, KONCERT -, DE A LÁNY MINDEN NAP ELHAJTJA.
AZTÁN UTOLSÓ NAP, AMIKOR MÁR A LÁNY IS HAJLANA RÁ, AKKOR A FIÚ NÉPI EGYSZERŰSÉGGEL KÖZLI,
HOGY HOVÁ MENJEN MOSTANTÓL A KISASSZONY.
A tegnapi észt-litván dominancia után ma román nap, legalábbis a számomra. Aktuális dolgokat
boncolgattunk Gyurival. (Georghe, Romániában security MVP... azért van egy kis áthallás a
kifejezésben.)
Arról beszélgettünk, hogy mekkora nagy ember volt, aki ezt az MVP programot kitalálta. Félreértés ne
essék, nem a mi szempontunkból. A legnagyobbat a kapcsolatban a Microsoft kaszálja. Alapvetően nem
sok pénzért, elviselhető befektetett munkáért cserébe kap egy nagy, külsős csapatot, akik valamilyen
szinten motiváltak, mindannyian jók a szakmájukban és hajlandóak együttdolgozni velük: hajlandóak
megosztani a tudásukat, hajlandóak részt venni fejlesztések tesztelésében... és még sorolhatnám. Meg
hogy hogyan lehet, hogy más cégek még nem léptek meg hasonlót: sem az IBM, sem az Oracle, sem a
Cisco nem próbált még meg közösséget építeni termékeik expertjeiből - pedig, mint látszik, megérné.
Már csak a kapcsolati háló megléte is óriási lehetőség.
Ezen az estén már Gaba is éledezett, elővette a Macbook-ját és a kocsmaasztalon próbált fényképkezelő
szoftvert telepíteni. A román hapi nem is bírta ki szó nélkül:
- He is an Apple MVP?
- No, only an evangelist - jött a válasz tőlem.
Szokás szerint este tizenegykor volt vége, kajával jelig töltve, szesztől elbódulva, a sok társalgástól
berekedve, jókedvűen értem a hotelbe. Szokásos esti program, fényképek áttöltése Vosonicra, elemek,
palmtop, telefon töltőre rakása, napi események lejegyzése.
Már-már lecsukódó szemmel.

2006.09.25; HÉTFŐ
Reggel automatikusan benyomtam a tévét. (Már első nap beállítottam egy orosz zenei adót.) Éppen
Top10 van. Az egyes hit-ek közti átvezetés: bejön egy tank és szembelövi a nézőt.

Érdekes egy világ. Sajnos nincs róla fényképem, de metrón láttam egy plakátot: "Gyere pajtás
metrórendőrnek!" A képen egy égő tekintetű fiatalember, ordít róla az elhivatottság. Láttam egy másik
plakátot, azon meg egy katona nézett elszántan az objektívbe: "Micsoda szakma!" hirdette a képaláírás.
Az utcákon mindenfelé rendőröket látni, figyelik az utakat, járdákat. Ahol kicsit nagyobb tömeg van,
rendszeresen átporoszkál egy-egy lovasrendőr járőr. A hotelportásnak géppisztolya van.
Szóval, azért itt egy kicsit jobban figyel magára az ember, nem úgy tűnik, mintha sokat viccelnének.
De pl itt volt egy érdekes plakát: "Mi is az Európai Unióhoz tartozunk!" Az értelmezése még várat
magára.
Nej már kapott hűtőmatricát, még gyerekeknek kellene csoki meg ez a hülye mézeskalács. Van valami
éjjel-nappali itt szemben. Hát, az, csak éppen autóbuszpályaudvar. De van büféje. Az összes rubelt
elvásároltam... Majd váltok úgyis. Aha. A pénzváltó kilenckor nyit - csakhogy akkor indul a busz is.
Izgalmas lesz.
De végül sikerült egy időben több helyen lennem.
Ma akartam még fényképezgetni, de a buszablak meglehetősen koszos/párás.
Meglátjuk.
Nem láttuk meg. A nap csillapítás nélkül sütött végig szembe, nemhogy fényképezni nem tudtam, de
kis híján ropogósra sültem. Emellett megtapasztaltuk, mekkora dugók vannak Moszkvában hétköznap
reggel.
Elképzelhetetlenül nagyok. Amikor egy 16 sávos út keresztez egy másik 16 sávosat, ott azért már van
forgalom. (Oké, nem szintben - de a rengeteg autó egyszer csak lejön róla és be akar menni a szűkebb,
négysávos utcákba.)
Bazi nagy késés, gyors kávé, betuszkolás az előadó terembe. (A kávéautomatát megfenyíthették este,
most tökéletesen működött.)
Infra szekció, egy hapi lelkesen beszél az Office Communication szerverről. Vagyunk vagy tucatnyian,
heten interneteznek a notebookjukon, a többi úgy csinál, mintha figyelne. Nehéz kordában tartani egy
geeket, ha van szabad wifi a levegőben. Én is alig várom a szünetet, hogy felkeressem a tegnap szabadon
hagyott munkaállomást a hátsó büfé mellett. (guest, jelszó nélkül. Nyitólap: www.yandex.ru)
IDŐKÖZBEN PERSZE KIDERÜLT, HOGY NEM ÉN VAGYOK MITNICK: EZEK SZABAD TERMINÁLOK VOLTAK,
KIFEJEZETTEN A SZÁMUNKRA.
Most látom, hogy az egyik hapi nem internetezik... Videót néz.
Viszont van egy másik, aki állandóan belekérdez. Helyes. Ha már mindenki kókadozik a székekben,
legalább az előadó hajtson. Később változik a helyzet, ketten elmennek, egy újabb hapi szed elő
notebook-ot - így most már tízből nyolcan neteznek. A többi továbbra is figyel. Néha kínzó szükségét
érzem, hogy ne lógjak ki a sorból és legalább a palmtopot elővegyem hogy nyomkodhassak rajta
valamit.
Az előadás végi taps körülbelül öt és fél másodpercig tartott.
Dacára az eddigi próbálkozásoknak, azért úgy érzem, sokat dobna az önbizalmamon, ha találnék
valakit, aki rosszabbul beszél angolul, mint én. Az állandóan csendben ülőkben reménykedek. (Nekem
valahogy darabosan megy az angol... a többieknek meg folyékonyan. Kicsit frusztráló.) Mindesetre a
szünetben elkaptam Gyurit, hogy pár abszolút érdektelen dologról eszmét cseréljünk. Jelenleg úgysem
a csere tárgya a lényeg, sokkal inkább a csere átviteli közege, a nyelv.
Nos, eddig tartott a jóvilág a pocakommal. Ma már több időt töltöttem klotyin, mint előadáson. Erre
mondják egy friss epeműtétesnél, hogy calculated risk.

AUGUSZTUS VÉGÉN KIDERÜLT, MI VOLT AZ ÉVEKEN ÁT HÚZÓDÓ 'REJTÉLYES' BAJOM. SZEPTEMBER ELEJÉN
KIKAPTÁK AZ EPEHÓLYAGOMAT, AZ EPEKŐBÁNYÁVAL EGYÜTT.
Délután Vista/Longhorn security előadás. Látszik, hogy ez sokkal forróbb téma, immár 13-an vagyunk.
Jó duma: demó nem lesz, mert a biztonság akkor jó, ha láthatatlan. Ergo nincs rajta semmi látnivaló.
EZT A DUMÁT RÖGTÖN MEGVETTEM. HASZNÁLTAM IS.
Így teljesüljön minden vágyam: az ebédnél egy idősebb orosz MVP-vel ültem egy asztalhoz - akinek
már a "good appetit" is túl magasra helyezte a lécet.
Mivel ebédszünetben adtam le az NDA-mat (Non-disclosure Agreement, titoktartási nyilatkozat), így
az előadásról - délután - már túl sokat nem mondanék. (Különben is, félig szunyókálva nehéz
pengeélesnek lenni.) USB kulcsok letiltásáról pl. volt szó.
Velem a helyzet egyre szarabb. Alig bírom nyitvatartani a szemem, ötpercenként rohannék klotyira és
az álmosság sem csak úgy jött, valószínűleg hőemelkedésem is van. Ugyan hoztam öt kiló gyógyszert,
de B6 vagy hasfogó, az nincs köztük. Hogy fokozzam az élvezeteket, az előadás után bankett, utána
hangos vodkás vacsora, majd leghamarabb éjfél körül leszek ágyhoz közel, a vonaton. Pedig most
iszonyúan nagy szükségem lenne egy kiadós alvásra, az ilyen hülye betegségekre az a legjobb
gyógyszer.
Szünetben meg is próbáltam, de... a mögöttem ülő hapi hangos vitába keveredett az előadóval. Mivel
az egyik az egyik sarokban volt, másik a másikban, nem nagyon használtak hangfogót. Ja, mindezt
oroszul. Aztán az előadó unta meg hamarabb, közelebb jött. Így az egyik hapi közvetlenül mögöttem
hőbörgött, a másik közvetlenül előttem. Én meg próbáltam szunyókálni. Közöttük. A frontvonalon.
Nem sokáig, mert bejött egy csajszi, hogy tényleg én vagyok-e én, és ez egyezik-e azzal, aki leadta az
NDA-t. Nem sokkal később megkeresett Szasa, hogy tényleg leadtam-e az NDA-t. Aztán vége is lett a
szünetnek. Lassan nekem is. Fél négy... És hol van még az éjfél?
Az össznépi záróbulira gyökeres változás állt be: a hasmenés és bágyadtság mellé belépett a fejfájás,
hányinger és láz. Ez már kész. Gyógyszer a táskában, táska a buszban, sofőr jó ég tudja, hol.
Megpróbáltam elmagyarázni Olgának, mire lenne szükségem. Végül mellémadtak egy lányt, hogy
segítsen a gyógyszertárban. Enyhe gond volt, hogy a csajszi nem tudott annyira angolul, legalábbis a
tünetek nevét nem tudta - de ez a probléma hamar megoldódott, mert a gyógyszertár már zárva volt.
Olga megígérte, hogy útközben megállunk, de ennyire már nem akartam igénybe venni a szervezőket.
Így is szerintem messze én vagyok a legzűrösebb ember. (Mint kiderült, vehettem volna: csak azért
mentünk bele egy húszperces dugóba, hogy valakit pár méterrel arrébb tegyünk ki.)
A bankett előtt még levetítettek egy filmet. Mintha hallgatóztak volna, miről beszélgettünk tegnap este.
Egy amerikai film volt, az adott környezetben végigröhögtük az egészet, de a nyilvánosság valószínűleg
fanyalogna. Az a baj az iróniával, hogy nem mindenkinél működik. Ugyan nem tudom, hogy ez is NDA
alatt van-e, pár szóval azért vázolom a sztorit. Hapi megkapja az értesítést, hogy MVP lett. Átront a
kollégájához, aki elájul és rögtön szövetséget is kötnek életre-halálra.
Ezután a hapi átrobog a cég legjobb nőjéhez:
- We are going to married! - szögezi neki.
- I’ll married only with an MVP! - háborodik fel önérzetesen a csaj.
- Yes, I’m!
- Oh, my hero! - olvad el egyből az amazon.
Nagy, nedves csók.

Az innentől háromfős csapat még megküzd a vállalati intrikussal - egy öreg banya, aki először
alattomosan hasba akarja szúrni egy levélvágó késsel hősünket, de egy MVP-t nem fog a fegyver, így
végül a banya is beáll a csapatba - majd a történet végén hőseink elérik a végső célt, összefutnak Seannal a Microsoftnál.
Üde kis szösszenet volt.
SEAN: AKKORIBAN AZ MVP PROGRAM VEZETŐJE VOLT. KÉSŐBB CAVTATBAN SIKERÜLT A FEJÉRE LÉPNEM
A TENGERBE VEZETŐ LÉTRÁN.
A banketten ledőltem szunyókálni egy fotelbe, sikerült is valamennyit aludnom, aztán amint visszajött
a sofőr, kikaptam az Algopiryn tablettámat - más hasonló szerem nem volt. Azt hittem, ezzel vége is
lesz a történetnek. Ittam almasavlét és az végre bentmaradt.
Az egyik kereszteződésben egy olyan plakátot nézegettem percekig, melyen Szent György ledug egy
hosszú lándzsát a sárkány torkába. Nem mondanám, hogy nem kezdett el tőle ugrálni gyomrom.
Érdekes volt a Gazprom székház, coca-cola reklámba öltöztetve.
Vizslatgattam az utcán lófráló nőket: meglepően mások, mint otthon. Sok jó nő van és természetesek,
vidámak. Nem nagyon látom a plázacica generációt - és sajnálnám, ha náluk is átalakulnának
olyanokká.
Mindenesetre az este már nem az én estém volt. Ugyanabba a Yolki Palkiba mentünk, ahol első este
voltunk, ugyanolyan terülj-terülj asztalkák voltak, de én csak beültem egy sarokba és szó nélkül
gubbasztottam. Gaba ezzel szemben teljesen feléledt, közölte, hogy mi ketten váltásban dolgozunk,
mostantól én vagyok az álmos és szótlan, ő pedig az aktív. Igyekeztem is hozni a figurát.
Aztán amikor már teljesen szarul voltam, inkább elmentem sétálni egyet. Ott legalább hűvös, friss
levegőn voltam és nem láttam a jókedvűen falatozó, italozó embereket.
Nem volt ez olyan rossz ötlet. Egy kicsit úgy érezhettem, moszkvaivá váltam. Elvegyültem az emberek
között, ha meglöktek, visszalöktem. A legtöbb dologhoz egy városban nem kell beszélni. Találtam egy
boltot, ahol vettem még néhány csokit, vettem magamnak orosz fehér teát, aztán levadásztam ezt a
tuljskij prjanjik süteményt is - méghozzá úgy, hogy szóba elegyedtem az egyik eladóval, oroszul - szóval
mindenkinek van már valami. El is költöttem nagyjából az összes pénzemet,. Persze hülye fejjel nem
vittem kártyát, így amikor találtam egy éjszakai gyógyszertárat és letisztáztuk, mi is az a béseszty,
kiderült, hogy tablettára már pont nincs pénzem. Ugye, mindent a családért. Iszonyatos kézzel-lábbal
mutogatás után megtaláltuk a legnagyobb közös osztót: ukrán injekcióampullás B6. Vagyok annyira
bevállalós, hogy összetörtem, bevettem. Hazafelé még becsalingáztam sötétebb utcákba is, az egyik
helyen volt egy apró terecske, ahol egy csomó részeg ember vett körbe egy gitáros embert. A hangulat
igen emelkedett volt, nem győzték földhöz csapkodni a sörösüvegeket. Valahogy nem volt kedvem
lefényképezni őket.
A csavargás után megint visszatért a nyelvi zavar. Egy órán keresztül egyedül mászkáltam oroszok
között, vásároltam, kérdezgettem, válaszoltak. Eszméletlen dolgok jutottak eszembe... ezek szerint
orosztanárom, Szergej, mégsem jártatta a száját hiába.
Viszont baromira nehéz volt visszaváltanom angolra.
A következő MVP találkozó előtt istenbizony csinálni fogok egy pólót: "Yes, I have communication
problems. Man, I am a geek!"

Az étteremben még eszembe jutott, hogy tkp. a vodka fertőtlenít, így gyorsan ittam kettőt. Rá egy
félórára kapott el vasmarokkal a nyavalya.
VAGY AZ UKRÁN B6.
Először jött egy durva hányinger, akkor kimentem sétálni. Pár méter után olyan hidegrázás tört rám,
hogy a fogcsattogás miatt beszélni sem tudtam. Visszamentem az étterembe és megpróbáltam magamra
rántani mindent. (Ekkor készültek rólam mindenféle kompromittáló fotók, ahogy tucatnyi télikabátba
csavarva vacogok.) Kezdtem Gaba esőkabátjával, majd elkértem az átmeneti kabátját is - így már csak
annyira fáztam, hogy éppen tudtam beszélni. Hogy csak én hallucináltam a magas láz miatt eleven lovat
az étterem ajtajába, vagy tényleg volt ott egy, azt ma sem tudom.
DEHOGYISNEM. GABA LEFÉNYKÉPEZTE. OTT VOLT.
Így értünk ki a pályaudvarra. A vonaton magamra rántottam minden ruhát a bőröndből és a
dekoritolvasztó fűtés ellenére végigvacogtam az éjszakát. De szerencsére olyan gyorsan elaludtam,
hogy azt sem vettem észre, mi lett a csajszival, akivel meg kellett volna osztanom a luxuskupét.
(Átmenekült máshoz.)

2006.09.26; KEDD
Ébredés Szentpéterváron. Talán sikerült kialudnom/kiizzadnom magamból a betegséget és ma már jobb
napom lesz. Mondjuk baromi kellemetlen, hogy itt vagyok egy vírusos hasmenéses nyavalyával egy
olyan helyen, ahol nem győzik tolni belénk a kaját meg innivalót. (Megnéztem, a tegnapi étteremben
francia borokat szolgáltak fel. Mármint annak, aki ihatott.)
A pályaudvarnál be kellett várnunk egy másik vonatot, addig szabad séta. Elindultunk térkép szerint a
legizgalmasabb irányba, aztán kiderült, hogy 90 fokkal elnéztem - így csak remek útfelújításokat
láttunk.
És megint kaja. Már a vonaton is kaptunk ennivalós csomagot, de megérkezés után reggeli egy hotelben.
(Hmm, mahagóni-fehér színkombináció, mesterséges madárfüttyel... kicsit stílustalan.)
Azért itt már bennem volt rendesen a mehetnék: egy napunk van erre a többek szerint gyönyörű városra
- és ebből már két órát elpazaroltunk. (Vártuk a másik vonatot, mely végül nem jött meg, beültünk
reggelizni, pedig nem igazán voltunk éhesek... No, menjünk már.)
Alighogy beírtam, elindultunk.
Ez a Gyuri félelmetesen tud vigyorogni: felhúzza az ínyét, hogy kilátszik a szemfoga, füle liffen egyet,
kopasz feje felragyog.
Harmadszor szállunk fel buszra, miközben géperővel kb. 50 métert tettünk meg. Nem túl hatékony.
Aztán a Péter Pál erőd jött. Ez egy erődítmény a Néva torkolatához közel. Valamikor azért építették,
hogy őrizze Oroszország tengeri kijáratát - végül eköré épült fel a város. Maga az épületegyüttes
meglehetősen laza szerkezetű. Az erőd nagy területen fekszik, viszonylag lapos. Messziről kimagaslik
a sziget közepére épített templom. (Valami 130 méter magas tornya van.) Ez az épület Szentpétervár fő
temploma, ide temették el a cári család több tagját.

Kicsit bizarr, ahogy az ódon épületek között ránkmosolyog egy meglehetősen absztrakt szobor. Sajnos
lemaradtam arról, hogy kit ábrázol - feltételezhetően valamelyik cárt. A szobor arca méretarányos - az
alany halotti maszkjáról vették le a mintát - de a szobor teste már jó másfélszeres életnagyságú.
Ravasz módon nem szóltak a déli ágyúlövésről, így pont pár másodperccel előtte kapcsoltam ki a
videót. Amilyen állapotban a gyomrom volt, nem sok kellett hozzá, hogy a mellettünk eldördülő
lövésnek komolyabb hatásai is legyenek.
Utána majd két és fél óránk volt az Ermitázsra. Mivel elbambultam az előzetes ismertetőn, így
elmulasztottam azt a figyelmeztetést is, hogy nem szabad táskát bevinni, fényképezni meg csak pénzért
lehet. Ebből kifolyólag én táskával mentem be és végigfényképeztem az egészet. A kutya se nézte, ki
mit csinál.
Egyébként maga az épület gyönyörű. A tartalmáról sokat nem tudok mondani, mivel ez a két és fél óra,
ez gyakorlatilag versenytempó. Tudom, hogy Rembrandtok és mindenféle kincsek között rohantunk
át... de nem néztünk meg semmit sem igazán alaposan. Több, mint bosszantó. (Bár persze, ha csak egy
nap van az egész városra, mit is akarhattunk?)
Délután hajóút a Néván, zabálással egybekötve. Azt hiszem, elfelejtették közölni, hogy az MVP-ség
alapkövetelménye a bádoggyomor. Hullámzó hajón már megint degeszre enni magunkat... Aztán
kiértünk a delta hullámosabb részére... nagyjából akkor, amikor kirakták a húst. Ilyet se láttam még itt:
mire leértem elfogyott a husi. De nem jöttem zavarba, rábuktam a böszme nagy grillezett zöldség tálra
- az én pocimnak pont ezt írta fel a doktor. Hogy a vörösbor is belefért volna... Nem tudom, nem
kérdeztem. Ittam.
Szolíd gitárdzsessz - élőzene - és minden remek lenne, mindenki jókedvűen beszélget. Én viszont pont
annyira vagyok vacakul, hogy ne ugorjam meg azt a szintet, mely a könnyed angol társalgáshoz kellene.
Mászkáltam fel-alá, üldögéltem a sarokban, hallgattam a többieket. Igaz, vörösbort kortyolgattam, de
az alkohol arról híres, hogy alapvetően felnagyítja a fogyasztójának hangulatát: nekem ez alapból vacak
volt, a bortól még keserűbb lett. Még akkor is, ha ez egy könnyű francia cuvee volt, határozottan
kellemes, itatós.
Kihajóztunk Peterhofba, a cár nyári rezidenciájára. Szép volt, bár ha nem töketlenkednek annyit
hajósaink a kikötésnél, akkor még a szökőkutakat is látjuk. (Ötkor zárták el a csapot, mi meg öt után pár
perccel érkeztünk meg.) Így csak a szereplőket vehettük szemügyre - a látványt a fantáziánk
segítségével kellett kiegészítenünk.
A parkról csak annyit, hogy az idegenvezető szerint egész napos program. Nekünk volt rá 50 percünk.
A visszaút nagyon kellemes volt. Egy kerekasztalhoz kerültünk az oroszokkal meg a baltiakkal. Egy
ideig oroszul nyomták, majd angolra váltottak. Ahogy fogytak a vodkák, indultak a sztorik.
Nekem Henn arab windows-os telepítése tetszett a legjobban. Fel kellett telepíteniük egy arab nyelvű
programot. Hogy tudják, mi történik éppen az install során, egy mellette álló gépen elindították
ugyanennek a programnak az angol telepítőjét is. Aztán amikor odaértek, hogy menetközben a gép
megkérdezte, hogy OK/Cancel, akkor megnyomták a bal oldali gombot. És senkinek nem jutott eszébe,
hogy az arabok jobbról balra írnak.
A sztorizás végül viccmesélésbe torkollott. Meggyőzedhettünk, hogy a vicckészlet globális, mindegyik
vicc szerepel minden náció készletében, legfeljebb más súlyozással. Itt pl. a kétsapkás Lenin sokkal
ismertebb poén, mint nálunk.

EGY LENIN SZOBORNAK LETÖRIK A FEJE, FELAVATÁS ELŐTT GYORSAN CSINÁLTATNAK ÚJ FEJET EGY HELYI
SZOBRÁSSZAL ÉS CSAK AZ AVATÁSON DERÜL KI, HOGY LENINNEK A KEZÉBEN IS VAN EGY SAPKA, MEG A
FEJÉN IS.
No, szép volt, jó volt. Természetesen a hazautat jól elszerveztük. Most, hogy már tiszta volt a program,
ismertek a távolságok, látszott, hogy jobban jártunk volna, ha Péterváron alszunk és onnan repülünk
haza. Mi ehelyett a sokkal kényelmetlenebb és valamivel drágább utat választottuk: vonattal vissza
Moszkvába, taxival a reptérre, repcsivel haza. (Mint írtam, elég kevés időnk volt utazást szervezni,
infókat meg alig kaptunk.)
Julia, a gyönyörű fiatal hercegnő (legalábbis a pólója szerint, valójában... eh, hagyjuk), kivitt minket a
vasúthoz, kaptam egy számot - 965 - hogy ezzel fognak várni Moszkvában... Aztán magunkra
maradtunk. Egy nem túl bizalomgerjesztő vonattal.
Egyik komoly sikeremnek tartom, hogy meg tudtam győzni Gabát arról, hogy tényleg szálljunk fel.

2006.09.27; SZERDA
Éjszaka fullasztó meleg volt a kupéban. Tekintve, hogy két napja nincs lehetőségem zuhanyozni, és
éjszakánként folyamatosan izzadok, nem tudom, mások hogyan bírják a szagomat, én mindenesetre
nehezen.
A vonat klasszikus volt. Öreg, kopott és egy egyenruhás, széle-hossza egyforma bárizsnya gyakorolta
a vagon felett a hatalmat. Ha állomás környékén jártunk, lezárta a klotyit. Én hajnalban kitámolyogtam
a folyosóra, egyből harciasan rám is szólt, hogy 'mittudomén nye otkrítno'. Oké - hagytam rá.
A kupéban rajtunk kívül volt egy orosz nő, meg egy hapi. Ez utóbbi beszélt valamennyire angolul, neki
szóltunk, hogy állíttassa már lejjebb a fűtést. Kiment, pár perc harc után visszajött, hogy no way. A
harmadik emeleti ágyon néha tényleg azt hittem, hogy megfulladok.
Aztán a vágány mellett nem várt semmilyen 965 tábla. Egyáltalán, mi lehet ez... rendszám? Néhányszor
végigmentem a lehetséges útvonalon, de sehol senki.
Oké, B terv. Korábban már kaptunk egy telefonszámot, egy megbízható taxis cég számát. (Moszkvában
reális veszély, hogy az egyedülálló külföldit kiviszik a francba, cuccát elszedik, majd kilökik a kocsiból.)
Ment is a hajnali telefon a korábban megadott számra. Döbbenet: orosz IVR - nyomógombos menü jelentkezik be, alternatív angol, az nincs. Megvártam a végét, jött a kezelő.
- Good morning, I’m here, at the Leningradszkij Vokzal and I want to travel to the Seremetyevo2. I want
to pay with credit card. Please, be urgent, I have only few time - hadartam le.
Hosszú csend, majd: - Szicsássz.
Kattanás, újabb IVR, de ennek a végén már nincs kezelő. Vártam egy ideig, aztán lezárt a telefon.
Újabb próbálkozás. Valahogy kiderítettem, hogy a második IVR-nél 3-ast kellett nyomni. Újabb kezelő.
Elkezdtünk beszélgetni, de megszakadt a vonal.
Újabb próbálkozás. Megint elmondtam a magamét.. Erre kérdőív. Honnan hová. Repülőgép indulás
ideje. Vonatszám. Hány ember. Pontosan hol állok. A főbejáratnál, b+. De hol állok? Tudom, hogy ez
akkora pályaudvar, mint fél Budapest, de főbejárat csak egy van. Végül Gaba meglátott egy 3-as táblát
az ajtó felett. Nevem. Telefonszámom. Cipőméretem. Végül kérdezett még valamit, de abból már egy
kukkot sem értettem. (Mintha az lett volna, hogy melyik városban vagyok?) Kétségbeesetten
sikoltottam bele a telefonba, hogy küldje már azt a kurva taxit, nekem nemsokára indul a repülőgépem.

Ennyiben maradtunk. Közben félszemmel láttam, hogy Gaba elővett egy szendvicset, egy koldus meg
rávetődött és most ketten rángatják a zsemlét. Én meg félkézzel az erőszakos taxisokat hesegettem el.
Mindezt egy sötét, hajnali utcán. Egy durva éjszakai utazás után.
Mivel a vonat vécéjét taktikusan lezárták megérkezés előtt egy órával (ebben az a buli, hogy az éjszakát
mindenki végigalussza, ébredés után meg nincs klotyi), így ekkor már igen erősen kellett volna. Gaba
nem is bírta, bement az állomásra. Közben odajött egy pacák, nagy táblán egy telefonszám, első három
karakter: 965.
- Akkor hol a kurvaanyádban voltál, amikor kerestelek? - tolult az agyamba.
Gondolkodtam, lemondom a rendelt taxit, de aztán eszembe jutott az IVR, meg hogy hányan kérdeznék
még meg a cipőméretemet... Hagytam a fenébe. Remélem, mire kiadják rám a fatvát a moszkvai taxisok,
már kint leszek a reptéren.
A repülőgép terminálnál kezdett gyanús lenni, hogy valami nem stimmel: a hapi kezdte előkészíteni a
kártyaolvasót - márpedig orosz vendéglátóink szerint ez ki van fizetve. Próbáltam alaposabban
körbenézni, taxióra sehol. Megálltunk. Szkólka? Ezerötszáz. Azannya. (Ugye a 8-as szorzó.)
Aztán megnéztem, milyen számot hívtam: és az is 965-tel kezdődött. Azaz a pétervári fiúk intéztek
nekem egy taxit a moszkvai állomásra, mely taxi cseszett eljönni. Én viszont hívtam egy taxit
_ugyanattól_ a cégtől, az meg is jött, és ugyanolyan táblát hozott, mint amilyet eredetileg vártam - de ezt
nyilván már ki kellett fizetnem.
Mindegy, de legalább a repülőtéren vagyok. Amíg sorban álltam, volt időm számolgatni: ez akkor
annyi, mint 45 euró. Több, mint amennyibe a vonatjegy került Pétervártól, ha leszámítom a kajás
csomagot. Sebaj, egyszer élünk. Bár amennyire feszít a gyomrom, nem biztos, hogy ez sokág tart.
Nem is bírtam ki a bőrönd leadásig, a böszme nagy döggel vonultam be a klotyira. Így is futva kellett
megtennem az utolsó métereket. Enyhe tájjelleget kölcsönzött, hogy amíg én hang- és fényjelenségek
között ügyködtem, a takarítónő valami orosz népdalt dúdolva sikálta a helyiséget meg az
idegrendszeremet.
De már sokkal nyugodtabban indultam neki az orosz bürokráciának. Rögtön az első kapunál magához
intett egy egyenruhás nő. Ez valami szúrópróbás ellenőrzés lehetett, mert nem mindenkit hívott
magához. Én valószínűleg ott rontottam el, hogy köszöntem neki - ő pedig úgy tarthatta illőnek, ha
visszaköszön, a maga módján. Először oroszul adta elő a mondókáját, amikor látta, hogy nem értem,
akkor angolra váltott. Innentől már értettem a szavakat, csak a kérdést nem. Ugyanis azt kérdezte,
mennyi pénz van nálam. Először is, mi köze hozzá? Másodszor, nem mindegy? Harmadszor meg, ki a
fene tudja? Van nálam valamennyi euró, valamennyi rubel és valamennyi forint, egy bankkártya meg
egy hitelkártya. Mondtam neki, hogy hagyjon békén, haza akarok menni, egyébként meg van nálam
some money. Erre ideges lett és emelt hangon szólt rám, hogy mennyi az a some. Ekkor azt a módszert
választottam, mely Nejnél is be szokott jönni hasonló eseteben: odaadtam neki a pénztárcámat, hogy
számold meg, Gizi, ha annyira kíváncsi vagy. Erre lehiggadt, továbbengedett, sőt, Nejtől eltérően, nem
is vett ki belőle semmit.
A beszálló kártya kiadása és az útlevél ellenőrzés váratlanul sima volt, de aztán hátul olyat láttam,
amitől többször is meg kellett dörzsölnöm a szememet. Az üvegfal mögött normálisnak tűnő utasok
álltak sorban, mezítláb, kissé letolt nadrágokkal. Annyira zavarba jöttem, hogy még a duty free shopba
sem néztem be. Megkerestem a beszállóhelyemet és tényleg: le kellett venni a cipőmet, a derékszíjamat
(a nadrág egyből el is indult lefelé, nemhiába, amikor vettem, még más volt a méretem), ezeket mind
külön küldték át egy automatán, amely mellett én is átsétáltam az aznapi sokadik fémdetektoron.

Utána lehetett visszaöltözni. Kicsit aggódtam, merre lesz az a rész, ahol a testüreg-motozás jön ... de
nem, itt már közvetlenül repülőgépnél voltam. Most lehetett volna inni egy kávét a nálam maradt pár
rubelből, de ebben a térben már nem volt semmi, csak székek.
KEZDŐ REPÜLŐGÉPES UTAS VOLTAM, AKKOR EZ MÉG MEGLEPETT.
A továbbiakban nem sok minden történt. Az út unalmas volt, a ferihegyi repülőtéren semmi fakszni,
viszonylag gyorsan túlestem mindenen, egyből jött is a 200-as busz és bevitt Kőbánya-Kispestig, szóval
tényleg semmi extra. Itthon voltam.

Úgy elgondolkodtam, hogyan jellemezném pár nap után Moszkvát. Leginkább egy jó arányú
süteményhez tudnám hasonlítani: alapvetően nagy testű, de pont elég mazsola van benne ahhoz, hogy
még finom legyen, de ne túl édes. Van egy bazi nagy város és egyenletesen elszórva benne szép,
hangulatos részek - közöttük meg jellegtelen városmassza. De összességében finom.
Maga az MVP Open Day... nem akarok senkit sem megbántani, de azt hiszem hasbaböktem volna
magam, ha ezt az utat kihagyom. Az embert az élményei formálják..., márpedig itt igen mélyen beívódó
élményeket kaptunk.
ps:
Mire is jó az NDA? Ma például egy akkora mezei poloskát csaptam vele agyon, amekkorát még sose
láttam.
Na, az már biztosan nem fog beszélni.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/MOSZKVA2006

2006.10.08;
Szokásos őszi szünetes szlovákiai túrázásunkra készültünk. Megunva az állandó időjárás-előrejelzés
böngészgetést, úgy döntöttünk, függetlenítjük magunkat a természeti erőktől: beruháztunk négy pár
vízhatlan túrabakancsba és négy szellőzős esőkabátba. A józan ész azt diktálja, hogy ne élesben avassuk
fel a bakancsokat, ezért szombatra egy sétát terveztünk, bele a Budai-hegyekbe.
Persze előtte a város még jelezte, hogy attól, mert mi most otthagyjuk, mint kutya a Szaharát, azért ő
még létezik. Leszálltunk a kék metróról a Deák-téren, hogy majd jól átszállunk a pirosra - amikor
beugrott, hogy ma ugyan nem, mert ma csak metrópótló van. Sikerült ki is fognunk egy átkozottul
zsúfolt példányt. A zsúfoltságról nem kis mértékben az a jó általános iskolányi eleven gyerek tehetett,
akik ideális gáz módjára kitöltötték a rendelkezésükre álló teret.
Elértünk a Kossuth-térig... ahol személyesen volt szerencsénk találkozni Genius Loci nénivel.
Akciónyugdíjasra vette a figurát, nála volt a harci kerekeskocsija. Először csak annyit hallottunk, hogy
valaki irgalmatlanul rikácsol a buszon. Aztán ki is lehetett venni, mit ordibál. Pontosan nem tudom
idézni, valami olyasmi volt a lényege a mondandójának, hogy "mocskos fasiszta zsidók, nekem ne
pofázzatok"... Mindezt az értetlenül pislogó alsós általános iskolásoknak címezte. Aztán leverekedte
magát a buszról, de még lent is sokáig rázta az öklét és rikácsolt a fentmaradóknak. Az egész busz
döbbenten nézte a jelenetet, ezért pár másodpercbe is beletelt, mire kitört a röhögés. Valaki mellettem
megjegyezte, hogy biztos a helynek van valami varázslatos csakrája.
Aztán a fogaskerekűn hasonlóan nagy tömeg volt, de végül csak feljutottunk a Széchenyi-hegyre.
Mondanom sem kell, hogy Barna mindegyik vasútállomásra bement jópofizni a szolgálatban lévő
vasutasokhoz. Gondolom, próbálta felszökkenteni a népszerűségi indexét olyan beszólásokkal, hogy
‘én most elmegyek kirándulni, de szar lehet nektek, hogy itt szoptok’. Az legalábbis gyanús, hogy sehol
sem maradt sokáig.
A bakancsbetörés a kölyköknél sikeres volt, nálam nem annyira. A vége felé már ötven méterenként
álltam meg újrafűzni, de sehogy sem akart jó lenni. Átkozottul nyomta a lábamat, a lejtőkön lefelé
rendszeresen elzsibbadt a lábfejem... hazafelé már csillagokat láttam. Nem tudom, mi lesz ebből a
szlovákoknál. Pont én, aki megfogadtam, hogy akár egyedül is végigmegyek a kiszemelt útvonalon, ha
a többiek kidőlnek mellőlem... szóval pont én kerülök olyan helyzetbe, hogy már indulás előtt lebénítom
a lábam. Lehet, hogy vissza fogok térni az edzőcipőre.
Mindenesetre ebédeltünk egy jót a Szépjuhászné melletti restiben. Megint meg kellett állapítanom, hogy
a ‘ruháznám-e vagy etetném?’ klasszikus kérdéspárból én a halk ‘inkább belepisilnék a konnektorba, ha
lehet’ opciót választanám. A magam részéről örültem, hogy az ételt meg tudtam enni, a kölykök meg
még desszertet is rendeltek utána.
Hazafelé külön utakon jártunk, Barna meglátogatta egy osztálytársát, mi Dórával még elmentünk
igazolványtartót venni, majd hazautaztunk. Addigra már annyira kikészítette a bakancs a lábamat,
hogy még csak nem is a söröm képe lebegett lelki szemeim előtt hazafelé menet, hanem a cipőtlen
zoknim látványa. Ehhez képest döbbenten bámultunk mindketten a zsebemből előhúzott _pincekulcsra_.
Basszus. Ezzel ugyan ki nem nyitjuk a lakásajtót. Nej Veszprémben évfolyamtalálkozón, Barna a város
másik végében szocializálódik, mi meg itt pislogunk szaporán a lakáskulcs helyett zsebrevágott
pincekulcsra. Pislogtunk is még jó negyven percig, mire a srác előkeveredett.

Utoljára gyerekkorban éltem át ilyen csúfságot, hogy lépcsőn ülve kulcsra kellett várnom. Viszont akkor
sokszor. A legdurvábbat el is mesélem.
A HATODIK EMELETEN LAKTUNK. ODAÉRTEM AZ AJTÓ ELÉ ÉS BOSSZÚSAN TAPASZTALTAM, HOGY MEGINT
NEM TALÁLOM A KULCSOMAT, SZÜLEIM MEG MÉG EGY JÓ ÓRA MÚLVA ÉRNEK CSAK HAZA. EGY IDEIG
ÜLDÖGÉLTEM A LÉPCSŐN, MAJD LESÉTÁLTAM A HÁZ ELÉ. RUGDOSTAM EGY KICSIT A KAVICSOKAT, MAJD
FELTŰNT, HOGY AZ ÉPÜLET ELŐTTI TUJÁK ÁGAI TELE VANNAK TÜSKÉS ZÖLD TERMÉSEKKEL. SZEDTEM
BELŐLÜK EGY MARÉKNYIT, HÁTHA JÓ LESZ VALAMIRE.
UTÁNA VISSZAMENTEM A LÉPCSŐHÁZBA. TÉBLÁBOLTAM, KIMENTEM A POROLÓERKÉLYRE,
GYÖNYÖRKÖDTEM EGY KICSIT A VÁRBAN - AZTÁN VÉLETLENÜL ÉSZREVETTEM, HOGY A TUJABOGYÓVAL
LEHET RAJZOLNI A FALRA. PONT AZ EGYIK SZOMSZÉD AJTAJA ELŐTT ÁLLTAM, ÍGY ELKEZDTEM HÚZNI AZ
AJTAJÁTÓL KIINDULVA EGY VONALAT. SZÉP HOSSZÚ VONAL VOLT, SZÁNDÉKOMTÓL AZ SEM TÉRÍTETT EL,
HOGY ELÉRTEM A LÉPCSŐHÁZIG. MENTEM LEFELÉ A LÉPCSŐN ÉS HÚZTAM TOVÁBB A VONALAT. AZ
ÖTÖDIK EMELETNÉL FOGYTAK EL A BOGYÓK. GYORSAN LESZALADTAM, SZEDTEM MÉG EGY MARÉKKAL.
EZ A KIESÉS A RITMUSBÓL VISZONT PONT ELÉG VOLT AHHOZ, HOGY NE HÚZZAM TOVÁBB A VONALAT.
INKÁBB ELGONDOLKODTAM, HOGY MIT IS LEHETNE MOST EZZEL A REMEKBESZABOTT VONALLAL
KEZDENI. AZTÁN A FELSŐ VÉGÉRE RAJZOLTAM EGY NYÍLHEGYET, AZ ALSÓ VÉGÉRE MEG NAGY LÓ
BETŰKKEL ODAÍRTAM, HOGY "ITT LAKIK BALOGH JÁNOS, 6 EMELET 32-ES AJTÓ". MARHÁRA ELÉGEDETT
VOLTAM MAGAMMAL, NEMCSAK ESZTÉTIKAILAG ÉREZTEM ÚGY, HOGY NAGYOT ALKOTTAM, HANEM
HASZNOS INFORMÁCIÓT IS SIKERÜLT KÖZÖLNÖM AZ ARRAJÁRÓKKAL.
VISSZAÜLTEM A LÉPCSŐKRE. NEM KELLETT SOKAT VÁRNOM, MEG IS JELENT MAGA BALOGH JÁNOS.
KÖSZÖNTÜNK EGYMÁSNAK. JÓBAN VOLTUNK... AKKOR MÉG. ODAÉRT AZ AJTAJÁHOZ, MEGLÁTTA A ZÖLD
NYILAT. KÖZELDUGTA A FEJÉT, PRÓBÁLTA MEGFEJTENI MI AZ. AZTÁN ELINDULT LEFELÉ A
LÉPCSŐHÁZBAN, MEREDTEN FIGYELVE A CSÍKOT. NEM SOKKAL KÉSŐBB EGY DÜHÖDT ORDÍTÁS
HALLATSZOTT FEL AZ ÖTÖDIKRŐL, MAJD GYORS TRAPPOLÁS ZAJA. AMIKOR FELÉRT, LÁTSZOTT RAJTA,
HOGY ELŐSZÖR MEG AKARTA KÉRDEZNI, NEM TUDOM-E, HOGY KI VOLT EZ... MAJD MEGLÁTTA ARCOMON
AZ ÁTSZELLEMÜLT MOSOLYT ÉS MINDENT MEGÉRTETT. HIRTELEN NEM IS TUDOTT MÁST KINYÖGNI, CSAK
ANNYIT, HOGY "DE LEGALÁBB PONTOS". MAJD BEMENT A LAKÁSÁBA.
MONDANOM SEM KELL, EGYBŐL HÍZTAM PÁR KILÓT. AZ EGÉSZ JELENETET KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSNAK
VETTEM.
NEM IS ÉRTETTEM, MIT ORDÍTOZNAK VELEM SZÜLEIM, AMIKOR HAZAÉRTEK.
PEDIG ORDÍTOZTAK. MEG ÉN IS VISSZA. HOGY MIÉRT HAGYTAK ENNYI IDEIG KULCS NÉLKÜL? HOGY MIÉRT
BAJ AZ, HA AZ EMBER GYEREKE JÓT AKAR? ÉS TÖK JÓ EZ A ZÖLD CSÍK A FEHÉR FALON.
CSODÁLOM, HOGY AKKOR NEM LETTEM ELVERVE. NEM A RAJZOLÁSÉRT - HANEM AZ UTÁNA LEVÁGOTT
VESZEKEDÉSÉRT. AZÉRT, HOGY MÉG ÉN VOLTAM JOBBAN FELHÁBORODVA.
DE VÉGÜL RENDEZŐDÖTT A HELYZET, HÉTVÉGÉN APÁM NAGYANYÁM SEGÍTSÉGÉVEL ÚJRAMESZELTE AZ
ÖTÖDIK/HATODIK EMELETEKET, MEG A LÉPCSŐHÁZAT... ENGEM PEDIG A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT KELLŐ
TÁVOLSÁGBA SZÁLLÍTOTTAK A RENOVÁLÁSI MUNKÁLATOKTÓL.

2006.10.16;
Az első bakancsbeavató túra... úgy is fogalmazhatnék, hogy sikeres volt: kiderült, hogy én és a
túrabakancs nem férünk meg egy utcában. Kinlódtam vele, fűzögettem mindenhogy, trükköztem a
felvételekor, mindhiába. Teljesen tönkrevágta a lábamat.
Ugyanazt a típust vette mindenki, a többieknek bejött, nekem nem. (Van egy tippem, hol lehet az eb
sírja: egyedül nekem van 45-ös lábam a családban, és ennél a méretnél elbökték a bakancsban az ív
megtörését.)

No, mindegy, a múlt héten vettem egy másikat, outletben, alig valamivel drágábbat, mint az előző.
Csakhogy ez nem túrabakancs, hanem hegymászó bakancs és nem szövet/hasított bőr kombináció,
hanem tiszta bőr. És kényelmes, mint egy Pullman kocsi.
Természetesen ezt is el kellett kezdeni bejáratni. Nem véletlen, hogy azt mondom ‘elkezdeni’ - egy bőr
bakancs bejáratása jó fél év, sűrű hordással. Utána viszont egy életre szól.
HAT ÉV MÚLVA JAVÍTHATATLANUL SZÉTHASADT.
Mivel jó két hét múlva megyünk Szlovákiába, gyakorlatilag esélyem sincs teljesen bejáratni. De legalább
elkezdem kiismerni - gondoltam, amikor ma ismét nekiindultunk Barnával a természetnek. (A csajok
igazoltan voltak távol, Nej megint osztálytalálkozón, Dóra a Bükkben nyomult, Less Nándor túrán.
Tekintve, hogy ez egy 35 kilométeres hegyimenet, igazolás mellé egy tisztelgő főhajtás is kijár a
csajszinak.)
Örömmel közlöm, hogy megtaláltuk az ideális bakancsbejárató terepet. A távolság nem nagy, 11
kilométer, de egyenes szakasz csak mutatóban volt rajta. Lejtők, emelkedők, meredek sziklákra fel,
ugyanolyan meredeken le... tetszett. Az útvonal: Széchenyi-hegy, Normafa, Makkosmária, Piktortégla
üregek, Odvas-hegy (a Budaőrsi-hegyekben), Budaőrs.
Az első megakadás a fogaskerekű megállójában volt. Még nem volt bent szerelvény, én pedig
megkívántam egy kapucsinót az automatánál. Éppen volt is nálam 150 forint, bedobtam. A gép
tudomásul vette. Megnyomtam a választógombot, erre közölte, hogy sajnos nincs pohara. Ugyanezzel
a lendülettel azt is közölte, hogy pénzt sajnos nem tud visszaadni, mert egy vasa sincs.
- Hát az én pénzem, az mi a lótüdő? - méltatlankodtam, majd megnyomtam még egyszer a
választógombot.
Ezen annyira megsértődött, hogy kiírta: választási lehetőség letiltva.
- Ügyes - jutott eszembe az egyszeri vicc.
Közben beérkezett a szerelvény, így kénytelen-kelletlen lemondtam arról, hogy az új - bazi robusztus bakancsom első beavatási feladata az automata ülepének szétrúgása legyen.
Odafent teljesen véletlenül megtaláltam a korábban ajánlott rétesüzletet, rögtön le is ültünk egy adagra,
majd kielégítettem gyomrom sürgető kapucsinó igényét.
Helyreállt a rend.
A Normafa után végre bebújtunk az erdőbe és miután Makkosmária környékén letértünk a fő csapásról,
így az emberektől is megszabadultunk. Tulajdonképpen a barlangokig nem is történt semmi említésre
méltó. Ott is csak annyi, hogy nem győztem rágni a kefét, miért nem hoztam zseblámpát. Annyi van
otthon, mint a nyű, még a kulcstartómon is lóg egy kis vacak. Így viszont bemásztunk vagy öt métert a
lyukba, a fényképezőgép vakujával bevillantottunk, láttuk, hogy megy befelé a járat, el is ágazik - de
tovább már képtelenség volt mászni. Majd legközelebb.
Utána jött az élménytúra. Az Odvas-hegy már hátulról is tiszteletet követelt magának, de a környék
igazi szépsége igazából csak a hegy tetejéről lepillantva mutatkozott meg. Akinek így névről nem lenne
ismerős, megpróbálom behatárolni. Amikor autóval jövünk be az M1/M7 bevezetőn és bent vagyunk a
bevásárlóközpontok (Ikea, Baumax, Tesco, stb) sűrűjében, akkor balra nézve egy meglehetősen kopasz
hegyláncot láthatunk. Ez a Budaőrsi-hegy és ennek legmagasabb pontja az Odvas-hegy.
Annyira szerencsés a terep, hogy láncszerűen jönnek egymás után sorban az egyes csúcsok.
Felmásztunk egy sziklára, gyönyörködtünk a kilátásban, lemásztunk a szikla túloldalán, sétáltunk egy
kicsit a gyér, vadvirágos fűben, majd jött is a következő szikla. Izgalmas, szép terep.

Alapvetően a bakancs is jól szerepelt. Természetesen össze-vissza nyomkodta a lábamat, de a fájdalom
bőven tűréshatáron belül volt. Igaz, a meredek szakaszon egyből elkezdte feltörni a sarkamat, de volt
nálam sebtapasz, gyorsan lekezeltem és már mentünk is tovább. Amikor otthon le kellett vennem,
egyáltalán nem volt az a hatalmas megkönnyebbülő érzés, amit a másiknál éreztem.
Jó lesz ez.
A végén még jött egy meglehetősen meredek leereszkedés a hegyről és már bent is voltunk Budaőrsön.
Mivel az egész napot étlen-szomjan nyomtuk le, így beigértem Barnának egy meglepetés ebédet - mely
az időpont okán egyben a vacsoránk is volt. A Móricz Zsigmond körtérről visszatömegközlekedtünk a
Nyugatihoz, majd bementünk a Szlovák sörözőbe.
A hatalmas adag kaja okozta elkényelmesedés masszívan rárakódott az egész napos fáradtságra - így
ebéd után még jó fél óráig csak ültünk az asztalnál és szuszogtunk.
Szép, kerek nap volt.

2006.10.22
Megnyugtató, ha az ember talál ebben a zűrös világban valami állandó, változatlan mintát. Nekem
bizonyos értelemben szerencsém van: hozzámragadt egy séma, melytől nem tudok megszabadulni:
ahogy nagyobb kirándulásra indulnánk, elromlik az autó. Jövő hét végén mennénk Szlovákiába, erre
tegnap szólt Nej, hogy nem tud sebességet váltani. Lementem, kipróbáltam... tényleg. Üresen veszi,
mint a kisangyal, ha elindítom a motort, akkor meg már nem. Remélem, megúszom egy gumibak
cserével.
Külön öröm, hogy ma mentünk volna bakancs főpróbára, a Rám-szakadékba. Természetesen nem
hagytuk ki, de így kelhettünk korán és utazhattunk jó három órát. Csak oda. Durván hatvan kilométer.
Általában igaz, hogy a túrák nehezebb részein szeretek minél hamarabb túljutni. Jelen esetben ez
maximálisan sikerült is: ugyanis a túra legfárasztóbb, legnehezebb része a másfél óra álldogálás volt a
pukkadásig zsúfolt buszon Dömösig. 8.09-re értünk a buszpályaudvarra, a busz 8.30-kor indult - ehhez
képest már jó harminc méteres tömött sor tekergett a megállóban. Lányom meg is jegyezte, hogy ekkora
tömegnél biztos fognak indítani mentesítő járatot. Néztem rá, mint a szellemi fogyatékosokra szoktak:
Már miért indítanának? Hiszen ahhoz gondolkozni kellene: jó kirándulóidő van, a 8.30 tipikus
elindulási idő, várhatóan sokan fognak kimozdulni a városból... szóval elméletileg lehetne két buszt
indítani, de minek, amikor sok jó ember egy buszra is felfér és azért az mégiscsak olcsóbb.
Azt csak hittem, hogy megszabadulok a tömegtől, amikor végre leszálltunk a buszról. Mintha direkt
szivatni akarna a fátum, ahogy sétáltunk kifelé a faluból a szakadék felé vezető úton, mint
operettszínpadi belépőben, úgy lépdeltek elő mindenféle kis utcákból, házak közötti sikátorokból
vidám és hangos turisták. Hirtelen azt vettem észre, hogy előttünk is ott termett vagy húsz jókedvű
hátizsákos alak, meg mögöttünk is. Mi hárman begyorsítottunk, hamarosan leelőztük az egész bagázst.
Nej alig tudott köpni-nyelni, mire utolért bennünket. Szegény meg volt győződve, hogy ilyen tempóban
szándékozunk végigsöpörni az egész kiránduláson.
Végül találtunk egy kicsi légüres teret, éppen nem láttuk az előttünk haladót, éppen nem hallottuk a
mögöttünk jövőt, próbáltunk is ráállni a tempójukra. Mint kiderült, abszolút felesleges erőfeszítés volt,
ahogy kezdett komolyra fordulni a helyzet a szakadékban, rögtön feltorlódott a jónép, a fentről jövők
beszorították a lentről menőket, szóval tolongtunk, mint a hetes buszon.
Meg is jegyeztem, hogy tipikus remeteváros a szituáció. Kijön egy csomó ember az erdőbe, hogy
megszabaduljon a nagyvárostól, a tömegtől, a hétköznapjaitól... aztán az erdőben zsúfolódik tovább,

folytatja ugyanazokat a beszélgetéseket (ahogy elkaptam egy-két foszlányt: volt szó
szerződésmódosításról, másik társaságnál lévő szolgáltatás igénybevételi feltételeiről) - tipikus erdei
beszédtémák.
Persze a másik véglet sem jobb. Ilyet is láttunk. Letette a kocsit a parkolóba, aztán indulás előtt sejtelmes
mosollyal kínálta körbe a félliteres üvegből a barackpálinkát a többieknek. Vagy az a fiatalokból álló
laza csapat, akik nagyon vagányan nyomultak lefelé az ösvényen, kezükben felpattintott sörösdobozzal.
Nem igazán értem a dolgot. Ha fák között akarnak berúgni, akkor miért nem mennek kerthelyiséges
kocsmába? Semmi értelme összemixelni a kétfajta élvezetet, a természetjárás és a szeszelés szvsz nem
összeférő dolgok. Számomra ez teljesen olyan, mintha a templomba ülnék be kocsmázni. Profán, mint
a rossznyavalya.
Arról már nem is beszélek, amikor elment mellettünk egy lefelé igyekvő csapat, aholis a fiatal hölgy
odaszólt a hapsijának, hogy "Bazdmeg, de szépek a fák!". A lelked, milyen lehet, angyalom - ha ezt így
összeegyeztethetőnek tartod?
No, voltak azért vidámabb pillanatok is. Például láttunk egy családot, ahol a három gyerek éppen
veszekedett. Azon, hogy ki cipelje a hátizsákot. Komoly. A szüleik elhitették, hogy a hátitáskát cipelni
az nagy megtiszteltetés, nem akárki lehet méltó rá. És a kölykök ölték egymást, hogy vihessék. Micsoda
ötlet, barátom!
Találkoztunk a Debil Túrázóval is. Mi felfelé mentünk - irgalmatlanul lihegve - ő és párja lefelé sétáltak.
Ahogy egymás mellé értünk, a hapi odaszólt nekünk:
- Milyen az út?
És odamutatott, felfelé. Amerről jöttek.
- Mármint lefelé? - igyekeztem pontosítani.
- Nem, felfelé.
- Hát, azt én ugyan nem tudhatom. Mi még nem jártunk arra - vontam meg a vállam.
Erre szégyenlősen elmosolyodott, mentek tovább. Megcsóváltam a fejem, aztán mi is mentünk tovább.
Nem sokkal később jött egy másik pár.
- Elnézést, nem tudja merre van a Rám-szakadék? - kérdezték meg.
Körbenéztem. Az ösvény viszonylag egyenes volt, a turisták hosszú tömött sorokban igyekeztek lefelé
az ösvényen, gyakorlatilag mindenféle jelzéslesés nélkül csak menni kellett a zömmel.
- Mindig csak lefele, csókolom, mindig csak lefele - sajtoltam ki magamból a semmitmondó választ.
Az mindenesetre biztos, hogy épp jókor indultunk. Tíz óra körül tett ki minket a busz Dömösnél és még
elviselhető módon tudtuk áthámozni magunkat a vaskorlátos, létrás részen. Ha később indultunk
volna, és pont elkapjuk azt a hihetetlen tömeget, mely Dobogókőről indult neki lefelé, akkor soha nem
értünk volna át a szűk részeken.
Aztán persze felértünk, a Rezső kilátóból gyönyörködtünk a ködös tájban, a hihetetlen színekben
pompázó erdőkben, majd a dobogókői menedékházban mindenki ellátta magát azzal, amelyben a
legnagyobb hiányt szenvedte, végül busszal leevickéltünk Pomázig, onnan HÉV-vel be a városba - és a
túrázó jól megérdemelt jutalmaként ismét jött a Szlovák Söröző. Kicsit sárosak voltunk, kicsit(?)
büdösek is, de úgy látszik itt nem tartatják be olyan erősen a kínos vasárnapi etikettet. A csajok is
meggyőződhettek, hogy nem beszéltünk félre, tényleg finoman főznek és tényleg hatalmas adagokat
szervíroznak.
Azt hiszem, simán elment volna a cég reklámjának Nej, aki ebéd után a Nyugati metróállomáson séta
közben aludt el.

Slovensky Raj, azaz Szlovák Paradicsom. Szepes-Gömöri érchegység.
Mint írtam, kedvenc autónk megint eljátszotta a ‘neadjatokmégel’ jellegű hisztit, de lassan már ez se
menti meg. Mindenesetre az utolsó pillanatban sikerült a szerelőnek megtalálnia a hibát - leszakadt egy
kis darab a kuplungtárcsáról és az akadt be időnként úgy, hogy nem lehetett rendesen kinyomni a
kuplungot, emiatt persze a váltás csak kétkézzel ment.
Mindegy, túl vagyunk rajta. Igaz, hogy az alapjárat annyira gyenge, hogy ha akár egy kispolszkis is
ránéz a kocsira a lámpánál, a miénk ijedtében lefullad... aztán időnként túlkompenzál és háromezres
fordulaton dübörög, amikor pedig még csak a gázpedál környékén sincs a lábam - de ezzel még együtt
lehet élni.

2006.10.28; SZOMBAT
Az elindulásaink egyre jobbak. Tízre terveztük, fél tízkor már elhagytuk a várost. Jó tempóban
haladtunk, egészen Füzesabonyig. Ott ugyanis Nej ártatlanul rákérdezett, hogy mindenkinek megvane a túrabakancsa - és ekkor villant be, hogy a pakolás közben nem láttam a sajátomat. (Az előszobába
ugyan kikészítettem, de lehordva nem lett.) A lehajtón lehajtottunk, a felhajtón felhajtottunk - és irány
vissza Pest. Gond egy szál se, kétszázzal alig több, mint félóra az út. És ráadásul a család is csendben
van.
Persze a fővárosban megcsíptük azt a dugót, mely elől reggel sikeresen megszöktünk.
Aztán még utóbevásárlás az egri Tescoban - egy csomó cucc, melyet Pesten elfelejtettünk - hát, ez
minden, csak nem sima indulás.
Még szerencse, hogy a szülői házban - szokás szerint - lelassul az élet. Beszélgetések, komótos étkezések,
lusta tévénézések. Egyfajta szellemi megpihenés.
Még az idő is velünk van, éjszaka kellett órát állítani - így az idő nem csak szubjektíve, hanem objektíve
is belassul.
Hónapok alatt nem nézek annyit tévét, mint itt... figyelgetem a műsorokat, látom, mi folyik. Rengeteg
csatorna verseng a figyelemért... hiszen a siker reményében csak akkor kerülhet valami a képernyőre,
ha nem hétköznapi... ha érdekes. Ez az alfa és ez az omega: érdekes-e vagy sem. Minden más mellékes.
Ha egy tibeti szerzetes tigrist sétáltat pórázon és pénzt kér az alapítványának, az már elég érdekes
ahhoz, hogy a világ minden részéről dőljön hozzá a pénz.
Jó ez vagy sem? El akarunk szabadulni az unalmas és elég vacak hétköznapjainktól - ez teljesen
természetes emberi vágy. Viszont ezáltal leszünk kiszolgáltatva a médiáknak. Rajtuk áll, hogy jó vagy
piszkos célok érdekében manipulálnak.
Mennyire vagy optimista? Mennyire vagy naív?

2006.10.29; VASÁRNAP
Nehéztüzérségi szóváltások árán sikerült Egerből időben továbbindulnunk. Habár az iGO elkövetett
mindent, hogy eltévedjünk, de végül jó időben, jó tempóban, még világosban érkeztünk meg
Podlesokba. Ugyan a vócseren az ötös faház volt feltűntetve, de szó nélkül megkaptuk a jó öreg egyes
faház kulcsát. Gyors körletrendezés a viharos széllel körített csapkodó esőben. Valahogy nem csodálom,
hogy gyakorlatilag üres a kemping. A meteorológia szerint most két napos, felhőmentes nap lesz - utána

viszont jön a tél: hó, havas eső. 40 %-os valószínűséggel. Le van ejtve. Mégiscsak kevesebb az esély, mint
50%.
No, miket hagytunk otthon. Például a pincérdugóhúzómat. Igaz, van dugóhúzó a konzervbontón, de
ez elég kétélű jószág: ad sanszot jócskán a dugónak is. Persze a többieket sokkal jobban bántotta a mindenféle - kártya otthonhagyása. Szvsz ez csak első nap lesz probléma, a többin mindenki örülni fog
este, hogy egyáltalán szelel a feneke.
Megvan az előnye a lusta családnak. Itt - már gyakorlatilag a gólvonalon - adták meg a lehetőséget,
hogy ismertessem térképpel, túrakönyvvel az egész heti túramenetrendet. Volt ám nagy hallgatás
mindenhonnan. Ez a legdurvább válasz, mert enyhébb ledöbbenések esetén Nej nemes egyszerűséggel
csak káromkodik. Most viszont szóhoz sem jutott. Késő estére sikerült csak úgy kidolgoznunk az
alternatív útvonalak rendszerét, hogy eltűnjenek a komor felhők az arcáról.
Az egri ebéd sokunknak megfeküdte a gyomrát, a kanyarokban befigyelt némi rosszullét. Nej azért
megkérdezte este, hogy ki akar kijevi rántott húst vacsorázni. Nem nagyon volt jelentkező.
- Akkor most mit csináljak vele? - érdeklődött.
- Adjuk oda a húst a medvének - ötletelt a leány.
- Észnél vagy? Barna inkább megenné a medvét is - mutattam rá az elképzelés gyenge pontjára.
- Miért, a medvetalp nem is rossz - morgott Barna.
- Medvetalp? Kaktuszszószban? - jött megint a női szakasz.
- Naná, majd zokniban - zártam le az egyre idétlenebb vitát.
Szerencsére kiszúrtuk, hogy a korábbi faház - melynek építkezéséről anno köveket kunyeráltam
kocsijavításhoz - teljesen felépült. Végigjárta az evolúciós lépcsőket: amikor először láttuk, még csak
épült. Amikor másodszor, akkor pici büfé volt, talponállóval. Most pedig egész hangulatos étterem vált
belőle.
Átsétáltunk. Rendeltünk. Istenbizony, nem volt túl bonyolult: négy káposztaleves, egy korsó és egy
pohár sör, két fanta. A pincércsajszi visszajött, hogy már csak egy adag káposztaleves van. Jó, akkor azt
kértük, meg egy húslevest. Végül kaptunk két húslevest és egy káposztalevest, meg két korsó sört.
Mondjuk azt valahol megértem, hogy Szlovákiában nem hajlandóak pohár sört kihozni... De miért
hoztak három levest kettő helyett? Persze elfogyott, persze fillérekbe került, szóval inkább csak móka
tárgyát képezte a szétszórt pincérlány.
Este a kölykök bemutatták az idióta zuhanyzást: volt kilenc és fél percük a mosdáshoz, mivelhogy este
hét és kilenc között elzárják mind a fűtést, mind a melegvizet. Naná, hogy az egyik végül koszos maradt,
a másik meg hideg vízben zuhanyzott le. Barnát különösen az ütötte szíven, amikor Dóra közölte, hogy
hét percig csak gondolkozott odabent, hogy lezuhanyozzon-e egyáltalán. Végül a ‘nem’ mellett döntött
- csakhogy közben elfogyott a melegvizes idő Barna számára.
Ránéztem a határidőnaplómra. (Különösen, hogy Nej velem szemben a GTD-t olvassa) - és látom, hogy
csütörtökön már nekünk kellene kicipelnünk a társasházban a kukát. (A november a miénk.) Hát, ezt
bebuktuk. Mivel elég sokan látták, hogy elindultunk - mind a két alkalommal - így csak kilogikázzák,
hogy most valaki másnak kell kicipelnie a dögöket.
Korai fekvés, mert korai ébredés lesz.

006.10.30; HÉTFŐ
A hidegre számítottunk. Az esőre is. A szélre... Arra nem. Különösen ilyen viharosra nem. Tegnap este
bíztam benne, hogy reggelre eláll, de ádehogy. Amilyen idő van, nagyon meglepődnék, ha a
menedékház személyzetén kívül bárkivel is találkoznánk. Pedig a Szlovák Paradicsom legnépszerűbb
túraútvonalát céloztuk be mára - úgy is lehet mondani, hogy a környék esszenciáját járjuk ma be.
Felmászunk a Sucha Bela-n (a továbbiakban csak Suha Béla, egyébként Száraz-völgy), utána dacosan
nekimegyünk a Maly Kisel-nek (Kis Savanyú) menetiránnyal szemben - úgysincs ma ember rajtunk
kívül az egész erdőben - becsámborgunk a Kysel megmaradt részébe, majd a Klastorisko-tól
(Menedékkő) lemegyünk a szakadék mellett a Hernádig és a Hernád áttörésen keresztül vissza
Podlesokig, ahol lakunk. Ambíciózus terv, higyjétek el - különösen egy olyan tériszonyos családanyával
megáldva, aki túra előtti este nyomta orrom alá az útikönyv azon fejezetét, mely azt részletezi, hogy mi
a jó túra tíz alapfeltétele.
1. PONT: A TÚRA ÚTVONALÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁNÁL LEGYÜNK TEKINTETTEL A CSAPATTAGOK
KÉPESSÉGEIRE.
No, szóval pontosan a tervezett időben - fél nyolckor - ordító hidegben, erős szélben vágtunk neki az
útnak, napsütésben maximum reménykedhettünk. Ehhez képest a szél a szurdokvölgyben elállt,
déltájban a nap is kisütött - a végén ideális túrázóidőnk lett. Persze megállni nem volt szabad, mert
akkor egyből bejelentkezett a fagy. (Nem hülyéskedek, többször gázoltunk át jégen, jeges dongalétrán,
láttunk jégcsapokat... Hideg volt, de cefettül.)
Mindenki Bélája igen érdekesen viselkedett. Most vagyunk itt harmadszor, és már többször is neki
akartunk indulni, de mindig közbejött valami. Emiatt kicsit túl nagy lett a libidója - természetesen jungi
értelemben. És mi most készültünk rá, hogy elvesszük tőle ezt a szellemi energiát. Sőt, mi több, el is
vettük. Még Nej is úgy nyomult végig a hasadékon, hogy csak egyszer kellett kezet nyújtanom neki.
Béla, puha vagy.
És az még csak hagyján, de felettébb száraz. Tudom, kicsit zavaró, hogy azt reklamálom egy Szárazvölgy nevű helyen, hogy alig van víz a vízmosásban - de ez egy ilyen fordított logikával működő hely.
Legalábbis az alján igen bővízű szokott lenni a patak. (A szárazság egyébként végig erősen jellemző
volt. Eső ugye régen volt, a vízeséseket időnként igencsak keresgélni kellett.)
Odafönt lihegtünk egy kicsit, majd Nej úgy döntött, hogy egy napra egy katarzis éppen elég - és inkább
a túlélésre játszik. Kapott térképet, sípot, zseblámpát és megbeszéltük, hogy találkozunk Klastoriskonál. Sokkal később jutott eszembe, hogy adhattam volna pénzt is neki... De minden nem lehet tökéletes.
Mi a gyerekekkel nekiindultunk a Maly Kyselnek. Állítólag nem veszélyes, most meg még azt se
mondhatnám, hogy másokat zavarnánk.
Nagyon sokáig nem történt semmi. Saras, vizes avarban ereszkedtünk lefelé kilométereken keresztül,
amikor megjött a szaftos rész: dongalétrák lefelé, létra lefelé, jeges, lefagyott részek lefelé. Rövid, de
durva szakasz volt az a rész, amely miatt végülis csak egyirányú ez az egész út.
Lihegésre túl sok időnk nem volt, körülbelül öt perc kaptató után értük el azt az elágazást, ahol leágazik
az út a Kysel felé. Erről a völgyről azt illik tudni, hogy a Szlovák Paradicsom legvadregényesebb
szakasza volt, amíg egy erdőtűz, majd egy azt követő egyhetes eső el nem intézte: a tűz kiégette a
mészkövet, a víz meg mésztejjé alakította a felületet. Jelenleg annyira porózusak a sziklák, hogy a terep
mindenféle forgalom elől le van zárva. Jó 15 percet lehet befelé sétálni, ugyanannyit egy másik úton
kifelé - és ennyi. Persze ebben a félórában is akadnak lélegzetelállító szakaszok, rendesen: dongalétrák,
homorítós tálcák, acéllétrák.

A Maly Kysel kijáratánál rágtuk ki magunkat a sűrűből. Utána jött egy soha véget nem érőnek tűnő
kaptató - és már fent is voltunk a fennsíkon. Itt ért utól Nej telefonja, miszerint kurvára unja már a
banánt a kocsmaajtóban, pénz nélkül meg nem mer bemenni. Mondtam neki, hogy rúgja be az ajtót,
majd közölje, hogy "my man will come soon with a huge amount of money..." De gyáva népnek nincs
hazája, inkább megvárt minket.
A menedékkői menedékháznál kezdett múlni a magányérzetünk, láttunk végre turistát magunkon
kívül is. Nem sokat, de azért öröm volt látni, hogy nem csak mi nem vagyunk normálisak. Ebédeltünk
egy hatalmasat (csípős pörkölt knédlivel/tócsnival), Dórán kívül mindenki bevert egy korsó sört,
kezdett újra kerek lenni a világ. Mondjuk fűtés még nem volt odafenn, így nem ücsörögtünk sokáig de ez is jól esett.
Megpróbáltam felvenni Klastorisko-t a POI-k közé. Ott álltam a nagy puszta közepén, egyik kezemben
a palmtop, másikban a stylus... és nem tudtam hová tenni a GPS-t. Végül feltettem a sapkám tetejére.
Jellemző kis családunkra, hogy ahelyett, hogy odajött volna valaki segíteni, inkább lefotózták az
egyszemélyes kommunikációs egységet.
A csajok úgy döntöttek, hogy számukra itt véget ért a túra, a komplikációmentes útvonalon lesétálnak
Podlesokba. Mi, férfiak, úgy éreztük, hogy tartogat még kihívásokat számunkra a nap, ezért becéloztuk
lefelé a Klastorisko Roklina-t (Menedékkő szurdok), utána pedig a Hernád áttörést. A szurdok melletti
út először igen konszolidált benyomást keltett: csak sétáltunk lefelé és semmi meredekség. Pedig
emlékeztem, a felfelé vezető - egyirányú - út gyakorlatilag létra hátán létra. Aztán persze megjött. Az
összes szintesés az utolsó száz méteren történt. Ne tudd meg, milyen meredeken. Végül leértünk az
ismerős hídhoz, és az ismerős folyóhoz.
A Hernád - és az ő áttörése. Különféle geológia környülállások következtében a Hernád anno úgy
döntött, hogy inkább nem kerüli meg a Gömöri érchegységet, hanem keresztülhasítja. Nagyon jópofa
kanyont vágott a sziklába. Az már a helyi idegenforgalmi szakemberek érdeme, hogy ezt a kanyont
járhatóvá tették: rengeteg dongalétrát építettek be, több helyen csak úgy tudták megoldani a
közlekedést, hogy tálcákat applikáltak a sziklafalakra, több méterrel a víz fölé... remek kis terep.
Eddig már kétszer végigjártuk, de az ellenkező irányból. És milyen jól tettük. Ugyanis visszirányból
olyan a terep, mint a hasonló macskasimogatás - nincs sok köszönet benne.
De átrágtuk magunkat és nagyon jó idővel - délután fél három - mi is átszakítottuk a célszalagot. A
csajok persze már aludtak.
- Barna, én most olyat csinálok, mint az iszap - közöltem a gyerekkel.
-?
- Leülepszek.
Borítottam egy pohár bort, bontottam egy zacskó pogácsát és én voltam a világ legelégedettebb embere,
kellemes fáradtsággal a végtagjaimban.
Szép lassan a kis család is kezdett magához térni - a fizikai fáradtság következtében persze
természetesen csak a verbális aggreszió szintjén.
- Ez itt egy fénykép egy keresztről. Itt halt meg egy lány 1985-ben - mutattam a fényképezőgépen egy
képet.
- Miért, mi történt vele? - kérdezte Nej.
- Leesett.
Nem is értettem, mitől lett hirtelen olyan csend. Olyan vihar előtti.

- Oda akartál bevinni engem? - kérdezte Nej fenyegetőleg.
- Ja. De te nyuszi voltál, nem jöttél.
- Meg akartál ölni!
- Ne dramatizáld túl. Túrázunk.
- De elbökted, nem sikerült.
- Hosszú még ez a hét...
- De hát azt mondtad, jóban-rosszban!
- Most gondold el, ez a jó része...
Aztán vacsora, gyors zuhany.
ZUHANY... SÍRÁSKOR TÖBB KÖNNY FAKAD, MINT AMENNYI VÍZ JÖTT A ZUHANYRÓZSÁBÓL.
Alvás. Holnap négy kis halál fog kikandikálni az ágyból a hat órai ébresztőkor.
Pedig holnap sem akármilyen nap lesz. Mivel az időjárás-előrejelzés szerint holnap lesz az utolsó száraz
nap, így erre a napra tettük át a legmegterhelőbb leereszkedéssel járó túrát. Az már egy másik lapra
tartozik, hogy a leereszkedés után a park legijesztőbb szakasza fog jönni.
Nej kékrevált ujjakkal tanulmányozta a túrakönyvet.

2006.10.31; KEDD
Éjszaka azt álmodtam, hogy a textilszövőgépek titokban intelligenciát fejlesztettek ki. Egymással a
norvégmintás pulóverek mintái segítségével kommunikáltak. Majd miután kipusztították az
emberiséget, ők is velük pusztultak, mert eltűnt a kommunikációjukhoz szükséges közeg.
Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a túl sok túrázás nem várt mellékhatásokkal járhat.
Tegnap bevertem a térdemet egy sziklába. Este bekentem kenőccsel, bíztam benne, hogy reggelre
elmúlik. Nos, nem. Járkálni tudok, de ha hajlítani kell a lábam, az halálos. Így már ketten leszünk Nejjel
akik nyüszíteni fognak a meredek lejtőn.
A hűtőszekrényünk várakozáson felül működik - ma reggel meg is ijedtünk, hogy szeletelni fogjuk a
tejet. Ja, nem mondtam, a kocsi csomagtartója a hűtő. Rendesen deres lett reggelre a határ - viszont elállt
a szél. Jó csere volt.
Nem túl bonyolult úton feltekertünk Klastorisko-ig. Habár ma már nem sikerült fél nyolckor
elindulnunk, a háromnegyed nyolcas indulás mindenképpen várakozáson felüli volt. Különösen úgy,
hogy abban sem voltam biztos, hogy a tegnapi nap után egyáltalán elindulunk.
Kíváncsi vagyok, ki találná ki három próbálkozásból, hogy mivel találkoztunk a néptelen erdőben
hajnal kilenckor? Valószínűleg senki. Egy nem túl széles túraútvonalon egy Tatra szippantóskocsi
szorított le minket az útról. Fiam megjegyzése - miszerint tegnap lehettem volna mértékletesebb is a
klastoriskoi budin - nem vallott éppen jó ízlésre, de legalább ennyivel is hozzájárult az általános
jókedvhez. Mely meglepő módon felütötte a fejét. Igaz, hogy monoton felfelé kellett tekerni durván két
órán keresztül, de nem fújt a szél, kisütött a nap, mindenkinél elmúlt a reggeli izomláz és kíváncsian
vártuk a friss aznapi csodákat.
Na jó, Nej azért be volt egy kicsit tojva.
Na jó, nem is kicsit.

Pedig a viszonylag eseménytelen, jól ismert úton gyönyörű beállításokat tárt elénk a nap. Mászkáltunk
lehetetlen vad helyeken, mászkáltunk barátságos kedves völgyben, mégis két kedvenc képemet itt
lőttem, ezen a jellegtelen földúton.
Tíz óra körül értünk fel a menedékházhoz, kapucsinó, melegedés, klotyi... Elvoltunk egy ideig.
Aztán olyat tettünk, mint még soha: a fennsíkról felfelé indultunk el.
Nem kellett sokáig mennünk, hogy megtaláljuk az aznapi mumus1-et. Ez egy nem túl hosszú,
légvonalban talán 500 méter hosszú szakasz volt - 250 méter szintcsökkenéssel. Aki szokott túrázni,
annak gondolom nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy a hegyekben sokkal, de sokkal rosszabb
lefelé menni, mint felfelé. Az utóbbi egyszerűen csak erőnlét kérdése, míg az előbbi - erőnléttől
függetlenül - nyírja szét a delikvens talpát és teszi tönkre a térdizületét. Nagyjából ez történt itt is: Nej
a tériszonya miatt sikítozott, én meg a térdem miatt szentségeltem. Nej "láncos teringette" mantrája
menetközben "láncos kurvaélet"-té evolválódott, ahogy a láncokba kapaszkodott - de ez legyen a
legnagyobb problémánk.
Végül leértünk és a Biely-potok (Fehér-patak) völgye kárpótolt mindenért. Nincs rá jobb szó, látni kell.
Nagyon kellemes terep, szinte semmi szintemelkedés, dongalétrák, jópofa hidak... Szép. Nekünk extra
szerencsénk volt, sikerült elkapnunk a laposan sütő októberi napot is, mely intenzíven keverte össze a
patak vizén visszatükröződő arany színt az erdő sötétzöldjével... Nem véletlenül haladtunk a hivatalos
menetidőnél jóval lassabban, rengeteget vacakoltunk a fényképezőgépeinkkel. Meg is egyeztünk abban,
hogy kell majd egy olyan túra is, mely teljesen végigjárja ezt a szép völgyet.
A napos, vidám völgyből elég hamar letértünk egy borongósabb, szűkebb völgybe: ez volt a Sólyomvölgy, a Sokolia Dolina. Nem hivatalosan errefelé található a Szlovák Paradicsom legvadabb
útszakasza. Mindebből persze az első húsz percben semmi sem látszott, eltekintve attól, hogy egy
működő patakban mentünk felfelé - aztán hirtelen piszok meredek lett a... a nem is tudom mi, mert
útnak nehéz lett volna nevezni. Maradjunk annyiban, hogy avarral bőven borított piszok meredek
domboldalon kínlódtuk fel magunkat fáktól fákig, sziklától gyökérig kapaszkodva a völgy igazi fő
attrakciójáig, a 70 méter magas létrarendszerig. Tudom, mi emberek hajlamosak vagyunk belegondolás
nélkül elmenni számok mellett - most ne legyünk ilyen nagyvonalúak. Számoljunk egy kicsit. Egy
panellakás magassága durván 2,5 méter. Azaz egy tízemeletes épület - bekalkulálva a falvastagságot
meg egyebeket - durván 30 méter. Tehát ezt a létrarendszert úgy kell elképzelni, hogy egymásra teszünk
két tízemetes házat, majd még egy négyemeleteset. Mindezt persze sziklafal melletti létrákon kell
teljesíteni. Ismeretlenül is impozáns, de így, magunk mögött tudva is csak annyit tudok mondani, hogy
asztamorva. Jellemző, hogy nemcsak Nej, hanem Dóra is bejelentette abbéli szándékát, hogy ezt a falat
életükben kétszer szeretnék megmászni: most és soha többször.
Miután kiujjongtuk magunkat, hogy sikerült és élünk, mentünk tovább a völgyben. Jó hosszú - és a
végén igencsak meredek - kaptató után értük el a kijáratot. Itt jött el az a pillanat, amikor kis család
megszánt és laposra zabálta a hátizsákomat.
Ebédszünet.
- Szerintetek látunk még ma embert? - érdeklődött Nej.
- Errefelé? Itt még csúcsidényben sincsenek sokan - vontam meg a vállam.
- Miért?
- Mert nem mernek.
Nej pillantásával ölni lehetett volna. Addig ugyanis elfelejtettem beszélni az útvonal félelmetes híréről.

Ebéd után rögtön sikerült egy durva navigációs hibát elkövetnem: indulás után nem vettem észre, hogy
a jelzés egy jobb oldali úton folytatódik - ehelyett mentünk tovább egyenesen. Durva nagy szívás volt.
Az út ugyanis kivitt egy hatalmas tisztásra, mely egész pontosan két darab 1 négyzetkilométeres
tisztásdarabból állt, kisebb erdővel elválasztva. Jelzés persze sehol. Ha hiszitek, ha nem, az egyik tisztás
teljes kerületét bejártuk, hogy jelet keressünk a környező erdőben. Végül a jó háromkilométeres
útkeresés után javasoltam csak, hogy ne csináljuk meg ugyanezt a mutatványt a másik tisztásnál, inkább
menjünk vissza az utolsó jel előfordulásig. Ez gyakorlatilag az ebédelős faágunk volt és rögtön látszott
is, hogy amit én jóllakottan egyszerű jelnek láttam, az igazából egy nyílban végződő jel volt. Jobbra
mutatott. Cucli. Nem is kicsi. Ugyanis a túra mind időben, mind erőbeosztásban annyira ki volt
hegyezve, hogy egy ilyen plusz három kilométer a maga negyven percével komolyan kockáztatta azt,
hogy ránksötétedjen az erdő, miközben hullafáradt emberek támogatják a sötétben egymást. Nem is
beszélve a réten tomboló viharos, hideg széltől (1000 m felett), mely a jó hangulatot ásta alá.
Szóval csúnyán megbűnhődtünk azért az elnézett jelért.
Ettől függetlenül persze végül visszaértünk a rendes úton a szállásunkig, de éppenhogy: 16.40-kor
mentünk át a kemping hídján, már erős szürkületben. A végén már kéz a kézben haladtunk Nejjel - a
változatosság kedvéért nem azért, hogy ne tudjon megfojtani, hanem azért, mert a csajszi már
támogatásra szorult: teljesen elkészült mind az erejével, mind a bakancsával. Olyannyira, hogy már a
faházig sem mentünk el, hanem egyből becsűrtünk a híd túloldalán lévő étterembe. Leültünk - és
vacsoráztunk egy hatalmasat. Nagyon finom káposztaleves, utána pedig valami - ha agyonütsz, sem
emlékszem a nevére - savanyú káposztás csirkemáj volt tócsniba tekerve, tejföllel nyakonöntve, mellette
káposztasaláta kukoricával és köretként steak burgonya. Én bedobtam hozzá két sört és a többiek sem
szerénykedtek.
Ja, hogy miért volt ekkora dőzsölés? Sajnos nem túl kellemes apropóból. Én még a hegy tetején felhívtam
egy kollégámat, hogy nézzen már rá a meteo.sk-ra. Ránézett. Közölte, hogy szerdára borult időt
mondanak, csütörtök-péntekre meg havat. Mi ugye eddig csak annyit tudtunk, hogy hétfő-kedd az
napos, a maradék borús. Csütörtök-péntekre 40% valószínűséggel ígértek havat, de egy szlovák ismerős
szerint idén novemberben még a Tátrán sem lesz hó.
Hát, nem így alakult. A csütörtök-pénteket már elvitte a cica. Kérdés, hogy mit csinálunk a szerdai
nappal? Ha a hó csütörtök délután esik le, akkor még el tudunk menni szerdán egy túrára és csütörtök
reggel hazaslisszolunk a hó elől. (Még csak téli gumink sincs az autón, ráadásül öltözékben sem
készültünk havas túrázásra.) Természetesen ehhez át kell tervezni a túrákat: eredetileg egy pihentető,
laza Csingó-Hernád áttörés-Podlesok útvonal lett volna tervben, de ha választanom kell a hátralévő
túrákból, én a Nagy-Sólyom szurdokot csinálnám még meg. Kérdés persze, hogy ehhez a hosszú és
fárasztó túrához mit szóltak volna a többiek.
Ez az, amit soha nem tudunk meg. Nej felhívta este egy szlovák kollégáját, aki egész pontos időjárás
előrejelzést adott: szerdán végig esni fog, az eső szerda éjszaka fog átváltani havazásba. Dögi. Így nem
maradt más választásunk, szerdán mindenki alszik, amíg akar, majd összepakolunk és kora délután
elindulunk haza.
A rengeteg elmaradt túrát meg majd pótoljuk máskor.
A kurtán-furcsán félbeszakadt csavargást - bár sajnáltam baromira és szomorú is voltam kellően - ennek
ellenére nem tartottam eredménytelennek. Balszerencse: kicsit korán jön a hó.
Mindegy. Tehát egyfelől öröm, hogy Nej kezd belejönni az extrém túrázásba, mint kiskutya az ugatásba.
Különösebb morgások nélkül veszi az akadályokat és a sebessége is szemmel láthatóan sokat javult.
Begyorsult a csajszi. Gyártott egy óvatos elméletet arról, hogyan változott meg mostanában úgy
általában a hozzáállása és hogyan tudja ezt felhasználni a terepakadályok leküzdésénél. És a dolog

működik: legyőzte magát és átjött velünk minden szabályos útvonalon. (Még ha előtte volt is némi
poénkodás meg morgás.)
Különösen jó volt, hogy ebben a két napban egy, azaz egy emberrel sem találkoztunk túrázásaink során.
Azért ez, ezen a vidéken, több, mint valószerűtlen. Viszont az az előny megvolt, hogy Nej annyi időt
fordíthatott egy terepakadályra, amennyit óhajtott. Nem lihegett senki a nyakába. Így viszont
megcsinálta a legvadabb akadályokat is - és mitől kellene félnie annak, aki már megjárta a Sólyomvölgyet?
A szép az, hogy ez nem csak egyszerűen ilyennek látszik, hanem mélységében is ilyen lett: Nej
határozottan zokon vette, hogy az átszervezéskor pont az ő pihenőnapján mentünk volna a NagySólyom szurdokhoz. Ekkor ugyanis a túra kimaradt volna az életéből, és nehogymár...
Másfelől, ami még szintén a tapasztalatok közé tartozik, hogy hiába túrázgattunk viszonylag sokat az
új bakancsokkal, azért ezek még nincsenek abban az állapotban, hogy láncban nyomjunk ilyen nagy
túrákat. Gyakorlatilag mindenkinek kikészült a lába, kinek kicsit, kinek jobban. Engem a térdem tréfált
meg: egy ártatlan helyzetben bevertem a jobb oldalit és mivel a fájdalom másnapra sem múlt el, így
valószínűleg jobban terheltem a bal oldalit - emiatt estére az is megnyekkent. Érdekes lehetett kilesni,
hogyan közlekedtem nyújtott lábakkal a faház lépcsőjén kedd este.
Mondjuk, ahogy elnéztem a többieket, mindenkinek biztos állása lehetett volna a Hülye Járások
Minisztériumában. Kíváncsiságból összeszámoltam, kábé 20 kilométert mehettünk ma. Nem igazán
sok. De a terep! Kezdtünk egy 200 méteres szintkülönbségű kaptatóval, jött egy 250 méteres meredek
ereszkedés, utána egy 470 méteres hegymenet, benne a 70 méteres létrarendszerrel, végül lecsorogtunk
420 métert egy hosszú, kellemetlen kőtörmelékes úton. Magunk között szólva, ritka logikátlan egy sport
ez.
Egész nap küzdöttünk a bakanccsal: én próbáltam tágítani, ő pedig makacsul ellenállt. Lefekvés előtt
azért még törlesztettem neki egyet: kitömtem keményen újságpapírral - nehogy már ne feszítse senki.

2006.11.01; SZERDA
Habár úgy terveztük, hogy addig alszunk, amíg akarunk - valamiért mégsem akartunk túl sokáig
lustálkodni. Fél tízre teljesen összepakoltunk mindent, már csak a kulcsot kellett leadnom a recepción.
Nem igérkezett egyszerű menetnek, mivel előre kifizettem a hetet - és nem lett volna rossz, ha
visszafizetnék ezt az elúszott három napot.
Nagy csata volt. A helyi erő amikor nagyjából megértette, mit akarok, felhívta mobilon a főnököt, hogy
beszéljem meg vele. Megbeszéltem, majd visszaadtam a telefont a recepciós hapinak. Ő még trécselt egy
kicsit, majd közölte, hogy várni kell, mert a bigboss személyesen fog ideutazni, megvizsgálni a
körülményeket. Én nézegettem a térképeket, a hapi meg előszedte a foglalási papíromat és
összekészítette a visszajáró pénzt. Jó tíz percre megjött a főnök. Újból végigmondtam, miről is lenne
szó. Átnézte a papírjaimat - és ekkor értettem meg, mi okozza a galibát: a finoman szólva is laza
adminisztrációban nem tudták lekövetni, hogy én a szállásdíj felét bankon keresztül utaltam át
előlegként, a maradék felét meg jó fiú módjára előre fizettem ki készpénzben, érkezéskor. Minderről
néhány ceruzával felskiccelt szám árulkodott csak a papíromon. Kérték a banki visszaigazolást, de
interneten utalok, hogyan lenne ilyenem? Szóval komolyan elakadtunk. A főnök felvonult az emeleti
irodába, a recepciós fazon meg teljesen higgadtan radírozta ki az orrom előtt a papírra írt számokat a
foglalásomon. Majd komótosan elpakolta a korábban kiszámolt pénzt. No, ebből itt lófasz lesz, nem
díjvisszatérítés - igazítottam magamban a helyzethez az ismert Örkény anekdota csattanóját. Egy újabb
tíz perc után megjelent a főnök, vakarta a fejét, majd közölte, hogy megkapta a bankjuktól az igazolást,
tényleg átutaltam a pénzt. Innentől kezdve már simán ment a dolog. Igaz, lecsesztek, hogy nem fizettem
be 165 korona autódíjat, de erre csak legyintettem. (Én annyit fizettem, amennyit számoltak. Ha ez nem

volt benne, akkor rúgja seggbe a recepcióst, ne engem.) Röpke félóra után távoztam az irodából.
Győztesen. Bár nagyon pirruszi győzelemnek tűnik a dolog: egy ilyen kellemetlen eset után most
valahogy nincs sok kedvem egy ideig odamenni.
Még Dobsináig sem értünk, amikor a lányra rátört a hányinger. Rozsnyó előtt meg is kellett állnunk,
egy hosszú levegőzésre. Úgy látszik nemcsak vírus van a környéken, hanem kanyarundor is. Persze ez
kizárta a Bükkön keresztüli hazamenetelt, tettünk egy jó nagy kanyart Miskolc felé. (A sztráda csúszik
a csajszinak, az egyenletes duruzsolásban hamar elalszik.)
Végül csak bekeveregtünk Miskolcra. Kicsit tartottam tőle. Ugyan Miskolcon szereztem meg a
jogosítványomat 24 évvel ezelőtt, de minden ismerősöm szerint az utóbbi időkben drasztikusan
átalakult a város közlekedése - hogyan fogok én ott egyáltalán parkolóhelyet és éttermet találni, egy
ilyen hideg, szeles, esős napon? Aztán ösztönösen lekanyarodtam a tranzit útról, beparkoltam a
Régiposta utcába, Nej pedig kiszúrta a sarkon a Víg Postás éttermet. Teljesen vaktában lőttük ki a helyet,
de nagyon jól jártunk vele. Hangulatos volt, meglepően olcsó és jól főztek. Négy éhes ember lakott
teljesen jól, zömében vadételekkel, 7e pénzért.
Utána már csak az özönvízen és az autósztrádán kellett keresztülverekednünk magunkat. Egyáltalán
nem bántam, amikor az esőfüggönyből előtűnt a Budapest tábla.
Persze azért nem bírtam nyugodni, este nekiálltam helyi webkamerát keresni, hogy biztos legyek benne,
tényleg leesett a hó Podlesok körül. Én nem találtam, de egy fórumban kaptam egy linket. Maga a
kamera a Klastorisko tetején lévő tornyon van. Abszolút autentikus. Csak éppen a képen nem tudtam
kivenni, hogy akkor most mi is van? Az a sok fehér ott vajon már a hó? De hogy lehetne már ott hó
elsején fél tízkor is, amikor még ott voltunk és gyönyörűen sütött a nap, hó sehol sem látszott? Mágia
ez.
Nos, így vagy úgy, de végül minden rendeződött. Illetve majdnem minden: mi a francot fogunk kezdeni
ezzel a több méter kolbásszal, melyet szabadtéri sütés céljára szereztünk be?
PS1.
Később beszélgettem valakivel, aki bátrabb volt, mint mi és ottmaradt. Szerdán tényleg esett az eső,
csütörtök reggel tényleg volt egy kis enyhe hószállingózás, de nem maradt meg. Péntek/szombatra
pedig visszajött a hideg, de napos idő.
Nyuszik voltunk, McFly.
PS2.
Egyébként ez volt az a tél, amikor még decemberben sem volt hó, még a Tátrában sem.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/PODLESOK2006

2006.12.25; HÉTFŐ
Ilyen is ritkán van: 10-11 között terveztük, hogy elindulunk - és negyed tizenegykor tényleg. Alapvetően
eseménytelen úton értünk Veszprémbe. Itt tapasztaltuk meg tervünk első gyenge pontját: lévén
karácsony első napja, kedvenc éttermeink sorra zárva voltak. Azért nem adtuk fel, és végül sokadik
próbálkozásunk eredményre vezetett. Meg a Szürkebarátba. Valamikor nagyon sokat jártunk ide, de
nem igazán enni. A hely azóta rengeteget fejlődött, kiakolbólintották végre a cimbalmost az
instrumenttel egyetemben. Ebéd után kiscsalád meglepő ígéretet tett: ha Úrkút felé megyünk, akkor
megpróbálnak addig ébren maradni. Mivel ez egyet jelent a természet megerőszakolásával, roppant
kíváncsian vártam, mi sül ki belőle. Tényleg ébren maradtak.
Aztán ha már arra jártunk, megnéztük a kórházat is, ahol világra bújtak.
"NEM TUDOM, MIT RINYÁLNAK ANNYIT EZEN A NŐK, AZ EGÉSZ NEM TÖBB, MINT EGY NAGY SZORULÁS." JUTNAK ESZEMBE MIKLÓS SZAVAI ABBÓL AZ IDŐBŐL.
Na most, tudni kell, hogy mi azért mentünk karácsony szent napjaiban Kőszegre, mert elegünk volt a
hajtásból, a határidőkből, a tolakodásból, a tömegből. A tervet sikeresen túlteljesítettük: a már nem is
igazán a városhoz tartozó erdei vendégház annyira kihalt volt, hogy még a tulajdonosék sem voltak
otthon. Nyitva hagyták a külső ajtót, nyitvahagyták a kedvenc apartmanunk ajtaját, majd elutaztak.
Abszolút egyedül voltunk. Szavakkal le sem tudom írni azt a csendet, amely akkor fogadott, amikor
kisétáltam a teraszra. Kint voltunk az erdőben, a hegy tövében. Mit mondjak még? A térerő zérus.
Mindegyik társaságnál.
Berendezkedtünk. Alapvetően jól pakoltunk, mindösszesen egy szatyor maradt otthon: zsemle, wc
papír, papírzsebkendő. Szerencsés baleset volt, mert igaz, hogy enni sem tudtunk, de így legalább
klottyantani sem kellett. Habár én próbáltam pedzegetni a társaságnak a gyerekkori túraélményeimet,
különös tekintettel a lapulevél multifunkciós felhasználási lehetőségeire - de harsány ‘fúj’ felkiáltáson
kívül mást nem kaptam. Illetve, dehogynem: egész este a lyukas lapulevelemmel szivattak.
Kártyaparti, Gazdálkodj Okosan. Este tízig. Amilyen dedósnak képzeli el ezt a játékot az ember,
olyannyira nem az: a lényeg, hogy milyen dumák mennek közben. Meg se próbálom visszaadni a
beszólásokat - mi mindenesetre végigröhögtük az egészet. Még a lapulevelezést is.
Éjszakai ágykeresés. 3 éve jártam utoljára az emeleten. Fogalmam sem volt, hogyan vannak elhelyezve
az ágyak. A villanykapcsoló lent van. Körben pedig a hamisítatlan bakacsinfekete sötétség. Aztán egész
jól sikerült, eltekintve attól, hogy keresztben vetődtem be az ágyba, nyakonragadva Nej lábikráját.
Naná, hogy nem ébredt fel.

2006.12.26; KEDD
Reggelre meglett a zacskó, lehetett enni... és ellenkezőleg.
Derékfájás beállt. Ez már csak így szokott lenni. Minél nagyobb a szám, minél inkább ki akarok
szabadulni a természetbe, annál inkább történik valami, ami megpróbál keresztbe tenni. És persze
mindig nekimegyek szemből.
Most is. Végül úgy oldottuk meg, hogy Barna kapta meg a kajás hátizsákot, aztán nekiindultunk.

Rögtön az elején üdvözöltük az ősellenséget. Anno itt kezdtük el a családi túrázásokat. És már akkor is
beleütköztünk - rögtön a túraútvonal elején - abba a kaptatóba, mely nevéhez méltóan alaposan
megkaptatja a derék turistát, de úgy, hogy a tetején az ember gyomra megpróbál felmászni a nyakába,
hogy elég helyet biztosítson a kitágult tüdejének. Nos, ez a kaptató semmit sem változott, továbbra is
kemény ellenfél.
Egy új színfolt is megjelent a túrázásaink történeteiben: mandarinhéjat szórtam ki a kisállatoknak.
Korábban almacsutkát szoktunk ‘célzatosan’ elhagyni - most ugye Karácsony van, ilyenkor a mandarin
megy, mint gyümölcs.
A kaptató után a sárga kereszten mentünk a Vörös Keresztig. Ott pihegtünk egy cseppet, majd irány az
Óház-tető. Itt már kezdtük sejteni, hogy december ide, Karácsony másnapja oda, de most valószínűleg
nem leszünk annyira egyedül az erdőben, mint legutóbb Szlovákiában. Az első erre utaló jel egy
gőzoszlop volt, melyből később egy futó alak materializálódott. Aztán az ösvényen is találkoztunk
emberekkel, majd fent az Óház-tetőn már bele kellett törődnünk, hogy 3 család élvezi együtt a magányt
és a kilátást. Később csak romlott a helyzet, a Hétforrásnál már vagy húsz ember gyűlt össze. Többen
voltunk, mint a vége felé a Kossuth-téren. (OSE.) Persze adott a magyarázat: nincs messze a parkoló,
ezerrel süt a nap, nyilván sokan megmozdultak a városban.
Klasszikus poén, 3 évvel korábbról.
Nej lesétált a forráshoz, megtölteni mindenkinek a flakonját. A Hétforrás többek között onnan kapta a
nevét, hogy hét csőből jön ki a víz. Mindegyikre egy-egy ősvezér neve van ráírva.
- Melyikből kérsz? - kiáltott fel hozzám.
- Töhötöm.
- Miért pont?
- Mert megtöhötöm.
Pihenő, rövid fényképezés. Barnával elmentünk katasztrófaturistáskodni is: van a közelben egy
elhagyott valamikori határőrlaktanya. Bemásztunk, kattogtattunk. Ha nem lenne annyira egyszerű
felépítésű épület, akár még paintball pálya is lehetne belőle.
Aztán mentünk tovább az ösvényen. Ez így leírva teljesen triviális - mégis az erre járó emberek
kilencven százaléka erre - úgy látszik - képtelen. Képzelj el egy hosszú,mély völgyet, a szélén egy
körbeérő, szilvaszerűen ovális útvonallal. Az egyik végében parkoló, a másik végében, már túl a
fordulón, a Hétforrás. Az egyik út hangulatos erdei ösvény, a másik átlagos betonút. Ennek ellenére az
emberek feljönnek kocsival, elsétálnak betonúton a szilva másik végéig, onnan le a forrásig, majd
megfordulnak és visszasétálnak a betonúton a kocsiig. Senkinek nem jut eszébe, hogy egyenesen
továbbmenjen az erdei úton, mely rövidebb is és persze hangulatosabb is.
Mondjuk, persze, én is jó vagyok... ekézem itt azokat, akiknek legalább eszébe jutott, hogy
kimehetnének a szabadba karácsony másnapján.
Innen lesétáltunk a sípályáig, majd a Szabó-hegy mellett elhaladva visszaértünk a Meszes-völgybe. Még
élvezkedtünk egy sort a térdig érő avarban, aztán már a háznál is voltunk. (Tök furcsa volt látni
útközben az eladó hegyoldalakat.)
Este a szokásos kártyaparti. Utána társasjáték jött volna - ehelyett Nejnek szurkoltunk, hogy találjon
valam térerőt a házban és el tudja küldeni a karácsonyi sms-eit. Nem volt egyszerű.
Ezért - is - szeretjük ezt a helyet.
Nej egy cseppett aggódott, hogy a sötét lépcsőfordulóban vajon jót írt-e be.

- Hja, tényleg nem árt vigyázni, az ember egy cseppet nem figyel és a Kellemes Karácsonyt helyett
véletlenül azt gépeli be, hogy Akassza Fel Magát Mindenki A Csúcsdísz Mellé - vigasztalgattam. Nem
túl sok sikerrel.
A játék végén Nej pakolta volna el a társasjátékot:
- Hol a nagy zöld gumi?
- Na, ez elég misztikusan hangzott- vetettem közbe.
Majd prófétai hangon folytattam: - Eljőve egyszer a nagy zöld gumi és lesz akkor jajj mindenkinek!
Aztán lassan feltűnt, hogy utódaink harsányabban röhögnek, mint az elvárható lett volna... És végül
leesett nekem is a kétcentes.
De nem jöttem zavarba, tekintve, hogy pont a kirándulás előtt beszélgettünk Nejjel, hogy van még egy
hátralékunk: beszélgettünk már velük a szexről, mint biológiáról, a szexről, mint technikáról - de nem
beszélgettünk még a szexről és erkölcsről. Így kihasználtam a ziccert és megtartottam utolsó atyai
dörgedelmemet. Kibírták röhögés nélkül - így alapvetően sikeresnek nyilvánítottam a beszédet.

2006.12.27; SZERDA
Megint időben indultunk el. Lassan kezdek aggódni.
Így 11.45-re értünk Veszprémbe. Először arra gondoltam, hogy leparkolunk nagy arccal a Villa Medici
mellett, majd onnan sétálunk át a Malom borozóba, de alighogy leálltunk, megjelent a parkolócédulás
ember. Igen, december 27-én, egy irgalmatlanul külvárosi parkolóban. Valószínűleg nem lett volna
nagy összeg, de minek pazaroljak? Visszaszálltunk és továbbcsorogtunk a borozó melletti parkolóba.
Jogos lehet a kérdés, hogy miért nem a Villa Medici? Ennek érzelmi okai vannak. Anno rengeteg időt és
pénzt költöttem cimboráimmal a Malomban, az eredeti tulajjal annyira jóban is voltunk, hogy időnként
be is álltunk a pult mögé segíteni. Aztán jött egy új tulajdonos, aki menőbb helyet akart csinálni belőle.
Ember, a Dózsaváros szélén! Én egyik alkalommal olyan ingerült vitába keveredtem emiatt a tulajjal,
hogy Zsuzsa véresre rugdosta a bokámat, mire abbahagytuk. Ez a tulajdonos aztán feladta, az új meg
diszkót álmodott az öreg vizimalom épületébe. Na, onnantól én letöröltem a kocsmatérképemről a
helyet. Végül csak úgy hallottam másoktól, hogy a diszkó is tönkrement, az öreg épületet meg örökre
bezárták. Ehhez képest volt meglepetés, hogy amikor 2004-ben Veszprémben töltöttünk pár napot és
éppen az Úrkút-sétányon (helyieknek: Szerelem-sziget) csavarogtunk, nyitva találtuk a helyet. Vendég
az nem volt, a pincérnő reagálása szerint nem is nagyon szokott lenni, de a hely élt. Igaz, a neve Nivegyvölgyi borozó lett, de borkedvelők fülében szépen cseng e név, nincs vele semmi baj. A múltkor is jót
vacsoráztunk és a mai ebédért is megérte bemenni. A hely specialitása a tócsi: van sima tócsi, kerek
tócsi, hosszú tócsi, lyukas tócsi... szóval van vagy húszféle tócsis étel. (Ez külön öröm a lelkemnek, mert
az eredeti tulaj - Tóni - volt ilyen tócsis ember. Nála bizony még mi is reszeltük a krumplit meg a
hagymát.) És nem elég, hogy sok fajta tócsi van, maga az anyag önmagában is kifejezetten remek. Ez itt
a vallomás helye: nekem az egyik kedvenc ételem a tócsi (mackó, lapcsánka... kinek melyik név
ismerős), ahol lehet, azt próbálok választani. Nincs túl sok ilyen hely. Az utóbbi pár évben ettem tócsit
Lőcsén, Tátralomnicon, Pesten a Szlovák étteremben, Podlesokban... de a veszprémi Malom borozóban
készült tócsit egy lapon sem lehet említeni ezekkel. Eleve fokhagymás... mit fokhagymás, baromira
fokhagymás. A pincérnőt még nem is láttam, de már éreztem a szagát. Mármint a tócsiét. És rendesen
át volt sütve: szép, barnára sütötték, úgy, hogy a széle már kellemesen ropogósra pirult. A beletekert
marhapörkölt csak hab volt a tortán - ha megbocsájtjátok nekem ezt a humorosnak szánt képzavart.
Barna hasonlót evett, csak lecsós sertéstarja volt belehajtogatva, Nej túrós-tejfölös feltéttel kérte - Dóra
evett egyedül halat.
No, szóval finom volt - és megerősített abban, hogy ha déltájban arrafelé járok, akkor oda kell menni
ebédelni.

HÉT ÉVVEL KÉSŐBBI MEGJEGYZÉS: NEMRÉG VOLTAM MEGINT OTT, ÉS MA MÁR EGYÁLTALÁN NEM OLYAN
JÓ OTT A TÓCSI. KEVÉSBÉ MARKÁNS, KEVÉSBÉ ROPOGÓS.
A kétfogásos étel utolsó falatai szemmel láthatóan mindenkinél problémát okoztak, de a kölykök csak
betermeltek mindent, végül én is bekaptam az utolsó falatot. Nejnek már sok volt a halászlé után a nagy
tányér túrós tócsi.
- Azért látom, a Petrényi vér megvan bennetek is rendesen - dicsértem meg a tányért a
kipukkadáshatáron túl is az utolsó falatig kitörlő kölyköket.
- Dehát Anya nem is evett meg mindent! - tiltakoztak.
- Pszt, ne mondjátok el senkinek, de ő csak felvette a Petrényi nevet - súgtam oda nekik félhangosan.
Persze előtte meggyőzödtem, hogy az asztalos masszív keresztgerendát szögelt az asztal lábaira, így a
bokánrúgás szóba sem jöhetett.
Mivel a Malom borozóban nem tudok elképzelni olyan szituációt, hogy ne bort igyak, így végül Nej
vezetett. A kötelező tiszteletkörként megejtett szurkapiszka után segítettem neki kinavigálni a városból
- cserébe bentmaradhattam a kocsiban.
Fehérvár körül már a majrévasat is elengedtem.
Nem tudom, milyen idő volt ebben a három napban Budapesten. De azt tudom, hogy Kőszegen olyan
intenzíven sütött a nap, mintha az év utolsó napjaiban szeretne bepótolni valami korábbi elmaradást.
Ehhez képest döbbenet volt az a hatalmas ködtakaró, amelybe Pesttől jó negyven kilométerre futottunk
be - és mely masszívan kitartott hazáig. Ha ti eddig ilyen szutyok szürkeségben tengődtetek, fogadjátok
őszinte részvétem.

2007.03.08; CSÜTÖRTÖK
A lehető legjobb előjelekkel. Keddről szerdára 3 óra alvás. Szerdáról csütörtökre megint három. És így
futunk neki az amerikai útnak, beleértve az időeltolódást is. Amivel ugye az a gond, hogy magyar idő
szerint este tíz után fogunk megérkezni - csakhogy ez helyi idő szerint még csak délután négy óra lesz.
Tapasztaltabbak szerint egyből át kell állni, azaz helyi idő szerint kell lefeküdni. Igen ám, csakhogy a
mi időnk szerint ez hajnali négyet jelent. Ilyen alvási előélettel.
Hajrá.
Reggel a becsekkolás remekül sikerült, úgy értem, mindenki időben ott volt, beleértve a repülőgépet is.
Kihasználtuk a nap utolsó szabad wifijét, gyorsan telepítgettem még néhány programot - mindenre
ugye nekem sem volt előtte időm. Bár a legdurvább Gaba volt, aki távolról belépve a munkahelyére
még dolgozott egy kicsit.
Az út Londonig eseménytelenül telt. Mivel tervben volt, hogy fényképezőgépet újítok, így épp itt volt
az ideje, hogy felfrissítsem megkopott ismereteimet. Hannoverig zársebességekkel, rekesz/blende
beállításokkal, mélységélességekkel utaztam együtt. Utána kitörtünk a felhők közül és az óceánt már
láttuk is. Élmény volt rárepülni Angliára - pedig egyik ősöm sem volt német pilóta.
A Heathrow repülőtéren a személyzet valószínűleg birkózószőnyegen aludt az éjjel. Mi például egy
lábfetisiszta asztalához kerültünk, aki mindenkivel levetette a cipőjét. Velem is. Mondtam már, hogy
biztosra mentem és a hegymászó bakancsomat választottam ki az útra? (Meg a teflonbevonatú
túrakabátomat.) Ebben az az öröm, hogy a bakancsnál minden átfűzésnél külön kell állítani az ideális
cipőfűző szorosságot. És ezt a bakancsot vetették le velem. Esküszöm, egy százlábú kevésbé tartotta
volna fel a sort, mint ahogy én tettem.
Volt három óránk a következő gép indulásáig. Rengeteg idő. Elmentünk ebédelni. Könnyű, finom pizza
volt az áldozat, horribilis áron. Aztán kisétáltunk a kapuhoz és vártunk. Eleinte jókedvűen. Később ahogy egyre többet késett a beállásal a gép - egyre fásultabban. Legvégül kifejezetten veszélyesen:
favicceken alapuló beszólásokkal fárasztottuk egymást. Ez általában már a vég kezdete. Valaki kiszúrta,
hogy pont az ablak alatt pakolják a melósok a bőröndöket. Tanulságos látvány volt arra nézve, hogy
mit és hogyan pakoljunk legközelebb a bőröndökbe. Az utolsó pár percet le is filmeztem, döbbenetes.
Mindenesetre nem csak mi unatkoztunk, nem tudtak mit kezdeni ráérő idejükkel a motozólegények
sem. Ez már közvetlenül a beszálló helyiség volt, itt már nem volt semmi - még klotyi sem. Egy idő után
kikéredzkedtem - és amikor visszajöttem, ugyanaz az indiai hapi, aki bejövetkor megmotozott, öt
perccel ezelőtt meg kiengedett, ismét megmotozott. Gondolom, le van írva náluk valahol, hogy inkább
legyenek túlmotozottak az emberek, mint alig.
Végül valamivel két óránál nagyobb késéssel indult el a gép. Szomorúan intettem búcsút annak az
elképzelésnek, hogy még ma este beszerzem első tükörreflexes fotóapparátomat, lévén az üzlet
nyitvatartása nem bírta ki a kétórás késést. Maximum egy vacsorára és egy háztömb körüli sétára fogja
futni az időnkből.
A repülőgép qrva nagy. Ott kezdődik, hogy emeletes. Ott folytatódik, hogy bár szűkek a helyek és
iparias a kiszolgálás, mégis minden flottul működik. A kaja finom és az italra sem lehet panasz. Elsőre
kis üveg kaliforniai syrah, egy doboz Heineken, második körben valami chatou, burgundi savignon...

soha rosszabbat. Aztán önkiszolgáló üzemmódban még pár kétdekás vörösbor. Az élet szép. (Bár mások
meg a gyilkos italokkal teli kisüvegeket hordták marékszámra. Arcukon annak a diadalmas hímnek az
arckifejézésével, aki sikeresen tért vissza a vadászatról.) A kajából egyedül a lazacos salátát nem bírtam
megenni. Nem vagyok halas.
Igen, Nejnek volt igaza: minden repülőgépen van hisztériázós csecsemő. Általában melletted. Egész
úton azzal küzdöttünk, hogy melyik elektromos eszközben meddig húzza az elem. Bezzeg ezekben a
kölykökben sohasem merül le.
Tömeg, gyereksírás, kaliforniai vörösbor, fejhallgató - Andro Drom. Dacból? Nem tudom.
Kövér emberek, kövér családok mindenfelé. Végülis... Amerikába megyünk. Annyit írtam már róluk...
kíváncsi vagyok, hasonlítanak-e arra, amit elképzeltem.
Aztán New Yorkban zord fogadtatás. Gondolom amiatt, hogy nem menetrendszerűen érkeztünk, nem
volt elegendő beutazási tisztviselő. Jó egy órát álltunk sorba, mire az utolsó akadályt képviselő tiszt is
rámbólintott. Végre kiléphettünk az épületből és beleszippanthattunk a szabadság friss levegőjébe.
Kibaszott büdös volt. Ótvar dízel buszok parkoltak a kijárat körül, mindegyik járó motorral.
Két taxival elmentünk a szállodáig. Picike. De roppant magas. Nyilván az ötödiken volt a szobánk. Lift?
Felejtsd el. Meredek, szűk lépcsők? Yess.
Séta. A jeges szél szinte a húst is lefújta a csontunkról. Hogyan lesz ebből New York becsavargása?
Vacsora egy Subway-ben, majd harc a telefonos visszajelzésért. A helikopteres fiúk ugyanis csak akkor
tekintik érvényesnek a regisztrációnkat, ha a repülés előtt 12-24 órán belül telefonon visszaszólunk
nekik. Tekintve, hogy holnap reggel repülünk, ma meg este értünk ide, muszáj volt éjszaka szólni nekik.
A weblapjuk szerint 0-24 órás a telefon... de ebből annyi igaz, hogy egy mini call center veszi fel, nullával
lehet kezelőt kérni - aki egy üzenetrögzítő. Nem is lenne baj, ha nem itt kellene tisztázni, hogy a három
helikopteres reptér közül melyikhez kell majd mennünk. Végül bekeményítettem, közöltem velük, hogy
ez egy regisztráció megerősítés, holnap pedig a Downtonban lévő portra megyünk. Gondoskodjanak a
helikopterről.
Kiömlött a piros Axe tusfürdőm a bőröndben. Határozottan megkönyebbültem - ugyanis az utolsó
pillanatban tettem be egy zárt neszesszerbe - így csak a fogkefét és a fogkrémet kellett pucolásznom.
Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha az összes ruhámat átáztatja.
A klotyi irgalmatlan közel van a vele szemben lévő falhoz. Nagyon kell vigyázni, mert egy kicsit is
izgalmi állapotban már nem lehet leülni.
Az elektromosság utál. Az ufó (nemzetközi elosztó) remekül beleillik a csatlakozóba - de kifordul a
falból, ha töltőt teszek bele. Az elemtöltőm pedig nemes egyszerűséggel bekrepált. Alig van nálam
tizenkettő tölthető AA aksi. Meg kettő AAA.

2007.03.09; PÉNTEK
Reggeli a szállodában. Pirítós konvejor. Ez volt az első kultúrsokk aznap. Hogy a kettévágott szezámos
bucit csak rá kell tenni egy rozsdás futószalagra, aztán akkor az magától beindul, beszopja a zsömiket,
odabent megpörköli, alul pedig kidobja a melegre pirult péksütit. Magunktól biztos nem jöttünk volna
rá. Hosszú kávé, juice, csináld magad. Kellemes, de hideg. Viszont a tegnapi barátságtalan, hideg város
helyett egy ébredező, világos, sokkal barátságosabb város várt ránk.

Reggeli után megpróbáltam megint kapcsolatba lépni a helikopteres fiúkkal, megint sikertelenül.
Annyiból jó volt, hogy látszott, nem csak éjjel van ez az üzenetrögzítő.
Nos, alapvetően jó volt a röpködés. Csakhogy. Azért választottuk ezt a formát - dacára a magas árnak mert pont az előrendelés cifrasága miatt várható volt, hogy hamar sorra kerülünk, nem kell sokat
várakozni. Aztán... Gaba késett pár percet, emiatt hátrakerültünk fél órával. Aztán kettészedtek minket
(mert nehezek lennénk...) emiatt jött újabb félóra csúszás. Végül a 10 perc röpködés 3 órát vitt el az
életünkből, a sok várakozással. Hogy megérte-e? Semmihez sem hasonlítható élmény... de nem
egyértelműen pozitív. Mellénk tettek 3 natív polgárt, majd beültettek. Nekem hátra kellett ülnöm, két
másik ember mellé. Nagy nehezen bepréseltem magam, de az öv becsatolása, a fülhallgató
előbányászása elég nehézkes volt. És akkor mondta azt a narancssárga ruhás pokolfajzat az
útitársamnak, hogy “GT, te még be fogsz oda ülni". És GT - 190 centi, 110 kiló - beült. A hetes busz
ahhoz képest terpeszkedős helytobzódás, ami ott volt. És persze mi nem csak beülni akartunk, hanem
forgolódni, nézelődni, fényképezkedni. Végülis megtörtént mindez, de valahogy kényelmesebbet
képzeltem el. Viszont megfelelően lélegzetelállító volt, az tény.
Utána csavarogtunk egy kicsit. Szerettem volna elmenni a fényképezőgép mekkába, ahhoz viszont meg
kellett keresni a kék metrót. Térkép szerint a WTC romjainál kell lenni, ergo irány a Ground Zero.
Magunktól nem találtuk volna meg. Az az apró jel vezetett nyomra, hogy vajon miért tolakodik
többszáz japán turista egy építkezés kerítésénél?
Utána ebéd - stílszerűen pénteken a Fridaysnél - finom, baromi sok, elfogadható áron. (Legalábbis itt.)
Mondom a pincérnek, hogy: beer, pontosabban Budweiser. (Nyilván cseh akcentussal: 'budvejzer'.)
Nem érti. Mondom még egyszer. Akkor sem. Valaki beszól az asztaltól, hogy ‘Badvejzer’ - erre felderül,
megértette. A többi sörnek meglehetősen egzakt neve van: Heineken, Pilsner, meg mit tudom én. Annyit
kellett volna, hogy ha már nem érti, amit mondtam, mert egy betűt rosszul ejtettem ki, akkor
végigpörgeti a lehetséges listát és ráilleszti a legjobban illő opcióra, amit mondtam. Jelen esetben ehhez
még különösebb szellemi teljesítmény sem kellett volna. Mégsem. Inkább nem érti. Ejtsd úgy, ahogy ők.
A félelmetes az, hogy ez akkor is így van, ha te ejted jól a szót - csak éppen ők kicsavarva használják.
Másik kedvencem, hogy szépen megfogalmazod előre, mit szeretnél. Számba veszed, mire kérdezhet
rá, majd a rendelésnél inkább elmondod előre az egészet. Hiába. Úgyis visszakérdez. Hogy mit? A fene
tudja. Az esetek legnagyobb részében se füle se farka nincs a kérdésnek. GT oldja meg remekül az ilyen
szituációkat, egyszerűen azt mondja, hogy “all of them". Abból nem lehet baj.
Marci pedig lelkendezett, hogy milyen izgalmas lehet itt élni: van egy népcsoport, akiket new york-inak
hívnak, rajtuk kívül senki sem beszéli a nyelvüket, ők mégis megértik egymást. A külvilággal szemben
viszont kegyetlenek: mindig visszakérdeznek és csak pont azt a választ fogadják el, amely az ő
különleges nyelvükön jelent valamit. Számtalan példát tudnék említeni erről a kirándulásról: pl.
pénztáros csaj a közértben. Beüti a cuccok árát, adnám neki a pénzt - de előtte visszakérdez. Mit? A fene
tudja. Nézek hátra GT-re, kb. ugyanannyit értett belőle. Én is visszakérdezek: “Pardon?" Elmondja
ugyanazt, kicsit bővebben, kicsit ingerültebben. Erre én is ingerültebbé válok. Közlöm vele, hogy itt van
a pénz, szeretnék fizetni. Erre elkezdi firtatni, hogy honnan jöttünk? Nagy nehezen kiharcolom, hagy
fizethessek - de még hallom, hogy GT-nek azt magyarázza, hogy szerinte miért vagyunk olaszok.
No, mindegy, vissza a fényképezőgép szaküzlethez. Nos, az nem kicsit zárt be péntek délben.
Legközelebb vasárnap tízkor nyit ki. Én meg kinlódjak addig a gépemmel. Szinte hihetetlen.
Manhattan-ben a legtöbb üzlet késő estig nyitva van és az éjjel-nappaliakhoz sem kell tövig járni a
lábunkat. Dehát... a tábla makacs dolog.

Némi vita, hová menjünk. Aztán Central Park, Strawberry Fields. Lennon emlékhely. Majd
horizontálisból vertikálisba mentünk át, bő egy óra alatt felharcoltuk magunkat az Empire State
Building tetejére. A naplementét épp csak egy hajszállal késtük le.
Hideg volt, cefettül fújt a szél - de szvsz megérte. Reggel láttuk a nappali Manhattant a magasból, most
láttuk az éjszakait. Mindkettő félelmetes. Az utóbbi talán jobban.
Innen, habár mindenki hullafáradt volt, még elmentünk a Time Square-ig. A hírek nem hazudtak,
neonparádé.
Végül még benéztem Trader Joe üzletébe bort venni.
Plakát:
- Anya, ha megnövök, én is Trader Joe leszek!
- Sokat kell még ahhoz takarékoskodnod, fiam.
Este a szokásos kör - képek másolása, levelek, letöltése, beszélgetés, napló.
Váltottunk pár szót az ILO portról. (Informatikusok lennénk vagy mi a fene?) Beszéltünk sokmindent,
de a legjobb hasonlat már csak félálomban jutott eszembe: az ILO port olyan, mint amikor az ember
álmában beszél. A gonosz rendszergazda pedig visszaélve a helyzettel, kifaggatja.
Aztán megint irgalmatlanul késő lett - pedig tudhattuk volna, hogy holnap erős nap jön: megyünk,
meglepjük Washingtont.

2007.03.10; SZOMBAT
A narancslé 150 %-os. A sót a biztonság kedvéért megnyaljuk, nehogy édes legyen.
Tegnap este vettem egy üveg kaliforniai sauvignon blanc fehérbort. Ez egy száraz, csalános-zöldes ízű
bor. Nálunk. Itt megoldották, hogy ez is édes legyen. Szintén tegnap ittam két kis (0,66l) helyi sört
(budweiser)... Édes volt. A reggelire adott lekváros táskában van egy réteg lekvár és egy réteg cukor.
Egyvalamit viszont nagyon lehet látni ebben a városban - azt, hogy az Isten milyen változatos
öntőformákat használt az emberekhez. Itt mindegyikből van legalább egy.
GT-vel úgy döntöttünk, kirándulunk egyet - elvonatozunk Washingtonba. A többiek fakultatív
programokat választottak: Marci és Stone múzeumokba, Gaba Apple store-ba tervezett utakat.
Az elindulás könyebb volt, mint gondoltuk. A Penn Station-ben a jegyeket megvettük automatából, a
kártyás fizetés nem volt probléma. A vágányszám beszerzése annál inkább. Központi terminál ugyan
volt, de vágányszám, az nem. Végül nyelvet fogtunk, akitől megtudtuk, hogy tíz perccel indulás előtt
írják csak ki. Aztán lehet tekerni, mert a peronra csak jegyellenőrzés után lehet lemenni, és a vonat nem
vár.
Kicsit kellemetlen meglepetés. A vonat gyengébb, mint egy IC, a jegyár viszont minimum duplája.
Barna kedvéért lefényképeztem a mozdonyt. Elég csotvasz. A pilóta viszont lelkes integetéssel, boldog
mosollyal köszönte meg.
Orgazmus.

Ez egyébként egy amerikai furcsaság. Itt az emberek nem szégyenlik, hogy benne vannak. Sőt, bátran
vállalják. A kalauz olyan átéléssel közli a hangszórókon keresztül az információkat, hogy tényleg attól
félek, a szíve nem fogja bírni a folyamatos örömmámort. A helyiek mindent teljes odaadással,
lelkesedéssel csinálnak - és ennek megfelelően hol visítanak a gyönyörűségtől, hol játékosan mackósra
véve a figurát, dörmögnek. Ha magyar módra, közel azonos hangszínben beszélsz, akkor itt unalmas
alak vagy. De legalábbis semminek örülni nem tudó, cinikus disznó.
A mai napban az a különösen jó, hogy a háromórás vonatút alatt lehet nézegetni a tájat. Kicsit
kiszakadunk a nagyvárosból, látjuk milyen a vidék. Utólag viszont azt mondom, csak ezért nem volt
érdemes a piszok drága vonatra ülni. (Két embernek már olcsóbb autót bérelni.) Dobozépületek
mindenfelé, raktártelepek, nyers beton, lepusztult házak a sínek mellett. Rozsdás, koszos. Minden. De
működik. Nem szép. Mindenhol el szoktam képzelni magam, hogy ott élek - itt nem szívesen. NyócKer
- alulról súrolva. Meg gyártelepek.
Teszkószerű épület. Cathedral Baptist Worship Center. És ez itt senkinek sem furcsa.
Rét mellett megy a vonat, kölykök rohangálnak. Akár megszokott is lehetne a látvány - de itt baseball
folyik.
GT azzal jön vissza, hogy a vécében kék víz folyik.
- Édes? - kérdeztem vissza gondolkodás nélkül.
Közös elhatározás volt, hogy ma “No museum, thanx". Nem mintha akkora sudribunkók lennénk - de
a tegnapi napnak legalább a fele azzal telt el, hogy valahol sorbaálltunk jegyért. Márpedig nem
sorállásért utaztunk sokezer kilométereket, hanem látványért, élményekért. Ergo ma olyan program lett
összeállítva, melyet teljesen függetlenül, a saját tempónkban tudunk abszolválni. Azaz csavargunk az
óriás parkban, körbejárjuk a hatalmas épületeket, gyönyörködünk.
Kapitóleum. A hátsó park teljesen le volt zárva kordonokkal. Csak nem itt is forradalom készül?
Végülis... A washingtoni séta mindösszesen annyiból áll, hogy körbejárunk egy parkot. De mekkora
egy parkot, Istenem.
Valamivel több, mint négy órát mentünk - és nem igazán álltunk meg pihenni. Kapitólium, Legfelsőbb
Bíróság, Indián Múzeum, Smithsonian Castle, Történelmi Múzeum, Pénzügyminisztérium, Bélyeg- és
Pénznyomtatási Minisztérium (nem hülyéskedek, bazi nagy klasszicista épület, percekig röhögtünk
rajta), a Monument, a mindenféle nemkicsi emlékhelyek, a Fehér Ház, az Állami Főposta, a
Szabványügyi Hivatal, az FBI... csupa monumentális, lenyűgöző épület.
Mekkora élmény már, hogy ha belenézek majd a CNN-be, akkor nem kell tankos forradalmárokra
várnom, hogy ismerős helyszíneket lássak.
Mindenesetre rendesen vágtuk le az útvonalakat az eredetihez képest - de így is lefáradtunk rendesen.
Viszont bőven megérte a kirándulás, még az oda-vissza 7 órás vonatozást beleértve is.
A váratlan melegben nemcsakhogy leizzadtunk, nemcsakhogy GT feje leégett, de makacs harcot kellett
vívnunk a kiszáradással is. Akárhogy is nézem, az ember végülis egy sétáló elektrolit - itt meg csak
cukros löttyök álltak rendelkezésre. Az állomáson a közel literes drpepper meglepően gyorsan
lecsúszott.
Jelentem, megfejtettük az elbaltázott amerikai külpolitika titkát. Ehhez persze látni kell, hogy a
Monument pont a fehér házzal szemben van.

- Most gondold el, Georgie reggel kitámolyog a kakaó/kiflivel a teraszra... És mire esik a pillantása? Egy
hihetetlenül magas, álló f@szra - jegyeztem meg.
- Aztán azt hiszi, hogy tükörbe nézett - vigyorgott vissza GT.
A vonaton felszállt egy lúzer. Kinlódott, kinlódott a bőröndjével... Végül nem bírta felrakni a polcra,
otthagyta a széken. Aztán eltűnt. A kalauz egy ideig kereste, majd hagyta a fenébe. Először csak poénból
mondtam GT-nek, hogy mi van, ha bomba... de aztán elgondolkodtam, hogy tényleg mi van? Zsúfolt
Washington-New York járat... ideális terep.
Aztán lenyugodtam. Valamikor már utaltam rá, hogy egyszer láttam az életem filmjét - nos, abban
semmi vonatrobbanás nem volt.
Az utóbbi évek legnagyobb dicséretét kaptam New York-ban este. A közértben a pénztáros csaj nem
volt hajlandó addig beütni a söröm árát, amíg elő nem vettem az útlevelemet. Ugyanis 21 év alatt nem
lehet sört venni.
- Biztos előírás van rá - rosszmájúskodott GT.
- Ne rontsd már el az örömömet!
- Józsi, ha egy pillanatig is komolyan gondoltad, akkor jobban jársz, ha most gyorsan átértékeled a
világképedet - vitte be az utolsó találatot az a gonosz ember.
Holnap főleg vásárolgatunk, meg Manhattan downtown.

2007.03.11; VASÁRNAP
Ébredés, azannya, elloptak egy órát. Ma éjjel volt ugyanis a nyári időszámításra való átállás. Csakhogy
így már késve keltünk fel, futhattunk a megbeszélt találkozóra.
Reggeli nélkül tekerés a B&H-ba.
Nos, itt minden van, mi szem-szájnak ingere. Meg az ellenkezője is.
Az eladók haszid zsidók. Így már egyből érthető a szombati zárva tartás.
Aztán durva pofon - SLR gépet nem lehet csak úgy leemelni a polcról, eladótól kell kérni. Naná, hogy
visszakérdez. Naná, hogy nem értem. Szokás szerint riadt tekintettel körbenézek, hátha érkezik valami
segítség. Ez általában nem működik, most viszont igen: jön egy másik előadó és csak annyit szól, hogy
“Na, mi a baj, Öcsisajt?". Mindezt zöld kipával a fején. Manhattan-ben. Magyarul. Gyorsan
végigzongorázzuk, mi kell, utólag azt mondhatom, mindkettőnk szerencséjére. Így, hogy értettem, mi
mindenük van még, sokkal több dolgot vásároltam, mint amennyit akartam - és mindegyik kellett ám,
nagyon. (Pl. öt éves világgarancia.) Az árakról meg jobb, ha nem is beszélek, kb. kétharmada a hazainak.
KIPA VS. SÁBESZDEKLI. MELYIK A HELYES KIFEJEZÉS, HA EGYÉBKÉNT MIND A KETTŐ UGYANAZT A
RUHADARABOT JELENTI? NOS, A FEJFEDŐ TISZTESSÉGES NEVE A KIPA, A SÁBESZDEKLI MÁR GÚNYNÉV,
MELYET NEM IS ILLIK HASZNÁLNI. AZ UTÓBBI UGYANIS ARRA CÉLOZ, HOGY AZ ÁLSZENT ZSIDÓK CSAK
SÁBESZ (SABBAT, AZAZ SZOMBAT) NAPJÁN TESZNEK FEDÉLT (DEKLI) A FEJÜKRE. A HITHŰ ZSIDÓK MINDIG
HORDJÁK - MINT AZ ELADÓK IS A B&H-BAN.
Tudom, egyre kevesebben vannak, akiknek ez újdonság, de azért leírom azt a hasonlatot, mellyel
nemrég sikerült egy haveromnak megvilágítanom a különbséget egy kompakt meg egy tükörreflexes
gép filozófiája között.
- Na figyelj, képzeld el, hogy egyszerre több farok van a derekadra csatolva. Az egyik csaj a hosszú
vékonyat szereti, a másik a rövid vastagot és biztos van olyan is, aki a hosszú vastagot. Na most,

bármelyikkel találkozol, egyszerűen csak felcsavarozod a megfelelőt, aztán hajrá. A mostani helyzet...
az meg... nos, az a kompakt. Egyfajta van - aztán abból kell kihoznod mindent.
Utána vissza a szállásra, boldog összeszerelés. Kicsit később, kevésbé boldogan, pénzek átutalása - kicsit
lemerült a hitelkártyám. Hasonlóan hozzám.
A vásárlás után ebéd az olasz negyedben, majd séta a kínai negyeden keresztül. Gaba és Marci
visszamaradtak fényképezgetni, mi hárman újabb vásárlási akcióba csaptunk bele. Hamarosan
gazdagabb lettem egy új PDA-val. Megint összegyűltünk - de csak azért, hogy ismét szétváljunk. GTvel bevettük magunkat a downtown-ba, csavarogtunk, fényképeztünk - utána irány a Brooklyn-híd,
ahol már várt ránk a naplemente és a többiek.
Soha nem értettem, a feketék miért gizdáznak állandóan hoody-ban a manhattani, harlemi
videóklippeken. Most már értem. Amennyire metsző szél fúj mindig és mindenhol a városban, én is felfelkaptam rendszeresen a kapucnimat.
AZÓTA NÁLUNK IS MEGJELENTEK AZ UTCAI HARCOSOK, MŰVELTEBBEK LETTÜNK: NANÁ, HOGY A
KAPUCNI VÉD A MINDENHONNAN LESELKEDŐ KAMERÁK ELLEN.
Milyen kemény lehet már itt a talaj, ha elbír ennyi felhőkarcolót? Ha belegondolok, Egerben
húszemeletest sem lehetett építeni. Szerencsére.
Kemény dolog ez a fényképezés szakma. Egy és negyed órája itt vacogunk a metsző szélben a Brooklynhídon, és várjuk, hogy érvényesüljenek a kivilágított felhőkarcolók. A kezem közben teljesen elfagyott.
Ezt a szöveget is a fogaim közé szorított stylus-szal böködöm be.
Kicsit bosszantó, hogy már megvan az új gép, de még csak most töltődik az akksija a szálláson. Így még
mindig a régivel harcolok, márpedig az pont ilyen szürkületes helyzetekben bénázik a legtöbbet. De
Gaba bemutatta, milyen az igazi szívás. Végigfagyoskodta a másfél órát - majd lemerült az akkumlátora.
Tartalékot meg nem hozott.
A pohárelkapkodó takarító bevitte a győztes találatot. Beköltözéskor kaptunk néhány műanyagpoharat.
Én abból iszogattam a söröket, borokat. A takarító viszont minden, legalább egyszer használt műanyag
poharat kidobott - viszont újat nem hozott helyette. A végén már úgy harcoltam, hogy az utolsót
rendszeresen eldugtam. Aztán egyszer elmentem pár órára - délután! - úgy, hogy elől felejtettem. Estére
már nem volt meg.

2007.03.12; HÉTFŐ
Eddig bírtam. Ez úgy látszik, genetikus. Elutazok a világ végére, beindul a hasmenés. És ma repülünk
át Seattle-be - így Oroszország után lehetőségem lesz Amerikát is végigpöttyözni. A levegőből.
Egy bosszantó elmaradás. Tegnap délután került a kezembe egy szórólap, hogy most játsszák a
Spamalot nevű zenés-táncos őrületet. Aki nem ismerné, arról van szó, hogy a Monty Python csapatból
néhányan átírták musical-nek a Gyalog-galopp-ot. De este már meg sem próbáltam jegyet szerezni rá,
ma meg már a nyugati parton fogjuk tölteni az éjszakát.
Délelőtt még egy nagy séta. Rajtam is, Marcin is lógott az SLR, a nagy objektívvel.
- Mikorra lehet megszokni, hogy egy ilyen hosszú bigyó meredezik előtted? - kérdeztem Marcitól.
- Nálam harmincegy éve így van. Nem vészes - legyintett rá GT. Az ultrakompakt gépével.

Mai csavargás. Eddig voltunk a Central Parkban (afölött már a Harlem jön, oda talán nem kéne menni),
bejártuk az alsó részt - mára maradt a közepe. Grand Central, Chrysler Palace, ENSz palota (a park minden ellenkező híresztelés ellenére - nem sétálható), a St. Patrick katedrális (mely sajnos teljesen
jellegtelenné zsugorodik az őt szorosan körülvevő felhőkarcolók között - igaz, ugyanez elmondható az
egyébként igencsak míves központi pályaudvarról is), végül a Rockefeller Center.
Menetközben ebédeltünk a Fridays-ben. Első alkalommal jól sült el, egy hatalmas tál sült füstölt
marhahúst adtak, rántott hagymakarikákkal, párolt brokkolival, főtt kukoricával és krumplipürével.
Akkor megküldtem mellé két pint sört (small!) - és úgy jóllaktam, hogy gurítani kellett. Most egy tök
ismeretlen mexikói tálat választottam.
- Csak egyet kér? - kérdezte a pincér.
- Naná! - válaszoltam.
És mennyire igazam volt. Meg sem próbálom leírni, mi minden volt azon a böszme nagy tálon, talán a
rizs az, amiben biztos vagyok. Plusz egy pint sör. Small.
Taxi, dugó. 1 óra út. Sima becsekkolás, persze mezítláb.
A repülőgép. Valószínűleg a skót airlines.
Technikák:
- Tévé van. Hang nincs. Fejhallgató 1 dollár.
- A kaját rendszeresen körbetologatják. Csakhogy fizetős. És nem olcsó.
Viszont a látvány gyönyörű. A lemenő nap nyomába szegődtünk - és megérte. Ahogy laposan
bevilágítja a felhőket, a kéknek, a fehérnek, a feketének, és a narancssárgának valami eszméletlen
kombinációi keverednek ki. Csodálom, hogy az ablak mellett ülőktől nem szednek külön pénzt a
látványért.
Újból repültünk vagy 4000 kilométert, átkavartunk 3 időzónán. Megmondom őszintén, amióta ilyen
képlékeny lett az idő, egyre kevésbé érdekel. Nem bízok meg benne. Hogy egy nap ugrunk hat zónát,
a következő napon nyári időszámítás váltás miatt óraállítás, utána megint ugrunk 3 zónát. Szerintem
Einstein is egy ilyen körutazás után vette fel negyedik dimenziónak az időt. Aztán a szervezet meg ne
zakkanjon meg.
SZTORI. MÉG NEW YORKBAN, EGYIK ESTE NÉZEGETTEM A LEVELEIMET. HÚSZ ÉVE NEM LÁTOTT EGYETEMI
HAVER BEJELÖLT AZ IWIWBEN. LEOKÉZTAM. ERRE JÖTT A LEVÉL, HOGY MI A FÉSZKES FENÉT ÜLÖK ÉN A
GÉP ELŐTT SZOMBAT HAJNALI HATKOR? NEM KORÁNKELŐKÉNT EMLÉKSZIK RÁM, KÜLÖNÖSEN NEM
SZOMBATON. VISSZAÍRTAM, HOGY MOST ÉPPEN NYC - ÉS A KÉRDÉS INNENTŐL NEM IS AZ, HOGY ÉN MIT
CSINÁLOK, HANEM Ő, AKI SZINTÉN LUSTA DISZNÓ VOLT VALAMIKOR, MI A FRANCOT KEVER SZOMBAT
HAJNALBAN? ERRE A JÓ NYALÓKA VISSZANYALT, KÖZÖLTE, HOGY ÉPPEN TOKIÓBAN VAN. MEG SEM
PRÓBÁLTAM KISZÁMOLNI, MENNYI LEHET OTT ÉPPEN AZ IDŐ.
Mindenesetre mostantól vége a szabad életnek. Eddig a magunk urai voltunk, ahogy letesz a gép
Seattle-ben, átveszik az irányítást a programszervezők.
A kezdés mindjárt izgalmas lesz. Helyi idő szerint 21.30-kor érkezünk meg, hat óra repülés után,
halmozott jetlag-gel a lábunkban. Jó, ha 23.00-kor a szobánkba leszünk, jöhet az elpakolás, emailek,
töltikék - és holnap (?!) már korai kelés, mert reggel már várni fog ránk Billyapu.
Gondoltam, előredolgozok, megpróbálok aludni valamit a gépen. Hát, nem. A mellettem lévő
vészkijáratnak rossz volt a szigetelése. De olyan szinten, hogy belülről jégréteg kezdte beborítani. E

mellett ültem én, az eddigi tapasztalatokból tanulva pulóver és kabát nélkül. GT pulóverét kértem el,
azt gyömöszöltem be magam és az ajtó közé, de ettől még rendesen végigvacogtam a hatórás utat.
Aztán... a nyomorult életbe.
Venném elő a repülőgépen a tabletpc-t... erre azt mondja, hogy nincs bootolható média. Csak nagyon
lassan esett le, ez mi mindent jelent. Vinyó megint kampec.
- Nem tudok az otthonnal kommunikálni. Email, web, rss. Kellemetlen, de talán az új PDA-val
áthidalható.
- Elveszett minden feljegyzés, amit eddig írtam. Itt már összeszorult a szívem - aztán eszembe jutott,
hogy nyers formában hazaküldtem Nejnek mindegyiket. Soha nem szoktam, most először tettem ilyet
- és milyen jól tettem.
- A folyamatban lévő írásaim... Huh, a legfontosabbakat indulás előtt pendrive-ra tettem.
- A leveleim... Volt valami pótolhatatlan? Nem emlékszem. Talán akkor nem is volt.
- Viszont... a fényképeim. Itt álltam nagyon közel a síráshoz. 5 nap fényképei, videói... És milyen öt nap,
Istenem!
Teljesen magam alatt szálltam le a gépről, nem is emlékszem semmire a városból. A recin nem volt
csavarhúzó, így bele kellett törődnöm, hogy egy ideig nem fogok megtudni semmit. Aztán félóra
pihentetés után gép bekapcsol, windows elindul, József lefejeli a plafont örömében.
Hiába, érzi a kicsike apuci közelségét. Redmond mellett nem fagynak a windózok. Gyorsan
lementettem a gépről minden értékeset, hátha megint meggondolja magát a vinyó, aztán bontottam egy
üveg bort - és most gyönyörködök a szobában és élvezem az életet. Nektek is hasonlókat.

2007.03.13; KEDD
Az egyébként is korai kezdést űberelte egy jól időzített hasmenés roham. Éppen kiértem a luxus klotyira
- 1 órával az ébresztő előtt. Négy óra alvás, hat óra repülés... csak üdén, frissen. Visszafeküdni már nem
volt kedvem, döglődtem egy csomót a forróvízes kádban, aztán bepótoltam az elektronikus
olvasnivalókkal kapcsolatos lemaradásomat. Hát... anélkül, hogy külön részletezném, nem voltam
túlzottan boldog. Csak negatív hullámok jöttek, ezerrel. És még nincs is itt a forradalom.
IGEN. MEGINT A MAGYAR POLITIKA. MÁRCIUSBAN ÚJRA KEZDJÜK.
Beszélek ehelyett a megtestesült kultúrsokkról: a fürdőszobai csap. Nincs rajta mennyiség-szabályozás.
Csak baromira tud jönni belőle a víz. Hőfokszabályozás azért van: vagy éppen elviselhetően forró víz
jön vagy elviselhetetlenül forró. Hideg nincs. Arról nem is beszélve, mire kiszasszeroltam, hogyan
működik a dugó. De elpakoltam, berendezkedtem... lassan enni is kellene valamit. Sajnos, diétásat - ha
azt akarom, hogy ne egyből szaladjon át rajtam. (Marhajó, itt van a kávéfőző gép a szobában, mindenféle
jó kávékkal... aztán maximum nézegethetem.)
Ja, meg a szoba. Minél magasabban fekvő szobát kértem, aztán lehetőleg az öbölre nézőt. Ehhez képes
a kilencediken kaptam szobát (a 34-ből), az ablak pedig a sztrádára néz. De nem baj, így is jó.
Édes. És ezalatt nem csak a péksüteményt, a gyümölcsöt és az almalét értem, hanem pl. a kolbászt is.
Aztán Bill Gates koncert.
Bementünk egy terembe. Alig volt nagyobb, mint a keleti pályaudvar. Zsúfolásig tele. (Később
mondták, 1700 ember volt bent. Mindenféle security nélkül.)
Először Rich Kaplan vitte a szót. Mi, amerikaiak, a fasza gyerekek. Hm...
Aztán Bill. Viziók. Meg még több víziók. Végül kérdések. Kurva sok. Hat mikrofon, mindenhol 7-8
ember.

Válaszolgatások közben Bill iszik az MVP márkájú ásványvízből. Rutinosan úgy, hogy letakarja a
cimkét. Profi.
Japán kérdező. Mintha a Monty Pythont hallanám, ugyanaz a ‘Lobelt Ledfold’ hangzás. Furcsa, eddig
azt hittem, a fiúk túloztak egy kicsit.
A vége felé jön még egy apró japán kérdező. Alig bírta végigmondani a kérdést. Aztán Bill
visszakérdezett valamit (naná - itt mindenki visszakérdez) - és csak kimeredt szemeket talált. Végül
kiment a lead és megpróbált tolmácsolni.. A totális káoszból Bill valahogy kihámozta a kérdést,
válaszolt is rá valamit és mindenki igyekezett elfelejteni az esetet.
Imádom. Amikor valaki ennyire reménytelen vállalkozásba is ilyen bátran belevág. Veled vagyok, kicsi
japán.
Megy ezerrel a közösségi tudat formálása - de én nagyon hatékony védekezést választottam ellene: nem
tudok annyira angolul, hogy mindent megértsek.
Ebéd után kipurcantam. Az már látszott, hogy képtelen vagyok odafigyelni (basszus, Bill Gates
előadásán is beszunyáltam), a gyomrom pedig katasztrófa. Végignéztem az előadások listáját, nem volt
köztük érdekes (egy jöhetett szóba maximum, arra bementem, majd tíz perc múlva láttam, hogy ezt sem
igazán nekem találták ki) - így csak azt kellett eldöntenem, hogy csavargok a városban vagy
visszamegyek a szállásra és beleheverek a kádba. A véletlen tökéletesen oldotta meg a helyzetet:
elindultam az orrom után és kb. 3 perc múlva a szállodánál voltam. A gyomrom elégedett morrantással
vette tudomásul a helyzetet, így az utolsó métereket már hármasugró stílusban vettem. Azért döbbenet:
itt vagyok kilencezer kilométerre a lakásomtól és a kedvenc tartózkodási helyem egy fürdőkád.
Rájöttem. Megfejtettem a csaptelep rejtélyét. Ha elfekszek a kádban, akkor ahogy kihűl a víz, a
lábammal pont tudok utánaengedni egy kis forrót.
Azt hittem, pihenek egy cseppet, aztán csavargok valamennyit.
Gondoltam én. Ledőltem... aztán magamra húztam a takarót... aztán egyre jobban fázni kezdtem... lehet,
hogy lázam is volt. Végül aludtam egy nagyot - és este hatkor már egy másik ember mászott ki az
ágyból.
Elsőre megnéztük GT elnöki lakosztályát. Hja, így jár, akit felismernek - a szoba mellé kapott egy
böszme nagy, bicskanyitogatóan elegáns tárgyalót is, mindezt a 34. emeleten, a belvárosra és az öbölre
nyíló ablakkal.
Utána kibuszoztunk a Boeing telepén lévő repülési múzeumba. Már a megérkezés hatásos volt: a buszt
világítóbotos repülésirányítók irányították roppant komoly képpel a parkolóban. Volt rendes
irányítótornyuk is.
Odabent tömeg, rengeteg kaja és rengeteg repülőgép. Beleharaptam mindegyikbe. Láttam azt a MIG15öst, melyet egy észak-koreai pilóta tett le Dél-Koreában, elnyerve ezzel az amerikai állampolgárságot.
Láttam Fockert, mely szemmel láthatóan keresztül lőtte a propellerét géppuskázás közben - hacsak a
perverz német mérnökök össze nem szinkronizálták a propeller és a géppuska frekvenciáját. Láttam
Phantom-ot, Lopakodót... és egy csomó érdekes gépet. Mindemellett iszonyú mennyiségű kaját tepertek
a gépek közé az amcsik, az egész nézelődés tkp. egy gigantikus koktélparti volt. Ettem, ittam,
beszélgettem azokkal a nemmagyar MVP-kkel, akikkel már ismertük egymást - aztán korán eljöttünk
haza.
Nehéz ellenállni ennek a szállodai szobának és a wifinek. Na meg a fürdőkádnak.

2007.03.14; SZERDA
Még tegnapról: errefelé hihetetlen lelkesek az emberek. Regisztráció után egy csomóan már magukra is
rántották az MVP inget. Ma meg a többség már abban feszített. Én... én meg abban sem vagyok biztos,
hogy valamikor egyáltalán felveszem, annyira sok rajta a szöveg, meg annyira gáz, ahogy kinéz, meg
amekkora betűkkel bizonygatja, hogy mi függetlenek vagyunk. Ami persze igaz, de ha ennyire
bizonygatjuk, az már gáz.
Aztán megy az előadás - és az emberek beletapsolnak, beleujjonganak. Minden egyes alkalommal,
amikor egy új feature jelentődik be. Amíg nem láttam, el sem hittem. Csak csóválom a fejemet: emberek,
egy termék nem attól jó, hogy telezsúfolták mindenféle új funkciókkal. Az első a jó működés, utána
jöhetnek az új feature-ök.
Ma végre sikerült kialudnom magam. Ez konkrétan 5 és fél órát jelentett. Minden relatív.
A fürdőkád már jó ismerősként üdvözölt hajnalban.
Nem kicsit frusztráló, hogy még sötét volt, amikor buszra szálltunk. Aztán útközben nekiállt esni az eső
- ritka ocsmány időben értünk ki Redmondba.
Reggeli. A mandulás muffin nagyon bejött - és bevállaltam egy nagy adag gyümölcstálat is.
8.30-kor kezdődtek az Exhange fejtágítók. Ha nehezen is, de végigkövettem mind a kettőt. Aztán ebéd,
majd végigültem még a délutáni első előadást is.
A délutáni második előadás a hangintegrálásról szólt. Mivel itt Office beütés is volt, meg az UM sem
annyira aktuális technológia nálunk, úgy döntöttünk, hogy ezt kihagyjuk. Elmentünk a company storeba, gyári áron vásárolgatni. Sajnos a teki cuccokra limit volt (120 dollár), így lőttek mind az XBox, mind
a Zune vásárlásnak. De legalább megnéztem a ruhákat - így legalább már nem kell variálnom, mit
vegyek a nemsokára esedékes kreditből.
Ahogy kijöttünk, akkor látszott, mennyire jól döntöttünk - megérkeztek a program szerint ütemező
vásárlók. Több busszal. A sor az üzlet előtt végigkígyózott a folyosón, le a lépcsőn, ki az utcára, majd
befordult a sarkon. Ijesztő volt.
Még volt egy szekció szerinti buli: kaja, pia, mi szem-szájnak ingere. Felpuffadt hassal, hányingerrel és
hasmenéssel megverve marhára élveztem a dolgot. Ittam egy Coronitát, megkóstoltam egy 2003-as
kaliforniai Cabernet Sauvignont, majd miután jól összeismerkedtünk Subicz Petivel, hazajöttünk.
Pedig... itt tényleg lehetett volna kapcsolatot építeni: pusztán csak idő, bátorság és kalandvágyó kedv
kellett volna hozzá. Egy csomó félisten lófrált a számunkra bérelt büfében, akiket addig csak fényképen
láttam, írásaikat olvastam... de nem voltam igazán formában.
És tudtam, hogy odahaza már vár rám a fürdőkádam.
Este belémbújt a kalandféreg. Helyi idő szerint fél kilenckor felkaptam az utcai ruhámat, majd térkép
és pénz nélkül, mondhatni egy szál fényképezőgépbe öltözve nekivágtam a városnak.
Lefelé nem is volt semmi gond, de a visszafelé út kicsit izgalmasra sikerült. Egy rasztahajú, elég
sötétbőrű fiatalember odatámolygott hozzám, hogy tudom-e, merre van a legelső kávézó? Na most azon
a környéken nem lehet úgy eldobni egy követ, hogy ne verje be egy Starbucks ablakát - szóval enyhén
szólva is sejthető volt, hogy nem ez a kérdés lényege.
- I don’t know.
- There? - mutatott egy irányba.
- Possibly.
Majd átmentem az időközben fehérre váltó zebrán.

A túloldalon egy riadt szemű japán lány támadott be. Szó nélkül az orrom alá nyomott egy fénymásolt,
elnagyolt térképet.
- Sorry, I’m foreigner - csóváltam meg a fejem.
Ekkor ért utól minket a raszta.
- Hey, baby! - ordította.
A lány, ha lehet, még jobban megriadt és csak mutogatott ijedten egy pontot a térképen.
- I am not american. I am from Europe - próbáltam olyan szavakat használni, melyeket ő is megérthet.
Sikerült is. Igaz, ettől a hírtől a raszta valósággal felvillanyozódott. A csajszi körbepislogott, de mivel a
környéken csak hárman voltunk, így jobb híján csak nézett a mandula szemeivel. Végül elindultunk.
Ha jött is szembe valaki, mire megértette, mit akar a japó, már odaért a raszta és belevetette magát a
társasági életbe - amire persze a helyi erő elmenekült. Ekkor sietőbbre vettük a sétát, a raszta meg tekintve, hogy meglehetősen csípőficamosan mozgott - jócskán lemaradt. Mentünk, mendegéltünk.
- Listen, there are many hotels here - próbáltam neki elmagyarázni - You have to go and ask the
receptionist.
Bólintott - és jött tovább mellettem. Végül sikerült biztonságos távolságba kerülni a rasztától, aztán jött
is szembe valami idősebb hölgy, így átpasszoltam neki a leányzót. Majd mentem pár métert, a biztonság
kedvéért hátranéztem, hogy minden rendben van-e. Pont abban a pillanatban ment el mellettem egy
fekete hapi, aki azt hitte, hogy őmiatta fordultam meg - így igen ingerülten rámförmedt.
Kedves város.
Manhattanban napokat csavarogtunk és tizedannyi
bennszülöttektől, mint itt Seattle belvárosában öt perc alatt.
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2007.03.15; CSÜTÖRTÖK
Normális reggel. Természetesen sötétben kelés, fürdőkád, hírek az Interneten. (Otthon ekkor már
délután van.) Az utcákon még csend.
A mai napra kíváncsi vagyok: egész délelőtt - és mivel fél napról van szó, ez gyakorlatilag az egész nap
- az új Exchange lesz terítéken. És tényleg az volt. Jegyzetelgettem is - de ezekről a dolgokról
sajnálatosan még nem lehet írni.
Mindenesetre furcsa volt, hogy pont ma, amikor elvileg nem sok apropója volt, ma törjön ki a 64bit vita.
De kitört és jó ideig tombolt is. Volt ám itt minden: feltörekvő piacról jövő MVP-k, költségérzékeny
cégek... mintha nálunk lett volna a vita.
De itt is látszik az egész Summit gyenge pontja. Legalábbis számomra. A résztvevők 70-75%-a amerikai
- márpedig amikor elszabadulnak az indulatok, képtelen vagyok követni a szálakat. Hozzászólni eleve
esélytelen - itt, ahol annyi emberben dühöng a megszólalhatnék, hogy egymást alig győzik kivárni, itt
az én suta angolságom szóba sem jöhet. De nem is ez az igazán nagy baj, hanem az, hogy ha fel is
tornázom magam valamennyire, kizárt dolog, hogy el tudnék jutni arra az anyanyelvi szintre, ahol
partiban lehetnék velük. Esetleg csak nagyon sokára.
Az örökké mosolygó szervező. Kimegy az épületből, rámosolyog a dohányosokra, megbotlik, 3 méteren
keresztül szerencsétlenkedik, mire visszanyeri az egyensúlyát - de a mosoly egy pillanatra sem tűnik el
az arcáról.

A szünetben valami szerencsétlen nekiállt spam-ekről, meg phisingről beszélni, meglehetősen
alapszinten. Nekünk. Az MVP-k morogva kiürítették a termet.
A szék, mint a Microsoft maga: folyamatosan azon van, hogy kitalálja az igényeinket. Ha hátradőlsz,
úgy gondolja, lazítani akarsz és a támla hátrahajlik. Nem támasztja meg a hátadat. Ha előrehajolsz, az
ülőke megbillen és a súlyod nagy része a lábadra nehezedik. Olyan opció, hogy csak ülni - olyan nincs.
Gyakorlatilag mindegyik előadó PM - az embereik meg bent ülnek a teremben. Rengeteg a női PM.
Mind alacsony. Úgy vélem, a HR-es pacák szintén alacsony lehet.
Ebéd. Mexikói kaja. Van benne valami oregánószerű fűszer. Az a lényege, hogy órákkal az ebéd után is
ott van még a szádban az íze.
Azt hittem, én vagyok a menő az ebédhez levadászott drpepperrel - amíg Peti be nem állított egy
guiness-szel. Drpepper balfenéken el. Sikerült alaszkai sört levadásznom. Először azt hittem, hogy csak
marketing, de nem, tényleg ott palackozták.
Ó, azok az alaszkai komló- és malátamezők.
Volt mexikói zenekar és minden asztalra raktak ki mexikói kalapot. Gondoltam, lefényképeztetem
magam benne. Már éppen szóltam Gabának, amikor Peti beleborított egy fél üveg guiness-t.
Meggondoltam magam.
Busznak egy régi grayhund jött be. GT beült mellém - és egyből a manhattani helikopteren éreztük
magunkat. Gyorsan arrébb is ült. Utánaszóltam, hogy ha már itthagyott, legalább küldjön egy picike
japán nőt, akivel kényelmesen elférünk.
Kb. 3 perc telt el, amikor odajött egy japán nő.
- Excuse me! - búgta, majd leült mellém.
GT megbízható ember.
Délután láttam a sajtóban, hogy a forradalmat leverték. Megint. Nahát.
Viszont hihetetlen, mit kavarok a stylusokkal. Reggel éppen jegyzeteltem a hallban, amikor szóltak,
hogy Marci beteg. Nálam volt valami gyógyszer, felszaladtam hozzá - de valószínűleg rosszul tettem el
az íróvesszőt, mert amikor visszaértem és folytatni akartam, már nem volt sehol. Elkettyentem, persze,
de tekintve, hogy alaphelyzetben négy stylus van nálam, ilyet meg biztos lehet venni valahol, azért
annyira nem depiztem be.
Aztán hazafelé a buszon megint irkáltam. Az új PDA vesszőjét használtam a régihez. Majd amikor
befejeztem, már nem tudtam rendesen elrakni a stylus-t - szűken voltunk a japó csajjal - így csak
zsebrevágtam, hogy majd elrakom. Aztán amikor el akartam rakni, akkor meg már nem volt sehol.
Hogyan tudott kiesni egy peremes kabátzsebből? Rejtély.
De nem csak ez volt a mai rossz hír. Hosszas számolgatás után úgy döntöttem, hogy két iPod helyett
(150 dollár/db) lehet, hogy megérné inkább egy alapfelszereltségű XBox-ot venni. Az első esetben ugye
annyi lenne a kölykök reakciója, hogy “kösz, fater", a második esetben meg úgy kezdődne, hogy “Isten
vagy, fater."
Nagyon nem ugyanaz.
Mondanom sem kell, New Yorkban minden sarkon lehetett kapni. Gondoltam, Seattle-ben sem lesz
probléma. Nem, a francokat nem. Eddig sem rajongtam a városért, és ez most fokozódott. Dacára, hogy
ez egy hárommilliós város, a belváros pusztán a néhány felhőkarcolóban különbözik Miskolctól.
Egyszerűen sehol semmi, beton és kihalt épületek mindenfelé, negyvenezer plaza negyvenezer parfüm
és divatüzlettel, az utcákon meg lepusztult fekák randalíroznak. Jó egy órás séta során a társaságból

senki sem tudott 1 azaz egy ajándékot sem venni egyik szerettének sem. Igaz, itt van még a holnapi nap
(este indul a repülőgép), de én már kezdek szkeptikus lenni.
Persze mondanom sem kell, hogy ez a ma reggeli hirtelen elhatározás mennyire szerencsétlen
pillanatban jött. Ha fél nappal korábban eszmélek, akkor a company store-ban bagóért meg tudtam
volna venni az alapkészlethez képest extra cuccokat. Így viszont a ruhavásárlásra félrerakott keret fog
elmenni a bővítésekre.
Este üzleti megbeszélés GT tárgyalójában, a 34. emeleten. A söröket már megvettük.
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Mára városnézés és hazautazás volt előírva.
Csakhogy az XBox vásárlás bekavart.
Korán keltem, összepakoltam - a bőröndöm alatt kis híján beszakadt a padló - kijelentkeztem, leadtam
a poggyászokat - majd vadászat. Közben azért nem álltam meg, morogtam a bajszom alatt: ez az a város,
ahol gyártják az XBox-okat (vagy legalábbis itt van az anyacég) - ehhez képest mit össze kell nyomozni,
hogy találjak egy üzletet, ahol kapni is lehet. A neten a Walmart-ot találtam, de az piszok messze van.
Nyilván itt mindenkinek van autója, így a távolság, mint üveggolyó. Aztán milyen 3,5 milliós város már
az, ahol nincs metró? Ráadásul sehol nincs tömegközlekedési térkép. Végül amikor a
konferenciaközpont előtt végre találtam egyet, akkor láttam, hogy buszok járnak mindenfelé, de a
buszok járatrajza értelemszerűen sokkal részletesebb - azaz idegen számára átláthatatlanabb.
No, mindegy. A neten találtam 3 címet, Peti a tegnapi csavargása során látott egy sanszos üzletet, ez
négy cím egy 3,5 kilométer átmérőjű körben, valahol biztosan lesz. Már rögtön jól indult a nap, az első
helyre menet végre láthattam Seattle szép arcát is, a második helyen pedig ott voltak a kedves zöld
dobozkák. Meglátni és megvásárolni egy pillanat műve volt. Nem kérdeztek semmit, értelemszerűen a
jótállási füzetet sem kellett pecsételgetni - az egész nem volt egy perc.
A sikeres vásárlás után reggeli/tízórai. Van valami subway-szerű cucc, ott jön veled a pult mellett a fickó
és pakolja bele a bagettbe, amikre rámutogatsz. Aztán egyszer csak megállt és kérdezett valamit. Egy
szót sem értettem belőle. A hapi meg csak várt. Bepróbálkoztam GT varázsmondatával: ‘all of them’ de most ez sem jött be. Végül kiizzadtam egy ‘whatever’-t, erre megfordult és betette egy
kenyérpirítóba. Most már megértettem, mit kérdezett: pirítsam vagy hidegen? All of them... aha.
Vissza a hotelbe, kikértem a csomagokat. A hordárról kicsit csöpögött a víz, mire kicuccolta. Barátom,
még nem is tudod, hányszor fogod ezt még ma megcsinálni - vigyorogtam magamban kajánul.
Elpakolásztam.
Éppen végeztem, mire megjelentek a többiek is - így hozzájuk csapódtam. Gyerekjáték boltba mentünk,
ajándékokat venni. Nem bántam meg, ismét találtunk szép részeket Seattle-ben - szóval így a végére
visszahozta magát a város a gödörből. A piacon még el tudtam volna tölteni egy kis időt, a kajáldák is
jól néztek ki, a gyümölcsök meg egyenesen harsogtak.
Aztán vissza XBox játékokért - a többiek meggyőztek, hogy anélkül maximum félisten lehetek otthon végül megint a szállás, megint a poggyász boy.
Bármennyire is hihetetlen, tudtak olyan taxit szerezni, amelybe öten, ezzel a rengeteg cuccal együtt,
befértünk.

Útközben szembejött velünk egy gyönyörű hegy.
- McKinley? - kérdeztem GT-t.
- Dehogyis. Maximum St Helena. A McKinley Alaszkában van - javított - habár lehetséges, hogy látni
fogjuk, hiszen az Amerika legmagasabb hegye és arrafelé megy a repülőgép. Viszont... elég későn
indulunk, lehet, hogy már sötét lesz.
- Nem probléma. Majd vakuzok.
- Aha. Elég jó vakunak kell lennie, hogy tízezer métert befogjon - vigyorgott szélesen - illetve nem is,
mivel a hegy hatezres, így csak négyezret kell.
- Na ugye. Ne feledd, ebben négy ceruzaelem van.
PERSZE, HOGY A RAINER CSÚCS VOLT.
Aztán már csak a repülőút volt hátra. 17 óra - plusz 8 időzóna.
Ha ki szeretném hagyni a kellemetlen részeket, akkor talán nem is írnék semmit.
Jól felkészültem: feltöltöttem az mp3 lejátszót, mindkét pda-t, a tabletpc-t - és ott volt még egy könyv és
egy manuál is. Ehhez képest semmit nem használtam: volt egy kis egérmozi, mögötte rengeteg
szabadon választható zene és film. Igaz, elsőre megijedtem, mert csomó durva filmbe futottam bele, de
aztán átmentem a Kids menübe és a 12 éven aluliak számára ajánlott filmeknél éreztem végre, hogy
megérkeztem. Először megnéztem a Happy Feets (Táncoló lábak?) rajzfilmet. Nagyon örültem neki.
Mármint annak, hogy ezt a rajzfilmet repülőgépen láttam, ingyért - és nem valami moziban egy szakajtó
pénzért. Hihhetetlen bárgyú. Az első döbbenet akkor ért, amikor az a szerencsétlen pingvin
géppuskahangon nekiállt szteppelni. A porhóban. Aztán innentől már csak lefelé ment a film. Tudom,
max 12 év - de azért nem mindegy, mekkora marhaságokkal traktálják kicsinyeinket. Habár... végülis
olyan volt, mint egy opera - ott sem a librettó a lényeg, hanem hogy mindenki énekeljen és táncoljon.
FÉLELMETES, MENNYIRE KI VANNAK SZÁMÍTVA EZEK A FILMEK. ELSŐRE AZ AGY TILTAKOZIK, LEFITYMÁL.
AZTÁN ITTHON MEGNÉZTEM MÉG KÉTSZER - ÉS MIUTÁN TÚLTETTEM MAGAM AZ ILLOGIKUS DOLGOKON,
TELJESEN MEGKEDVELTEM A FILMET. HOGY MIÉRT NÉZTEM MEG MÉG KÉTSZER? MERT A MÁSODIKNÁL
ELKEZDETT IZGATNI, HOGY MIÉRT ÉRZEM KELLEMESNEK.
Aztán jött a bóbiskolós blokk, közben Nick Cave, Bowie, Pretenders, Beatles és Stones cédéket
hallgattam. Nem volt ez egy mély alvás - sokszor még alvás sem - de négy órát sikerült vele áthidalnom.
Utána megnéztem még egy rajzfilmet, odakint Flushed Away néven reklámozták mindenfelé. Ez már
egy fokkal jobb volt, időnként harsányan vigyorogtam. (Pl. amikor győz a jó, két meztelen csiga
egymással szemben örül, aztán az egyik felkiállt: High Five!... na azok a béna pillantások, melyek ezután
jöttek...)
A Heathrow-n megint végigmotoztak - még a cípőmet is végignyomkodták - de ez most jólesett.
Annyira fülledt meleg volt, rajtam meg póló, pulóver, télikabát (a beletömött cuccok miatt tíz kiló), a
laptoptáska (ebbe is belement vagy 15 kilónyi aprólék - innen csókoltatom az összes gyártót, akiknek az
idióta formátumai miatt külön töltőt kellett vinnem mindkét PDA-hoz, a mobiltelefonhoz, a
fényképtárolóhoz, a laptophoz, az akkumlátortöltőhöz meg a ceruzaelemtöltőhöz), szóval a lényeg,
hogy úgy rámizzadt minden, hogy kifejezetten jólesett egy szál pólóra vetkőzni, majd széttárni a
kezeimet és engedni, hogy valaki végigsimogasson.
Viszont itt futottam bele egy kegyetlen nagy pofonba. Annyi mindenre gondoltam, aztán most itt a
végén, egy ilyen hülye apróságon bukok el: minden elektronikus cucc, amelyet odakint vettem,
amerikai konnektordugókkal van felszerelve. Ehhez kell majd konverter. (Nekem csak fordított irányú
van.) Gondoltam, majd veszek Angliában - igenám, csakhogy itt kizárólag olyanok vannak, melyeknek

egyik vége UK formátumú. Most gondold el - ezen bukik el, hogy nem tudjuk beüzemelni az Xboxot
otthon. (Merthogy Ferihegyen nem lesz, arra van egy erős tippem.)
MS reklám a Heathrow-n: “Are your people ready to read the minds of costumers?". Hát... ez az. Ezt
írtam a székeknél is: kitaláljuk, mi jár a fejedben és ráderőszakoljuk a megoldást. Még akkor is, ha speciel
nem arra gondoltál.
Végül csak hazaértünk. Már azt baromira jó volt látni a kijelzőn, hogy Budapest 465 km. A korábbi
kilencezerhez képest... és ez már csak alig több, mint fél óra. Ferihegyen egy kicsit megijedtem, mert
első körben nem jött ki a bőröndöm, de végül meglett, bontatlanul. Olvasom, hogy a többiek hogyan
jártak... azt hiszem, szerencsés lehetek. De lehet, hogy az a két darab számzáras lakat is segített.
HA-HA. ATTILA SAN FRANCISCO-BAN DURVÁN 10 PERC ALATT NYITOTTA KI FÜLRE A SZÁMZÁRAS
LAKATOMAT. DE IGAZÁBÓL EZ SEM SZÁMÍT: A KOFFEREDET ELEVE CSAK SPECIÁLIS LAKATOKKAL
ZÁRHATOD LE. (KÜLÖN ÁRULJÁK A BOLTBAN.) MITŐL SPECIÁLIS? ATTÓL, HOGY MINDEGYIKNEK VAN EGY
OLYAN FIX KÓDJA IS, MELYET TE NEM TUDSZ, DE A REPÜLŐTÉRI ALKALMAZOTTAK IGEN.
Azért nagyon örültem, amikor végre berúgtam az ajtónkat. Azóta káosz van a lakásban. Az Xbox-ot
még nem sikerült beüzemelnem, habár azóta már vettem csatlakozót. De a család még úgysincs itthon.

Jó volt.
Tetszett mindkét rész. Jó volt bejárni Manhattant, Washingtont, jó volt pár napig nem foglalkozni az
informatikával, jó volt együtt lenni az útitársakkal.
És jó volt a seattle-i futam is, de az meg másképpen. Egy kicsit tartottam a szervezéstől - a másfél évvel
ezelőttiről hallottam elég rosszat, most meg ugye jóval többen voltunk - de azóta sokat tanultak a fiúk.
Mindig időben volt transzport, a szállásra, kajára semmi panaszunk nem lehet.
A szakmai részt illetően nyilván csak a saját nevemben beszélhetek, hiszen szekcióztunk.
Be kell vallanom, hogy én valahol egy ronda cinikus disznó vagyok, így voltak fenntartásaim ezzel az
egésszel kapcsolatban. ‘Kikérni a véleményüket? Minek. Eljönnek, esznek-isznak, mi meg úgy
csinálunk, mintha fontos lenne a véleményük, látszólag jegyzetelünk, aztán megy mindenki a dolgára.’
Ettől tartottam. Direkt erre kihegyezett érzékekkel ültem be az előadóba.
De szó sem volt róla. Tényleg figyeltek. Az előadő PM-ek mellé bejöttek az érintett fejlesztők is, szóba
elegyedni, érdeklődni. A - néha igen heves - vitákat meg sem próbálták eltusolni, belementek minden
csinnbe. Oké, néha figyelmeztettek, hogy NDA, meg néha hülyéskedtek ilyen ‘Mars ki!’ érvekkel, de
végig érezni lehetett, hogy nem csak azért ültek ott, mert kötelező volt, hanem azért, mert információkra
vártak. Pedig itt, ezen a fórumon nyilván konkrét információra nem számíthattak - de azt pontosan
lemérhették, hogy milyen a hangulat a termékkel kapcsolatban a technológiai elit körében, illetve
kaphattak tippeket, hogy a következő termékbe mi minden kerüljön még bele.
Például az OWA14 előadás semmi másról nem szólt, csak arról, hogy _nekik_ milyen ötleteik vannak
és mi mit szólunk ezekhez: melyik tetszik és melyik gáz. Programkód, még egy betű sem létezik. Vagy
a másik, jött egy pacák és kis cetliket osztogatott. Aztán kiderült, hogy ő lesz a következő előadó. Rögtön
azzal nyitott, hogy erre a papírra írjuk le, mi a bajunk a jelenlegi ActiveSync-kel. “Ilyen kis papírra?" néztem bambán Petire. Nem a szívem csücske a technológia, az tény.
No, mindegy, én láttam értelmét a rendezvénynek. Az MS kapitalista cég: ha nem lenne jó neki, hogy
ekkora tömeget mozgasson, akkor valószínűleg a tömeg vagy nem létezne vagy jóval kisebb lenne.
Tehát, bármennyire is furcsának tűnik ez egy cinikus vadmalacnak, de igenis értéknek számítunk az
MS számára.

Másfelől pedig nekünk is valószínűleg érték ez a nagyméretű összeröffenés, másképp nyilván nem
költenénk ennyi pénzt rá. (Ha eddig nem mondtam volna, a Microsoft csak a szállást és a kaját fizeti.
Az utazást mindenki magának állja.)
AZÓTA EZ A HOZZÁÁLLÁS MÁS FORMÁBAN REALIZÁLÓDOTT. A NAGY VÁLSÁG UTÁN AZ MS LEÉPÍTETTE
EZT AZ EGÉSZET. VALAMI MÉG MOST IS VAN, DE MÁR MESSZE NEM OLYAN NAGYÍVŰ.
Egy valamit viszont sajnálok, folyamatosan próbálok rá időt szakítani, de egyszerűen nincs. Pedig
mindenképpen foglalkozni kellene a beszélt angollal, mert anélkül az ilyen alkalmak... kihasználatlan
ziccerek. Kapufák.
FÉNYKÉPALBUM (NEW YORK): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/NEWYORK2007
FÉNYKÉPALBUM (WASHINGTON): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/WASHINGTON2007
FÉNYKÉPALBUM (SEATTLE): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SEATTLE2007
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Hát, igen. Autóbejáratás. Egy egész birkacsorda türelmével kellett volna vezetnem - miközben az utóbbi
hónapok rojtosra tépkedték az idegszálaimat. Bejáratós autó, max. 3500/perc, azaz max. 120 káemhá.
Meg egyébként is, az aktuális tigris 100 lóval kevesebb a megszokott Fordnál - emelkedőn (4 személy,
megpakolva, kllímával) olyan gyenge volt, hogy ihaj. Szomorúan néztem, ahogy a Peugeot Boxerek
huss, elhúztak mellettünk.
Prága, Konferenciaközpont parkoló. Jó, mint mindig. Metróval két megálló a Vencel-tér. Ugyanaz a
város, ugyanaz az épület, ugyanaz a szoba. Elég nehéz elhinni, hogy ez a modell működik: ennyire a
központban, ennyire jó szállás, ilyen olcsón... de nem csodálkozni kell, hanem élni a lehetőséggel. (Kicsit
olyan ez, mint a Fekete Ökör. Iszonyat jó helyen van, lehetne belőle turistákra alapozott pénzbánya - de
nem. Az egykori kiszolgálószemélyzet megvette és a mai napig is megtartották olyan igazi prágai
kocsmának: vastag tölgyfa asztalok, tömény füst, környékbeliekből álló törzsközönség, jutányos árak,
egyszerű, de finom kaják. Sajnos egyre több a turista, aki pont erre vágyva zarándokol ide - beleértve
engemet is. Szóval felejtsétek el, ez egy baromi szar hely, nem is érdemes ilyen magasra felmászni érte.)
Egy korai benyomás: megszaporodtak a figyelmeztetések: a metrón plakát, hogy vigyázzunk, sok a
zsebtolvaj. Az étteremben söralátét: vigyázz, sok a zsebtolvaj. A szálláson szájbarágósan aprólékos
figyelmeztetések, hogy zárjuk mindig lánccal is a szobát, mert a kulcs nem elég; a körfolyosóra nyíló
ajtót még csak véletlenül se nyissuk ki, mert akkora arrafelé a besurranótolvaj-koncentráció...
Istenbizony, úgy éreztem magam, mint a Madmax-ben - bárhová lépek, mindenhol rejtett veszélyek
leselkednek rám.
Nem is tudom, melyik a jobb. Valószínűnek tartom, hogy Prágában valamivel jobb a közbiztonság, mint
nálunk - tudtommal mi mégsem riogatjuk annyit a vendéget. Maximum ha megtörténik a baj, a
rendőrség teszi a dolgát. Remélhetőleg nem mindig letolt nadrággal.
EZ A BAJ AZZAL, AMIKOR AZ EMBER AKTUÁLIS ESEMÉNYEKRE CÉLOZ. AZTÁN TELNEK AZ ÉVEK,
ELFELEJTJÜK AZOKAT AZ ESEMÉNYEKET - ÉS CSAK NÉZZÜK KÉSŐBB ÉRTETLENKEDVE A SZÖVEGET: MI IS
AKART EZ LENNI? JELEN ESETBEN UGYE PÉLDÁUL ARRÓL A BIZONYOS ZSANETTES MEGERŐSZAKOLÓS
RENDŐRSÉGI BALHÉRÓL LENNE SZÓ.
Nos, ott jártam, hogy birtokba vettük a szállást. Nem húztuk sokáig az időt, a csigatempó miatt így is
sokat késtünk. Irány a Jindriske Vezé. Ez egyfelől egy jó hely, másfelől izgalmas is: az étlapon csak ékes
bohém nyelven van kiírva minden, így mindig külön izgalmat jelent, amikor a pincér kihozza végül a
kaját. Persze, meg is lehetne tanulni a fontosabb gasztronauta fogalmakat, de viszonylag ritkán járunk
erre, aztán mire megtanuljuk, el is felejtjük. Végül azért csak sikerült választanunk: nakladny hermelin
és csülök, valami húsos-szalonnás raguval és knédlivel. És természetesen csapolt barna Kozel. A
kölyköknek engedélyeztem napi két pohárral, magamnak meg... azt mondtam, hogy amíg meg nem
unom. Nem mostanában lesz.
Ebéd után természetesen lemozogtuk a kalóriákat. Átsétáltunk a Legionárius hídon Budára a másik
partra, felsiklóztunk a hegytetőre, felmásztunk a kilátóba és jól megnéztük madárperspektívából is a
várost. Utána pedig végre egyből sikerült a mutatvány: mindenféle hátsó ösvényeken elvezettem a
családot a Loretanska utcába.
Kicsit tájékozottabbak már bólogatnak is: igen, a Loretai Kolostor - és a Fekete Ökör.

Ugyanezt a túrát egyszer már megpróbáltam 2000-ben, de akkor nagyon elböktem: valahogy lekerültem
a hegy és a vár közötti völgybe és újra vissza kellett másznom a várba.
Most kicsit úgy éreztem magam, mint Amundsen, amikor egyértelműen megtalálta az Észak-nyugati
Átjárót. Én se voltam teljesen biztos benne, hogy létezik az útvonal, ezért is volt nagy öröm, amikor az
egy ember széles erdei ösvényből kikecmeregve megláttuk a kolostor kerthelyiségét.
Az Ökörben viszont speciel nem volt hely - így kénytelenek voltunk a külső helyiségben talponállni.
Miközben fogyasztottunk, bejött egy magyar társaság: a két hapi egyből húzott befelé, hogy van-e hely,
a két nő meg közben nem győzött fintorogni: hogy mindjárt zár valamilyen üzlet, meg hogy most minek
kell bemenni egy ilyen füstös kocsmába... Furcsa mód nem a csajokra voltam kiakadva... sokkal inkább
a srácok hibáztak: nem mondták meg a nőknek, hogy ez nem kocsma, hanem szentély. És pofabe.
Innen végigsétáltunk a váron - igen az Arany Utcácska továbbra is fizetős és csak csoportosan
látogatható - így ezt a magasságot megint kihagytuk. (A látványosságban pont az a megragadó, hogy
nagyon pici lukakba lehet betekinteni. Na most mindezt felduzzasztott tömegben...)
Leblattyogtunk a várból. Furcsa volt, hogy a szűk, meredek utca nem volt tele gagyiárusokkal - de nem
hiányoltam őket különösebben. Lent elsétáltunk a vár alatt, nem is kicsit, egészen a Kampa felső
harmadáig. Itt kilencven fokos kanyart vettünk, rá a szigetre. Amint átmentünk a hídon, egy
szimpatikus, kihalt kerthelyiséget vettünk észre. Kicsit zavaró volt, hogy nem láttuk a hozzátartozó
kocsmát - csak egy múzeum szerénykedett mellette. Megnéztük közelebbről, az asztalon volt itallap,
étlap. Megvártuk, míg valaki rendelt - innen tudtuk meg, hogy önkiszolgáló és a múzeum
oldalablakánál lehet rendelni. Sörök, hermelinek, sült kolbászok kerültek kiválasztásra, de mivel kenyér
nem volt, így átalakultak káposztás-knédlis csülökké. Hatalmas béke volt az itt üldögélés. Nagy
meglepetés volt ez a hely - a Kampán egy békés, kihalt kocsma, külvárosi árakkal, gyönyörű
környezetben, egy múzeumban... Itt aztán tényleg kultúráltan lehet múlatni az időt.
Innen már hazafelé vitt az út. Mondjuk, volt egy meglepő élmény: a Pinkász körül - igen erősen belváros
- láttam egy kutyát, amint ívbe feszülve valami hatalmasat kábelezett. Na, gondoltam, itt egy újabb
szabadtéri műalkotás. De a gazdája előkapott egy papírzacskót, két mozdulat és a remekmű már el is
volt rekkentve. A zacskós konzolokat már láttam korábban is... de nem gondoltam volna, hogy
használják is. Nagy piros pont. És nagy sárga írigység.
A Mustek megállónál beugrottunk egy ABC-be vásárolgatni, de csak azért, mert elfelejtettük, hogy a
szállásnál van két éjjel-nappali. Megérdemeltem, cipelhettem a söröket meg a vizeket hazáig. Itthon
sunyi, gyors zuhanyzások jöttek, így mire feleszméltem, a kölykök már lefekvésre készek voltak.
Legyintettem: akkor majd holnap vetjük be magunkat az éjszakai életbe.
Amilyen meleg volt, estére kinyitottam az ablakot - hát, itt azért mégiscsak érződött, hogy ez egy hostel
a mulatónegyedben. Nem mintha ez bárkit is zavart volna: a család úgy elaludt, mintha bunkósbottal
agyonvert bébifókák lettek volna.
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Sokáig aludtunk, mert erős nap várt ránk. Tíz órakor indultunk el. Egy ötujjassal nyitottunk a Venczeltéren, majd a hátsó úton lecsorogtunk az U Flekuhoz.
ÖTUJJAS: ÖT KIS KOLBÁSZ EGY ZSEMLÉBEN.
A múltkor nagyon kellemetlen élményünk volt itt - most viszont pont ellenkezőleg. Bementünk - és az
egész kocsma üres volt. Oda ültünk, ahová akartunk.

A kötelező - helyben főzött és utánozhatatlan - sör után jó hosszú sétával becéloztuk az Arest-et. Teljesen
véletlenül belefutottunk valami Harley klub felvonulásba - lenyűgöző látvány volt. Többszáz motoros
vonult el az orrunk előtt, bőrszerkóban, dudálva, integetve, motort bőgetve.
Aztán megnéztük a hullámzó házat. Ennek története van, 2000-ben mesélte az idegenvezető. Ezt a házat
nem a prágaiak építették, hanem Amerika építettette ajándékképpen. Na most szegény prágaiak úgy
érezték magukat, mint a menyasszony, amikor az esküvői vacsorán ajándékképpen valaki odaszart a
mennyegzői asztalra. Ha nem érted, miért, akkor próbáld meg elképzelni ezt az össze-vissza hullámzó
épületet Prága óvárosának a szélén.
HOZZÁTESZEM, HOGY HABÁR NEM SZERETIK, DE A BENNE REJLÓ GAZDASÁGI POTENCIÁLT MAXIMÁLISAN
KIHASZNÁLJÁK. TÖMÉNTELEN HŰTŐMÁGNES, KÉPESLAP ÉS EGYÉB GADGET SZÓL AZ ÉPÜLETRŐL.
Nekem egyből a mongol sörgyártás jutott róla eszembe. Ráérek, elmesélem.
MÉG A HŐSI SZOCIALISTA IDŐKBEN KÜLDÖTTSÉG UTAZOTT HŐS MONGÓLIÁBÓL A BARÁTI ENDÉKÁBA. A
NÉMETEK PERSZE ELDICSEKEDTEK MINDENNEL, AMIVEL CSAK LEHETETT, KÖZTÜK PERSZE A SÖRÜKKEL IS.
ÍZLETT AZ A MONGOLOKNAK, EL IS KÉRTÉK A RECEPTET. AZTÁN PÁR ÉVVEL KÉSŐBB A NÉMETEK
VISZONOZTÁK A BARÁTI LÁTOGATÁST. A MONGOLOK SEJTELMES MOSOLLYAL VÁRTÁK ŐKET A
TEVEPÁLYAUDVARON, MAJD ELVITTÉK A CSAPATOT A SÖRFŐZDÉBE. FINOMAN ÉREZTETTÉK A
NÉMETEKKEL, HOGY NAGY MEGLEPETÉSRE KÉSZÜLJENEK, MERT NEKIK SIKERÜLT TÖKÉLETESÍTENIÜK A
SÖRT. PERSZE AZOK HITTÉK IS, MEG NEM IS - DE AMIT VÉGÜL LÁTTAK, ATTÓL A LÉLEGZETÜK IS ELÁLLT: A
MONGOLOK KITARTÓ, TÖBBÉVES LABORMUNKÁVAL ELÉRTÉK, HOGY A SÖRÜKNEK NEM VOLT HABJA.
MIKÖZBEN A VILÁG SÖRFŐZÉSÉNEK EZERÉVES FEJLŐDÉSÉBEN IGEN FONTOS SZEREPET JÁTSZOTT AZ A
VONULAT, HOGY MIKÉPPEN LEHET ELÉRNI A _TÖKÉLETES_ SÖRHABOT.
Nos, a derék jurtalakóknak ugyanannyi érzékük volt a sörfőzéshez, mint amennyi a jenkiknek a
történelmi építészethez.
Átmentünk a hídon és izgalmas keresés vette kezdetét. Annyira emlékeztem, hogy az Arest a két híd
között van a Mala Strana-i oldalon... de többre nem. Pedig egy korábbi kiránduláson egyszer már
megtaláltuk - igaz, akkor térképpel. Vizslaként szaglásztuk körbe az összes mellékutcát, mire végül
meglett. Aztán elolvastuk az ajtóban az étlapot - és megcondolodtunk. Ekkor ugyanis már csak 900
korona volt nálam. Emlékeim szerint az Arestbe ez bőven elég szokott lenni, de az étlap szerint viszont
határeset. Leültettem a családot, elmentem bankautomatát vadászni. Szerencsére tudtam, hol vagyok,
bejelöltem a pozíciómat az iGO-ba, az ki is dobta, hogy automata 160 méter. Odamentem... és automata
sehol. Viszont onnan már megláttam egy bankot és hamarosan nálam is volt a pénz. Az a pénz, amelyre
végül nem is volt szükség, ugyanis a benti árlapon sokkal barátságosabb árak voltak. A fene sem érti...
túl sok volt a vendég, el kellett riasztani őket már az ajtóból?
Így végül hatalmasat kajáltunk, előételnek hermelin, főételnek sült hús, csülök, krumplis és gőzölt
knédlivel, káposztával, végül Barna még benyomott egy gyenge Arest palacsintát is. Egy ember alig
tudta kihozni. A sörrel volt egy kis probléma, amikor elmondtam, hogy csapolt barna Kozelt kérek, a
pincér némileg indignáltan mutatott a terítékre: mindenhol Staropramen embléma virított. Igaza volt,
hogyan lehetek olyan hülye, hogy Smichovban mást kérek?
Végül a tömérdek kajáért, két kör italért fizettünk 650 koronát. Bőven belefértünk volna.
Mondanom sem kell, az utcán gyakorlatilag mindenkit gurítani lehetett volna. Elsétáltunk a Kampáig,
ahol egy vizimalomnál váratlanul wifit találtam. Amíg átfutottam a levelezésemet, addig a család
gúlaformában szundikált egy kicsit a padon. Arrafelé ez teljesen megszokott elfoglaltság. Közben a
Hihetetlen család meg fel-alá körözött egy -egy motoros egykerekűn.

AZÓTA TUDOM, ÚGY HÍVJÁK, HOGY SEGWAY.
Viszont nagyon tetszik, ahogy csónakázótavat csináltak a Moldvából. Kiváncsi vagyok, mit szólna
hozzá a világ, ha hasonló módon zárnánk le mi a Dunát? A két híd között zúgókat építettek a folyóba,
így ott hajó nem megy át. A folyó felső oldalán alakítottak ki egy kőgáttal elzárt csatornát, a kisebb hajók
ott tudják megkerülni a vizibiciklipályát.
Innét zsufiztunk egy kicsit. Károly-híd, Óváros-tér, tömeg. Utána becéloztuk a metronómot, de
közvetlen előtte úgy döntöttem, hogy populista leszek: rögtönöztem egy közvéleménykutatást és az
eredménynek megfelelően inkább a zsidónegyedben folytattuk a túrát. Senki nem akart hegyet mászni.
Elég rendesen bebarangoltuk a kis utcákat, végül kilyukadtunk a főpályaudvarnál. Ez volt a tervezett
végcél: a csajok lepihentek, én pedig elkisértem Petrényi VB Barnát, amíg le nem fényépezte az utolsó
szutyok tereptárgyat is a sineknél.
VB: HIVATALOSAN VASÚTBARÁT. NEMHIVATALOSAN... HAGYJUK. A FANTÁZIÁDRA BÍZOM.
Innen már csak a hazaséta volt hátra. A többiek még beléptek a szállás melletti boltba, én inkább
kintmaradtam az utcán. Aztán kinyílt a szomszéd kocsma ajtaja, kilépett két nyiszlett kölyök. Alig
voltak seggrészegek. Az egyik, ahogy meglátott, elröhögte magát, elémállt, felfújta az arcát, majd súmós
mozgással fejezte ki abbéli véleményét, miszerint túlsúlyos lennék. Vigyorogva rálegyintettem, majd
visszasétáltam a bolthoz - közben persze hallottam, hogy a hapi továbbra is ott puffog mögöttem. Aztán
megint nyílt a kocsmaajtó, kijött néhány újabb figura.
Az egyik eléggé kitűnt a többiek közül, ugyanis mindösszesen egy birkózódressz volt rajta, ráadásul
vagy jó 4 számmal kisebb... szóval a hapi inkább pucér volt, mint jólöltözött - és inkább részeg, mint
józan. A vidám társaság elvonult mellettem, közben hangosan rikoltozva markolászták pucér társuk
hátsó fertályát. Aztán megint nyílt a kocsmaajtó, kirongyolt egy újabb srác, aki ahogy meglátta
nyakamban a fényképezőgépet, utánakiabált a többieknek, hogy jöjjenek vissza, fényképezés lesz. Én
ugyan próbáltam nemzetközi jelzésekkel értésére adni, hogy talán mégsem, meg én nem vagyok olyan...
de végül csak le kellett kapnom a srácot.
KÉSŐBB ELMAGYARÁZTÁK NEKEM, HOGY EZ NEM BIRKÓZÓRUHA, HANEM AZ A BIZONYOS BORATDRESSZ.
Mondtam már, hogy tetszik ez az utca? Tele van jóindulatú őrültekkel.
Fél hattól csendespihenő fél tízig, majd jött az éjszakai prágai túra.
Alapozásképpen Venczel-tér, sült kolbász. Utána lányom méltatlankodott, hogy alig ettünk még
hermelint - így becéloztuk a Pinkászt. A szokásos: kicsit drága, de jó. Még megvizslattuk utána a Két
Macskát - de 11-kor zárt, éppen akkor gurították ki az utolsó vendégeket.
Innen lesétáltunk a Károly-hídig, de most teljes csend volt, nem játszott semmilyen zenekar vagy gitáros
ember. Visszamentünk az Óváros-térre, aztán haza.
Meg kellett állapítanom, hogy a cseh az egy sportnemzet: igazi ordítozós, duhajkodós élet csak a ’sport’hoz címzett kocsmákban volt. Na, meg a mi utcánkban, a rengeteg éjszakai mulató miatt. (Most rúdon
ficergő félpucér hölgyike helyett ketrecbezárt vonagló macát láttam egy kapualjban.) Viszont rájöttem,
mit csinál az éjszakában az a sok fekete srác: ők a mulatók berángatóemberei. Ez különösen a
Pinkászban látszott, az ugyanis pont a túlságosan is sok vöröset használó Paradise szórakozóegységgel
szemben volt.

Este még egy altatósör és gyors alvás. Ez a dög PDA már kiírta a holnapi, munkahelyi teendőimet aztán leesett, hogy már elmúlt éjfél, így tényleg a munkahelyemen leszek holnap.
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Tízórai a Venczel-téren. Kolbászok, naná.
Aztán kínkeserv a kocsi kiváltásakor:
Bankkártyával nem lehet fizetni.
Fizetés automatánál. Csak aprópénzzel. Maximális összeg: 20 kcs. A számlám 800 korona. Honnan
szerzek ennyi vasat vasárnap délelőtt?
Végre nyelvet fogtam. Rohanás az automatához, pénz kivesz, kocsi kivált. Eső leszakad. Ezt egészen
Pozsonyig meg is tartotta.
Brno, Tesco. Irgalmatlan felhőszakadás végig, de szerencsére a Tesco rögtön az út mellett és találtunk
parkolóhelyet is a bejárathoz közel.
Újabb kínkeserv: nincs tízkoronásom a bevásárlókocsihoz. Sőt, gyk. 3 koronánk van, tehát váltatni sem
tudunk. Vegyek ki automatából 10 koronát? A százforintnyi összegért a bank 1500 forint kezelési
költséggel büntet. Kolduljak? Snassz. Kézi kosár? Amikor legalább egy rekesz sört akarok venni?
Fogós. Végül találtam egy pénzváltót, beváltottam egy ezrest 80 koronára. Ugyan az arány elég pofátlan,
de még így is ezzel buktam a legkevesebbet. Vásárlás után pedig eldőzsöltük a váltópénzt a
mekdönciben.
Hogy megérte-e ennyit kinlódni? Egy üveg barna Kozel 9,50 kcs. Durván 100 forint. Magyarországon
meg még csak hasonló porter sör sincsen, hogy legalább valamihez lehetne az árat viszonyítani. Végül
harminc üveggel pakoltam be és biztos vagyok benne, hogy hamarosan dühödten fogom szidni
magamat, hogy miért csak ennyit.
Visszaút.
Frusztrált emberek személyes sértésnek veszik, ha megelőzik őket. Ford Transit, nekiállt játszani. 115
kmh körül ő, 125-tel én. Megelőzöm, visszaelőz, dől belőle a büdös fekete füst. Le is lassít. 115-re lassítok
én is, de így is közeledek hozzá. Legyintek, visszaelőzöm, ráállok 125-re. Rámmászik. 130. Tovább
nyomul. Kiteszi az irányjelzőt, előzésbe kezd. Én is kiteszem az irányjelzőt, bemegyek elé a belsőbe.
Ettől visszasorol a külsőbe, én is. Majd lemarad, mint a borravaló. Visszaállok 125-re, pár perc múlva
már nem is látom a tükörben. Mi lehetett ez?
Másik. Utolérek valakit 130-cal. Bemegyek a belsőbe, de valahogy nem akar összejönni az előzés:
megyünk egymás mellett. Óvatosan felgyorsítok 140-re, de továbbra is csak egymás mellett megyünk.
Aztán egyszer csak megtörik a gerince, visszaáll annyira, amennyivel korábban ment. Én is visszaállok,
ennek ellenére pár perc múlva már kiúszik hátul a horizontból. Miért?
Ezek az élmények egyelőre nagyon újak nekem: eddig ha hasonló szituációba kerültem, nyomtam egy
kövér gázt a kétszáz lovas géppel és pár másodperc múlva már legalább egy időzóna válaszott el az
idiótától. De most egy bejáratós autóval ki vagyok szolgáltatva nekik: nem tudom erőből megoldani a
szituációkat. Másként meg... hogyan lehetne?
Friss tapasztalatok a kocsival:
Az egybetér miatt vagy jobban lezárni a váltócipős zacskót, vagy az utánfutóban utaztatni. Nagyon
kemény.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/PRAGA2007
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Fél egykor elalvás. Négykor ébresztő. Betonkemény. Pedig egy teljes napot hagytunk pakolásra - és így
sem készültünk el időre.
Mondjuk, nem volt túl egyszerű a helyzet: nagyon régóta nem mentünk full nomád módban nyaralni...
valahogy az utolsó pillanatban mindig elcsábultunk egy tengerpartra telepített lakókocsi irányába. (Sőt,
tavaly már kipróbáltunk egy apartmant is. Fúj.)
A komforton végül úgy lendítettünk, hogy beszereztünk egy utánfutót melybe beledobtunk egy
kisméretű hűtőszekrényt. Enni-, innivaló probléma megoldva.
Mindezek ellenére nem kicsit pikáns a mostani helyzet. Akkora nagy ez az ország, olyan hosszú a
tengerpart - jó ideig még nem terveztük, hogy ugyanoda megyünk, ahol már voltunk. Idén pl Vrsart
néztük ki: sok kis sziget, kajakkal elérhető Porec, Rovinj, a limski fjord... ideális.
Csakhogy az időjárás közbeszólt. Indulás előtti este néztem rá a wundergroundra, Vrsarban szinte
végig esőt mondtak. Ekkor szedtem elő a talonból azt a helyet, ahol egyszer már voltunk és nem igazán
jött be: a közepes élményhez extra árak tartoztak. Csakhogy. Azóta némileg megváltozott a helyzet,
ráálltunk a kajakra. És ez az unalmas rút kiskacsa hely gyönyörű hattyúvá változott: ugyanúgy
megvannak a szigetek, ugyanúgy megtalálhatja mindenki magának a hozzáillő terepet, vannak csak víz
felől megközelíthető rejtett öblök és nincs messze a nyílt tenger sem, ha hullámvadászatra támadna
kedvünk. Szóval ugyanaz a hely, de teljesen másik arc.
Nos, ott jártam, hogy Nej, a nomád élettől megijedve éppen azon szorgoskodott, hogy az összes
cuccunkat bedobozolja a lakásból, maximálisan megbízva pakolási tudományomban. Én pedig minden
egyes új doboznál rágtam egy kis kefét.
Az indulás bájához hozzátartozott, hogy a hűtőszekrény miatt nem lehetett előző este bepakolni - azaz
nem tudtam megmondani időben, hogy az összeállított csomagok elférnek-e valahol. Pontosabban,
valahol nyilván saccolni tudtam, de nekem csak az egyáltalán nem gumifalú gépjármű illetve utánfutó
állt rendelkezésemre.
Végül négy órai ébresztő ide vagy oda, 6.45 lett, mire mindent összepakolva elindultunk.
A család, mondanom sem kell, már az első kanyart sem észlelte, maximum alfa állapotban.
Alapvetően elfogadható tempóban haladtunk. Az ezerhatos moci megpakolt kocsival, utánfutóval,
klímával még öt miatyánk/perc mellett sem volt hajlandó 120 kmh fölé gyorsítani a kasztnit.
Ebből hihetetlen szopások adódtak. Ahhoz hogy Siófoknál elérjem a 130-at, már Fehérvárnál be kellett
nyomnom padlóig a gázt. Aztán ha utolértem valakit a külső sávban, de nem tudtam bemenni előzni,
akkor akár ki is állhattam kávézni, mert úgysem tudtam belátható időn belül visszagyorsulni annyira,
hogy utána be tudjak menni a belsőbe.
Emlékszel, ugye, nekem ezelőtt egy kétszáz lovas kocsim volt. Ha létezik pokol és odakerülök és
mindenki személyre szóló büntetést kap, akkor az én gyötrésem az lesz, hogy telepakolt zöldséges
mercivel kell a pénteki m7-en le, a vasárnapi m7-en felfelé autóznom. Erő nélkül, lendületvételi
lehetőség nélkül, tömegben, lassú dögökkel súlyosbított pályán.
Most is izgalmas volt. Mesélhetnék... de inkább nem. Remélem, a gyerekeim pont akkor aludtak, amikör
a szaftosabb kifejezések pottyantak ki a számból.
Továbbra is tartom, hogy a hangoskönyv nagy találmány a hosszútávon autót vezetők számára. Három
és fél óra alvás után nyolc óra vezetés - hangoskönyv nélkül nem jött volna össze. Először az ‘Azt meséld

el, Pista‘ ment le, utána a ‘Vajdasági erotikus népmesék‘ (nemtetszett, túljátszották), végül egy
százrészes rádiósorozat, Magyarország történelméről. Rákócziig jutottunk, de így is roppant tanulságos
volt: látszott, hogy ebben az országban az emberek genetikailag nem ismerik a megegyezés, összefogás
szavakat. Szóval csak nyugi, jelenleg sem történik semmi rendkívüli, folytatjuk az ezeréves
hagyományainkat. Melyek következtében sikerült egy dicsőséges és gazdag országból leharcolnunk
magunkat idáig. A távlatok meg végtelenek.
Háromra érkeztünk. Indult a diliház. Ismeretlen sátrak, sziklás talaj. Nem kis kihívás volt, hogy a
nehézség essen belé.
Minden elismerésem a dalmát hangyáké. Azzal kezdtük, hogy találtunk egy nagy hangyabolyt az egyik
sarokban. Oké fiúk, ez puha föld lesz - nyugodtam meg. Ja, persze.
Az egyébként öt perc alatt leszögelhető sátrakkal majdnem egy óráig szívtam. Szerencsére olvasgattam
az út előtt, írták, hogy legyenek nálunk nagy szögek, mert a cövek nem mindenhová megy le. Vittem is
vagy 10 darab 200-as szöget.
Kevés lett, 52-t kellett volna hoznom. Egy cövek sem csúszott be simán. Volt, hogy a 200-as szöget is
elgörbítettem. Végül az lett, hogy a nagy szöggel megkerestem a talajban, a föld alatti kövek között a
lukakat, majd oda suppasztottam be a kisebb cöveket. Így csak a kétharmaduk görbült el, de nem volt
gond, a köveken profin lehetett cöveket egyenesítgeni.
Amíg a magányos harcomat vívtam, leküldtem a családot fürdeni. Amilyen meleg volt, rájuk fért. Néha
én is leültem kifújni magamat - ekkor azért kaptam agy kis ízelítőt, mi vár rám: a tegnap érkezettek
közül néhányan még mindig cövekeztek, finomítgatták a sátraikat.
Azért, hiába is macerásabb szombaton utazni, csak van értelme: az emberek többsége szombattól
szombatig nyaral, így ha szombat délelőtt jövök, egy csomó szabad hely közül válogathatok. Vasárnap
már nem ilyen jó a helyzet: éppenhogy találtunk egy helyet, közel a vízhez - de ezt is csak azért, mert
annyira köves volt, hogy valószínűleg senki sem merte bevállalni.
Aztán később, amikor már lehiggadtam, hogy lesz hol aludnunk, én is bementem úszkálni. Igaz, ekkor
már tök sötét volt, de akkor is nagyon jól esett. Az kevésbé, hogy sorban görcsöltek be a végtagjaim.
Hogyan lesz ebből hó végén Balaton átúszás?
Alapvetően jó kis nap volt, ha kicsit harcos is. Lendületből elfogyott 5 sör - a cövekezés nagyon
fogyasztotta - és most elgondolkodhatok, elég lesz-e az a karton, melyet otthonról hoztam? (Mondjuk
nem tragédia, úgyse megyek haza anélkül, hogy el ne telnék a helyi specialitásokkal.)
Este elgondolkodtam egy kicsit: így, szabad kempingezéssel 96e forintra fog kijönni ez a hét. Ha
ugyanitt bérelek magyar tulajtól egy lakókocsit, akkor 85 lett volna - és éppen volt is szabad kocsijuk.
(Igaz, ahhoz már pénteken el kellett volna indulnunk.) Oké, pár méterrel fentebb van, ráadásul benne a
magyar kolóniában - de lakókocsi. Nem kell órákig sátort állítani - és nem kell földön ülve átöltözni.
(Viszont egy apróság: ha én állítom fel a sátrat, akkor tudom úgy rakni, hogy ne nagyon érje a nap.
Tavaly pont az volt a legnagyobb bajunk itt, hogy a lakókocsi a tűző napon állt, csak késő éjszaka lehetett
bemászni, utána meg reggel nyolckor már izzadtan menekültünk belőle. Bezzeg a sátorból még fél
tízkor sem volt sok kedvem kikászálódni.)
Na, mindegy, amikor kijöttünk a vízből, eszembe sem jutott ilyeneken bánkódni. Örültem, hogy itt
vagyunk... és minden rendben van. Eltekintve attól, hogy fürdés közben valaki lenyúlta a törölközőmet.
Azért... ez nem kicsit durva. Ilyesmi még sohasem történt velem, sehol. És nem az a baj, hogy most
ugrott a törcsi, úgyis régóta akarunk egy echte adriásat - a baj az, hogy tudjuk, a kempingben lopnak.
Márpedig amikor minden értéked ilyen labilis helyeken van, mint sátor meg autó... az ember nem túl
nyugodt.

Viszont láttunk egy tök ugyanolyan kajakot, mint a miénk. Itt forgolódott az öbölben.
- Láttad? - kérdeztem Nejt.
- Láttam. Valami informatikusé lehet.
- Hogy-hogy?
- Hát, egy olyan 110 kilós pacák evezett benne.
Sztereotípia kialakul.

2007.JÚLIUS 2; HÉTFŐ
Hát, nem sikerült. Elalvás előtt derült ki, hogy Nej kempingágya selejtes: szűk rajta az anyag, spontán
összecsukódik. Meg is beszéltük Barnával, hogy amint hall egy nagy kattanást a sátrunkból, azonnal
rohan a fényképezőgépért.
Nem jött össze.
Sátor, kempingágy... mégis jót aludtunk. Mondjuk elég fárasztó is volt az előző nap.
Lassú megébredés, kajak le, irány Tisno. A hídig nem is volt baj, de a híd alatt olyan erős áramlás kapott
szembe, hogy ihaj. Átvergődtünk - és indult a hullámvasút. Nem győztünk ollézni. Aztán kikötöttünk
Tisno főterén... valahogy kiszenvedtük magunkat. Betonfal, létra, lépcső... mindez kajakból. De ez még
csak bemelegítés volt a visszaszálláshoz képest: a kajakot csak-csak leresztettük, de amikor Barna
belógva fogta az elejét, én meg próbáltam beszállni - simán dobtam egy hátast. A víz alatt gyorsan
összeszedtem a napszemüvegemet és a sapkámat, mindent visszanyomtam a helyére - így amikor
felbukkant a fejem, úgy néztem ki, mintha semmi rendkívüli sem történt volna.
De utána megtáltosodtunk, a dagály szárnyán pillanatok alatt hazarepítettük a reggelit. (Jócskán dél
volt már...) Aztán a fiúk csendespihenőztek, a lányok meg nekiindultak felmérni a terepet kajakkal.
Mondtam ugyan nekik, hogy ha igazán keménytökűek, akkor átmennek a híd alatt - de nem igazán
vonzotta őket ez az opció.
Visszajöttek, úsztunk egyet, labdáztunk, jó volt. Aztán műanyag ebéd, bolt, szunyóka: ki az árnyékban,
ki a napon.
Kerestem helyet a vizesballonnak. Megbolygattam egy kőrakást - hangyák spricceltek ezerfelé.
Kurva gyémántfejű dalmát hangyák.
Délután még kajakoztunk egy keveset, tanítgattuk Barnát kormányozni, meg cserélgettük a párokat.
Barna volt olyan franc, átvitte Nejt a hid alatt. A sikoltozást még a kempingben is regisztrálták.
Aztán zuhany és kultúremberként elmentünk Tonihoz vacsorázni.
Nos, olyasmit tapasztaltunk, amit nálunk ritkán: tavaly óta leestek az árak. Toni korábban se volt drága,
de most 225 kunáért négyen kényelmesen megvacsoráztunk. A fagyi is visszaesett 4 kunára.
Este megint nem kellett senkit sem ringatni - ahogy hűlt egy kicsit a levegő, mentünk is aludni.
Eltelt az egyik esőnap. (A Wunderground védelmére közlöm, hogy Sibenik felé elég csúnya felhők
voltak és végülis azt néztük, nem Tisnót.)

2007. JÚLIUS 03; KEDD
Baromi fülledt éjszakánk volt, reggel totál csatakosan ébredtem - pedig nyitott sátorajtóval nyomtuk és
én aludtam az ajtóban. (Ez utóbbi tényt a jópofa hangyák örömmel ki is használták. A
gyémántprotézisükkel.)

A többiek mélyen szunyáltak, pedig már kilenc körül járt az idő. Átgondoltam a napot és inkább
elsétáltam péksütiért a kempingboltba. Ha ma is beeveznénk burekért Tisnóra, sose tudnánk elindulni
vizitúrázni.
Gyorsan megreggeliztem - majd amíg a többiek ébredeztek, elmentem úszni egy nagyot. Hihetetlen, de
már reggel kilenckor olyan meleg volt, hogy tengervízzel kellett hűtenem magam.
Amíg a többiek reggeliznek, pont van annyi időm, hogy leszámoljak egy ideával. Mi, városban élő
népek, hajlamosak vagyunk úgy gondolni a természetre, mint valami boldogság szigetére.
Kimenni a vadvirágos rétre és beleheveredni a fűbe... ábrándozunk. Aztán amikor tényleg kimegyünk,
elsőre tuti, hogy hangyabolyba fekszünk. Másodikra valami csípős növénybe. Harmadikra birkaszarba.
Majd amikor végre normálisan elheveredünk, megjelenik az első légy. Nagynehezen elkergeted és
örülsz... pedig ez csak a felderítő volt, nemsokára jön az összes többi. És áldhatod a szerencsédet, ha a
böglyök nem találnak rád.
Odakint a természetben egyszerre vagyunk vendégek és élelemforrások. Ezt mindenképpen kalkuláljuk
be, amikor kivonulunk.
Majd jött az, amiért itt vagyunk: kajaktúra. (Nej megkérdezte, viszek-e magammal mobilt. Egy
pillanatra nagy volt a kísértés, hogy majd felhívom a tenger közepéről a kedves kollégákat, hogy
“Béláim, mit is csináltok most éppen?"... de végül lemondtam az ötletről.)
Reggeli után összecuccoltunk és irány Pirovac. Légvonalban két kilométer, vízen jó tíz. Csak oda.
Mi a vizet választottuk.
Murter környéke úgy néz ki, hogy a sziget lezár egy kis belső tengert a nagy Adiából. Ezt a tengert
Murter szigete megvédi a bősz hullámoktól. Ez érződik is, teljesen olyan, mintha a Balatonon mennénk.
Eltekintve a tömérdek kisebb-nagyobb motorcsónaktól, vízisítől, banántól. Összességében kifejezetten
szórakoztató élmény, soha nem tudod, honnan jön a következő hullám.
Aztán persze amint elhagytuk Betinát és kiértünk a Kornati-Pirovac közötti csatornába, megjöttek a
hullámok is, de nem volt vészes. Sokkal kellemetlenebb volt, hogy az út második fele egy hosszú, széles
öbölben vitt, ahol a part mellett evezni túl nagy kerülő lett volna. Így mentünk középen, egy idő után
zsibbadt lábakkal. Ugyanis megszoktuk, hogy időnként kikötünk, mászkálunk, búvárkodunk. Végül
csak kényszerűségből kötöttünk ki - egyszerűen úgy éreztem, léket kaptunk, ki kell szállni megvizsgálni
a kajak alját. A Betinával szembeni csücskön - ahol a világítótorony is van - elég rücsök sziklák között
tudtunk leparkolni, és komolyan megijedtem, hogy szivárog a magasnyomású levegő a kajak testéből.
Szerencsére nem az volt, a srégen hátulról jövő hullámzás tréfált meg.
Végül csak nem mentünk el Pirovac óvárosáig, a strandnál kötöttünk ki. Bevágtunk egy-egy nagy pizzát
egy korsó csapolt Karlovacko-val, súlyosbításként meghallgattunk néhány magyarnótát horvátul, majd
úsztunk egy nagyot az öbölben. Ez elég is volt pihenésnek, indultunk vissza. A hosszú és fárasztó
egyenesben kisérletezgettem egy kicsit. Jó-jó, hogy van ez a tíz ló-kilenc ló technika... de lehet ezen még
javítani. Ha például teljesen a hossztengelyre ülök és pusztán testsúlyáthelyezéssel kormányzok, akkor
én is tudok teljes erővel húzni. Persze ehhez kell a 110 kiló is.. hogy legyen mit áthelyezni.
Visszafelé jöttünk is, mint a nyíl, egy megállással teljesítettük a távot.
A parton elég furán néztünk ki: a bőrünkre tapadt sómennyiség láttán még az erdélyi sóbányák
tárnavezetői is elismerően csettintettek volna. Csak mikor lemostuk a fehér réteget, akkor látszott, hogy
a nap is megtette a magáét. Még Barnán is jócskán tudott fogni, az én habfehér bőrömről nem is

beszélve. Megégtünk, mint a rongy, na. Gyors elsősegélyként ráborultunk a hűtőre és nyomtuk
magunkba a hideg lötyiket, gyümölcsöket, csokikat.
Délután még a csajok gyakoroltak egy kicsit - hiszen holnap övék a kajak - aztán jöhet az esti grillparty.
Legalábbis így terveztük. Aztán a döglesztő melegben inkább bementünk a vízbe labdázni. Kijöttünk,
megegyeztünk, hogy a fiúk csinálnak tüzet, a lányok sütnek-főznek.
Előszedtük a nagy túlélőbajnokot, a két éve ezerötszáz forintért vásárolt teszkós grillsütőt.
Túlélőbajnok, mert két éve hordozzuk mindenhová - és mindenhol volt helyi grilleszköz. Most jött el az
idő, hogy bizonyítson. Kicsomagoltuk, előbányásztam a manuált... és megkértem Nejt, hogy izzítsa be
a rezsót. Ugyanis semmi nem volt összhangban semmivel. Ahol a papíron lyuk volt, ott az alumíniumon
semmi. Aztán megpróbáltuk saját józan ész alapján, de úgy sem jött össze. Kuka.
Szerencsére Nej beszerzett egy hős rezsót. Remekül illet a hős hűtőszekrényhez, aki ezerfokos
melegben, ponyvával fedett utánfutóban hűt, legerősebb fokozatra kapcsolva. Nem is tudom, hogyan
élnénk e hős konyhagépek nélkül.
Ha valamiért rárohad az ég a Microsoftra és a HP-re, az az ipaq2495 és a Windows Mobile 5. Odáig
fajult a dolog, hogy minden bekapcsoláshoz cold restart is kell, hogy lássa az SD kártyát. Aztán az előző
szövegrész gépelése közben megint elveszítette, emiatt nem tudott menteni a Word. Végül lementettem
a szöveget a memóriába - ott meg a hosszú ékezetek vesztek el. Nehogy unatkozzak otthon. Olyan
trágya ez így együtt, hogy hihetetlen - de a HP közölte, hogy ehhez a vashoz nem lesz WM6.
AZ INFORMATIKAI KŐKORSZAK.
Vacsora után mindenki elpilledt.
- Hozzál sört! - hallottam Barna hangját.
- Miért pont én? - kérdezett vissza Nej.
- Csapatban nincs olyan, hogy én - zárta le a vitát a srác.
Csak ezért a beszólásért megérdemelte volna sört, de természetesen nem kapott.
Aztán alattam összeszakadt a teszkós műanyag szék. Megszereltem. Aztán megint összeszakadt, de
most máshol. Amikor meg vissza akartam pattintani, feltépte a körömágyamat. Nem kis indiántáncot
mutattam be. Elszaladtam a mosdóhoz, hideg vízzel jegelni. Mire visszaértem, a többiek már
összerakták a felrúgott, megtaposott széket.
Utána az erőviszonyoknak megfelelően a csajok elmentek mosogatni, a fiúk pedig még úsztak egy
kellemeset.
Mire visszajöttünk, a lányok éppen párospassziánszoztak. Leültünk, majd Barna irgalmatlanul nekiállt
nyikorgatni az úszócipőjét.
- Mit csinálsz? - förmedt rá Dóra.
- Lehúzom a gumit - vetette oda Barna, jó ideig megakadályozva a feszült koncentrációt az asztalnál.

2007. JÚLIUS 4. SZERDA
Nekünk, fiúknak ez a pihenőnap lett volna. Ezért korán keltünk, kajakra szálltunk, betéptünk Tisnóba
reggelit venni.
Hülye voltam, nem figyeltem, tegnap egész nap fürdősortban voltam, a tengervíz és a sort kemény
műanyag széle pedig megtették a magukét - combom belső fele úgy nézett ki, mintha nyereg alatt
puhították volna. Ráadásul mindezt akkor realizáltam csak, amikor kiszálltam a kajakból... úgy

mászkáltam végig Tisnót, mint aki beszart: terpeszállás, totyogás. Szerencsére turistafalu; a szemük sem
rebbent.
Reggeli után a csajok elhúztak kajakkal Betina felé, mi pedig beültünk a pavilon alá, olvasgattunk,
beszélgettünk. Amikor nagyon meleg lett, fürödtünk. Jóleső, vegetatív létforma ez.
Fürdés közben poénként felvetettem, hogy menjünk át autóval is Pirovacra. Olyan szinten ráértünk,
hogy később tényleg átmentünk. Már csak azért a jeges kávéért is, melyet tegnap pénzhiány miatt
kihagytunk.
Mire visszatértünk, addigra a csajok is. Állításuk szerint ők is átestek a vízkeresztségen; mindenesetre
pénteken a nyílt tengert tervezik becélozni. Azt, amit mi holnap.
Üldögéltünk. A beszélgetés kifejezés erős lett volna, mivel hárman jórészt szundikáltak inkább, mint
ébren voltak. Közben beborult az ég, megélénkült a szél - és felerősödtek a cövekkopácsolós hangok,
felgerjesztve bennem is a nyolc leveretlen cövek okozta bűntudatot. De aztán a gerjesztésen kívül több
nem történt.
A borulásra kiürült a strand. A hőség is elment... öröm volt belecsobbanni a vízbe és fázni egy kicsit.
Labdázás után egyből elmentem zuhanyozni, nem akartam sokáig sós vizes gatyában üldögélni. Na, a
zuhanyzás mostanság külön élmény. Az egész testem tele mindenféle rovarcsípéssel (ugye, táplálék),
kezem-lábam mindenféle sebekkel (a kajak is dörzsöl, meg én is balfék vagyok), a combom belső felét
inkább hagyjuk... szóval ilyenkor beállni a zuhany alá, bekenni magam tusfürdővel... és az üvöltéstől öt
centit emelkedik a plafon. De így is jó itt lenni. Még ha fizetni is kell érte.
Két lakókocsival arrébb meglett a törölközőnk. Vagy legalábbis egy hasonló. Felkaptuk, hazavittük.
Estefelé beijesztett az eső. Megjött, gyorsan elpakoltunk mindent a zuhéban... aztán el is állt. Ebben az
a buli, hogy az előrejelzés tegnap/tegnapelőttre igért esőt, mára már nem. Világ Pártai Luciái
egyesüljetek.

2007. JÚLIUS 5; CSÜTÖRTÖK
Habár ez még a tegnapi nap krónikája, de már csütörtökön írom.
Szóval jól megmosolyogtuk az esőt, megnéztük a szélirányt, a felhőket... és nyugodtan üldögéltünk.
Aztán megfordult a szél és a domb mögül valami olyan gusztustalan feketeség mászott elő, hogy rossz
volt ránézni. Egyből meg is jött a szele. Az a fajta vihar kerekedett, amelyre azt szokták mondani, még
a szele sem áll jól. Gyorsan behajigáltunk mindent a kocsikba, lelkünket az Úristennek ajánlottuk és
bemásztunk sátrainkba. A hiányzó cövekek leverésére már nem volt idő.
Olyan nyolc-kilenc között támadott és valamivel éjfél után vonult le a főhullám. Ezen belül is volt egy
olyan óra, amikor igen nyomorultul éreztük magunkat, felfogva, milyen vékony a héj köztünk és az
itéletidő között. Ekkor két kézzel kapaszkodtam belülről a sátorba, hátha azzal is segítek valamit. (Mint
kiderült, a másik sátorban közben Barna csinálta ugyanezt.) Amikor időnként csitult egy kicsit,
kirongyoltam rendezni a helyzetet: kiborítottam a vizet a sörsátor tetejéből, rögzítettem a feltépett
tépőzárakat (mindet), kiszereltem az áramot a sörsátorból, később rájöttem, hogy túl jól szereltem ki,
mert jött vele a hűtő is, tehát kirontottam visszaszerelni a hűtőt. Jól elvoltam. Jó vizesen.
Az utolsó kirohanásomnál zsákmányoltam egy melegítőt, így a hálózsák alatt már egészen jó volt.

Természetesen Nej kempingágya ezt az éjszakát választotta ahhoz, hogy tényleg összecsukoljon. Jó kis
program volt, mire visszahajtogattuk, bele is rokkant az ágy. Fogalmam sincs, hogyan sikerült végül
elaludnom, mivel a vihar után még nagyon sokáig tombolt a szél.
Értelemszerűen a reggel kilences kajaktúrának lőttek. (Azért akartunk kilenckor indulni, hogy át
tudjunk menni a felnyitott híd alatt.) Sőt, az egész napnak is, tekintve, hogy a szél elég erős maradt még a strand is rendesen hullámzott, nemhogy a nyílt tenger. Szavazással döntöttünk, irány Zadar,
kocsival. Ez egyben azt is jelentette, hogy egyik kajaktúránkról le kell mondanunk.
Ja, még valami. Nehezen ébredtem, csak sokára állt össze a kép: először a tócsát láttam meg az
utánfutóban és csak utána jutott el a tudatomig, hogy az elég erős háttérzaj egy generátor lehet. (Tavaly
már volt áramszünet a kempingben, onnét tudtunk az étterem generátoráról.) Bakker, nincs áram villant be. Aztán az, hogy milyen jó, hogy szakadó esőben másztam ki, visszadugni a hűtőgép
konnektorát. Végül az, hogy mekkora császár lehettem volna, ha hallgatok a haveri nyomásra és veszek
én is jutányos áron házi generátort - körülöttünk szupernél szuperebb lakókocsik, sátorcsodák, mind
megbénultak áram nélkül. Én meg - a vacak aprósátras senki - csak előkaptam volna az utánfutóból és
már használhattam is volna a villanyborotvát.
Átpakoltunk mindent az utánfutóra - köztük a nemzetközi zöld kártyákat tartalmazó zacskót is - és
déltájban nekilódultunk Zadarnak. Meglepő, de gond nélkül odaértünk. A parkolás sem volt bonyolult,
sőt, miután térképet is találtunk, onnantól már az óváros bejárása is magától adódott.
Érdekes város. Ugyanúgy megvan mindene, mint Trogírnak, mégsem olyan szép. Hosszú félszigeten,
majdnem szigeten van, vannak szűk utcái, nagy terei, pálmafái... és mégsem. Valahogy nem csiszolódott
ékszerré.
Ebédeltünk - finomat drágáért - majd haza vettük az irányt. Útközben beléptünk a Getróba. Nagyon jó
döntés volt. Már a kempingboltban is szemeztem a dalmát borokkal, csak éppen olyan drágácskáknak
tűntek. Itt viszont nem kellett visszafognom magamat: a kempingben 440-ért vehettem volna 3 üveg
bort, itt 650-ért vettem 8 üveggel. Egyik jobb, mint a másik (Dingac, Plavac, Babic...), később számba is
fogom venni őket. Mármint a sajátomba.
A kosarat megerősítettük még egy karton literes Ozujskoval és Karlovackoval. Mostantól literesre
váltunk.
Szolídan hazacsorogtunk - és pont elkaptuk Tisno-n a hidfelvonást. Szerencsére nem olyan idegbeteg
állapotban, mint a múltkor, így a család elvonult fagyizni, én meg kisétáltam, nézni a hajókat. Meglepő
módon nem voltak túl nagy hullámok, sőt, egészen abszolválhatónak tűnt a terep - ezt nem mertük
bevállalni ma Barnával. Pedig be lehetett volna. Így be fog következni az a szégyen, hogy a
legkeményebb terepet csak a csajok fogják egyedül teljesíteni. De a Kornati szigeteket nem akarom
kihagyni.
KORNATI: AZ AZÉRT EGY TELJESEN MÁS KIHÍVÁS. TALÁN EGYSZER.
A két gyerek még bement a vízbe. Én vacilláltam egy kicsit - nem volt olyan meleg, hogy hűtögetnem
kellett volna magamat - végül csak bementem. Nem kellett volna. A sós víz gyorsan felmarta a
napközben gyógyulgató sebemet. De nem ám egyből, simán be tudtam úszni 49 métert, aztán az
ötvenediknél bosszult. Utána meg úgy evickéltem ki, mint akinek borotvapenge állt a lábába.
A fölöttünk lévő szlovén család: böszme nagy sátorral vannak, a tenger felé letették a tévét - és hangos
ordítozás mellett nézik. A tenger helyett. Biztos sokszor láttak már tengert . A velünk szemben lakó
kisgyerek meg imádja nyomogatni a dudát. Egyszer sem szólnak rá.

Különben is, utálom a kölyköket. Mármint a másokét. Mindig rossz helyen vannak. Tegnap a vihar
kellős közepén pisilnem kellett, de nagyon. Az, hogy ilyen itéletidőben elmenjek a mosdóig, szóba se
jöhetett. Az elősátor miatt az sem működött, hogy csak úgy kilógatom a cippzáron. Kimásztam,
elmentem hátra a kőfalhoz és töksötétben, viharban pisiltem egyet. Csakhogy a szomszéd lakókocsi
hátsó ablaka pont arra néz, és a sötétben a gyerek pont a kőfalat vizsgálgatta. Hogy mi érdekeset talált
rajta ekkora zuhéban, nem tudom. De azt igen, hogy visítva rohant a szüleihez, hogy “fuj,
optyolosejsztva!".
Nesze neked, jó szomszédi viszony.
Aztán most, amikor felsántikáltam a strandról, nemigen akaródzott vizes úszógatyában tovább
vánszorogni a mosdóhoz. Gondoltam, elmegyek az utánfutó és kőfal közé, gyorsan átveszek egy száraz
boxeralsót, azzal meg már a világ végére is elmegyek egy kempingben. Hát, nem. A kőfal tetején három
gyerek játszott, akik mindent abbahagytak, amint megjelentem. Nézték, mit csinálok. Semmit,
bazdmeg. Ellenőrzöm a keréknyomást.
Fiatal srác áll a lemenő napnak háttal. Lába enyhe terpeszben, kezét keresztbe fonja. Hasa kockás, vállán
dagadnak az izmok. Ahogy a nap aranysárga koronát rajzol a feje köré, teljesen olyan, mint Adonis.
Nagy ügy - gondoltam, amint ránéztem - valamikor én is néztem ki így.
Majdnem öt percig.

2007. JÚLIUS 6; PÉNTEK
Arra ébredtem hajnalban, hogy Nej savanyú arccal vizslatja a horizontot. Ami egy bezárt sátorban nem
túl nagy perspektíva.
- Mi van?
- Fáj.
- Fül?
- Igen.
Azaz a tegnapi fülfájása kulminálódott, immár bedagadt az arca is. Ahogy reggel lett, mentünk is a
murteri ambulanciára, mert az maszek és ott jól beszélnek angolul. A kezelés díját meg úgyis visszafizeti
az utasbiztosítás.
Furcsa keveréke ez a Balkánnak és Európának. A helyi emberek, akik ismerték a járást, simán bementek
előttünk: kopogtak oldalt és már nyílt is az ajtó. Nekünk az is időbe tellett, mire be tudtuk gyömöszölni
az útlevelünket az Informacija ablakon. Viszont odabent kedves, értelmes orvosnő, tisztán beszélt
angolul. (Habár nem ismerte a ‘painkiller’ szót, amikor elmagyaráztuk neki, jót mosolygott.) Gyors
vizsgálat, diagnózis, gyógyszerek.
Aztán ugyanez a gyógyszertárban. Amikor bementem, sehol nem volt senki. Az utánam jövők richtig
nem mögém álltak, hanem másik sort kezdtek velem szemben. Aztán kijött a gyógyszerészcsaj,
figyelembe sem vette a másik sort, elvette a receptemet, majd tökéletes angol nyelven kiszolgált.
Természetesen megint beszoptuk a tisnói hidat. Viszont így volt időnk tanulmányozni a hullámokat.
Finom. Habár megkésve, de mehetünk kajakozni.
Első lépésben a páncélinget vettük fel. Nem hülyéskedek, a két nappal ezelőtt viselt póló a sótól
szabályszerűen betonkemény lett. Aztán a valamikori piros sapkám (sófehér) és hajts.
Betináig simán elszáguldottunk. Megkerültük a vízbe épített házat - és kijutottunk a vadabb vízre. Itt
még jól elvoltunk a hajókkal - habár a nagyobbak igencsak megringattak minket. Aztán a murteri Y
után kinyílt a világ... meg a szánk is. Az utóbbi O betűt formált. Egyszerre láttuk a Murter előtti kis
szigeteket, mögötte pedig a Kornati szigetek vonulatát. Ha pedig jobbra néztünk, a parti hegyek mögül
a Velebitek néztek le ránk fenségesen.

- Ezt mindet akarom - gondoltam, de hangosan csak annyit mondtam, hogy: - Előre!
- Meddig? - jött a kérdés.
- Kimegyünk a szigetvilágból és megközelítjük a Kornatit, ameddig tudjuk. Például addig a buci
szigetig.
Először féltem, hogy keveset mondtam, hiszen ott dolgozott bennem a ‘mindent, mindent, mindent
akarok!’... De menetközben kénytelen voltam újragondolni a hozzáállásomat. A kis sziget ugyanis már
igencsak a nyílt tengeren volt. Evezőcsapásról evezőcsapásra lett egyre nehezebb a menet.
Hogyismondjam... a belső részen zöld a víz és a hullámai úgy dorombolnak, mint egy kiscica. Aztán
kiérsz a nyílt tengerre és a szín indigókékre változik, a dorombolás... megmarad ugyan, de ez már egy
feketepárduc.
Persze mindennek megvannak a maga előnyei. Ezen a részen például határozottan kevesebb a cikázó
apró motorcsónak.
Nem mernek kijönni.
Igaz, vannak helyette nagyobb jószágok. Már majdnem a szigeten voltunk, amikor balról feltűnt egy
billgates méretű luxusyacht. Úgy döntött, hogy köztünk és a sziget között fog elmenni. Persze behúztuk
a féket és vártuk, mi lesz. Az lett, hogy megdőlt a hullámrekordunk. Három, egymás után jövő másfél
méteres hullámot kaptunk... és még csak át sem csaptak a kajakon. Uraltuk a vizet.
Mondjuk nem mindig. Egyszer majdnem összejött a lehetetlen. A hullámos részen Barna éppen
nekinyomta lábával a hátát a támasznak és kicsit jobbra billent. Ugyanezt próbáltam én is, csak
kormányzás céljából. És pont akkor jött egy pöffenésnyi hullám balról. Igencsak kapaszkodnunk kellett,
hogy visszatornázzuk magunkat egyenesbe. Ergo tud ez borulni, de nagyon céltudatos mutatvány kell
hozzá.
Végül kikötöttünk álmaink szigetén. Ezek az álmok igen szúrósak lehettek, mert mind a sziklák szélei
szúrtak-vágtak, mind a növényzet úgy tele volt tüskével, hogy ránéztél és megszúrta a szemed. De nem
hagytuk magunkat, Ludmillaként szökkentünk éles szikláról éles sziklára, időnként fájdalmat nem
ismerve gázoltunk tövises bokrokon át, de megérte.
A domb tetején csodálatos panoráma terült elénk: velünk szemben a Kornati szigetlánc húzódott,
mögöttünk Murter és a szigetek, helyre kis világítótoronnyal, a szárazföldön pedig a szokásos parti
hegység-Velebit páros. Annyira magával ragadott a látvány, hogy a 6-10 mély tüskét is csak a
fényképezés után haraptam ki a vörösre égett, sóval boritott bőrömből.
Egy ideig gyönyörködtünk, majd valahogy visszaszenvedtük magunkat a kajakhoz. Indulás után Barna
közölte, hogy felülbírálja korábbi álláspontját és inkább ezt nevezi el Rücsök-szigetnek. Bólintottam.
(Egyébként a böcsületes neve a Maslinjak lenne.)
A nyílt tengeri részen fogakat összeszorítva lapátoltuk át magunkat. Határozottan megkönnyebbültem,
amikor ráfordultunk a Murter felé vezető sekély, hullámmentes öbölre
A strandon kötöttünk ki. Első utunk a kocsmába vezetett. A sörrel nem is volt baj, a kajával annál inkább
- ugyanis nem volt. Elmentünk úszni egyet, majd bementem a közértbe. Már a kocsmában is elég hülyén
néztek ránk - vizesek voltunk és tetőtől-talpig sóval borítottak - de a boltban volt csak igazán
ingyencirkusz. Ahogy sétálgattam a pultok kozott, úszócipőm meg csak cupp-cupp húzta maga utan a
vízcsíkokat... élmény volt. Különösen a légkondi miatt.
Végül a strand lépcsőjén ülve, jó egyetemista módra elfogyasztottuk a 10 deka párizsit, a hat zsemlét
meg a sajtkrémet.
Addigra már annyian néztek, hogy gondoltam, adunk egy kis műsort: mi lenne, ha a kajakot olyan
bobos modra - hophophophop! - tolnánk be? De meggondoltam magam, vízben azért ez nem igazán
működik.

Így is belehalt az indulásba az úszócipőm.
- Te, Barna, bekrepált az úszócipőm.
- Az enyém még éppen bírja. De ha élne, már fellázadt volna.
Elindultunk vissza. Ekkor megjött a sok gyönyörű látvány böjtje. A yachtokon nem győztük legeltetni
a szemünket a monokinis macákon - amíg meg nem érkezett a hidegzuhany. Elég közel mentünk el egy
yacht mellett... melyen egy willendorfi tipusú ősanya tette közszemlére bájait. Onnantól inkább nem
fixíroztuk a yachtokat.
A visszaútról vagy jót vagy semmit. Hullafáradtan eveztünk, monoton. Ekkor már átkoztuk a
mindenféle motorcsónakokat. Az alapgond ugyanis az, hogy ők is, mi is ugyanazon az úton, nagyjából
párhuzamosan megyünk - azaz az általuk gerjesztett hullám mindig oldalbatalált minket. Eleinte
forogtunk, mint az elsőbálos kislány, de itt visszafelé már elegünk lett abból, hogy a sok forgás miatt
nem haladunk. Inkább bevállaltuk az oldalhullámzást, persze nem kevés dühöngéssel.
A kedvencem egy olasz tipusú versenyző volt, aki úgy üdvözölt minket, hogy közvetlen mellettünk
csinált egy éles irányváltást, vigyorogva integetve közben.
- Fordulj fel a neved napján, te bajszos gazember! - integettem vissza én is vigyorogva.
Már messziről látszott, hogy a tisnói hid erektált állapotban volt: azaz belecsúsztunk a 17.00-17.30
időszakba. Jól elment a nap, hat körül érkeztünk meg, azaz hét és fél órát kajakoztunk. Egy kemény
műszak.
Úgy is néztünk ki.
A csajok nem sok mindenre tudtak használni minket. Örültünk, hogy rendbe tudtuk tenni magunkat és
nem borultunk bele fejjel a vacsorás tányérba. Mely vacsora egyébként nem volt kispálya: 30 szem
csevapból állt, salátával.
Hogy nézett már reggel a hentes! Istenem, négyen vagyunk.
Kaja után a kölykök kártyáztak, Nej élvezte a fülcsepp áldásos örömeit, én pedig naplót írtam. Egész
eddig. Most pedig alvás.

2007. JÚLIUS 7; SZOMBAT
Jó tízig aludtunk. Sajnos, már, aki. Nej fülfájása egyre durvább lett, dacára a gyógyszereknek.
Elmentünk a boltba reggeliért, majd végiggondolva a végiggondolandókat, felvetettem, mi lenne, ha
ezt az éjszakát már nem sátorban töltenénk? Nem kellene vasárnap kora reggel felkelnünk, kapkodva
összepakolnunk, belefutni a vasárnap délutáni dugókba az M7-esen - és nyernénk is egy napot otthon,
rendezni a sorokat. Arról nem is beszélve, hogy a fül is máshogy fáj idehaza, mint az egzotikus
külföldön.
Így is lett. Ugyan elmehettünk volna kajakozni, mert a csajok - hiába ők lettek volna a sorosak - már
nem vállalkoztak nagyobb útra. Kicsire viszont mi sem akartunk. Déltájban bementünk ebédelni
Tonihoz (még mindig azt mondom, ki ne hagyjátok Toni salátáját, isteni finom és hatalmas adag), majd
a sziesztázás után összepakoltunk.
Délután hatkor lódultunk meg. Nem volt sima út, a Sveti Rok-ban karambol miatt sávlezárás volt, Lucko
után hatalmas vihar bontakozott ki, szerencsére, mire odaértünk (Sveti Helena és a határ között), már
csak a nyomokat láttuk. Bosiljevo és Zágráb között belekeveredtünk a szombat esti fősodorba, ezzel az
agyonterhelt jószággal nem volt valami nagy öröm.
Mindösszesen kilenc órába telt a 700 kilométer, úgy, hogy csak egy helyen álltunk meg, Zágráb után.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/MURTER2007

2007.09.23; SZOMBAT
Eredetileg már péntek este el szerettünk volna indulni, de végül meggondoltuk magunkat: egy fárasztó
nap után senkinek sem volt kedve pihenés nélkül nekivágni, pusztán csak azért, hogy délelőtt 10-re
odaérjünk. Még csak becsekkolni sem lehet ilyenkor.
Maradt a hajnali kettes terv. Ehhez képest este tízkor még csak el sem kezdtem pakolni, a nyomorult
tabletpc-re telepítettem a legszükségesebb dolgokat. Ez már lassan védjegy lesz: MVP program, nagy
utazás -> tabletpc telepítés.
Délután még érzékeny búcsút vettünk a macsektól. Levinni nem akartuk, itthon hagyni meg megint
nem. Négy nap bezárva egy szobába, egyedül... fogalmam sincs, hogyan hatna rá. Kitenni az utcára
megint nem akartuk. Úgy láttam, más macskák - nagyobbak is - pályáznak az udvarra, legalábbis
belemásznak a dobozba, csekkolják a kirakott kaját. A vége az lenne, hogy elvadulna tőlünk - hiszen
még csak két hete lett befogadva.
Ó, SZENT NAIVITÁS! (PÁR ÉVVEL ÉS PÁR MACSKÁVAL KÉSŐBB.)
Így némi internetes keresés után maradt az Óriás Panzió. Az első látvány brutális volt: egy baromi
hosszú ketrecsor, tele kutyákkal, ezzel szemben néhány macskaketrec. A kutyák persze egyből
őrjöngtek, ahogy meglátták a friss húst. Tudni kell, hogy ez a macsek úgy került kapcsolatba velünk,
hogy kutyáktól ijedtében felszaladt egy olyan fára, melyről később nem tudott lejönni.
Szerencsére a panzióban akadt egy félreeső faház is, ott már két macska közé került.
Végül hajnal négykor indultunk el, úgy, hogy azért csak aludtam három órát. A leutazás meglepően
sima volt, délelőtt tizenegykor már Trogir magasságában pihengettünk egy benzinkútnál. Bedobtam
egy hatperces szunyát - tökéletesen elég is volt az egész napra. (Legalább ennyi megmaradt az autogén
tréningből.) Tök jó volt a nyúlfarknyi alvás után a dalmát szagokra ébredni: földszag, sziklák, fenyők.
Habár mehettünk volna végig a sztrádán, Splitnél lementünk a tengerparti útra. Jólesett nosztalgiázni
Omisban. Mondjuk a félórás dugó Makarskánál már kevésbé esett jól, de azt akkor is megcsíptük volna,
ha a sztrádán megyünk. Dubrovnik után útjavítás - újabb félórás ácsingózás a napon. Szép, szép a táj...
de nem dugóból szemlélve.
Útközben a magyar történelemről szóló hangoskönyvet hallgattuk végig. Durván sokkoló volt. A XX.
század keményebb, mint egy Hitchcock film.
Mindezek ellenére egész jól érkeztünk, valamikor 3-4 között már a szállást kerestük a családnak.
Interneten kinéztük, bementünk, a nagylány meglátott 7 macskát az udvaron, egyből jó is lett a hely.
Közben engem már telefonon kerestek a többiek, teljesen elveszettnek érezték magukat nélkülem abban
a nagy városban - így gyorsan leléptem a családtól. Üldögéltünk egy cseppet a kikötőben, körbesétáltuk
az egyik félszigetet, felmentünk a mauzóleumhoz (ugye a horvátok szeretnek hegytetőre temetkezni).
Aztán elmentem becsekkolni a szállodába. Csak éppen az útlevelem tűnt el valahol. Persze az összes
táskám, bőröndöm ott lógott a nyakamban a recepción. Gyorsan megkértem Zolit, hogy vigyázzon
rájuk, aztán futás a kocsihoz. (A parkoló fent volt a hegy tetején.) Útlevél sehol. Telefon Nejnek. Nála
van. Futás be a faluba, le a hegytetőről. Utána futás vissza a hegyre. Levegőt ugyan alig kaptam, de

szobát szerencsére igen. Nem is akármilyet - terasz, kilógatva a nyílt tenger fölé. Alattunk mélyen
sziklák.
Gyors zuhany, irány a welcome drink a teraszon. Volt valami rágcsálnivaló is, de én egyből ráborultam
a kimért Plavac-ra. Érdekes volt, mert eszembe sem jutott, hogy a nap során leginkább Red Bull-on
éltem. Aztán a magyar csoportból néhányan elmentünk a számomra már jól ismert Ivan étterembe és
vacsoráztunk egy egészségeset. Dingaccsal. Ha a vége jó, minden jó.

2007.09.24; VASÁRNAP
Reggeli. Akkora svédasztal, mint egy futballpálya. Túlzás nélkül. Ettem egy diétás pljeskavica, kolbász,
virsli, rántotta kombót, majd utánaküldtem két púposan megrakott gyümölcstálat. Már csak a
kiegyensúlyozott étkezés kedvéért is.
Jöttek az előadások. Elsőre csak ilyen bevezetőfélék, aztán Sean előadása a webes szocializációról, meg
hasonlók.
Web2.0, naná.
A termet ‘Quiet room’-nak hívják - erre való tekintettel mindenki csendben taperolta a notebookját. A
szervezők ugyanis elkövették azt a súlyos hibát, hogy IT szakemberek számára szervezett konferencián
asztalokat is tettek a székek elé - no meg wifit. Perszehogy erre a csalogatásra mindenhonnan előbújtak
a noteszgépek. Konnektor viszont nincs, így marha gyorsan kell gépelni.
Utána Georghe (egy román oktatási cég CEO-ja) beszélt a világ különböző civil alapítványainál végzett
munkáiról. Gyuri jó srác, de az első 10 perc után, amikor még mindig csak az alapítványok
bemutatásánál járt, hirtelen ráébredtem mi szól éppen a fejemben.
FOGALMAM SINCS, MÁS HOGY VAN EZZEL, NEKEM ÁLLANDÓAN MEGY EGY RÁDIÓ HÁTTÉRADÁS A
FEJEMBEN. (MOST ÉPPEN - ÍRÁS KÖZBEN - THEODORAKIS AXION ESTI-JE SZÓL.)
Akkor pedig Franz Ferdinantól ment a “Why don’t you walk away?". Tényleg! - csaptam a fejemre, és
gyorsan le is léptem a teremből. Fürdőgatya, fürdőköpeny - és pár perc múlva már mélyen a tengerben
úsztam. (Kicsit durva a ‘beach’ - szikláról létrán le, sziklák között vízbevetődve kell tesztelni, hogy a víz
belülről is olyan jó-e, mint ahogy kívülről kinéz?) Körbeúsztam a lekerített részt, felsétáltam a szobába
- és úgy éreztem magam, mint az élet császára. A hideg víz kellemesen felpezsdített, ültem a napos
teraszon, szürcsöltem a bambit és gyönyörködtem a tájban.
Sajnos nem lehetett a végtelenségig élvezni a pillanatot, egykor indult a hajó Dubrovnikba. Előtte
felvettük a szállodában a hideg kaját. Itt ütköztem meg először: valahogy azt a két - mint később
kiderült, ízetlen vacak - szenyót nem éreztem kellően ekvivalensnek egy meleg étkezéssel... de aztán
legyintettem, nem gond, úgyis lesz valahol vacsora.
Első körben áthajóztunk a Lokrum-szigetre. Ennek különösen örültem, ugyanis amikor tavaly itt
voltunk, erre már nem volt időnk. Öreg hiba volt, a sziget gyönyörű - pedig csak nagyon kicsi részét
jártuk be. Megnéztük a kolostor romjait, fürödtünk egy nagyot, ejtőztünk a presszó teraszán - aztán
mentünk is tovább. (A nagy fürdést értsd szószerint - kihasználtam, hogy a tenger babapopsi simaságú
volt, így olyan messzire úsztam be, hogy előbukkanjon a sziget takarásában megbújó óváros. Lubickolni
a tengerben, messze távol senki, csak te meg Dubrovnik óvárosa - nem volt éppen kellemetlen élmény.)
Egy kicsit nehéz a helyzetem, hiszen az előbbi lelkes bekezdés után nehéz fokozni a lelkesedést. Így
most kénytelen vagyok tárgyilagosan leírni, hogy néma csendben suhantunk be a régi kikötőbe,

hasonlóan, mint párszáz évvel ezelőtt annyi vitorláshajó. Nem kellett túlságosan megerőltetnem a
fantáziámat, hogy elképzeljem mind a látványt, mind az érzést.
A városban kaptunk másfél órát a csavargásra. Ez ugye a várfalhoz kevés, a városhoz sok, ha nem ülünk
be sehová - és kevés, ha beülünk. Végül úgy vágtuk át a csomót, hogy bejártuk az összes valamirevaló
utcácskát, beleértve a szezonban megközelíthetetlen, étteremnek berendezett utcákat - és legfőképpen
beleértve kedvencemet, a roppant délies hangzású Strossmayer utcát. Így is maradt húsz percünk, ezt
növényként töltöttük el: legyökereztünk egy téren, bámultuk a csajokat és fotoszintetizáltunk.
Megfigyelés: Honnan ismerni meg Horvátországban az abszolút kezdő turistát? Arról, hogy két-három
gombócos fagylalthombárt egyensúlyoz a kezében. Egy étkezéshez egy gombóc is bőven elég.
A városnézés után buszra szálltunk, elvittek a Gruda nevű faluba, a Konavoski Dvori-ba. (Konavoski
Udvar. Konavle Horvátország legdélibb régiója. Ennek a régiónak a központja Cavtat.)
Nos, ez egy vizimalom, felújítva. Kicsit túlságosan is, olyan nagyon tiptop volt - de azért hangulatos. A
személyzetre sem lehetett panasz, abszolút figyelmesek voltak - amikor elmentem hátra vízesést
fényképezni, látták miben mesterkedek és szó nélkül felkapcsolták a hátsó lámpát. Egyedül a kajával
volt baj. Pedig nem indult rosszul. Behozták a kenyeret... és elfogyott magában, hamarabb, mint ahogy
akár a saláta megérkezett volna. Kétfajta volt, az egyik olyan kalács jellegű nagyonfinom, a másik meg
valami barnás magos-diós nagyonfinom. Friss sütés volt, az udvaron parázson sütötték. Közben
megjöttek a borok, és... a vörösbor szigorúan helyi bor volt, Konavosko Vino néven, de a fehérbor is a
faluban készült. Mindkettő az asztali kategóriában indult és erősen a középkategóriában végzett. Ehhez
képest dingacs árkategóriában mérték. A leves... már megosztotta a közvéleményt, nekem speciel ízlett.
Azt hiszem, jobban is jártam volna, ha a második helyett is azt kérek. Maga a főétel valami marha nagy
disznócubákokból állt, melyek jó része pusztán csontot takart. Egyedül a sültkrumpli volt fenséges, de
abból mindenki 3-4 szemet kapott csak, ez ugye 3-4 harapás. Szóval kaja közepesalá, bor gyenge, de
legalább lenyúlós. A kenyerek viszont zseniálisak. Sokkal jobban jártunk volna, ha csak kenyeret
kapunk, de azt sokat.
A vacsora után busszal hazaevickéltünk, majd mi még kiültünk a teraszra - a hazai informatika nagy
titánjai eszméket cseréltek. Ki mikor rúgott be először, mikor gyújtott rá először és milyen extrém
módokon volt szerencséje nővel összejönni.

2007.09.25; HÉTFŐ
Szokásos reggeli, majd irány a Quiet Room. A mai első előadást néztem ki egyedül, mint ránézésre
érdekesnek tűnőt: Servers and Tools. Aztán marha sokáig csak a megváltozott vizsgarendszerről volt
szó, azt meg éppen nemrég néztem át, így ismét kinyitottam a tabletpécét. Utána belevágott ugyan a
srác a virtualizációba, de akkor már nem tudott visszahódítani. Különösen azokkal a borzasztóan vacak
slide-okkal.
SZVSZ MINDENKINEK AZ ORRÁBA KELLENE DUGNIA A FÜLÉT, AKI KÉT MONDATNÁL TÖBBET RAK KI EGY
OLDALRA. A FIGURA SPEC NOVELLÁKAT ÍRT KI. APRÓ BETŰKKEL.
Peti nem is bírta, villanyszerelőt játszott: ahol tudott, belekötött az előadóba.
A következő előadás - valami SQL csesztetés - helyett inkább megint lementem úszni egyet. Valamikor
azt is kell, ha már itt vagyunk ezen a gyönyörű tengerparton - és ez az ebéd előtti időpont tökéletes.

Csak úsztam a meglepően sima indigókék tengerben, gyönyörködtem a klasszikus dalmát látványban
- tenger, sziklák, kövek, fenyőfák - és megszállt egy csendes öröm, hogy milyen jó, hogy itt vagyok.
Aztán kiderült, hogy ez volt az egyetlen igazán jó előadás - pedig az előadó nem volt igazán szimpatikus
fazon. Mondhatnám, hogy emellett az SQL területen végletesen fű is vagyok, anno leragadtam a
Clippernél - de egy kicsit azért sajnálom az előadást. Egy kicsit.
Ebédig megint üldögéltem a teraszon, száradtam, néztem a tájat - élveztem azt az érzést, hogy minden
tökéletesen rendben van.
Aztán ebéd. A szálloda kezdte kimutatni foga fehérjét. Maga a kaja nem is lett volna olyan durva (két
kicsi rablóhús egy kevés sajtos krumplival, sajttal, dalmát sonkával), de a kapzsi bunkóság már kezdett
kiütközni. Ott kezdődött, hogy az asztalokra nem raktak ki semmiféle vizet. Majd amikor megjelent egy
hapi a zsúrkocsival és elkezdtünk mutogatni, közölték, hogy az innivaló, az nem jár az ebédhez.
(Mondtam már, hogy ez egy ötcsillagos szálloda volt, teljes ellátás, ahhoz mért árakkal?) Néhányan azt
mondták, hogy oké... erre a pincérek nekiálltak az asztalon - a kajával megrakott asztalon adminisztrálni. Mikor már néhányan ettek. Ki, melyik szoba, melyik blokk, igen - áthajol a kaja fölött ide kérek egy aláírást. Annyira undorító volt, hogy inkább nem kértem semmit, ittam a szobában vizet.
De már elkezdtem húzogatni a rovátkákat a szállodának. Eleve ahogy belülről kinézett, normális helyen
maximum háromcsillagos lehetett volna. Kopott szőnyeg mindenhol, az erkélykorlátok rozsdásak, a
teraszok falán nyersen vakolt hatalmas foltok. Nyilván az ilyesmit megmentheti a táj a szépségével,
illetve a személyzet az udvarias, korrekt hozzáállásával. Ez utóbbi kezdett erősen szivárogni.
Ebéd után workshop. Már akinek. Én ledőltem olvasgatni és simán elnyomott az álom. Mostanában így
megy. Sorra történnek velem az események, jönnek a nagy utazások, a nagy élmények. Pont akkor,
mikor a legtermékenyebb évemet kezdem magam mögött tudni: egy teljes könyv kézirata a kiadónál
pihen; egy másik könyv kézirata itt a fiókban, éppen kiadót keresek neki; miközben társzerzőként benne
vagyok egy harmadikban, mely nem csak könyv, hanem sokkal több is annál. Aztán ott vannak a
cikkek... és akkor nem beszéltem még a nagy családi változásokról, a lakáseladásról, lakásvásárlásról, a
berendezkedésről, a tömérdek ház körüli munkáról. Meg nem utolsó sorban a munkahelyiről. Annyira
állandósult bennem a fáradtság, hogy néha úgy érzem, a nagy utazások, nagy élmények helyett sokkal
jobban járnék egy traktorbelsőben eltöltött héttel: aludni, enni, üríteni, vegetálni. De nem, könyörtelenül
jönnek a nagy események - kihagyni meg botorság lenne bármelyiket is. Marad a kutya módra lopott
alvások sora. Mint itt délután, a workshop helyett.
Ébredés után átsétáltam a családhoz. A termosszal. Az ugyanis a kocsiban maradt. Leültünk,
beszélgettünk. Jó volt ismét látni egymást.
Visszafelé találkoztam a nap hülyeturistájával: a cavtati öböl csodálatos naplementéjét vörösszemvakuval fényképezte. Megérdemelné, hogy a meglehetősen vörös nap zöld legyen a képén...
Este megint Dubrovnik. Busszal. Taktikusan a sofőr mögötti ülésre dobtam be magam. Ez egy
panoráma busz volt, ebből a pozízióból zavartalan 180 fokos látvány tárult elém. Gondold el: a busz
araszol a hegy oldalába vájt úton, balra lent a mélyben a fekete tenger, aztán Dubrovnik fényei, a
sejtelmes kékbarnán kivilágított óváros, a Lőrinc erőd, majd maga a város, mindez jó mélyen alattad.
Elképzelhetetlenül gyönyörű.
Jó hangulatban ugrottunk bele az estébe. Valami meglehetősen snassz helyre vittek minket vacsorázni.
Gyuri és GT kiharcolták, hogy bor helyett diétás Coke-ot kapjanak. A pincér orra már ekkor felmeredt
az égbe. (He-he, Mimóza étterem. Nomen est omen.) Aztán kihozták... a Pepsi Light-ot. Majd miután
megtudtuk, hogy csak hal lesz, Gyuri bedobta, hogy ‘és pizza van?’. A pincér orránál csak a szemöldöke
szaladt feljebb. Ahogy a hapi lassan préselte magából a szavakat:

- Ez nem olyan hely, hogy pizzát rendeljenek...
- Miért, szemből nem lehet hozatni?- kapta meg a kegyelemdöfést.
Első fogás tengeri trutymó: rákok, kagylók, polipok. Az enyémet sikeresen becseréltem egy dalmát
sonka tálra - de a pincér orra ekkor már a közeli Lőrinc erőd zászlórúdját verdeste. Utána töltött tintahal
jött. Szerencsére menetközben megérkezett a bor is - és egész finomnak bizonyult. De csak annyira
futotta, hogy az egyik duci tintahalat leküldjem. Erősen harcolnom kellett, hogy a hal főételig beállítsam
azt a bor szintet, ahol már megeszek bármit.
Azzal indultunk neki, hogy este ősi dalmát dallamokat fognak nekünk pengetni helyi erők. Hát...
"country road, take me home"... aztán a Szentek bevonultak. Meg a hal. Mangolddal. Gyorsan bedobtam
még egy pohár bort. Az átellenes sarokban is hasonlóan gondolkodtak, mert ilyen alkoholgőzös
motyogásokat hallottam, hogy “ezt is megeszem, vazze, akkor is megeszem". Megette.
Mellettem Attila ült. Rengeteg közös vonást fedeztem fel közte és a fiam között: mindketten voltak
gyerekvasutasok és mindketten megettek mindent, amit eléjük tettek. Meg mindent, amit mások
otthagytak a tányérukon. A korrelációról nem tudok nyilatkozni.
Utána a késő éjszakában séta Dubrovnik óvárosában. Ha csak ennyi történt volna a négy nap alatt, így
is bőven megérte volna. Írhatnék rengeteget, milyen érzés volt a roppant hangulatosan kivilágított
utcákon, sikátorokban barangolni, hallgatni a mindenhonnan kiszűrődő zenéket. Ember alig - eleve már
ez fantasztikus élmény Dubrovnikban. Ravaszul megvilágított terek, lépcsők... a növények
fekete/sötétzöld keretei... elmondhatatlan. Nem is tudom, miért kisérletezek itt.
Szerencsére mi egy kicsit korábban indultunk el. A többiek le-lemaradtak, de én bevetettem magam a
szűk utcákba, és tátott szájjal, vadul fényképeztem. Így jutottam el egy hangulatos kis beugróba, ahol
három lelkes zenebarát jazzt játszott.
Reggelig bírtam volna hallgatni - de sajnos hamarosan beállított a teljes MVP csoport. Mint kiderült, ez
a pub volt a következő programpont. Nos, vannak dolgok, melyek egy méret fölött egyszerűen nem
működnek. A hirtelen beeső ötvenvalahány ember pont a meghitt hangulatot cseszte el. Kiverekedtem
magam a tömegből, kisétáltam a kikötőbe. A sok ember után határozottan örültem a teljesen néptelen
kikötőnek. Kiballagtam a móló szélére, leültem egy bakra. Néztem a sötétbe és játszottam egy kicsit a
fantáziámmal. Mi lenne, ha abból a sejtelmes foltból ott egy kalózhajó bontakozna ki? Aztán ahogy
néztem, tényleg elkezdett kibontakozni belőle egy kalózhajó. Azannya, ennek a fele sem tréfa.
Segítségkérően néztem körbe, de sehol sem láttam senkit. Harangokat félreverni? Fogalmam sincs,
hogyan megy az ilyesmi errefelé. Végül úgy döntöttem, hogy jobbat nem tudok, lefényképezem. A hajó
ijesztő némasággal siklott be a kikötőbe. Nyilván ahogy közelebb ért, láttam, hogy csak egy turistákat
szállító replika hajóról van szó - de azt a dermesztő némaságot, ahogy besiklottak és kikötöttek, a mai
napig sem értem.
Visszasétáltam a Rektori Palotához - és megláttam a cimboráimat. Az egyik bár elé kirakott fotelekben
ülldögéltek. Odahuppantam melléjük, kértem egy sört és ültünk, nagyokat hallgattunk. Felejthetetlen
volt. Felnéztem: egy tipikus dubrovniki lakóház. Balra a Szent Balázs templom, jobbra mögöttem a
Rektori Palota, jobbra a Ploce kapu.
Néha ránéztem a többi vendégre: basszus, nekik ez csak egy a sok hétköznapi este közül.

2007.09.25; KEDD
Korán keltem, korán terveztük az indulást. Gyors zuhany, reggeli.
Na, itt kapálta el magát végleg nálam a szálloda. Abba már beletörődtem, hogy amikor beveszem az
első falatot a számba, megjelenik egy csaj és nekiáll mindenfélét kérdezni. Annyit kell mondani neki,

hogy ‘no thanx’ és elmegy. De most nem sokkal később megjelent egy idősebb, bővebb beszédű liba,
akinek szemlátomást rosszul esett, hogy félúton belefojtottam a szót. Morogva elment. Pár perc múlva
megjelent egy jólszituált, sötétöltönyös, hatvanas öregúr. Ekkor már kezdtem rendesen berágni,
baromira nem csípem, ha evés közben zavarnak. Elkezdett valamit magyarázni, horvátul.
Visszakérdeztem: ‘pardon?’. Erre kérdezett valami olyasmit, hogy ‘rumélia?’. Ekkor alakult ki a
patthelyzet. Ő csak ezt hajtogatta, én meg azt, hogy ‘I don’t understand’. Ugyan felmerült bennem, hogy
esetleg azt kérdi, román vagyok-e - de aztán elhesegettem a gondolatot. Miért kérdezné? Aztán a faszi
kínjában elkezdte sorolni a Románia környéki országokat. Ekkor közöltem vele, hogy ‘no, I am from
Hungary’. Erre valami iszonyúan utálkozó hangsúllyal hátraszólt valami olyasmit, hogy magyarszki és undorral a képén elvonult.
Na itt lett elegem a kutyakomédiából, felálltam, eljöttem. Nem vagyok rutinos szállodábajáró, nem
voltam 100%-osan biztos, hogy a kicsekkolás napján is jár-e a reggeli. Mondjuk a többiek azt mondták,
hogy igen, de volt bennem 1 százaléknyi kisördög is - mi van, ha mégsem? Emiatt az 1% miatt nem
csináltam balhét. Meg amiatt, hogy a szállodai alkalmazott szemmel láthatóan nem tudott angolul. De
iszonyúan bepöccentem: a világ melyik országában engedhetné meg magának egy ötcsillagos szálloda
nem alacsony beosztású alkalmazottja, hogy étkezés közben zavarja a fizető vendégét, sőt, nemhogy
zaklassa, hanem miután megtudja a nemzetiségét, utálkozásában majdhogynem köpjön egyet?
Mindenesetre, ha az volt a célja, hogy megspóroljon a cégének két almás rétest meg egy tányér
gyümölcsöt, akkor azt elérte. Ja, a szálloda a Croatia Hotel. Hogy tudd, hova nem szabad menni.
Ötcsillagos ár, háromcsillagos épület, minősíthetetlen személyzet.
Ráadásul még nem volt vége. Összepakoltam, mentem a recepcióra. Leadtam a kulcsot, visszaadták az
útlevelet, majd közölték, hogy még fizetnem kell valamit. Oké - gondoltam - nyilván az üdülési adó.
Beálltam a sorba, odaadtam a csajnak a bankkártyámat, lehúzta - és csak ekkor mondta, hogy 175 kuna.
Why? - tört ki belőlem, de csak sejtelmesen mosolygott, majd pár perc múlva ideadta a számlát. Ezek a
köcsögök szó nélkül kiszámlázták nekem, mint első kijelentkezőnek a szoba összes fogyasztását. GTvel voltam együtt, ő mondjuk használta rendesen a minibárt, kávézgatott, tehát valótlan költséget nem
számláztak ki. De legalább megkérdezhették volna, hogy ‘Ön szeretné kifizetni a teljes számlát?’. Nem.
Minden figyelmeztetés nélkül kifizettették az első emberel, aztán majd az úgyis leboltolja a másikkal,
gondolták. Arról nem is beszélve, hogyan állapították meg a fogyást? Érzékelő semmilyen sem volt,
ergo gondolom a takarítónő leltározott minden alkalommal. Csakhogy én meg rendszeresen tároltam a
hűtőben saját italokat. Akkor ilyenkor mi van? Eh. Eddig akárhol voltam, a minibárfogyasztás vagy
kérdés/felelet alapján lett elszámolva vagy valamilyen elektronikus jelzés/elszámolás rendszerrel. Ilyen
sutykó rendszerrel még sehol sem találkoztam.
Azért nem kicsit dühöngtem. Ez az ország egyre borzalmasabb. Negyedik éve évente kétszer töltök itt
egy-egy hetet, van szerencsém érzékelni a változásokat - és nem örülök. Minden jel arra mutat, hogy
erőteljesen menetelnek abba az irányba, amilyen nálunk a kilencvenes években a Balaton volt.
Szemérmetlen, pofátlan lenyúlás, az idegen teljes hülyének nézése, megalázása.
Valamikor nagyon szerettem ezt az országot, a tájat. Az utóbbit még most is nagyon szeretem. De úgy
érzem, be kell rendezkedni egyfajta sündisznó üzemmódba: sátorral kempingbe, nem igénybevenni
semmilyen szolgáltatást sem, kajakot hozni, ásványvizet, sört, kaját hozni, emberekkel nem beszélgetni:
egyedül azt élvezni, amiért jöttünk: a tájat. Talán a gyerekeink már megtapasztalhatnak egy pofánvert
és megcondolodott horvát vendéglátást.
Kontrasztként a család nagyon meg volt elégedve a magánszállással, a vendéglátással. Az ár is jó volt,
a hozzáállás is. A fene se tudja...
Összepakoltunk, tíz óra körül neki is lódultunk a nagy útnak. Habár a múltkor megfogadtam, hogy
Bosznián keresztül soha többet sem, most mégis reális alternatívának tűnt az út. Akkor azért csak

főszezon volt, csak szombat, a hülye esküvői meneteikkel. Most meg szeptember van, hétköznap. Úgy
fogunk áthasítani az országon, mint kés a vajon. Csak legyen nálam elég öteurós bankjegy.
Hja. Kés a vajon. Már Cavtat és Dubrovnik között beleszaladtunk egy ötvenperces dugóba. Útfelújítás
miatt egyirányúsítottak lámpával egy száz méteres szakaszt - emiatt alakult ki mindkét irányban a több
tíz kilométeres dugó. Mondanom sem kell, a terepen senki sem dolgozott, csak a lámpák szaggatták a
forgalmat.
Később egy festékbolt dobta fel a hangulatot. A kirakat ilyen Dexion Salgo elemekből állt össze, a polcok
tele voltak pakolva festékekkel. Az egyik falon volt vagy harminc nagy doboz festék, mindegyiknek az
oldalán nagy betűkkel virított a termék neve: Megafas. Aki egy kicsit is ismeri a horvát kiejtést, az tudja,
hogy a horvátoknál az 's' az 'sz', és a ‘Megafas’ az bizony ‘Megafasz’. Legalább harminc példányban
rádvigyorogva.
Olyan is volt az egész nap.
A későbbiekben szívtunk a tengerparti úton, hülye autós ötvennel, lépegető exkavátort szállító trailer
két kisérőautóval - ezt kétszer is kifogtuk, mert tankolásnál visszaelőzött - szóval már a horvátoknál is
összehoztunk egy 40 káemhás átlagot. (120 km 3 óra alatt.)
Utána mentünk át Boszniába. Jó tempóban utaztunk Jablanacig, ahol a csajok végre kiélhették
halmániájukat. Ebéd után mentünk tovább Szarajevó felé. Itt már volt néhány őrült kamion előzés.
(Azért milyen már, amikor nekiállsz hegyi terepen rendőrautót alázni. Harmadikban, padlógázzal. Egy
olyan országban, ahol a rendőr bármiért megbüntethet, amit ott helyben talál ki.)
Az igazi nagy brokit Szarajevó határában kaptuk be. Magába a városba nem kellene bemennünk, nem
is szoktunk. Csorgás befelé a négysávos úton, aztán jobbról fel kell hajtani egy felüljáróra és tűz
Zeljenica /Tuzla felé, kinek, melyik a szimpatikusabb. Na, ez az elágazás már tavaly is borzolta az
idegeimet, akkor egy óra kellett a leküzdéséhez. Naívan azt gondoltam, biztos a koccanás miatt, melyet
már feljebb láttunk. Hát, nem. Az a koccanás ott már következmény volt. Most ugyanis nem volt semmi
rendkívüli esemény - és mégis, 10 perc híján három(!) órát töltöttünk a nem egészen 500 méter
leküzdésével. Borzalmas volt. Aki csak tudta, tolta a résekbe a kocsija orrát. Centiméterek számítottak,
miközben minden irányokból nyomuló kamionokkal kellett küzdenünk. Eleve kb. 10 kamionra jutott
egy személyautó - és kamion alatt ne olyan nyekenyóka vacakot képzelj el, hanem harmincméteres
faszállító nyergesvontatókat, méteres átmérőjű fatörzsekkel.
Volt azért olyan is, amikor röhögtünk. Kínunkban. Fent álltunk éppen a felüljáró inflexiós pontján.
Szemből már nagyon régóta nem jött senki. Aztán egyszer csak feltűnt irgalmatlan lassan egy Golf2.
Nem, nem motorerővel közlekedett. Valószínűleg lerohadt valahol - és mivel semmi lehetőség nem volt
félreállítani, a faszi kénytelen volt egyedül tolni a gépet. Isten tudja, hány kilométert tehetett már meg
így. Mindenesetre, amikor a felüljárón tolta felfelé az autót, igencsak figyelni kellett, hogy ne lépjen rá
a nyelvére.
És mögötte ott araszolt egy teljes Eufor hadosztály. Esélyük sem volt kikerülniük a szerencsétlen
bosnyák hapsit.
Mi egyébként közel három órán keresztül küzdöttünk az életünkért, úgy, hogy semmi jele sem volt,
hogy ez az irdatlan mennyiségű feltorlódott autó el is fog fogyni valamikor. Aztán persze átvergődtünk
valahogy, kiderült, hogy pusztán csak arról volt szó, hogy a rosszul szervezett kereszteződésekben zajló
harc vitte el az időt, emiatt torlódtak minden irányban az autók. Ahogy kihámoztuk magunkat az utolsó
kereszteződésből, meg is tudtunk lódulni. Jött a nagy bosnyák autópálya, a töksötétben százötvennel
valószínűleg én voltam a MadMax, ahogy nyomtam le a kamionokat. Persze feleslegesen, mert a tíz
kilométeres autósztráda után (sebességkorlátozás 110-re) elterelték a forgalmat egy negyven

kilométeres irgalmatlan minőségű murvás útra. Ott botladoztunk a gödrök között, az egész oszlop
gondolkodás nélkül követte az első autót, bízva abban, hogy az legalább tudja az utat. Meg is jegyeztem,
hogy mekkora buli lenne, ha egyszer csak befordulna egy udvarra és ez az egész oszlop menne utána a
garázsába.
Majd visszatértünk a normál útra, és innentől már nem volt különösebb rendkívüli esemény. Oké, azt
a tömérdek kamiont előzgetni kellett, de legalább mentünk. Hajnal háromkor értünk Paksra, ott
szunyókáltam húsz percet, utána pedig villámként suhantunk hazáig.
Összességében 18,5 órás út lett belőle. 820 kilométer. Egyszerű hétköznapon. A múltkori rémálom 19
óráig tartott. Ha a sztrádán jöttünk volna, az egész lement volna 11-12 óra alatt. Ha még egyszer azt
mondja nekem valaki, hogy Bosznia értelmes alternatíva, kitépem a kezét és a hátába szúrom. Nem
érdekel, ha azt mondják, hogy két minta még nem elég ennyire szélsőséges vélemény kialakításához:
nekem elég. Még egy esélyt egész biztosan nem kap az ország tőlem.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/CAVTAT2007
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Kényelmes, de küzdős indulást húztunk aznapra a kalapból. 10.04, még éppen időben. Fél tizenkettőre
értünk Veszprémbe, sétáltunk egy órát, majd Malom borozó.
Rajtunk kívül megint nem volt senki... és nem értem. Nem drága, tócsis ételekből ekkora választék sehol
máshol nincs (az én ebédem pölö: füstölt csülök, párolt káposztával tócsiba csavarva, fokhagymás
tejföllel)... és üres. Ha viszont üres, akkor miből él meg évek óta?
Ebéd után hősies küzdelem, hogy ne aludjak el. A cserszegi miatt Nej vezetett, én pedig próbáltam
ébren maradni. Akkora volt a köd, hogy Somlót is csak a mustszagról lehetett felismerni. Szombathely
környékén kisütött a nap. Tesco, utóbevásárlás. A nagy kapkodásban ugyanis pont a lényeg maradt
otthon, a túrázáshoz összeválogatott borok. Szerencsére mindegyik volt a szombathelyi boltban is.
Pár percig ugrálnom kellett a csomagtartón, hogy le tudjam zárni.
Innen Velem már csak egy ugrás. A szállás remek, ódon hangulatú (régi bútorok, cserépkályha), bár
tűzrakóhely spec. nincs és a tulaj is túl dinamikus az én ízlésemhez - de időnk nagy részét úgyis az
erdőben fogjuk tölteni, ott meg kit érdekel. (Figyeled, ez már a lenyugvás hatása: nem azt írtam, hogy
ki nem szarja le.)
Egy prospektus az asztalon. A látnivalók között felsorolják Törőcsik Marit a színes kalapjaival. Lelki
szemeim előtt megjelenik az önkormányzati rendelet, miszerint Törőcsik Marinak naponta 10-11 és 1415 között kötelessége színes kalapokban az utcán sétálni. Az időpontokhoz illesztve turistabuszok
hordják japán turisták százait, akik a buszból kiszállva tripod fotoállványokat hajtogatnak elő
gyufásdoboznyi tartóikból és várják a beígért látványosságot.
A házban berendezkedtünk - és nyilván felleltároztunk mindent. A polcon mindenféle öreg, szutyok
könyvek, hangosan röhögtünk a címeken. Ütött-kopott Világatlasz... bakker, ebben még biztos nincs
benne Amerika... aztán előástam egy leginkább fecnihalmot - és elállt a szavam. Innentől tojtam a közös
programra, szóltam a többieknek, hogy játszanak hármasban, én inkább olvasgatok. Mi volt ez a kincs?
Az első kupac a Pesti Hírlap 1928-as évkönyve volt, aztán szép lassan előástam az 1927-est, az 1929-est,
1930-ast, végül az 1928-asból a Kincses Kalendárium változatot is.
Barátom, ez az igazi történelem, nem az, amit az iskolában tanítanak. Amikor az elején röviden
összefoglalják az évet és megérzed, hogy az, amikor elfognak Szentgotthárdnál egy csempészett vasúti
szállítmány gépfegyvert, lefoglalják és emiatt beindul a huzakodás a Kis-Antanttal... vagy egyáltalán,
hogyan mennek - pontosabban nem mennek - a Népszövetségben éveken keresztül a tárgyalások az
optáns perben a románokkal... az semmivel sem különb annál, ahogy most éppen a Zuschlag-ügy tölti
ki a sajtót. Hogy a világháború még csak világháború, mindenféle számozás nélkül, hogy még ezerrel
megy a nyomulás revízió ügyben, hogy megjelenik egy hosszú írás arról, hogy ez a fascizmus, amit
Mussolini öt évvel ezelőtt kitalált, nem is annyira rossz, nézzük csak meg, hogyan állították vele talpra
az országot. És persze a korabeli irodalmi, szinházi élet, karikatúrák, a modern tudomány vívmányairól
(lol!!) szóló írások... nem bírtam letenni.
Illetve, mégis. Este csak beültem egy kártyapartira, aztán mindenki eldőlt, én még billentyűzgettem egy
kicsit, de most már lassan én is eldől....
Végül elvánszorogtam zuhanyozni és egyből feléledtem: a többiek kizuhanyozták előlem a melegvizet.

Akkor irkálok még egy kicsit a történelemről:
Apró hírek között: Németország, törvényelőkészítés, felekezeti arányok a közoktatásban, módosítás. A
javaslat nem kapja meg a szükséges támogatást, megbukik, vele bukik a kormány. Másik apró hír:
ugyanebben az időszakban téma nálunk a numerus clausus módosítása: azaz a diákok felekezete helyett
a szülők felekezete alapján szeretnék szabályozni a diákság összetételét. A parlament megszavazza, de
a nagyobb egyetemek fellázadnak ellene. Érdekes párhuzam.
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Petrényi Deficit Barna reggelizik. És még fel van háborodva, hogy alig evett valamit.
Az első táblánál a duma: most laza 20 perc séta jön, majd utána a következő tábla. Aztán kapunk egy
akkora kaptatót, hogy a szemem a fülemen keresztül gúvad ki.
Köd. Mögötte még nagyobb köd.
Megtekintjük Szombathely hűlt helyét - betakarta a köd.
A táblák nem unnak rá a mókára. Már vigyorgok, amikor meglátom, hogy convenient walk - tuti
sziklamászás lesz. De nem is lehet másként, a mai terv 500 méter szintemelkedés felfelé, nyilván
emelkednie kell az útnak is. A Szent Vid kápolnának kis híján nekimentünk. Igen, köd. Remek
fényképeket készítettünk, simán elmennének illusztrációnak a Gyűrűk Urába is. Aztán az Írottkő
környékén megtaláltuk a napot, a köd is felszállt. Pár percre. Maga a csúcs már hónaljig ködben,
Ausztria szintén. A kép olyan, mint a Hahó Öcsiben a sárkánybarlang előtti ösvény.
GYEREKKOROMBAN TÖBBSZÖR ÖSSZECSINÁLTAM MAGAM AZON A JELENETEN.
Nem is időztünk sokat a sógoroknál, hamar visszafordultunk. Az a baj, hogy a túloldalon nincsenek
igazán jó túracélpontok.
AKÁRKI AKÁRMIT MOND, CÉLPONT AZ MINDIG KELL. AZ NEM MŰKÖDIK, HOGY MOST ELŐREMEGYÜNK X
ÓRÁT, AZTÁN VISSZAFORDULUNK. MÁR CSAK AZÉRT SEM, MERT AKKOR HOL ENNÉ MEG AZ EMBER A
CSÚCS-CSOKIT?
Összefutottunk egy osztrák bácsikával.
- Guten tag! - köszöntem rá.
- Grüss Gott! - köszönt vissza.
Hoppá. milyen kedves fogadtatás.
Visszafelé, jócskán az Írottkő alatt jókedvű csapattal találkoztunk. Korombeli férfi, nő, meg gyerekek.
- Merre van az Írottkő? - kérdezte a hapi.
Nagyjából arrafelé mutattam.
- Óh, köszönjük.
- De kemény lesz.
- Messze van? Tudja, nincs semmilyen térképünk.
- Á, dehogy. Párszáz méter. Függőlegesen.
- Az nem akadály. Bozsokból jövünk, eddig sem volt sima az út. Erről jut eszembe, megmondaná,
melyik a legrövidebb út vissza Bozsokba?
- Az, amelyiken jöttek.

- Kizárt - szögezte le mély meggyőződéssel - Ne tudja meg, mekkora kanyarokat tettünk. Olyan
turistajeleken jöttünk, hogy nem is hittem, hogy ilyenek léteznek.
- Várjon egy kicsit - vetettem oda és elindultam Barna felé, akinek a táskájában volt a térkép.
- Ugyan, hagyja, elboldogulunk - legyintett és továbbindultak.
Szerintem megijedt, hogy térképpel szembesül.
Végre teljesen felszállt a köd, tudtunk igazi őszi képeket fotózni. Le is maradtunk. Most az egyszer a
csajok morogtak, hogy várniuk kellett.
Három óra körül értünk haza, boldog bakancslerúgások, elégedett sóhajok. Meg borosdugó pukkanás.
A kölykök nekiálltak kártyázni, Nej elhappolta Dóra kötelező olvasmányát, én meg belebújtam a
kalendáriumba. Jókat vigyorogtam a bajnokságot nyert Fradi focicsapat fényképén: volt ott egy-két
pocakos öregfiú is... de akkoriban még simán befértek a csapatba. Aztán átböngésztem egy más
körülmények között ártalmatlan cikket az emberek tudományos szempontból történő rasszokba
sorolásáról. Csak hát ugye a kor, meg a környezet. Külön dupla csavar, hogy az évkönyv időnként
visszatekint az 50 évvel korábbi eseményekre is. Azaz akkori szemlélettel értelmezi a közelmúltat:
Kossuth amerikai tevékenységét, a horvát parlament - monarchia! - magyarellenes balhéit... tudja ma
valaki pl, ki volt az a Starcsevics párt? Pedig nem voltak kispályás radikalisták, a Jobbik még a
cipőfűzőjüket sem köthetné meg. Aztán ugyanez a magyar parlamentben, amikor a román nemzetiség
képviselői balhéztak. És - ismerős a helyzet - amikor Tisza Kálmán felhívta a fenyegető veszélyre a
figyelmet, akkor csak azt mondták, hogy ugyan kérem, csak riogat, el akarja terelni a figyelmet. Aztán
1918-ban tragikusan kiderült, hogy a nemzetiségek szervezkedése, aktuálpolitikai célú bujtogatása
tényleg megtörtént, nem csak riogatás volt.
Mondjuk, a történelemtől elég nehéz pont itt elbújni, hiszen több helyen is jelzik, hogy itt, ebben a
panzióban bujdokolt 1944 december és 1945 március között a Szálasi kormány, a szent koronával
egyetemben.
A kölykök aztán nem is igen bírták a csendet meg jó levegőt, hamarosan beverték a szunyát. Én is
időutaztam egy cseppet, leültem a cserépkályha melletti fotelbe, hallgattam az égő fa pattogását és
időnként bóbiskoltam egy-egy ötperceset. mint nagyapám valaha. Egyedül a pipa hiányzott.
FURA EZ AZ EMLÉKEZET. KÉSŐBB TUDTAM MEG A SZÜLEIMTŐL, HOGY NAGYAPÁM SOHASEM PIPÁZOTT.
CIGARETTA, AZ VOLT... DE PIPA NEM. HOGYAN MARADHATOTT MEG A FEJEMBEN MÉGIS A PIPA?
Most, amikor ezt írom, fél öt van. A gyerekek régóta alszanak, Nej is alig bírja nyitva tartani a szemét a
könyv felett, én pedig úgy érzem, mint aki egy örökkévalóság óta olvasgat, írogat a kályha melletti
fotelben. Pedig még csak másfél órája értünk vissza. Itt örökkévalóságnak tűnik, otthon meg arra sem
elég, hogy a leveleimet meg az rss csatornáimat végigolvassam.
Dosztojevszkij Mihajlovics Tivadar, vazze. Akkoriban mindenkinek szívbaj nélkül fordították a
keresztnevét.
Estefelé megébred a család. Cattan, aztán snapszer. Tegnap sikerült megfertőznöm a kölyköket és úgy
látszik, tetszik is nekik. A solo, vagy ahogy mi ismertük, a makaó után végre igényesebb játékokat is
nyomnak. Ebből akár még ulti is lehet egyszer.
Aztán egyszercsak lecsukódott a szemem - az ágyig is alig jutottam el. A többiek még valószínűleg
játszottak valamit, de én már más pályára vonultam.

2007. OKTÓBER 31; SZERDA
Mára cudar időt mondtak, ezért erre a napra pihenést terveztünk. Ehhez képest ezerrel süt a nap, igaz,
meglehetősen viharos a szél, de cserébe nincs köd. Igazi kirándulóidő - és egyáltalán nem igazi
szabadtéri sütögetős idő. Meglátjuk.
A nagy punnyadás közben elsétáltunk boltba. Ebből parasztlázadás lesz: holnap nincs bolt, mi pedig
már délben felvásároltuk az összes zsömlét: mind a nyolcat. A világvégi falu meglehetősen kihalt, két
családdal találkoztunk csak.
A második megjegyezte: - Nicsak, Petrényi Gabi.
Köszöntek. Köszöntünk. Én - két nagy cekkerrel a kezemben - az ilyenkor szokásos idióta
vigyorgásommal próbáltam kezelni a helyzetet.
Most mondja valaki, hogy nem kicsi a világ.
A faluból gyönyörűen látszik a hegytetőn álló kápolna. Tegnap azt sem észleltük, hogy hegy tetején
voltunk - így ma mindenkinek leesett az álla.
Délutáni elfoglaltság: család kiment méta ütéseket gyakorolni. Nej dobta a labdákat, a gyerekek meg
felváltva próbálták eltalálni. Én meg sunyiban fényképezgettem.
Újabb részletek a történelemből:
- Napjaink Hősei, fényképes rovat. Egy oldalon Benito Mussolini, Albert Einstein és Eduard Benes. Még
dekrétumok nélkül. Itt még szerettük. Pár évvel később már nem.
- Kis hír az éves összefoglalóban: az Oroszországból hazatérő Rákosi Mátyást izgatás miatt 8 évi
börtönre itélték.
- Sanghajban általános sztrájk tört ki 1927-ben. A kormány ezrével végzi ki a sztrájkolókat. És ez most
volt, nem is olyan régen, ezen a földgolyón. Azért belegondolok, milyen lenne, ha teszem azt a bonus
elmaradása vagy a megalázó és semmire sem jó munkaidőnyilvántartás erőltetése miatt úgy döntenénk,
hogy pár napig nem mennénk be dolgozni - aztán emiatt gyorsított eljárással kivégeznék az embereket.
- Eddig soha nem látott fényképek: Kossuth öregen, Kodály Zoltán fiatalon, fekete hajjal, Erkel Ferenc
rövid hajjal... és még sorolhatnám. Csomó kép olyanokról, akikről hallottam ugyan, de eddig nem
tudtam archoz társítani a neveket. Eddig.
Határozottan élvezem ezeket az évkönyveket. Különösen az a vonulat tetszik, hogy részletekben
tervezik feldolgozni az utóbbi 60 év történelmét, mondván, hogy ezek még annyira friss élmények, hogy
senki nem merte összefoglalni azokat. Ez speciel a kiegyezéstől az első világháborúig terjedő időszak,
az ún. békeidő, az ország egyik sikertörténete. Aztán persze közelről már egy kicsit másképp látszik.
Arról nem is beszélve, hogy nálunk talán kisebb jelentőségű események történtek, de Európa igazából
ekkor alakult ki: ekkor egyesült a sok kis német fejedelemség, úgy, hogy a porosz Bismarck először
kigolyózta az osztrákokat, majd az összes kis fejedelemséget maguk alá csatolta; és ahogy megalakultak,
egyből oda is csapták rendesen a névjegyüket az asztalra: leverték a kekeckedő franciákat, mint vak a
poharat. (Ennek lett a következménye a párizsi kommün, a terror meg az ellenterror.) A németek
megtartották Elzász-Lotharingiát, meg hihetetlen méretű hadisarcot vágtak zsebre.
Aztán szintúgy ebben az időszakban alakult meg az egységes Olaszország, szintén nem akármilyen
antréval: ők a katolikus egyházat fosztották meg világi hatalmától. A török-orosz háború következtében
a török eltakarodott Európából: sorra létrejöttek a balkán államok, Bulgária, Montenegro, Szerbia,
Bosznia-Hercegovina.

Egész Európa forrongott - és ebből a forrongásból sorra jöttek létre a hatékony, kapitalizmust kapisgáló
nemzetállamok. Csak azok a lúzer osztrákok nem érezték az idők szelét. Meg persze mi, akik
összekötöttük a sorsunkat az akkor már erősen leszállóágban evickélő Ausztriával.

2007. NOVEMBER 1; CSÜTÖRTÖK
Ma ismét túra. Méghozzá a legnagyobb: Szent Vid kápolna, Vöröskereszt, Óháztető. Ha belefér, akkor
a Hétforrás is. Ezek ugyan mind jó ismerőseink, de Kőszeg felől. Most viszont Velemben vagyunk.
Korai ébresztő. (Őszintén szólva, nem zavar. Én utálom a hőséget, de a cserépkályha valahogy másként
csinálja a meleget, mint a radiátor vagy a konvektor. Ezt a meleget élvezem. Este kilenc-tíz között
bebújok az ágyba, engedem a melegnek, hogy körbesimogasson - és már alszom is. Persze, hogy korán
reggel már ébren vagyok.)
Fél nyolckor reggeli, nyolc után indulunk. Muszáj, mert nincs sok időnk: délig mehetünk előre, utána
vissza kell fordulnunk, ha még világosban haza szeretnénk érkezni.
Reggelinél ki volt rakva a Népszabadság, de meg tudtam állni hogy akár egy pillantásnál többet is
vessek rá. Történelem? Igen. Politika? Nem.
A túra eleinte furcsa: a két napja tomboló szél elfújt minden ködöt, minden felhőt... ezerrel süt a nap,
viszont hűvös van... és szél. Tiszta szerencse, hogy a kaptatók melegítenek. Na meg a hátizsákok is. Van
egy zseniális ötletem: jelöletlen úton vágjunk le egy nagy kanyart. Csakhogy időközben a jelöletlen út
kifogyott alólunk, mi pedig kénytelenek voltunk felevickélni egy százméteres kaptatón. A
szintemelkedés legalább ugyanakkora, nyelvünkkel rendeztük párhuzamosra az avart. Végül felértünk
és konstatáltuk, hogy kilencven fokkal elnéztük az irányt. Rövidítettünk ugyan, de nem sokat. Viszont
jóval magasabban voltunk, mint kellene. Általában az ember örömmel sétál lefelé - én nem túl őszinte
mosollyal rugdostam a köveket.
Ekkor érkeztünk be a tréfás jelzésfestő birodalmába. A műútról ugyanis lekanyarodott a turistaút.
Megnéztük a térképet, láttuk, hogy a turistaút felvisz egy kilátóba, majd lejön a túloldalon és egy
parkolóban metszi a mostani műutat. Nej és Dóra a műútra szavaztak, megkapták a hátizsákokat, aztán
szevasz. Mi Barnával nekivágtunk az emelkedőnek. Párszáz méter után jött egy faház, majd a turistaút
visszafordult. Baromira nem értettük. Pár perc után visszaértünk a műútra, ahol egy kidőlt tábla
mutatta, hogy esőház felfelé. Bakker. Onnan jöttünk le.
Végül elindultunk mi is a műúton, a csajok után. Barna rámutatott, hogy legalább a hátizsákokat
lepasszoltuk.
Egy helyen volt egy kis kitüremkedés az út szélén. Itt kellene lennie a parkolónak... na de ez? Nem
sokkal később Barna megtalálta, hol megy le a turistaút a műútról.
Telefon Nejnek.
- Hol vagytok, aranyvirágszálam?
- Egy útjelzőtáblánál. Az van ráírva, hogy Velem 1 kilométer.
Mintha éreznék némi neheztelést a hangjában. Gyors térképellenőrzés, jó nyolcszáz méterrel lehettek
előttünk. Egy meglehetősen lejtős úton.
- Kicsit túlmentetek. Gyertek vissza, itt leszünk az úton.
- Mennyire vagytok?
- Durván négyszáz méter. Nem vészes.

Mégse keseredjenek már el annyira.
A végén kiderült, hogy se kilátó nem volt, se parkoló. Még jó, hogy mobiltelefon és térerő viszont igen.
A családegyesítés után nekivágtunk egy jó kétkilométeres emelkedőnek. Túl sok fecsegés nem történt.
Ekkor értünk fel a Vöröskeresztig. Mivel üldögéltek a padokon, emiatt inkább továbbmentünk: jó 15
perc az Óháztető, majd legfeljebb ott tartunk egy hosszabb pihenőt.
Barna megjegyezte, hogy ilyen fényképezőgép-felállással még nem voltunk itt. Végiggondoltam - és
tényleg. Pedig nem egyszerű, hiszen sokszor voltunk itt és sokszor cseréltünk gépet is. Teszem azt, az
első alkalommal még analóg Zenittel nyomtuk.
Az óháztetői kilátó a szokásos: piszok erős szél, tiszta kilátás Kőszegre, mérsékelt tömeg. (Van a
közelben autós parkoló.) Bámészkodás, fényképezés, kajcsi - majd a napóra szerint délben
visszaindultunk. Döbbent felismerés: miért asszimetrikus a napóra számlapja? Mert 16.00-tól 08.00-ig
nem sok értelme van skálázni.
Hazafelé egy nagy séta már az egész. Újabb felismerés: a férfiak inkább vadász tipusúak - ennek
megfelelően mi inkább hangulatokra, szépségekre vadásztunk, fényképezőgéppel a kezünkben. A
lányok viszont inkább gyűjtögető tipusúak - ennek megfelelően ők inkább azért maradtak le, mert
szelídgesztenyét szedegettek.
Nem sokkal később visszaértünk a vicces jelzésfestő birodalmába.
Ugyanis a piros keresztről le kellett térnünk a piros kör jelzésre. Elméletileg a találkozási pontnál van
egy pihenő, de azt már idefelé sem találtuk. Most viszont az elágazást nem találtuk. Aztán
leereszkedtünk egy meredek völgybe - és ott volt a pihenő, ott volt az elágazás. A túloldalon kimásztunk
a nem kicsit meredek falú völgyből - és fény derül a turpisságra.
Idefelé észre sem vettük, hogy nem kanyarodtunk le a jelzésnél a völgybe - csak mentünk a völgy
peremén futó úton és megtaláltuk a túloldalon a piros keresztet. Visszafelé viszont a jelzetlen ösvényt
nem vettük észre, ezért mentünk le a völgybe.
De most gondold el ezt a perverzitást: ugyan van út a völgy peremén, de a hivatalos jelzés levisz a
völgybe, a pihenőhöz - hogy pihend ki magad, mielőtt kikapaszkodsz a völgyből. Abból a völgyből,
amelyikbe bele sem kellett volna menned.
Innentől simán jöttünk. Úgy döntöttünk, nem rövidítünk, megnézzük ködmentes állapotban is a
kápolnát. Majd jött még egy hatalmas leereszkedés és otthon is voltunk.
Összességében bejött a technikám, most először próbáltam ki duplazokni nélkül a bakancsot. (Igaz, a
sarkamra triplatapaszt tettem.) De bevált, ereszkedéseknél nem éreztem úgy, hogy bakancs helyett
spanyolcsizma van a lábamon.
Érkezéskor végre sörök vártak az eltikkadt vándorokra, hamarosan elkészült az étel is - hogy Nej az
ilyesmire honnan szerzi az energiát, az felfoghatatlan rejtély számomra - és maradt az olvasgatás,
írogatás a jó melegben.
A mai történelemóra:
1928. a jugoszláv parlamentben ratifikálni kellene valami törvényt, mely az olaszokkal kapcsolatos. Erre
első nap a horvát parasztpárt elnökét megpróbálják gyengeelméjűnek nyilvánítani. A következő nap
nem vacakolnak, egy szerb képviselő - a parlamentben - lelövi a horvát képviselő testvérét meg a
mellette ülő honatyát. Pár nap múlva meghal a pártvezér is, valószínűleg bánatában.
Hát, ehhez képest nálunk határozottan unalmas a politikai élet.

Hogy nem csak ma képesek a nagyhatalmak szerencsétlenkedni egy katonai beavatkozásnál.
A XIX század végefelé a törökök gyalázatos örményirtásba kezdtek az országukon belül. De tényleg
brutálisan. A világban mindenki vakarta a fejét, hogy hát azért ezt csak nem kellene hagyni. Egy csomó
nagypolitikai egyezkedés után végül megszületik 1895-ben a verdikt: küldenek egy közös
irgumburgumot Abdul Hamid szultánnak. A csóka nagy pszichológus lehetett, mert válasz nélkül
hagyta a jegyzéket. Nosza, erre megindult az összes nagyhatalom Törökország ellen. Igenám, de az
angol hajóhad sokkal-sokkal korábban ért oda, mint bárki más. Mivel ekkor Angliának kifejezetten
expanziópárti, vérig imperialista miniszterelnöke volt - lord Salisbury - így a többiek a fejükre csaptak
és azzal gyanúsították meg az angolokat, hogy már rég készenlétben álltak és csak az ürügyre vártak.
Majd először az oroszok, később a szövetségeseik, a franciák is biztosították a törököket, hogy majd jól
megvédik őket az angoloktól. Nehogy más fossza már ki az országot előttük.
Ott álltak felsorakozva a hajóhadak a Boszporusznál, patthelyzetben tartva egymást - miközben Hamid
szultán a padlón fetrengett a röhögéstől. Meg persze veszett tempóban irtotta tovább az örményeket.

2007. NOVEMBER 2; PÉNTEK
Érződik a fáradtság, jönnek a hülye álmok. Éjszaka például azt álmodtam, hogy én voltam az első geek
farkas: azaz én voltam az első, aki rájött arra, hogy manapság nem az az alfa hím, aki a legerősebb,
hanem az, akinek legelőször van saját weblapja.
Szokásos reggeli fél nyolckor. Szerintem nem mi vagyunk a személyzet kedvencei. A tojásrántottát még
éppen akkor sütötték. Legalábbis rendszeresen azzal szoktak fogadni, hogy ‘Hijnye, de friss valaki!’.
Be volt kapcsolva a tévé, a Napkelte ment. Soha nem értettem, hogyan lehet egy ember akkora perverz,
hogy korán reggel politikát habzsoljon. Valami közvéleménykutatásokat elemeztek, elhangzott
Gyurcsány neve is, ebből leszűrtem a lényeget: szóval még mindig ő a miniszterelnök.
Indulás előtt - szokás szerint - a vécét katasztrófa sújtotta területnek nyilvánítottuk.
Az út megint ragadós vadszeder bokrokkal indult. Nem, nem azért ragad, mert tüskés - sokkal inkább
azért, mert sokáig kell rajta keresgélni, mire érett szemet talál az ember. És mindhárom nap tele volt
szederbokrokkal az aktuális útvonal.
A mai terv Bozsok, kalaposkövek, aztán határsértés, a Faludi-völgyön le a Rohonci-tóig, aztán műúton
vissza Bozsokig, majd a hátsó úton Velem. A kalaposkövekig minden rendben ment, szó nélkül
lealáztuk Minden Hegyi Kaptatók Öreganyját. Aztán jött az ún. árkon-bokron hadművelet,
megpróbáltunk rácsatlakozni az osztrák turistaútra. Nem hagyta magát. Ezek a nyomorult osztrákok
baromira takarékoskodnak a festékkel, mi meg a sok földútból nem tudtuk kiválasztani az igazit. Végül
irány alapján elindultunk az egyiken. Naná, hogy elrontottuk. Jókora kerülővel, szőlőföldek,
borospincék között értünk Rohoncba, és mehettünk egy csomót felfelé, hogy a tavat megtaláljuk ahelyett, hogy egy romantikus völgyben leereszkedve végigkövettük volna, hogyan lesz egy forrásból
a völgy végén tó. Nem kicsit voltam dühös.
A tónál megebédeltünk - nagyjából dél volt - majd visszaindultunk. A túra legsivárabb része jött,
forgalmas műúton a határállomásig, majd Bozsokig.
A határt a szokásos módon közelítettük meg: mi hárman elől, Nej 50 méterrel lemaradva. Felvetettem a
kölyköknek, hogy szóljunk már a határnál, hogy egy gyanús alak kilométerek óta követ minket.
Aztán a határon mindenféle igazolványmutogatások nélkül átjöttünk, még gyalogoltunk egy csomót
műúton, keveset erdőben, aztán otthon is voltunk.

Ez a túra csak az utolsó napokban állt össze és eléggé kétesélyes volt. A kalaposkövek hozták a
formájukat, izgalmasak voltak, az erdő is szép volt arrafelé. Ha eltaláltuk volna a Faludi-völgyet, akkor
pozitív is lehetett volna a végső értékelés. Így viszont a rengeteg műút, az autók közötti gyalogolás
lehúzta az élményt.
Délután a szokásos program: sör, majd bor mellett Pesti Hirlap évkönyv olvasgatás részemről. Nej
összedobott egy vacsorát, este pedig társasjáték a többieknek. Kivégeztem az összes évkönyvet, bár
sajnálatosan csak a közgazdasági/politikai/rendőrségi rovatokra jutott idő, a többit gyakorlatilag
átlapoztam. Az se esett túl jól, hogy a múltidézés csak 1896-ig tartott: tényleg kíváncsi lettem volna,
hogy az I. világháború után 10 évvel hogyan ítélték meg az előzményeket.
De azért érdekesen alakultak az utóbbi időkben a dolgaim: szeptember végén, Dubrovnikba menet a
magyar történelmet feldolgozó hangoskönyvféleséget hallgattuk. Október 23-án a Faludy hp.-Pálóczy
Horváth György féle könyvet olvastam el, mely gyk. egyfajta, nagyon szubjektív ismertetése a magyar
történelemnek. Most meg öt napig a szemtanúk szórakoztattak.
Néhány megjegyzés:
- Basszus, mi, mint Magyarország, irgalmatlanul bent voltunk ám a sűrűjében, mielőtt parkolópályára
tettek minket. Európai politikát meghatározó politikusaink voltak, még abban az időben is, amikor már
csonka lett az országunk. Nem lenne szabad ma sem kishitűeknek lennünk.
- Olaszországban, születése helyén, a fasizmus tipikusan a szükséges rossz kategória volt: az ország
anyagilag padlón feküdt, a bolsevikok pedig annyira nyomultak, hogy nem sok kellett egy vörös
hatalomátvételhez. Ezt ismerte fel egy lapszerkesztő, bizonyos Benito Mussolini, kiépítette a fascista
szervezeteket majd brutálisan ellenszegültek a bolsevikoknak. Hónapokig terjedő véres leszámolások
jellemezték ekkor az olasz közéletet. De Mussolini nyert, olyannyira, hogy a hatalmat is sikerült
magához ragadnia. Diktatórikus módszerekkel pillanatok alatt gatyába rázta a gazdaságot is. Azaz
eddig sikertörténet. Eddig. Innentől ütközik ki viszont a diktatúra és a demokrácia közti dinamikai
különbség. A diktatúrában egy csomó probléma pillanatok alatt megoldható - amennyiben a diktátor jó
arányérzékű, empatikus politikus. Csakhogy az abszolút hatalom pont ezeket az érzéseket öli ki az
emberből, a diktátor végül elszáll magától, gigantikus tervei lesznek, melyekbe később belebukik ő is,
meg az ország is, a rendszerint rengeteg halottról nem is beszélve - és a végső értékelés mindig az, hogy
a diktátor összességében sokkal nagyobb kárt okozott az országnak, mint amennyi jót a kezdeti
rendcsinálása jelentett.
- Érdekesség, hogy a német fasizmus is hasonló alapokról indult, az 1929-es években ott is egy
aggodalmakra okot adó balos fordulat jelent meg a belpolitikában, mely a következő években már nyilt
villongásokhoz vezetett. És Németország is szarban volt anyagilag, emellett a demokrácia is igen
gyenge lábakon állt.
- Amin viszont nagyon elgondolkodtam, az az, hogy ugyanez a balos fordulat megjelent Angliában és
Franciaországban is - és ezeken a helyeken mégsem az a szélsőjobbos nyomulás lett a válasz, mint az
olaszoknál vagy a németeknél. Érdekes. Valahol a civil kurázsi kontra engedelmességi hajlam
környékén érzem a magyarázatot. Meg a nemzeti érzés kialakulása, pontosabban megszilárdulása
környékén.
- 1929. Az európai politikai közvélemény - legalábbis elég sok idézett európai politikus szerint is - kizárt,
hogy a trianoni békeszerződés akár 40 évig fennmaradjon. Tudta mindenki, hogy ebből marha nagy
balhé lesz, de senki sem csinált semmit. A II világháború többmillió halálos áldozata szomorúan hallgat,
az oroszoknak gyarmatként odadobott Kelet-Európa szintén. A jóra való restség...(Ezt itt nehogy valami
revizionista dumának vegyed. Ma az EU a realitás. Akkor is annak kellett volna lennie, egy francia
politikus pacák elő is állt az Egyesült Európai Államokkal, de körberöhögték.)

2007.NOVEMBER 3; SZOMBAT
Mivel tegnap nyomatékosan rákérdeztek, hogy ‘ugye, nem fogunk olyan baromira korán jönni
reggelizni?’, így egy félórával később vonultunk le. Jó nagy tömeg is volt, de mi még éppen elfértünk.
Reggeli után gyors takarítás, pakolás, fizetés - majd irány haza. A vízimalomnál megálltunk ugyan, de
amikor megláttuk, hogy fizetős, inkább továbbmentünk. (Nem annyira az ár, mint inkább az időpont
miatt: szombat kora reggel kellett volna kiharcolni a bejutást, előkeresni valahonnan a faluból a
személyzetet. Annyit nem ért.)
Ajkán viszont beiktattunk egy plusz kört: a nagylány pont ma 16 éves, ezért tettünk egy kunkort és
megmutattuk neki a kórházat, ahol született. Utána benéztünk Úrkútra is, mondjuk eléggé
érintőlegesen. Veszprémben megint Malom, utána körbejártuk az egyetemi negyedet, szülinapi
sütiztünk a Mackóban, végül hazavitorláztunk.
A lakásba bejutás minden volt, csak nem egyszerű. A macskákat ugyebár nem lehetett kiengedni, de a
riasztó hatástalanítására éppencsakhogy pár másodpercünk van... nagy nyomulás volt. Aztán én ki is
menekültem, megvártam, amíg a csajok kitakarítják a lakást. Öt macskaalmot hagytunk itt nekik,
mindegyiket teleszarták. Sőt, megpakolták a kádat is, meg a nappali parkettáját. Kaja még volt, de a
vízre legalább úgy borultak rá, mint ahogy én a sörre. Ahogy elnéztem, túlzottan nem unatkozhattak, a
nappali ablakpárkányáról elég rendesen le voltak verve a cuccok - és étkezőasztalon sem maradt
elborítatlan pohár.
De most már megint együtt vagyunk.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/VELEM2007
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2007. NOVEMBER 12; HÉTFŐ
Alitalia géppel megyünk oda is, vissza is, mindkétszer milánói átszállással. Leszállás után furcsa
hangok az olasz repülőgépen... mintha akkor fűrészelnék rá a kijáratot.
Milánóban nagy vágta, mert késett a gép. A csomagok nem is bírták a tempót, ott maradtak. Hat árva
fiatalember kókadozott fonnyadtan a csomagkiadó konvejor mellett Barcelonában.
Reklamáció. Az Air France reklamációs iroda elküldött az Alitaliahoz, de azt az irodát éppen
lebontották. Végül az egyik srác kiharcolta, hogy foglalkozzanak velünk a franciák is. Röpke másfél óra
papírmunka után szabadultunk. A csomagok vagy megjönnek 24 órán belül, vagy nem. Szerencsére
engem Nej felkészített: “Milánó? Akkor legalább egy váltás ruha a kézipoggyászban’. Tapasztalt
leányzó.
Közben többen is felhívták a figyelmemet, hogy 17-e az szombat, szemben azzal, hogy én mindenkinek
azt mondtam, pénteken megyek haza. Ó, boldog mediterrán tempó, én már otthon alkalmazkodtam.
Le is késtem egy középiskolás osztálytalálkozót.
Aztán regisztráció, illetve. Mivel nem kaptam meg postán a badge-t, így először azért kellett küzdenem.
Szerencsére külön ablak volt azoknak, akik nem kapták meg. Ugye, mediterránék legalább ismerik
magukat.
Váratlan patthelyzet. A csajszi ugyanis visszakérdezett:
- Eszéjó?
- Miva? - estem ki a szerepemből.
- Eszéjó? - ismételte meg udvariasan.
- Sorry, én lenni zokni - csóváltam a fejem.
- Your company? - kezdte elveszíteni a türelmét.
- Ja, SAO! - örültem meg - Yes, of course.
A nyitóbeszédet kihagytuk, mivel pont akkor érkeztünk meg, amikor kezdték. Ehelyett inkább
becsekkoltunk a szállodákban, utána meg elmentünk ebédelni. Élmény volt. A konferenciaközpont
mellett van egy csomó szálloda, közöttük pedig egy bevásárlóközpont, mindenféle éttermekkel. Egy
amerikai tipusút néztünk ki, mert többen is sztékre vágytunk. Hát, az még csak enyhén meglepő volt,
hogy az egyébként igen dekoratív pincércsaj nem tudott angolul, de hogy mennyire sötét volt, az már
azért ütött. Petinek kihagyta a gintonikjából a gint. A srác ezt annyira zokon is vette, hogy amikor célzást
tettem a szépség és az ész szorzatára, blazírtan jegyezte meg, hogy a csajszi ahhoz nem elég szép.
Márminthogy ne csak negatív kitevőjű normálakban legyen felírható a szorzat.
De a koronát a fizetés tette fel. Az istennek sem értette, mit akarunk. Peti a világ összes nyelvén próbálta
értésére adni, hogy áfás számla... de sikertelenül. Végül megpróbálta kérni a főnököt, de azzal sem ért
célt. Utolsó szalmaszálként kértünk valakit, aki tud angolul. Erre a csaj elsietett és visszatért egy
kötényes feka mosogatósráccal. Buzgón törölgette a kezét a kötényében. Na, ő végre tudott fordítani. A

csajszi lelkesen bólogatott, elsietett, majd visszajött 3 darab számlával. Peti cégének a neve egyiken sem
szerepelt.
- Jó lesz - nyöszörögte elgyötörten Péter.
Utána elmentem egy kicsit internetezni, majd benéztem Mark Minasi előadására. Láthattam egy pályát
tévesztett embert: a fazon akkora komikus tehetséggel bír, mint ide Lacháza - és elhiheted, ez most nem
kis távolság. Csak hát, ez nem kabaré, hanem technikai fórum.
Előadás után még sétáltam egyet a környéken egyedül, fényképezgettem, majd elsétáltam a szállásra.
A bőrönd még mindig nem jött meg. A fürdőszobában steril csomagolásban fésű, borotvakészlet,
fülpiszkáló, fogkefe, fogkrém.
Mondtam én, hogy itt mindennapos a csomagelkeverés.
Elpakoltam, pihengettem. Szellemileg is: az egyik német csatornán South Park részeket nyomtak: Mister
Zylinder és “Oh, mein Gott, Kenny ist getötet. Du schwein!"
Stílusosan zárta a napot.

2007. NOVEMBER 13; KEDD
7.30-kor ébresztő, 8.05-kor már a konferenciaközpontban voltam, túl a reggelin. Hja, ha az embernek
nem kell arra pazarolnia az idejét, hogy a tükör előtt töpreng, mit vegyen fel... mert még mindig nem
érkezett meg a bőrönd a ruhákkal...
Reggel azon törtem a fejem, hogyan is lehet spanyolul a ‘jó reggelt!’. Sajnos nem jutott eszembe, viszont
innentől egész nap az EAV ‘Bon Giorno, John Porno’ című dalát dúdoltam magamban.
ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG, AZAZ ELSŐ ÁLTALÁNOS ELBIZONYTALANÍTÓ. FÁRASZTÓ
OSZTRÁK ZENEKAR.
Bazi nagyok a méretek: két sátor az udvaron - és ezek nem négyszemélyes kempingsátrak, hanem
böszme nagy, szétszedhető épületek. Az auditóriumba beleférne egy magyar focimeccs összes
szurkolója. Hülye vagyok, a teljes NB1. Magát a meccset meg le lehetne nyomni az ebédlőben.
Reggel 45 perc ment el azzal, hogy mindent elrendezzek: be tudjak lépni egy publikus gépbe - nem volt
olyan egyszerű - aztán találjak egy vécét, végül levadásszam, hol lesznek a mai előadások. A kávét már
futva dobtam be.
Az első szünet félórája azzal telt, hogy megpróbáltam legalább a szakmai részt felküldeni a webre a
PDA-ról. Nem jött össze. A kávé sem. Futás közben egy muffint dobtam be.
Mindenfelé tükrök, tükröző felületek. Baromira kell vigyázni, mert befordulsz egy sarkon és elsőre csak
az tűnik fel, hogy ‘nicsak, milyen jóképű fickó jön szembe’. Ennyiből kell kitalálnia az agynak, hogy
’stop, tükör’.
Ebéddel vigyázni. 13.00-kor már csak köret és ásványvíz volt. (Ki találta ki, hogy legyen lunch session
12.15-13.00 között?)
Félóra szünet, de semmire sem elég. A tömegben éppen el tudok jutni a gépekig, már indulhatok is
vissza, nem beszélve olyanokról, hogy vécé vagy kávé. Iszonyúan megszenvedem a laptop hiányát ráadásul szegény embert az ág is húzza, amióta Gaba frissítette a WordPress motort - az indulás előtti
napon - azóta nem tudok postolni a PDA-ról. A szálláson wifi nincs, csak kábel (a PDA elég hülyén
nézett a madzagra), illetve internet a tévéről, marha drágán, borzasztó billentyűzettel. Még
emailkezelésre sem jó. Így marad az előadások szüneteiben a rohangálás.

Egészalakos fekete férfikontúr tábla, ráírva: ‘Heroes happen here’. Mindez a klotyi mellé támasztva.
Chips. Rányomva, hogy prawn. Rák. Haha, kétszer nem szívom meg. Aztán amikor haza akarok hozni
egyet a családnak, már nincs.
Este GT Petivel bősz bugyivásárlásba kezd. Én még bízok benne, hogy megjön a csomagom.
Összeverődtem Lepenye Tamással, később még néhány emberrel, aztán bementünk a belvárosba
vacsorázni. Tamás elég hamar lelombozott: szerinte Barcelona legalább két hét, mire az ember lát is
belőle valamit. Egy nap... talán egy templomra elég. Borzasztóan kellemetlen, mert legalább 3 éve
hajtom, hogy kijuthassak, érdekelnek az előadások is, de a város legalább annyira.
Nehéz ügy.
A pincér - mondhatni szokványosan - nem beszél angolul. Érdekes tengeri kaják, de én maradtam a
borjúsztéknél, fekete borssal. Már mindenkinek kihozta, amit kért, amikor közölte, hogy az enyém
elfogyott. Kértem helyette valami birkát, de aztán mégis találtak borjút. Mindenki boldog lett, a pincér
briganti büszkén veregette a hátamat, felváltva ordítoztuk, hogy 'gracies'. Aztán az első bevágásnál
derült ki, hogy a pincér által ‘not finished’ állapot gyk. azt jelenti, hogy el se kezdték sütni a borjút. A
szélső két milimétertől eltekintve tiszta véres húst kaptam. A felét valahogy betermeltem, de aztán
feladtam. Hogy a francba bírták ezt az ősemberek? Az égegyadta világon semmi értékelhető íze nem
volt, csak az a puha, rágós valami.
Hazafelé sétáltam egy nagyot: a metróállomástól rossz irányba indultam el a Diagonale-n. Amikor
rájöttem, akkor azért elég vacakul éreztem magam: messze a szállodától, éjszaka, ismeretlen város
néptelen, nem túl bizalomgerjesztő negyedében... és tudtam, még ha vissza is érek, állhatok neki éjjel
kettőkor középiskolás módra bugyit, zoknit mosni... és reménykedni, hogy reggelre.. izé, aznapra
megszárad. De végre jó hír fogadott, a csomagom ott várt a szobámban. Egy járatot késett le, mégis,
több, mint egy nap kellett neki, hogy ideérjen.
Mondjuk még nem néztem át a cimkéket, merre járt.

2007. NOVEMBER 14; SZERDA
Az óra megbízhatóan csörgött fél nyolckor. Megnéztem a naptáramat, 200-as szintű előadás, Telefónia
alapok, IP, VOIP.
Nélkülem... döntöttem pillanatok alatt. Valószínűleg a félhármas lefekvés is belejátszott.
Fél kileckor zuhany, reggeli, majd bősz jegyzetelés a konferenciaközpontban. Persze ez is futva, mert
vécé, meg kávé, meg nemsokára kezdődik az előadás...sprint közben felkaptam egy csokis kroászont az
asztalról, 100 méterrel arrébb meg egy narancsjuice-t. Mint a biciklisek. Végülis... ezt a tempót is meg
lehet szokni.
Apropó, croissant. Töredelmesen bevallom, egész eddig nem tudtam, mi az, hogy croissant. Mert az,
ami otthon van, az csak formára hasonlít. A szállodában olyan finomat adnak reggelire, hogy
leírhatatlan: habkönnyű, puha, de egyben ropogós is - vétek lenne bármivel is ízesíteni. Nálunk viszont
a lisztfanatikusok vették át az uralmat.
SMS váltás GT-vel. Még a szállodában blogol. Gyűlölöm. Trikóban, alsógatyában... fotelben ülve,
kényelmesen... én meg fogcsikorgatva harcolok az idővel, a tömeggel, az ismeretlen gépekkel. De már
egyre többet fertőztem meg magyar billentyűzetkiosztással.

Aztán összefutottunk egy felejthető előadáson az auditóriumban. Ebéd. Ma már nemcsak köret jutott,
kaptam hagymás virslit is. Ellenben fantasztikus a saláta, van benne egy csomó ismeretlen zöld levél,
meg a lényeg: szeletelt földieper. Próbáld meg elképzelni a harmóniát: salátalevelek, káposzta, sóska,
eper, ezersziget öntet, grillezett zöldség, sült krumpli, hagymás virsli.
Ebéd után egy szerencsétlen előadás, majd 1 óra szünet. Végre utolértem magam. Sikerült posztolnom
is! Soha nem hittem volna, hogy egyszer a Technet blog meglehetősen bénácska szerkesztői felülete fog
megmenteni. Eddig szívtam vele IE alatt, szívtam vele FF alatt... aztán most a PDA Opera Mini
böngészője kiherél belőle minden extra funkciót - és így remekül működik. Nem kell a szünetekben
rohangálnom, csak felküldöm a szövegeket, majd az utolsó előadás utáni 15 percben gyorsan formába
öntöm.
Elkiabáltam. Délután már csak egy kövér dotnet errort kaptam, amikor be akartam lépni. Elküldtem
magamnak emailben, aztán majd átmásolom.
Riley előadásának 18.46-kor volt vége, legalább 5 perc, mire kiértem a folyosóra. A busz indul a közös
vacsorára 19.00-kor. A közös számítógéphálót zárják 19.00-kor. Eldönthettem, mit csinálok: elrohanok
bepostolni a napi adagot vagy elmegyek végre klotyira. Naná, hogy a blogolást választottam. A
rendszergazda már tépte ki a falból a kábeleket, amikor átrohantam a vécére. A telefon ugyan
folyamatosan csörgött, de vannak helyek, ahol az ember nem veszi fel. Végül elértem a második buszt.
Hatan ültünk egy emelt padozatú buszon.
Ahogy GT megjegyezte, végre a státuszunknak megfelelő kényeztetést kapjuk.
Az étterem... szintén élmény volt. Ez ugyanis egy _olyan_ étterem volt. Az a fajta, ahol esztétikus
tálalásban gyönyörű és finom ételeket kapunk: baromi nagy tányéron néhány bizbasz középen. Szóval
egy gourmand étterem. Szerencsére ravaszul több kört is kértünk az előételből, így nem sokkolt minket
padlóig, amikor megláttuk a főételt. (Valami kacsa hasaalja, sült krumpli, füge és egy barna jellegű
mártás.)
AZÓTA MEGTUDTAM, HOGY EZ A FAJTA ÉTKEZÉS A TAPAS - NINCS IGAZI FŐÉTEL, HANEM SOK-SOK
MELLÉKÉTELBŐL ÁLL ÖSSZE A MENÜ.
Nekem nagyon ízlett, de nem mindenkinek jött be ennyire. Mellé riojai bort iszogattam - egy kicsit talán
túl savas volt, de itatta magát. Desszertként vékonyra szeletelt ananászt kaptunk reszelt narancshéjjal.
Azt az embert, aki ezt reszelte, szívesen hazavinném általános szeletelőnek: tíz deka párizsi egy hónapig
kitartana. Szerintem a hatvanvalahány fős csoport desszertje kijött egy ananászkarikából. De baromi
finom volt ez is, és bármilyen furcsa, de a végén jól is laktunk. Pont. Nem volt az a megülős, eltespedős
jóllakottság, de jóllakottság volt.
Este utolért a takker bosszúja. Tegnap este már baromi fáradt voltam, lusta voltam kinyitni az éjszaka
érkezett bőröndöt. Ledobtam a koszos ruhát, lezuhanyoztam és ruha nélkül bújtam ágyba. Reggel - még
mindig ádámkosztümben - éppen azzal szórakoztam, hogy megpróbáltam leimádkozni a számzáras
lakatot arról a nyomorult bőröndről, amikor a takker be akart rongyolni takarítani. Éppenhogy sikerült
elhajtanom. Aztán valamikor csak bejött rendet rakni, de a minibárt dühödten nem frissítette.
Lőttek az esti sörömnek.
Holnap csavargás. Végre.

2007. NOVEMBER 15; CSÜTÖRTÖK
Nem is írtam még egy meglepő felfedezésről: a szállodában a svédasztalos reggelihez pezsgő is ki van
rakva. Nézegettem, nézegettem... de gyáva kelet-európai vagyok, nem mertem egyet sem elpukkantani
hajnali fél nyolckor.
Egyébként egyre újabb finomságokat fedezek fel az asztalon: most például a helyi sonkára álltam rá.
Egyszerűen tökéletes.
Tetszik a szálloda is. Végre nem az a semleges enteriör, mernek extravagánsak lenni. Mindenhol fekete
antracit burkolat van, opálzöld illetve füstüveg térhatárolókkal. Tetszik. Habár csak 4 a csillag, de össze
sem lehet hasonlítani azzal a cavtati, ötcsillagosnak hazudott szutyokkal.
Kilenc metróvonal van a városban. Mindenhol automata beléptetőrendszer. Nem ám idegen nyelveket
nem beszélő orkok próbálják saját zsebre megvágni a külföldit. (Belegondolt már valaki, a nyári
szezonban milyen hírünket kelti ez az akció a külföldi turisták körében?) Itt ugyanaz a jegy van buszon,
villamoson, metrón. Zónarendszer, azaz nem csak szóban bátorítják a jónépet, hanem a közlekedés
tényleg megfizethető. A metróállomások meg nem pályaudvarok, egyszerű vacak kis megállók... de
működnek. (Van olyan, ahol az átszállás egyik vonalról a másikra egy hatszemélyes lifttel történik.)
Első út: Sagrada Família (Szent Család) templom. Minden torony egy-egy szentet jelöl, persze a
főtornyok lesznek a főnököknek szentelve. Lesznek. Ugyanis a katedrális jó 50 éve épül. Kicsit lassan
haladnak, ugyanis csak a belépőjegyek bevételéből építik. Tisztán Gaudi tervezés, és ez meg is látszik a
részleteken: szinte minden elem természetes formára hajaz. (Nejnek van egy tippje, honnan nyúlták le
Galadriel palotájának díszletét a filmben - szerinte pont ilyen a fényképen az erdőt utánozó mennyezet.)
Az első liftnél tömeg, szerencsére előző este Szalontay Zoli elárulta a titkot, van egy hátsó lift is, a kutya
sem ismeri. Még a japán turisták sem. És tényleg. Lefelé tekergés a torony szűk járataiban. Kíváncsi
vagyok, milyen lesz, ha elkészül... talán a gyerekeim már látni fogják.
ÖT ÉVVEL KÉSŐBB JÁRTUNK ARRA A CSALÁDDAL. ADDIGRA OLYAN DRÁGA LETT A BELÉPŐJEGY ÉS
AKKORA HATALMAS SOR ÁLLT ELŐTTE, HOGY INKÁBB KIHAGYTUK. MAJD MEGNÉZIK MAGUKTÓL.
A Gaudi túra folytatódott, felmentünk a Güell parkba. Ez megint az a hely, ahol az embernek legalább
egy napot kellene eltöltenie, végigüldögélni az összes kőfotelt, bebarangolni minden zegzugot. De csak
esőben. Napsütésben ugyanis akkora a tömeg, hogy az igazán nyugodt üldögélés esélytelen. A
főlépcsőn lévő porcelángyíkhoz például képtelenség volt hozzáférni, a turistacsoportok sorbaálltak,
hogy körbevehessék. És akkor nem beszéltem még az iskoláscsoportokról. Mindez egy novemberi
hétköznap délelőtt.
Pedig megéri elmerülni a részletekben. Ekkor lehet észrevenni, hogy az oszlopok felső pillérei és a boltív
kövei teljesen ugyanolyanok, mint a mellettük álló kaktusz megmetszett leveleinek tövei. Hogy a
kerítések aprólékosan úgy vannak összerakva kövekből, hogy fafonatnak tűnnek.
Ellesett pillanatok rovat. Az oszlopcsarnokban romantikus ifjú pár. A fiú féltérdre ereszkedve
fényképezi az egyik oszlop mellett álldogáló szerelmét. Aztán egyszer csak egy hátsó oszlop mögül
előlép GT és éppen elteszi az elől hordott övtáskájába a mobilját. Mely mozdulat már pár méterről is
úgy néz ki, mintha egy kiadós brunyálás után a sliccét húzná fel. Úgy elképzelem Ramónt, ahogy
mutogatja majd unokáinak a fényképet Dolores nagymamáról meg mögötte a farkát igazgató kopasz
bengáról.

Innen beutaztunk a Catalunya térig, majd végigsétáltunk a Ramblán, egészen a kikötőig. A főtéren
éppen kommunista tüntetés volt, rohamrendőrök zárták le az egyik keresztező főútvonalat. Kicsit
furcsa volt látni azt a sok sarlókalapácsos vörös lobogót.
Rengeteg álló/mozgó emberszobor. Majd megszakadnak, hogy minél eredetibbek legyenek. Nekem
legjobban a ‘Schroedinger macskája’ kompozíció tetszett: egy diófa színűre festett kartondoboz,
odabenn valaki nyávog. Időnként, amikor gyanútlan ember sétál el mellette, hirtelen kicsapja az ajtót.
GT szerint hátulról jól bele kellene rúgni a kartondobozba, rögtön nem nyávogna annyit. Ha ezt
Schroedinger is tudta volna, nem itt állna ma a kvantumfizika.
A kikötőben semmi újdonság nem volt: sirályok, hajók, tenger. Mégis meg tudja fogni az embert: nagy
terek, pálmafák, a vitorlarúdak égnek meredő erdejével összesímuló Kolumbusz szobor, háttérben a
Montjuic sötét tömege, a magasban pedig a kötélpályán futkározó kabinok.
Egy helyen mégis láttam újdonságot. Egy mólószerű hídon mentünk keresztül. Pár lépéssel lemaradtam
a többiektől - tipikus fényképész szokás - és egy úriember rámszólt, hogy eddig és ne tovább.
Gondoltam, átfutok - de ekkor még határozottabban szólt rám... majd lezárt egy sorompót, keresztben
a hídon. Nem sokkal később egy pilléren elfordult a híd egy darabja és egy magasárbócos vitorláshajó
haladt át a belső kikötőbe.
Valami olasz étteremben ebédeltünk. Én marhasültet kértem sajtmártással, spenótos tésztával. Erre
tocsogósan nyakonöntötték rokfortmártással. Annyi sajt van a világon, annyiféle mártást rakhattak
volna rá... és csak ezt az egyet vagyok képtelen megenni. Most már pontosan tudom, hogyan éreznek a
környezetvédők, amikor a pakúrát vakarják az albatroszokról.
Ebéd után aztán csendespihenő. Jó időt mentünk, mert még így is el tudtuk érni 17.30-kor a Russinovich
előadást - és ez feltétlenül jó hír, mert a nagy variálásban ez volt az, melyet már nem tudtam sehová
átrakni.
A konferenciaközpontból kilépve belénktépett a szél. Aztán kiérve a felhőkarcolók szélcsatornájába,
annyira felerősödött, hogy járni sem volt könnyű. A sarki presszó pincérlánya a szél által szanaszét
kergetett székeket próbálta begyűjteni. Jó nagy területen szóródtak szét, pedig az acélvázas
műanyagszékek ránézésre sem tűntek könnyűnek.
Este pedig pihenő. Biztosan szép az éjszakai város, hívnak is csavarogni, de én most inkább pihenésre
vágyok. Olyasmire például, hogy addig üldögéljek a forró vízben, amíg úszóhártyák nem nőnek a
lábujjaim közé, utána meg spanyol popzenét vagy német South Park-ot nézzek a tévében. Kekszet, kólát
pakoltam az előadás után.
Négy órája megy a spanyol zenei csatorna. Bátran mondhatom, hogy nekik csak _azon_ jár az eszük.
Énekel valami hapsi, a háttérben ficereg, vonaglik egy erősen szexi nőstény. Vagy fordítva: énekel a nő,
a háttérben meg bárgyú-dögösen néz egy hím. A Manu Chao itt már heavy metalnak számít.
Holnap megint erős nap lesz: egytől egyig kemény, jó előadások.
Elalvás előtti check: minden töltőn van? Oké, akkor mostantól én is.

2007. NOVEMBER 16; PÉNTEK
A tízórai borecetes chips. Azért mindent én sem. Ennél valószínűleg még a keddi szárított rák is jobb
lehetett.
Bugyirózsaszínben világító üvegfal előtt volt csak szabad hely a szünetben. Felállás után
visszapillantottam: te jó ég, hogyan nézhettem én itt ki!
Ideje gondolni az otthoniakra. Az utolsó előadás után elsétáltam a közeli bevásárlóközpontba. Itt van
az alagsorban, rögtön egy bazinagy Mediamarkt mellett egy bazinagy helyi Auchan. (Az embléma
ugyanaz, de a név más.) Naná, hogy egyből a borokhoz mentem. Azt hiszem, nemcsak a magyar
közlekedésszervezőket küldeném ide tanulmányútra, hanem a magyar hipermarketek borfelelőseit is.
Először csak pakoltam, aztán megint pakoltam, majd elszégyelltem magam és visszafelé pakoltam.
Később megláttam egy helyi csókát, aki határozottan a középkategóriájú borok pultjához sietett,
ahonnan - anélkül, hogy a többi borra akár csak egy pillantást is vetett volna - lekapott egy üveget. Ez
az! - gondoltam - ebből nekem is kell.
Utána jött Nej. Elsétáltam a sajtos pulthoz. (Tudom, a legjobban annak örült volna, ha leakasztok egyet
a kisebb lakást betöltő sonkásrészlegben csüngő cuccokból - de a legkisebb kiszerelés a féldisznó volt,
azzal meg lehet, problémáim lennének a reptéren. Még kézipoggyászként is.) Így is berámoltam három
guriga sajtot. A hatvanféléből.
Jöhettek a kölykök. A csokispult is durva volt, olyan 50-60 számomra ismeretlen táblás bizbasz közül
válogathattam, volt közte minden: csokikba, tésztákba illetve egyfajta kemény puddingba olvasztott
mindenféle bogyó, mag, szárított gyümölcs. Hajigáltam ebből is bőven.
Aztán mentem fizetni. A biztonság kedvéért megmutattam a csajnak a kártyámat.
- No - közölte
- This is a mastercard! - szóltam rá, meglehetősen döbbenten.
- No mastercard!’ - tárta szét a kezét.
Bakker. Az Auchanban. Első gondolatom az volt, hogy belerúgok egy nagyot a kosárba, guruljon,
ameddig tud. Aztán kibújt belőlem a kelet-európai megalkuvó és visszaballagtam. Kerestem egy
vonalkódolvasót és elkezdtem átrendezni a kosarat. A három legdrágább bor vissza. Hüpp. (1999-es
cabernet sauvignon reserve, Raimat, 18 euro, duplahüpp.) A 12 tábla csokiból a hat legdrágább szintén
vissza, helyette jött négy olcsóbb. Két guriga sajt lecserél negyedgurigákra. Így már belefértem a nálam
lévő készpénz keretbe (100 euró).
Ugyanahhoz a pénztároscsajhoz mentem vissza. Amíg vártam az előző vásárlóra, átböngésztem a
pénztárgépet és egy helyen találtam rajta egy 1*2 cm méretű Mastercard illetve Visa emblémát.
- This is a mastercard sign - szóltan vádlóan a csajszira, miközben a bélyegre mutattam.
- Yes - mondta a szemérmetlen, fel sem nézve.
Megvártam, amíg bevitte a tételeket, majd elővettem a kártyámat.
- And this is a mastercard too! - közöltem vele határozottan.
- Yes - vonta meg a vállát és lehúzta.
Esküszöm, Magyarországon nem jön meg olyan hamar a visszaigazolás, mint ahogy itt megjött. Ha
ismertem volna azt a kifejezést katalánul, hogy “ugye, most boldog vagy", istenbizony használtam is
volna.
Füstölögve értem vissza a szállodába, ledobtam a cekkereket az ágyra, körbenéztem - és elnevettem
magam. A takarítónéni olyan szinten rakott rendet, hogy az éjjeliszekrényre hanyagul ledobott Pratchett
könyvet sarkosan egyenesbe fordította, majd a közepére precízen felállította a Nejnek vásárolt
hűtőmágnest.
1:1... egy hülye pénztáros vs egy játékos kedvű takarítónő.
Nem rossz hely ez.

Este háttérzenének megint ugyanaz a spanyol zenei csatorna.
Ezt nem hiszem el. Két kölyök énekesből álló csapat koncertklippje. A srácokból csöpög a nyál, ahogy
kell. Aztán mutatják, hogy egy biztonsági ember odasétál a közönségben egy csajhoz, kérdez tőle
valamit. A csajszi először ledöbben, majd kikerekedik a szeme és felkiált. Még én is le tudom olvadni a
‘Si!’-t a szájáról. És a biztonsági őr már kiséri is hátra.
Bakker, pályát tévesztettem. Mikor fognak értem ennyire rajongani, mondjuk egy jól sikerült
címtárkonszolidáció után?
A következő klip határozottan spanyol: egy görögdinnyébe petárdát dugnak, a dinnye ezerfelé robban.
Hol van már nálunk decemberben görögdinnye?
Később bementünk vacsorázni. Mint GT megjegyezte, most már kellene valami lazítás is, a vacsorához
hozzá lehetne illeszteni valami vadabb italozást. Oké, akkor fényképezőgépet nem viszek, döntöttem,
még véletlenül rálépnék a nyakszíjára hazafelé. A hét legrosszabb döntése volt. A vad italozás egész
pontosan egy üveg bort jelentett hármunknak, GT pedig megivott vagy 5 kólát. (Mondjuk, számomra
ez tényleg vad lett volna.)
Ellenben nem jöttünk egyből haza, hanem csavarogtunk az éjszakában. Olyan helyeken jártunk, hogy
fülem-farkam kettéállt. Csak csorgott a nyálam, ahogy néztem a többszáz éves tereket, a ravaszul
kivilágított boltíveket, tornyokat. Mind-mind ideális fotózandó objektum. Legszívesebben felmásztam
volna valamelyikre vonyítani mérgemben. Persze volt alkalmi koncert is, zajlott rendesen a péntek esti
élet.
Vadul hazajöttünk.

2007. NOVEMBER 17; SZOMBAT
Reggel fél kilenc van. Kilencre beszéltük meg a találkozót. A cuccokat már összepakoltam, a
takarítónőnek is rajzoltam egy mosolygó fejet valami papírlapra és odaraktam a könyv helyére.
A szokásos zenei csatornát nézem a tévén. Koncertklip. Két idősebb hapi énekel a frontvonalban, egyik
gitárral, a másik csak úgy, mögöttük zenekar. Az énekes egy benga magas hapi, a gitáros sokkal-sokkal
alacsonyabb nála. Lemegy a szám, a közönség tombol. Az énekes sugárzó mosollyal odamegy a
gitároshoz, hogy megköszönje neki - és mélyen lehajolva nyom egy csókot a másik _feje tetejére_.
Tízezer ember előtt. Mekkora szemétláda már!
Először nálunk csekkoltunk ki, aztán GT-éknél a Hiltonban. Ez úgy nézett ki, hogy én az összes
bőröndömmel megpakolva közelítettem meg a szállodát, intenzív pavlovi reflexeket váltva ki a
személyzetből. Az egyik a bőröndöt akarta kitépni a kezemből, a másik az oldalajtót nyitotta ki
szolgálatkészen, a harmadik felajánlotta, hogy hozza a bőröndszállító kiskocsit. Alig bírtam leállítani
őket... és még csak nem is sejtették, hogy mindössze a poggyászomat akarom berakni hozzájuk
megőrzésre. Ingyér.
Na jó, pisiltem is.
Kisétáltunk a tengerpartra. Gyönyörű látvány volt. Hosszú, homokos tengerpart, vadul tarajos
hullámokkal. Elsőre azt hittem hochdeutsch turisták fürdőznek odabent, de aztán összeraktam a
mozaikkockákat: nagy hullámok, neoprén ruhák, vasalódeszka - ezek szörfösök. Jóvanna,
novemberben.

GT és Peti annyira élvezték a látványt a tengerparton, hogy úgy döntöttek, nem jönnek velem hegyet
mászni. Úgy is mondhatnám, hogy nyulak voltak. Igaz úgy is, hogy engedték magukba szűrődni a zent.
(Volt egy kioszk, közvetlenül a parti homokban, órákig el lehetett üldögélni mellette.)
Úgy kezdtem hozzá a hegymászáshoz, hogy kerestem egy liftet. Az felvitt egy torony tetejébe, ahonnan
a hegyre vivő lanovka indult. Átúsztunk az öböl felett, becsúsztunk a Miramar szálloda alatti
végállomásba. Innen párszáz méter séta és máris elértem az újabb drótkötélpálya kezdetét. Azzal
felmentem az erődbe... és végre használtam is valamire a lábamat. Körbejártam rendesen. Teljesen olyan
mint a citadella, kerestem is azt az olajágat tartó acélnőcit. Aztán átváltottam kaland üzemmódba,
elindultam a másik oldalon gyalog lefelé. Útjelzőm az olimpiai stadion volt, oda is találtam simán,
köszönhetően annak a magas szobornak, mely az olimpiai lángot szimbolizálta. (Kopaszodó, ősz hajú
kortársaim emlékezhetnek is rá, ebben égett az az olimpiai láng, melyet égő nyilvesszővel gyújtott be
anno egy sportíjász.)
Szombat dél volt, zajlott most is némi sportélet: modellezők köröztek modellrepcsikkel, kicsit arrébb
meg modellautókkal raliztak egynéhányan.
A következő útjelzőim a Nemzeti Múzeum tornyai voltak. Kicsit furcsa volt felülről megközelíteni,
hiszen ez tipikusan egy olyan épület, melyet az egyszerű turista alulról pillant meg először, ahogy az
fölé magasodik.
Útközben betévedtem még egy eldugott kastély parkjába is. Volt ugyan őr, de rámosolyogtam.
A múzeum... impozáns. Meg a lépcsősor egészen az Espana térig szintúgy. A felső szökőkút végében
ott ült az adekvát spanyolgitáros hapi és játszott mindent, ami az eszébe jutott. Olyan simán csúszott át
Beethoven Örömódájából a Queen ‘Love of my life’ dalába, hogy alig érzékeltem az átmenetet.
A múzeum környékével ellentétben az Espana tér gusztustalan. Pedig van minden, ami a
nagyszerűséghez kell: körforgalom, szoborral a közepén, impozáns lépcsősor a hegyre, végén a
múzeummal, az út két szélén remek épületek, indulásképpen hatalmas obeliszkekkel, melyeket görög
tipusú oszlopsorok csatolnak be a térre... mégse fényképeztem egyet se. Mindenfelé fémkerítések,
parkoló autók, rengeteg busz, óriásplakáthegyek.
AMIKOR ÖT ÉVVEL KÉSŐBB ARRA JÁRTAM, ADDIGRA ELBONTOTTAK MINDENT ÉS KIFEJEZETTEN SZÉP TÉR
LETT BELŐLE.
Nem is időztem ott sokáig, lementem a föld alá. Mára még az olimpiai falu melletti parkot terveztem
be, de ezt az utat elcsesztem: ugyanis az olimpiai falu megállónál szálltam ki, a park bejárata viszont a
túloldalon volt, egy metróállomással arrébb. Éppenhogy odaértem, bekukucskáltam... aztán indultam
is vissza a szállodához, mert letelt az idő. Annyira mondjuk még nem, hogy ne szaladjak be a France
pályaudvarra Barnának néhány mozdonyt fényképezni.
Innentől semmi extra. Milánóban megpróbáltuk a levegőből kiszúrni, hol lehet az a Bermuda
háromszög, ahol a csomagok eltűnnek... de a repülőtérnél pontosabban nem tudtuk behatárolni.
Valahogy szóbakerült egy póló.
- Látod Tamás, elcseszted, nem vetted meg Barcelonában azt a pólót! - kiáltottam át neki a másik sorba.
- Melyiket? - kiáltotta vissza.
- Amelyikre az volt írva, hogy "fuck me, I am famous!"
Aztán viszonylag hamar rájöttem, hogy ez nem az a kifejezés, melyet egy nemzetközi reptéren kiabálni
illik.

Ugyan röhögcséltünk, röhögcséltünk, de a pesti konvejornál mindenkiben benne volt a drukk,
megjöttek-e rendesen a csomagok. És megint nem. GT meg én megkaptuk, Peti nem. Viszont egy piros
bőrönd ott körözött reménytelenül, miután már mindenki elment - szóval valószínűleg összekeverték
a két poggyászt.
Jótanács ingyen: ha nem szereted a meglepetéseket, akkor Milánó felé lehetőleg ne.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/BARCELONA2007

2008.04.14; HÉTFŐ
Fel egykor doltem vegul agyba, de fel kettokor meg ebren voltam. Aztan behoztam, mert az ejszaka
maradek ket orajaban annyira vadat almodtam, hogy ihaj. (Elkezdett razni a hideg es minden razasnal
egy csomo halott ember lelke aramlott belem. Emlekszem egy varronore, aki ult a tobbi novel es
szotlanul dolgoztak... illetve nagyon elesen emlekszem egy foldesurra, aki eppen estelyt adott.)
A repuloteren jol is esett egy kave. Mondjuk a korites... nem kicsit gaz. Sima kave: 510 forint. Hosszu
kave: 615. Jo dragan merik a vizet. Aztan az elottem levo kulfoldinek ugyanezt megszamoltak 3 euroert.
Hmm, a forintot is jo dragan merik. Kavetejszin viszont nem volt kirakva, amikor Attila reklamalt,
kapott egyet a penztarosno rejtett fiokjabol.
Ja, a technika ordoge velunk utazik. A repulogepen eltuntek a magyar ekezetek a PDA-rol.
Hapi negy sorral arrebb mar azelott horkolt, mielott a gep elindult volna. Hu, de laza.
Frankfurtban beultunk a 10 oras szekbe. Gyors leltarozas, mi van az egermoziban. Mar a multkori
utazason rajottem, hogy engem a nagy jatekfilmek nem igazan erdekelnek, sokkal inkabb a rajzfilmek,
igy irany a kids szekcio. Bakker, semmi nezheto. Akkor lessuk meg a felnott reszleget. Es igen! Itt van a
film: Rocky Horror Picture Show! Azt mondja, 10 ora az ut, az annyi, mint... kabe otszor tudom
megnezni. Kivancsi vagyok, a mellettem ulo hapi mikor huzodik felre a sok transzvesztitatol meg
buzulastol. Mondjuk eleg savanyu alak, eddig se enni, se inni nem kert semmit. Bezzeg en:
akarhanyszor elment mellettem egy stewardess, mindig kertem egy pohar vorosbort. Lehet, hogy a
negyedik ismetlesnel egyutt fogom ordítani Tim Curryvel, hogy fordítsuk vissza az idő kerekét? Lehet,
hogy a hapi nem ilyen utastársról ábrándozott?
Ha hiszed, ha nem, gépelés közben visszajöttek a magyar ékezetek. Kicsit kezdek hajlani a misztikum
felé.
Ha jól látom, kettővel előttem Gömöri Zoli linuxot telepít a székbe épített videoterminálra. Nem semmi
geek, még a repülőn sem bír magával. Vagy karakteres képernyőn nézi a videókat?
KÉSŐBB MEGTUDTAM, LEFAGYOTT A GÉPBEN A WINDOWS CE, DE AZTÁN A STEWARDESS GYORSAN
ÚJRABOOTOLTA A FOTELT.
Attila hátrafordult:
- Mit kértél: csirkét vagy tésztát?
- Vörösborhoz? Tésztát!
Voltam vécén. Ha jól láttam a térképen, akkor most már Grönlandon is hagytam nyomot magam után.
Megvan a szokásos “egész utat végighisztiző kisgyerek". Itt ül mellettem 1 méterre. Remélem tetszeni
fog neki a kedvenc filmem.
Pár órával később vagyunk. A gyerek immár ordítva hisztizik. A mellettem ülő hapi elfoglalta mindkét
karfát. Egyikkel sem lettünk barátok.

A végső lista:
- Rocky Horror Picture Show, csak kétszer
- Arany iránytű (szar volt)
- Alvin és a mókusok (nem bírtam végignézni)
- Peter Gabriel 1994-es koncert (nem is tudtam, hogy ez a pasi ekkora kakas).
Milyen durva már itt a végén: hátralévő távolság 350 km, hátralévő idő: fél óra.
Még csavartak néhányat a derék amcsik a kijutáson, de túléltük. (Az egyik kérdezőbiztos hót komolyan
megkérdezte, hoztam-e be zöldségeket? Mi lett volna, ha azt mondom neki, hogy van nálam három szál
petrezselyem meg egy marék halványító zeller?)
Aztán Zoli befuvarozott minket a városba. Ő ugyanis magáévá tette azt az amerikai szemléletet,
miszerint akinek nincs autója, az nem is ember. Ebből kifolyólag bérelt magának egy narancspiros Ford
Mustangot. Először ájuldoztunk, aztán felébredtünk. Egyszerű vacak Ford, sajnos semmi régi Mustangérzés nem volt benne ülni. Na de a bejövetel... én, mint aki már volt egyszer Seattle-ben, beültem
mitfahrernek, egy szalvéta méretű reklámtérképpel. És menetközben ránkszakadt az ég. (Már
Frankfurtban is ritka gusztustalan idő volt, de Seattle mindent vitt. Még most is ólomszürke minden,
akkor pedig jegesesővel kombinált vihar volt, majd beállt egy masszív, szeles, hideg eső.) Na, ilyen
körülmények között keresgettük a szállodákat - de végül meglett mindegyik.
Rövid ideig pihegtem: amikor dugdostam össze az elektronikát, leültem a földre... aztán úgy is
maradtam. Annyira jól esett csak ülni a puha padlószőnyegen... pedig ott volt egy bőr főnöki szék meg
két puha fotel... de a padlószőnyeg mindent vitt.
Legalább 20 percet ücsörögtem, majd összeszedtem magam és belevetődtem a lucskos, hideg városba.
Shoppingolni. Ugyanis csak a mai délután jöhetett szóba, meg talán a csütörtök délután... na de senki
sem hagyja szívesen utolsó napra a vásárlást. Természetesen az interneten kinézett fényképészbolt nem
létezett... de szerencsém volt, mert pont ott volt az a játékbolt, ahol tavaly az Xbox-ot vettem - és már
nem emlékeztem, merre is lehetett. Így viszont hamar kipipáltam a megrendelt játékokat.
Aztán a szállodában adtak egy reklámtérképet, azon megláttam egy fotóboltot, elrohantam, megvettem
az objektívet. A polárszűrőt nem, elég durván mérték. (150$ + 9% állami adó.) Még nekiindultam
megkeresni a másik kinézett szaküzletet, de ebben a nyomorult városban gyakorlatilag nincs jelezve a
házszám, ahhoz is tömböket kell sétálni, hogy megállapítsd, az adott blokkban csökken-e vagy nő a
számozás. Majd csütörtökön folytatom.
Még gyorsan regisztráltam, így már csak egy boltot kellett keresnem, egy közértet. Olyan szomjas
voltam, mint már régen. Sajnos a szálloda melletti bevásárlóközpontban nincs élelmiszerbolt. Van
viszont ajándékbolt: “Washington államban termett!" néven. És voltak borok. Gondoltam, ezt nem lehet
kihagyni. Oké, ez az állam nem a boráról híres, északra Brit Kolumbiával határos, nem sokkal később
meg már Alaszka jön... de azért próbálkoznak. Éppen kaján mosollyal nézegettem az üvegeket (legyen
elég annyi, hogy volt csipkebogyó ízesítésű rozé is), amikor odajött a tulaj. Nem cifrázta, tett egy
bizonytalan kört a kezével, majd egy határozott gesztussal jelezte, hogy ez mind szar. Arrébbsétált és
egy polcról leemelt egy klasszikus bordói tipusú küvét (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc),
származási hely Columbia Valley. (A címke szerint ez itt van valahol Portland mellett.) Nézegettem,
csócsálgattam, végül rábólintottam. 15 dolcsit megér a kísérlet. A hapi teljesen boldog lett, hogy
elfogadtam az ajánlatát.
- Becsomagoljam díszdobozba? - kérdezte
- Köszönöm, nem kell - válaszoltam.
- Nem ajándékba lesz?
- Nem.

- Meg fogja inni???? - nyílt kerekre a szeme.
- Bizony.
- Mikor?
- Lehet, hogy már ma este.
Na, ettől olyan jó kedve lett, hogy majdnem táncra perdült. Az ajtóig kísért, onnan kiabált, hogy reméli
ízleni fog a bor. Mit mondjak, most már vannak fenntartásaim.
Aztán akartam még valami szénsavasat is venni, de nem jött szembe semmi élelmiszerbolt. Végül egy
drugstore-ba mentem be, mert láttam, hogy a hátsó fal végig hűtő. Hát... nem gondoltam volna, hogy
az alkohol nem drog... mert semmilyen sörük sem volt. Viszont lehetőségem nyílt kipróbálni egy névről
régóta ismert italt, a rootbeer-t. Rengetegszer találkoztam már vele különböző karikatúrákban, de
élőben még soha.
Te ne tegyél ilyet. Kukoricából készült szénsavas üdítőital, karemellel megszínezve. Borzalmas volt.
Este még Welcome Dinner. Mit mondhatnék... mondjuk egy idézetet: "véget vetnek a zenének,
hazamennek a legények".
Volt némi fáradtság bennünk.
Este azért csak megbontottam azt a bort. Érdekes. Tömény megybefőtt, méz... annyira nem rossz... de
nem is bor.
AZTÁN SZELLŐZÖTT EGY NAPOT ÉS KIFEJEZETTEN KELLEMES, IHATÓ BOR LETT BELŐLE.

2008.04.15; KEDD
Valószínűleg az időeltolódásnak is lehet hozzá köze, de fél hatkor már ébren voltam. (Na meg az UPS
futárnak, aki nem mert bemenni a munkahelyem recepciójáig, inkább felhívott.)
Mivel eredetileg hatkor terveztem kelni, így lett egy extra félórám: szembenézhettem végre a szobai
kávéfőzővel. (Volt ilyen tavaly is, de mire szorítóba kerültünk volna, engem már kiütött a gyomrom;
dehogyis mertem volna kávét inni.) Nos, most én győztem. Éles logikával kitaláltam, hogyan kell
összerakni - és valami nagyon finom Starbucks kávét ittam, hajnali hat körül, a kádban. Igaz, itt már
nem igazán működött a józan ész, legalábbis a szappant simán belemorzsoltam a vízbe, azt hívén, hogy
fürdősó. De most komolyan, hogyan adhatnak olyan nevet egy szappannak, hogy ‘Heavenly bad’? Mit
mondjak, elég síkos lett a kád alja.
Hét óra körül leballagtam reggelizni. Burrito volt a menü, méghozzá nagyon finom... és nagyon
kompakt: a tésztába tojásrántottát, sült kolbászt (aka darált hús), feketebabot és cheddar sajtot
csavartak, ráadásul meglepő módon, a kolbász nem volt megcukrozva. Ezt akár otthon is be lehetne
vezetni... mondjuk a joghurt és zabpehely helyett.
Araszoltunk kifelé a busszal Redmondba... és úgy elgondolkodtam. Hogy miért látom most másnak a
várost, mint tavaly? Aztán rájöttem: egy évvel ezelőtt New Yorkból jöttünk - az után a város után Seattle
egy vidéki porfészeknek látszott. Idén egyből ide jöttünk - és most már látni ennek a városnak is a
szépségeit, az értékeit. (Mondjuk, így sincs túl sok.)
Mi furcsa van még a városban? Nem csak a szokatlanul magas épületek, hanem a Suzuki Swiftek és
Opel Astrák teljes hiánya. El se hinnéd, mennyire megszokja az ilyesmit az ember.
Megpróbáltam beizzítani a wifit a PDA-n. Kaptunk usernevet, jelszót, be is tudtam lépni, de valami
borzasztó lassú volt a kapcsolat. Zoli csak hülyeségből kipróbálta a tegnapi, konferencia központos
elérést. (A két helyszín között a távolság olyan 20-30 km.) Erre bejött neki. Jelszó nélkül. Gyorsan. Így

amíg a nagy többség a hártyavékony guest hálózaton araszolt, mi valami belső hálózaton szörföltünk
lobogó hajjal. Na jó, a Zolié annyira nem lobogott.
Ebédre négyféle köret: tésztasaláta, párolt brokkoli, rizs és tofu/krumpli valami édes szószban. Ehhez
képest hús csak egyfajta: alaszkai lazac. Tulajdonképpen nem volt rossz az a tésztasaláta sem. Zoli
szerint a lazac kifejezetten finomra sikerült, de csak azután, miután levakarta róla az édes szószt.
A délutáni Transport Rule előadáson közölték, hogy nagy változásokról nem lesz szó... Zolival
összenéztünk, irány a Company Store. A buszon felirat: "Elnézést kérünk, de a buszon nincs wifi elérés".
Mi, kelet-európaiak először azt hittük, hogy csak viccelnek.
Mindegyik társaság meg szokta lepni a saját MVP-it valami csacskasággal. Tavaly kaptunk egy navy
kék pólót. Idén meg egy 250 GB USB vinyót. Rágravírozva, hogy Exchange. Volt egy kis szájtátás.
Ma este volt a szűkebb körű vacsora, az amikor az egy csoportba tartozók vonulnak félre valahova. Idén
kihagytam... ezután Zoli is. Nem tudom... ez tényleg nehezen indokolható... de nekünk mintha alkatilag
nem menne az ismerkedés. Tavaly Subicz Petivel elmentünk, ácsorogtunk a tér szélén, kókadtan, mint
két kivert lófütty petrezselyemárus vénlány, álldogálltunk, álldogáltunk... majd hazajöttünk. Akik ott
voltak, szemmel láthatóan ismerték egymást, harsányan beszélgettek... mi meg elképzelhetetlennek
tartottuk, hogy csak úgy odamenjünk bárkihez is, hogy ‘Hi, Miki vagyok a hegyről - és te ki vagy?’.
De úgy általában sincs olyan nagy keveredés, legalábbis én nem látom. Anno az oroszországi kalandon
összevodkázódtam három emberrel, akikkel minden ilyen összeröffenésen váltunk pár barátságos szót
- és ezzel a teljesítménnyel én már kifejezetten a barátkozgatós magyarok közé tartozom.
Essen pár szó a közlekedésről is.
Fura hely ez. Most, miközben írom a bejegyzést, egy hidroplán száll le az orrom előtt az öböl vizére. A
szállodai bejárat felett megy el egy nyeregvasút a Tűhöz. Tegnap pedig itt csattogott el az úton egy
otromba nagy kétéltű (víz+szárazföld) jószág. Mondjuk, ezen a környéken dugóban kifejezetten
praktikus lehet. (Remélem, nem a folyamatos eső miatt állította össze egy helyi Mr. Noah.)
Hát, igen. Frankfurtban csak grafitszürke volt az ég, de ez Seattle-ben ólomszürkére változott: eleve már
jégesős felhőszakadás várt, azóta pedig egyfolytában dől az eső az ólomszürke égből. Szerintem a Nap
már rég elhagyta a Naprendszert, csak a felhők miatt nem vesszük észre. Rossz rágondolni, hogy
kifoghatunk ilyen időt a Yosemite parkban is. Mondjuk, fel vagyok készülve erre az esetre is, de nem
lenne öröm.
Pihegtem egy kicsit, majd felébredt bennem a kalandféreg. Itt vagyok több, mint 10000 kilométerre a
lakásomtól, egy idegen városban és csak netezgessek? Ráadásul van egy vacsi új objektívem és még
meg sem hajtottam.
Na meg rágcsálni is tudtam volna valamit, mondjuk egy sör mellett. Hajrá.
Aztán ahogy kiléptem az ajtón, nyakamba szakadt az eső. Morogva visszacsomagoltam a
fényképezőgépet a hátizsákba. Keressünk kocsmát. Nem hiszed el, nem találtam. Tulajdonképpen
Seattle belvárosában vagyunk - és nincs olyan kocsma, ahová szívesen benéztem volna. Két szimpatikus
pizzázó mellett is elmentem - mindkettő be volt zárva. Gyorsétterembe meg inkább nem. Menetközben
már kezdtem megalkudni, gondoltam, jó lesz egy bolt is. Veszek sört, valami sós rágcsálnivalót, aztán
visszamegyek a szobámba. Nos, bolt sincs. Döbbenetes. Végül eszembe jutott egy, jó messze, fent a
domb tetején. Felmásztam, de hétkor már bezárt. Visszamehettem volna a szállodába, le a bárba és
vacsorázhattam volna, de... hogy is mondjam... pontosan úgy éreztem magam, mint aki
harmadosztályon éli az életét, aztán hirtelen az első osztályon találja magát. Nagyjából természetesen

mozgok a szállodában - legalábbis remélem - de elképzelhetetlennek tartom, hogy annyi pénzt
csengessek ki saját zsebből, amennyit egy szuperluxus első osztályú szállodában elkérnének egy
vacsoráért. (Ember, nem csak fürdőköntös van a szekrényben, hanem vasaló és vasalódeszka is.
Gondolom, a szobalány csöngetésre jön és vasal.)
Szóval se kocsma, se közért. Végül belefutottam egy gyógyszertárba, az legalább kilencig nyitva volt.
Vettem egy üdítőt (Dr Pepper, azt már legalább ismerem, meg szeretem is), meg kerestem valami sósat.
Mogyoró. Az tuti. Meg is találtam. Volt mézben forgatott, volt édes szósszal leöntött. Sósból csak egy
kiszerelés létezett: a másfél kilós. Végül bedobtam egy zacskó mexikói csipszet, az valószínűleg nem
cukros.
Nem volt az.
Először is jött ugyanaz a kukoricaíz, mint a tegnapi üdítőnél. Csakhogy ez csípett is. Nem vicceltek,
amikor rávésték a zacsira, hogy spicy. El is fogyott hozzá egyből a hat deci bambi. Mondjuk, a rágcsálás
mögött az volt, hogy gyomorégésre kellett volna valami száraz anyag... hát... meglátjuk.
De legalább a szálloda előtt este már tudtam fényképezni. Egyelőre el vagyok ájulva, egész meggyőző
az obi fényereje... pedig sokkal nagyobb tartományt fog át, mint a kitobjektív.
Aztán már utólag, itthon, nem győztem verni a fejemet a falba. Ilyet még egyszer nem szabad csinálni.
Új objektívet, polárszűrőt élesben bevetni, olyan helyszíneken, ahová nagy valószínűséggel soha többet
nem tudok visszamenni, mindezt úgy, hogy semmi lehetőségem nem volt a kontrollra... nagy dőreség.
A képek egyharmada ment a kukába. A fényképezőgép kijelzőjén még jól néztek ki, a laptopra meg
ugye nem tudtam felmásolni az USB chip elszállása miatt... pedig akkor kitapasztalhattam volna az új
szet beállításait. Oké, maradt így is elég kép... de bosszantó.

2008.04.16;SZERDA
Italhűtőben vegetable juice. Gondoltam, csak kipróbálom. Kár volt. Ez tkp pikánsan fűszerezett
paradicsomital. Gondoltam, lefényképezem. Erre a takarító elvitte a szünetben. Márpedig még egyet
nem iszok meg a fénykép kedvéért, ebbe is majdnem belehaltam.
Ebéd után séta. Bátorfi Zsolt megmutatott néhány érdekes helyet, a legendás 1-es épület, 2-es épület ezen át is vonultunk - parkok, szökőkutak. Már most szólok, hogy mammutfenyők ugyan vannak, de
ezek igencsak bébi korúak. (Nem egy giant sequoia egyik sem.) Nagyjából sima fa méreteket kell
elképzelned. Viszont vannak kellemes részek. Ebédidőben egy alkalmazott futócuccban tekert a
parkban. Az épületeken belül viszont Armageddon: szűk, ablaktalan lyukakban irodák. Állítólag ki kell
érdemelni az ablakos szobát. Office Spaces.
Az 1-es és a 2-es épület közötti tó neve Bill-tó. Amikor még csak ez a kettő épület volt a Microsoft,
feljegyezték, hogy Bill és Ballmer egy-egy jól sikerült üzlet után belevetődtek a vízbe.
Exchange Web Services-ről beszél egy nagydarab fazon. A terem félig van. Aztán megjön a busz a
Company Store-ból, bedől a terembe 30 ember. Előadás közben. Valahogy nem érzem a feszült
figyelmet a teremben.
Na, ami katasztrofális, az a klotyihelyzet. Irgalmatlan sokan vagyunk, de vécé alig, az is olyan, hogy két
piszoár, két beülős. Direkt előadás közben szöktem ki, bementem, de minden foglalt volt. Egyedül az
akadálymentesített klotyi tátongott üresen a férfirészlegen belül. Hát, illik, nem illik, besurrantam.

Azért elég kicsi az esélye, hogy bárkit is feltartanék. Elvégeztem, kijöttem. Nos, egyszerre durván 10
épületben mennek a programok. Egy, csak egy tolókocsis MVP van: de ő ott üldögélt a fülke ajtaja előtt,
meglehetősen mogorva arccal. Sorry - vörösödtem fülig. Most rontottam el a karmámat.
Utolsó előadás: hűtlenek lettünk az Exchange-hez; ránézésre valami nagyon gyenge dolog jött volna.
Inkább átsétáltunk Zolival egy Softgrid előadásra. Nagyon szigorúak voltak, bejáratnál igazoltatás, meg
belépő kitöltés, aztán felkísértek egy nem túl nagy szobába. Velünk együtt érkezett 4 db. Softgride MVP,
mindenki boldogan üdvözölte őket, ránk egy kicsit furcsán néztek. Voltunk vagy tizenketten a
teremben, ebből az előadásnál derült ki, hogy a fele Softgrid-es ember: project manager, tesztelő,
fejlesztő. (A maradék négy meg az MVP.) Egy pillanatra meg is illetődtem: ha itt átmennek interaktívba,
akkor elég hülyén fogom érezni magam. De nem, az előadóból előtört a szónoki vér, mély átéléssel
végigüvöltötte a félórás bevezető előadását. Utána meg jött a Q+A szekció. Végülis... élmény volt, meg
el is hangzott egy-két újdonság, az Exchange-hez képest egész biztosan jobban jártunk.
Autók: azt értem, hogy a fehér az új fekete, oké. De akkor a szögletes az új gömbölyű. Rengeteg
szándékosan bumfordi, szögletes autót látni. Meglepően sok a Honda és a Toyota Prius. A
lelkiismeretlenyugtató autó. De élmény nézni a járgányokat: itt nem szőröznek annyit a
forgalombahelyezéssel, mint mifelénk. Ha fogsz egy fürdőkádat, rádobsz négy kereket és átmész a
fékpróbán, már kapod is a rendszámot. Ebből kifolyólag tényleg virágzik minden virág.
Este karaoke a Space Needle tövében. Abszolút nem érdekelt, aztán úgyis Attilával akartunk sörözni
menni valamikor, felhívtam. Ő még ilyenen nem volt, menjünk mégis el. Elmentünk, Zolival
hármasban. Háát... élő zene volt, nem volt karaoke monitor, a jelölteknek igazi zenekarral a hátuk
mögött kellett próbálkozniuk. Ehhez képest az első alak úgy lenyomta a Hotel Californiá-t, hogy még
Don Henley is megnyalta volna utána a tíz ujját. Később kiderült, hogy ez volt a csúcs, innentől már
csak mélyrepülés jött. Ja, meg a Netacademia zenekar. Sajnos ők csak a stúdióban nyomták, így amíg ki
nem jön az anyag cédén, addig nem tudhatunk róla semmit.
Aztán találtunk a parkolóban kint egy sátrat, kaja volt, bárpult volt, zene szerencsére nem. Elvoltunk.
Zoli a nyers vörös tőkehaltól ájult el, én a hurkapálcára szurkált vörösboros pácolt marhahústól. De
nem maradtunk sokáig, este tíz körül hazasétáltunk.

2008.04.17; CSÜTÖRTÖK
Életmódbefolyásoló találmány: kupak a kávéspoháron. Hogy miért? Mert így a csóka legyártatja az
italát valahol, rányomják a kupakot - és már mehet is. Teljesen normális a kávéspohárral utcán sétáló,
buszon, liftben utazó ember. Az irgalmatlan hosszú kávé sok is, forró is, senkinek sincs annyi ideje,
hogy megvárja, amíg kihűl - ezért inkább mindenhová cipelik magukkal.
Marci mesélgetett a Starbucks könyvből dolgokat. Hogy azzal futottak be, hogy otthonosabbak akartak
lenni, mint az emberek otthona; emlékeztek a vevőkre, az ízlésükre, a szokásaikra.
Erre elmeséltem, hogyan nézett ez ki nálunk az évezred elején.
A KÜLVÁROSBAN DOLGOZTAM ÉS NAGYON NEM VOLT MEGOLDVA AZ ÉTKEZÉS. EGYSZER NYÍLT EGY
FORNETTIS BÓDÉ NEM MESSZE TŐLÜNK. KIMENTEM, VETTEM EZT-AZT. MÁSNAP DÉLBEN IS UGYANÍGY
JÁRTAM EL. HARMADNAP MEGINT KIMENTEM. AZ ELADÓ MÁR ISMERŐSKÉNT KEZELT:
- Á ÜDVÖZLÖM, URAM! MIT PARANCSOL?
- 30 DEKA POGÁCSÁT.
- MÁR MEGINT? EL FOG HÍZNI!

Na, oda sem mentem többet.
Seattle nem egy bicikliparadicsom: például bemegyek a konferenciaközpontba, a földszinten. Aztán
felliftezek a negyedikre, mert ott van az MVP buli. Mivel meleg van, kisétálok az épület túloldalán lévő
ajtón... egy parkba. Erről az oldalról ugyanis a negyedik emelet a földszint.
Gyümölcstál reggelire: eper, feketeszeder, hatalmas fürt szőlő, ananásztömbök, sárgadinnye, mangó.
Édes istenem... egyik finomabb, mint a másik. Szedtem is egy nagy tányérral, le van szarva a hasmenés.
Aztán záró keynote. Késve érkeztem, nem maradt sok hely, de bátran beültem a fotós helyre: az első sor
elé/mellé, a földre. Az új obival kifényképeztem Ballmer orrából a szőrt. Ez a hapi tényleg egy bomba,
akkora energia szorult bele, hogy hihetetlen. És rettenetesen profi tömegmanipulátor. Például egy
kérdező kérdezett valami vadat. Ballmer profi volt, nem vágta rá, hogy ezt így, vagy úgy akarjuk ehelyett megszavaztatta a közönséget, ki mit szeretne. Azaz nem ő mondta meg a kérdezőnek, hogy
'hülye vagy, fiam, ülj le' - hanem a közönséggel mondatta ki.
Ebéd: ha az van egy üvegre írva, hogy tabasco sauce pepper, akkor nagyon vigyázz. Először is nagyon
vékony sugárban jön. De jön. Ne próbálgasd sokáig, hogy ez most jön-e vagy sem. Másodszor, nem
viccelnek, ez tényleg pepper. Ráadásul ha feketebab salátára (kaliforniai paprika, salétalevél, hagyma
és rengeteg feketebab) borítod, akkor felkészülhetsz rá, hogy izgalmas perceid lesznek este a mosdóban.
A technika ördöge szopósszájú piócaként tapad rám. A PDA ugyan meglepően jól működik, ezzel
szemben a tabletpc eleinte ráállt a napi 2-3 kék halálra, végül ma, vagy 10 után végképp elérhetetlen
lett: amint belépek, pár másodperc és elszáll, a w22n61.sys-re hivatkozva. Ha lenne
internethozzáférésem, nyilván meg tudnám nézni, mi ez... ha lenne.
Aztán csak kinyomoztam: ez a wifi kártya drivere. Remek. Otthon telepíthetem újra.
Négy napja ólomszürke a város. Ugyanilyen volt tavaly is. Kíváncsi vagyok, a helyiek ismerik-e a napot,
vagy ha egyszer megjelenne, sikítva menekülnének vissza a lakásaikba? Eleinte úgy képzeltem, csak
lennie kell errefelé napnak, hiszen láttam két kabriót is... de aztán eszembe jutott, hogy a tulajdonosaik
lehetnek inuitok is.
Ebéd után indult a long run: beszerezni mindent. És igen, a hős apa be is szerezte. Találtam egy másik
játékboltot, ahol megvolt a hiányzó XBOX játék. Ugyan kigyalogoltam a világból, de megvettem 100
dolcsiért a B+W polárszűrőt is. Végül körbegyalogoltam háromszor Seattle belvárosát, de a
nagylánynak is lett megfelelő Converse cipője. Kettő. Pár.
Ami viszont tényleg hihetetlen: bokáig lejártam a lábamat a városban - és sehol sem találtam
élelmiszerboltot. Kénytelen voltam megint a gyógyszertárban üdítőt meg csokit venni. Sör és mogyoró
helyett.
Este még könyvesbolt, el kellett költeni a Microsoft Magyarország gáláns könyvutalványát. Igen,
persze, jól sejted: Pratchett/Kidby album meg karikatúra kötetek. Végül este egy vacsora: Barcelona óta
óvatosan járok el, teljesen átsütött sztéket kértem, na meg alaszkai porter sört. Meglepően kellemes volt.
Ja, hogyan találtunk kocsmát? Álltunk Petivel, Attilával az utcán, töprengtünk merre menjünk. Attilával
ketten mindenképpen sört akartunk inni, de vajon hol lehet ebben a városban olyan hely, ahol nem csak
Bud-ot mérnek? Aztán amíg ott álltunk, Attila szúrta ki, hogy az egyik mozgóreklám gyanúsan
sörszínű. Aztán megjelent a felirat: “Idebent 160 féle sört csapolnak". Hoppá. Bementünk. Mit mondjak,
érdekesen nézett ki a pult: a mögötte lévő falon tényleg fel volt szerelve 160 sörcsap. És nem az alaszkai
porter sör volt a legegzotikusabb - de az indián sörökkel inkább nem kísérleteztem. (Eszembe jutott
Pratchett Ló Törzsének a söre.)

2008.04.18; PÉNTEK
Reggel 10-re beszéltük meg a találkozót, kilenckor indultam neki. Még ki kellett csekkolnom, fel kellett
másznom a böszme nehéz bőrönddel a dombra... aztán az egész megvolt 11 perc alatt. Ott álldogáltam
kilométerkőként a sarkon. A biztonság kedvéért Zoli átvett egy adag könyvet. Aztán Attila talált egy
buszt, ami egyrészt kivitt a repülőtérre, másrészt visszament a szállodámhoz, felszedni az ott
várakozókat. A csikorgás nem a fék, hanem a fogam volt.
Sem a becsekkolás, sem a biztonsági vizsgálat nem volt izgalmaktól mentes, ráadásul idővel is szűken
álltunk. Tegnap ugyanis megpróbáltam online széket foglalni, de baromira nem sikerült: azt mondta a
program, hogy már nincs hely a gépen. De végül minden sikerült, éppen elértünk mindent, a csomagom
is vette a belföldi súlylimit akadályt. (Másfél kilóval lett könnyebb, mint a plafon. 3 kiló könyvet adtam
át Zolinak. A legkisebb is számít.) Aztán persze meglett a megoldás: az online check elején volt egy
kérdés, hogy fizetnénk-e többet, nagyobb lábtérért? Természetesen azt mondtam, hogy nem. (Plusz 30
dollár... miközben nincs két óra az út.) Ezután nem maradt foglalható hely - de amikor a hölgy próbált
jegyet adni, kénytelen volt a drágábból. Persze felár nélkül. Szóval economy plus. Ami egészen
pontosan annyit jelentett, hogy a szárny fölött, a vészkijáratnál. Azért durva. Európában ezek az ülések
nem felárasak.
MA MÁR IGEN.
De nem morgok, nagyon pöpecül ment minden. Egyből eligazodtunk a repülőtéri vonaton, a metró
átszállás (BART, Bay Area Rapid Transit) sem okozott problémát. Úgy azért belegondoltam, fordítva
milyen lehet: leszáll a turista Ferihegy kettőn, a 200-as buszzal beutazik Kőbánya-Kispestre, átverekszi
magát a szarban-hugyban fetrengő hajléktalanokon, végül szembetalálkozik a csak magyarul beszélő
ork hadsereggel a metróbejáratnál. Meg a működésképtelen jegyautomatákkal.
Na mondjuk itt sem fenékig tejfel minden, ha a városban csak egy picit is lassítasz, egyből rádtapad egy
meghatározhatatlan kinézetű alak, hogy gimmimani. Őrültből is volt szép számmal, a legaranyosabb
az volt, aki két hatalmas táblát cipelt, rajta szájbarágósan elmagyarázva, miért a heteroszexualitás az
igazi.
- Istenem, elege lett a buzulásból - vigyorodott el szélesen Attila.
Ehhez azért tudni kell, hogy San Francisco-ban van a világ legnagyobb homoszexuális közössége.
Na de vissza az időrendbe. Becsekkoltunk, felcuccoltunk - és teljesen kellemes kép fogadott. A szoba
tiszta, a szálloda kívül-belül tipptopp. Az egyik utcán kicsit tényleg sok volt a lepusztult alak, de
ezeregy másik úton is haza lehet jönni. Rögtön első este teszteltük is az éjszakai életet, nincs vele semmi
baj.
KHM. VALÓSZÍNŰLEG SZERENCSÉNK VOLT. PÁR ÉVVEL KÉSŐBB SZEMBESÜLTEM VELE, HOGY SAN
FRANCISCO LEGROSSZABB HÍRŰ NEGYEDÉBEN - TENDERLOIN - LAKTUNK.
Szóval ledobáltuk a cuccot, pihegtünk egy kicsit, majd irány a város. Engem eleinte baromira zavart a
tömeg, az állandó lökdösődés, a koldusok... de aztán belerázódtam.
Nem kicsit lendített a helyzeten, hogy a kínai negyedben egy autentikus étteremben - rajtunk kívül nem
volt bent fehér ember - ittunk két sört, meg ettem egy nagyon finom currys marhát. Meg Attila
tányérjáról az eperlekváros sült csirkét. (Ezt is meg lehet szokni. Most éppen sajtos, kecsapos
agyoncukrozott csipszet rágcsálok, mellettem közepesen édes sör van. Először fel sem tűnt.)

A kínai negyed után lesétáltunk a piramishoz. (Transamerican Pyramid - eredetileg ezt szánták San
Francisco szimbólumának, de a Golden Gate mellbedobással nyert.)
Innen továbbmentünk a kompkikötőbe. (Tudtad, hogy a kompcégek anno milyen alattomos
módszerekkel akadályozták a híd megépítését?)
A parton pálmafák, oldtimer villamosok, óceán.
Onnan cablecar-ral - a helyi sikló - felmentünk a Nob Hillre. A ‘fel’-t tessék szó szerint érteni, hihetetlen
meredek utakon kapaszkodtunk fel. De ez az egész óvárosra jellemző: meglehetősen durva
meredekségű hegyek vannak. A várostervező jó német mentalitással azt mondta, hogy márpedig itt
sakktábla jellegű város lesz, függetlenül attól, hogy mekkora hegyek vannak a félszigeten. Az is lett,
szerpentin nincs egy gramm sem - de hogy a gyalogosok és kerékpárosok miket szívhatnak...
Szürkületkor egy szétesett, baromi ronda félvér nő botladozott velünk szemben jobbra-balra a járdán,
miközben ábrándos szemekkel dúdolta: "just you and me..." Jaj.
Mire visszasétáltunk a szálláshoz, ránk is sötétedett. de nem mentünk fel, futottunk még egy kört. Igen,
jól sejted, vészesen leesett a sörszintünk, sürgősen pótolnunk kellett. Seattle-ben élelmiszerbolt nem
volt, itt viszont kocsmák terén van némi hiányosság. Elég hihetetlen, de nem igazán találtunk normális
helyet. Végül beültünk egy lepusztult art reggeliző jellegű helyre, kaptunk édes sört, romlott sört meg
borzasztó szar kukoricacsipszet.
Végül maradt a bót, normális - édes - sörrel és normális - édes/sós - csipsszel.
A szoba... estére bevadult. Már délután is mutatott furcsa jeleket... például, amikor felkapcsoltam a
villanyt a klotyiban, beindult a rakéta... legalábbis annak tűnt az a borzasztó durva, erős hang, ami
valószínűleg a szagelszívóból jöhetett. De mire hazaértünk... a plafonlámpáról kiderült, hogy egyben
ventillátor is - és a szobainas be is kapcsolta. Emellett rányomták a fűtést a csotvasz radiátorra (bakker,
nem ám a falnál van, hanem befordították a térbe, a csövekkel együtt), és annak a biztonsági szelepe
komplett operaáriákat fingorászott ordítva az éjszakába. Na, itt végre hasznát vettem a
vegyészdiplomámnak, rávetődve hatástalanítottam.
Még begyűrtem az édes csipszet az édes sörrel - aztán szunya. Holnap igazán erős nap lesz.

2008.04.19; SZOMBAT
Döbbenetes, mennyire híján vannak errefelé az emberek a kreativitásnak. Seattle-ben kerestem Harry
Potter Xbox játékot. Bementem a boltba, megkérdeztem: 'do you have harry potter Xbox game?' Nem
értették, csak néztek értetlenül. Én meg nem tudtam máshogyan kérdezni. Herri - szögeztem le - Potter?
Még mindig nem értették. Aztán az egyik a fejére csapott: heripóter? Yes, yes - bólogattam. Csesszétek
meg az ellopott ‘t’ betűtöket.
Aztán ugyanez szószerint megvolt a második játékboltban is.
Ma reggel meg pizzát kértem reggelire:
- I want a breakfest pizza!
Nagy büdös értetlen nézés. Pedig ilyen néven szerepel az étlapon.
- Bre-ak-fest pizza - mondtam lassabban.
Továbbra is értetlen nézés. Végül a csajszi a fejére csapott:
- Ah, pizza?
Még csak nem is érzékeltem kiejtésbeli különbséget.

(Mondjuk pizza... tepsiben kisütött reszelt krumplira - hash brown - pakoltak rá szalonnát, darált húst,
gombát, sajtot majd tojásrántottát. Nem volt ugyan rossz... de pizza?)
Aztán jegyvásárlás. Az egy napos jegy 11 dollár. Attila adott egy huszast, meg hozzárakott 1 dollárt,
hogy könnyebb legyen visszaadni. A faszi morogva visszalökte az egy dollárt, hogy elég lesz a húsz is.
Majd leszámolt vissza kilenc darab egydollárost.
Az ilyet a Teleki piacon úgy átvágnák, hogy azt se tudná, hol van.
Van egy néger hapi, a neonzöld ‘jesus christ lives you‘ táblával már kora reggel kint lófrál a
metróállomásnál. Késő estig.
- Huh, ezt nagyon meggyőzhették - jegyzem meg.
- El van hívatva. Úgy könnyű - fűzi hozzá Attila.
Kezdtünk a Golden Gate parkban. A neve ellenére semmi köze sincs a hídhoz. Ez egy meglehetősen
széles csík a félszigeten, mely mindenféle parkokat, tavakat tartalmaz.
Mivel úgyis errefelé kell átszállni a híd felé menő helyijárat (MUNI) buszra, csavarogtunk egy jót a
parkban is. Bőven megérte. Maga a park sem volt csúnya, de volt benne egy kis ékszer: egy japán teakert.
Kicsi, finoman kidolgozott, miniatűr remek. Olyan intenzív virágillat lengte körül, mint egy temetőt.
Mellette terült el egy amerikai botanikus kert, naná, hogy oda is bementünk. Nagy és esetleges. Ha nem
láttam volna előtte a japán változatot, azt mondanám, nagyon szép. Így csak olyan kellemes.
Aztán katasztrófaturizmus. Még a parkban voltunk, amikor folyamatos, intenzív szirénázás töltötte be
a levegőt, de már percek óta. Kiértünk, láttuk, hogy egy csomó tűzoltóautó áll egy ház körül, amelyből
dől a füst. Naná, hogy körbelihegtük, lefényképeztük.
Innen átszálltunk egy másik buszra, irány a Golden Gate. Oda is értünk, meg is csodáltuk, tényleg
impozáns. Hogy ne csak ennyivel legyen elintézve, elmesélem, rengetegen ugrottak eddig le a hídról
öngyilkossági céllal. Két ember úszta meg élve a próbálkozást - ebből az egyik később újból
bepróbálkozott, immár sikeresen.
Begyalogoltunk a híd közepéig, lőttük a fotókat, ahogy kell.
Utána újból busz, Fort Mason. Ronda, megkerültük.
És egy váratlan meglepetés: a Fisherman Wharf. Pezseg az élettől.
Hajók, tengeralattjárók, seefood mindenfelé. Pedig be sem volt tervezve, hogy ide jövünk - és eddig ez
a legjobb hely a városban.
Egy óra körül menetrendszerű sör a kikötőben. A kocsmában 68 fajta sör, természetesen 68 sörcsap.
Attila lazán: - Kérek egy sört.
A pincércsaj meg csak nézett hülyén, hogy jó-jó, de milyet?
Attila hosszas tűnődés után: - Világosat.
Így már csak negyven lehetőség maradt.
Én a változatosság kedvéért alaszkai amber bock-ot választottam: bár az első korty savanykásra sikerült,
de utána hamar ráhangolódtam. Remek sör... remek időzítés.
A kocsma után maga a wharf - a főtt rákok hazája. Mint nálunk a lacipecsenyés a piacon, csak itt
többszáz méter hosszan rák és rák és rák. Attila vett is egy kisebb darabot.
Én odamentem egy pulthoz: - I want a pizza without crab!
Azt hittem, legalább elmosolyodnak - de nem értették a kérdést. Bakker, megint biztos másik zé betűvel
mondtam a pizzát. Aztán mutogatással csak sikerült megértetnem magam. Kaptam is egy szeletet,
baromi drágán, ráadásul olyan minőségben... egy olasz zokogva borult volna az asztalra: három centi
vastag kelt tésztán néhány szelet szalámi meg valami csenevész sajt.

Attila még küzdött egy ideig a rákjával.
- Nem kérsz?
- Nem - válaszoltam... de egy kicsit kezdtem meginogni.
- Pedig teljesen halíze van - noszogatott.
- Na, akkor meg pláne nem - döntöttem el gyorsan és véglegesen.
Aztán végetért a szerencsénk. A streetcar csak nem jött, csak nem jött, végül elzavartak mindenkit a
'csába. Elsétáltunk a cable car végállomásáig, de ott is valami üzemzavar volt, mert vagy hét kocsi
várakozott az érkezési oldalon, meg vagy 100 ember, hosszú sorban - indulni viszont nem indult semmi.
Végül kénytelenek voltunk trolival hazajönni. Ez legalább otthonos volt, akkora tömegben utaztunk,
mint amilyen otthon a 7-es buszon szokott lenni. Csak itt rajtunk kívül nem nagyon volt fehér ember.
Azok ugyanis autóval járnak. (Érdekes, hogy sehol nem látni akkora dugókat, mint otthon. Hogyan
csinálják?)
Viszont a stratégiánk tökéletesen bevált: vettünk napijegyet 11 dollárért és bejártuk vele a várost. Busz,
cable car, troli, mindenféle villamos, köztük veteránok is... bejátszottuk a terepet és rengeteg mindent
láttunk.
Másfél órás csendespihenő a szálláson, majd irány vissza a Fisherman Wharf-ra: ott vannak kocsmák,
van kaja, van élet. Nos, a kaját ugyan elböktük, de söröztünk egy jót. Egy olyat, ami még tegnapról
maradt bennünk.
Hazafelé cable car. Este 11-kor. Viharos metsző szélben, és már csak a nyitott részen volt hely. Hatalmas
élmény volt. Nem csinálnám végig még egyszer... de ahogy a hegytetőkről lezúdultunk a messzi
mélyben kivilágított városra...
Mindenesetre ahogy visszaértünk, bekapcsoltam az előadási kényszerben szenvedő radiátort. Itt
szörcsög vadul mellettem, cifrázza, mint egy magyarnóta-kandúr.

2008.04.20; VASÁRNAP
Reggeli. Már egész jól intonálom a pizza szót, egyből megértette a pincér. A probléma most a
pirítóskenyérnél volt. Én teljes kiőrlésűt kértem, Attila fehéret. Ez volt az, ami meghaladta pincérünk
agykapacitását. Többször végigbeszéltük, végigmutogattuk az étlapon, ki melyiket kéri. Aztán kaptunk
mindketten fehéret. Elképzelem, ahogy a pincér visszament a konyhába: 'Teljes kiőrlésű? Lóf@sz a
seggetekbe, jó lesz nektek a fehér is.'
Gyors összepakolás, csomagok felvonszolása az autókölcsönzőhöz. Nagyon kedves dolog az
amerikaiak részéről, hogy minden utcasarkon lecsapták a járdák szélét - gondolva ezzel a
kerekesbőröndöket maguk után vonszoló turistákra.
No meg a tolókocsisokra.
Felvettük a bérautót. Életem első felvétele volt, izgultam is egy kicsit. Nem is jött egyből össze, ráadásul
a parkolóházban egy ritka bunkó forgalomirányítót fogtunk ki: azt nem volt képes megmondani, hol
van a rentcar pickup iroda. Kicsesztünk vele, megtaláltuk magunktól.
Na, utána jött az igazi élvezet: kitalálni San Francisco-ból. A kocsi egy terepjáró formatervű gép - Dodge
Caliber - bazi vastag C oszloppal. Rögtön az első sarkon kaptam egy dudakoncertet, mert sávváltáskor
nem vettem észre a holt sávban lévő autót. (Nem, ne csóváld a fejed, hogy ilyenkor hátra kell nézni - a
vastag C oszlopok miatt olyan volt a hátsó kilátás, mint egy T128-as tankból.

Aztán ráfordultunk az utunkra, de jó ötven kilométer és néhány öbölhíd leküzdése után kiderült, hogy
rossz irányba. Mindez úgy derült ki, hogy egy építkezés után eltűnt alólunk az út, legalábbis az 580-as
- 101-es lett belőle. Nagy nehezen megfejtettük a rejtvényt, visszafordultunk, vissza a dzsumbujba. Ez
az útkupac ugyanis úgy nézett ki, hogy 6-8-10 sávos utak keresztezték egymást vad orgiákban
összeforrva, majd egymást dühösen eltaszítva.
Aztán egyszer kollektíve elnéztünk egy leágazást... (na jó, kettőt) és már 4000 láb magasan voltunk egy
mittudoménmilyen hegységben, mire kiderült. Kész csoda, hogy egyáltalán megtaláltuk a Yosemiteparkot.
Ja, térképünk nem volt, csak az a fecni, melyet a kölcsönzőben adtak. Így nyomtuk le a 350 kilométert.
15.00 helyett 17.00 óra lett belőle, emiatt az első sétát rendesen meg is húztam - a nagy kör helyett csak
a kisebbnek szaladtam neki. De azért a Mirror Lake meglett - és működött is rendesen.
A völgy egyébként gyönyörű. Így első nap még csak kóstolót kaptunk mindenből - de már ez is bódító.
Állatok. Kurvasok mókusok. És egyáltalán nem félősek.
Emellett lehet látni színes madarakat. Attila talált őzeket is. Aztán ennyi. Medve szál se.
Mint ahogy térerő se. Egyikünk sem tud hazaesemesezni, hogy ne idegeskedjenek, megvagyunk, csak
éppen nincs térerő.
A csajszi, aki a tónál rámmosolyog, majd megvonja a vállát. Mögötte 30 méterrel a férj, háromlábú
állványon a gép, szorgalmasan fényképez valami vadvirágot. Visszamosolygok, megvillantom a saját
gépemet - ez már csak így megy.
A fal olyan vékony, hogy amikor a szomszédban levegőt vesznek, nálunk behorpad. Kíváncsi leszek,
bírni fogja-e este a horkolási frekvenciát. Tisztán hallatszik, ahogy a mókusok szaladgálnak a tetőn.
Vacsorára sör, pizza. Az utóbbi nyugodtan indulhatna a ‘pizza szégyene’ kategóriában. 4 napig ezt
fogjuk enni. Ja, pizza: megrendeled, kapsz egy pager-t. Amikor elkészült, felhívnak, legyél akárhol is a
kempingben.

2008.04.21; HÉTFŐ
Szerencsére bioritmus rendben. Rögtön ébredés után elég elmenni a vécére, eldúdolni, hogy csigabiga
gyereki... és már jön is. Nagyon nem mindegy, ha az ember egész nap a várost vagy az erdőt rója.
A tábor tele van úttörővel. (Nem, nem scout... egyszerű iskolások). Nagyon keményen nyomják, fűtetlen
sátrakban alszanak.
Korai ébredés... a mosdó felé még nem látok, de visszafelé, amikor ránézek a Katedrálisra... azannya.
Egyből kipattan a szemem.

Első nagyobb túra.
Adatok:
- Cél: fel a Yosemite Falls fölé, a Yosemite Point-hoz
- Távolság: 6.8 mérföld (11 km)
- Magasság: 2400 láb (731 méter)
- Szint: nehéz
A vízesések:
- felső: 1430 láb,
- zúgók: 675 láb,
- alsó: 320 láb.
Nem vicceltek. Borzasztó meredek. Borzasztó hosszú. És ez itt nem költői túlzás. Nagyon vékony
peremen visz az ösvény, mely egyáltalán nem sima: durva sziklaköveken ugráltunk. Az adatokból akár
átlagos meredekséget is lehet számolni. Próbáltam valamihez hasonlítani, amire lépcsőkön kell
felmenni, de rájöttem, hogy jelenleg nincs ilyen magas, ember által készített építmény.
PERSZE AZÓTA MÁR VAN.
Ja, és mindez a tűző napon. Nagy Manitou - vagy ki tudja, ki itt éppen az ügyeletes Isten megkedvelhetett bennünket, mert gyönyörű időt varázsolt nekünk. Seattle-ben elkettyenve néztem az
időjárás-jelentést: a keleti parton napsütés, mindenhol máshol hideg és eső. Erre mire ideértünk, vakító
napsütés fogadott. És ez azóta is tart. Viszont a korábbi esőzések miatt bővizűek a patakok, a vízesések.
Csakhogy... én gondosan utánaolvastam mindennek és nem erre készültem. Így nem volt elég, hogy
meredten sütött a nap arra a többnyire fedetlen sziklaösvényre, emellett ruhaproblémáim is lettek: a
rendes nadrágom mellett ugyanis csak a narancssárga csodanadrágomat vittem magammal. A
kétrétegűt. A vízállót. A baromi meleget. Emellett ott lógott a vállamon egy bazi nehéz fényképész táska,
tele objektívvel. Ja, és vizet nem vittem, mert az MVP kulacsot még Seattle-ben odaajándékoztam a
takarítónőnek. (Nem fért bele a bőröndbe. Mármint a kulacs.) Kaját meg már csak azért sem vittem.
Mint egy zöldfülű. Időnként tényleg nem értem magam.
Attila az elején szerénykedett:
- Józsi, én lassan megyek. Ha gondolod, ne várj rám!
Majd rakétaként eltűzött. Legalábbis hozzám képest. Én viszont úgy mentem, mint Grabowski a kis
piros autójával: lassan, pöfékelve, sok-sok pihenővel. Hamar meglett az ideológia is hozzá: ha gyönyörű
látnivaló van, akkor le kell ülni, fényképezni, gyönyörködni.
Márpedig itt volt. Felfelé menet össze is haverkodtam egy néger sráccal, aki hasonló véleményre jutott,
mint én: "No rush, dude. The mountain stays there in the whole day."
Mivel én csak ezt a túrát terveztem mára, így ráérősen minden hűvös helyen üldögéltem egy kicsit. Volt
olyan, hogy láttam egy fekvő fatörzset, amelyikről még nem olvadt le teljesen a jég. Gyorsan ráültem.
Gőzfelhő sistergett fel onnan, ahol a nadrág a jéggel érintkezett. Ezt a helyet nagyon szerettem, itt éppen
olvadt a fákról a jég. Elég volt csak kinyújtanom a kezemet és már bele is repült egy jégkrém. Szerencsére
a második sziklától már sokszor kereszteztünk egy patakot: én mindegyik ilyen helyen leraktam a
fotóstáskát, a satyekot - és madárfürdőt vettem. Jellemző a melegre, hogy egy olyan 100 méter múlva
már minden ismét csontszáraz lett rajtam. Szerencsére jött az újabb fürdő. Mit mondjak, nagyon
örültem, mire felértem. Természetesen gyönyörű volt és ezerszer megbántam az összes renitens
gondolatom, miszerint mi lenne, ha beleülnék egy hegyi patakba és megvárnám, hogy Attila visszafelé
felszedjen. Maradjunk annyiban, hogy ez csak a módosult tudatállapotomból következett.

Odafönt kigyönyörködtem magamat, lemásztam a Yosemite Falls kitörési pontjához, elvoltam. Még egy
kicsit szunyáltam is az árnyékban az egyik sziklán.
Érdekes, mindenki köszön mindenkinek, sőt, egyből barátkozik is. Én például felfelé összehaverkodtam
egy velem egykorú nővel, meg egy néger sráccal. Most gondold el: nálunk is divat a köszöngetés, de
csak a ritkán járt, istenhátamögötti ösvényeken. A Budai-hegyekben például már nem. Itt meg...
fogalmazzunk úgy, hogy valamivel több ember zsong erre, mint arra.
De lehet, hogy csak a vadító narancssárga nadrágom váltja ki a mosolyt és az ismerkedési kedvet.
Mint kiderült, egyikünk sem találta el a Yosemite Point kilátót. Én a tőle jobb oldali sziklára másztam
fel, Attila meg a bal oldalira. Megpróbált átkiabálni, mert messziről kiszúrta a fantasztikus gatyámat.
Én persze nem hallottam, mert próbáltam egyszerre befogadni a tájat és éppen szét voltam esve
mentálisan.
Aztán csak összefutottunk valahogy a lejövetelnél.
Ekkor mondta, hogy írt üzenetet a hóba. Lefelé menet megtaláltam: 'Józsi'... hát, nem egy Rushmore, de
valahol csak el kell kezdeni. A szép az egészben az, hogy pont a felirat alatt kapartam egy kis jeges havat
magamnak felfelé menet - és úgy sem vettem észre.
Attila készített vagy 150 képet a Half Dome-ról. Majdnem annyit, mint én Ballmerről.
Bizonyos szögből hasonlítanak is.
A szerelem hegyeket képes megmozgatni. Többször összefutottunk egy nagyon kövér csaj - félvér
dzsigoló párossal. Lehet, hogy a hapi naponta felzavarja a leányzót?
Lefelé Attila: - Mintha kezdene hűvösödni.
Vadul ránéztem: - Figyelj, én ma egész nap frissen olvadt, nulla fokos hegyi patakokban fürödtem, és
még mindig baromira melegem van. Légyszives, ne froclizz!
- De ez a gatya tipikus zsírolvasztó - folytatta zavartalanul.
Erre elnevettem magam: - Most képzeld el, leveszem, és két pilinckalábon ott fog imbolyogni ez a nagy
has!
Végül leértünk. Kis pihenés, majd bót: csak olcsóbb, mint a meglehetősen drága és gagyi pizzázó.
Miközben ezt írom, már túl vagyok egy félliteres Dr Pepperen (hogy legyen valami nem alkoholos
folyadék is, meg úgyis kell az üveg) meg 3 sörön. És messze még az est vége.
Persze most éppen szabályt sértek. Semmiféle kaját nem lenne szabad a házikóban tárolni, mert a macik
kiszagolják és a potya kajáért mindenre képesek. Csakhogy. Én ezt nem tárolom, hanem pusztítom. Az
egész napos nem evés, nem ivás után meglehetősen vadul reagálnék, ha egy medve elkezdené itt
bontani a falat. Valószínűleg annak a bundásnak ez lenne az utolsó feljegyzendő mozzanata az életében.
Mielőtt megeszik.
Habár... véleményem szerint ez az egész medve dolog túl van dimenzionálva a völgyben. Csúnyábbat
mondok: túl van marketingelve. Eleve beültetik az emberbe az adrenalint, hogy jujj, bármikor itt lehet
egy medve... másfelől rákényszerítik arra, hogy egyen inkább étteremben, és gondosan takarítson maga
után. Mindenesetre immár elég sokat jártunk a völgyben és egyikünk se talált se medvenyomot, se
medvekakit.
Barbeque chips. Szalonnás. Cukros.
Sun chips. Fokhagymás. Édes.
Budweiser sör. Édes.
Imádom a változatosságot. De ez a fokhagymás annyira szar, hogy ezt akár oda is adnám a medvének.
Ha nem rúgnának seggbe egy 5000 dolláros büntetéssel.

2008.04.22; KEDD
Nem akármilyen éjszakánk volt. Én éjfélkor ébredtem meg arra, hogy elfogyott az oxigén. Persze csak
a fűtés volt túl magasra állítva, letekertem... de mire a levegő is lehűlt, teljesen felébredtem. Elsétáltam
a klotyira, visszajöttem... majd nézegettem egy kicsit a plafont.
Ekkor hallottam meg a kaparászást. Biztos mókusok, ahogy rohangálnak a tetőn - intéztem el
magamban. De a kaparászás csak folytatódott, méghozzá meglehetősen célirányosan, a kuka körül.
(Elkövettünk ugyanis egy szabálytalanságot, a chipses zacskót és a csokipapírt csak a belső kukába
dobtuk ki, nem az atombiztos külsőbe.) Felültem. Erre a kaparászás elhallgatott. Visszafeküdtem. 5 perc
múlva újrakezdődött a matatás. Innentől lett gyanús a dolog: akárki is próbál bejönni, reagál rám.
Egyből újragondoltam az esti gondolatmenetet: lehet, hogy mégiscsak jogos a medveveszély?
Oké, nappal ez olyan jópofa dolognak tűnik, de este tényleg azon agyaltam, hogyan tudnám kivinni
ezeket a dolgokat a kukába? Ha tényleg medve és itt ólálkodik a ház körül, akkor nagyot kell futnom
százon. (Miközben a Lonely Planet azt írja, hogy meg se próbálj lefutni egy medvét.) Többször
odaólálkodtam az ablakhoz és apránként meggyőztem magam, hogy nem lehet medve. Már majdnem
elaludtam, amikor meghallottam, hogy zörren a kukászacskó! Bakker, akármi is volt a próbálkozó, de
bejutott! Lámpa föl, Attila szintén föl, néztem a kukát, semmi. Basszus, lehet, hogy az idegeim játszanak
velem? Kezdtem megint bóbiskolni, amikor Attila kapcsolta fel a lámpát, de most már több
szerencsével: két cipőgomb szem villogott ki a kukából. Fehérhasú egér. Attila gyorsan letakarta a
kukát, kiszaladt vele. Közben én is észrevettem még egyet, de az rögtön beszaladt az ágyam alá.
Visszafeküdtünk, de egyikünk se aludt túl mélyen: vártuk, mi lesz. Az lett, amire számítottunk:
hamarosan a másik is beleesett a csapdába, a kukából nem tudott kimászni. Attila a szokásos
technikával kidobta. Csakhogy ez makacs egér volt, visszajött egy lyukon. Én a továbbiakra már nem
emlékszem, mert számomra is váratlanul elaludtam. De Attila még vödörszámra hordta ki az egereket,
reggel pedig elkezdte tömíteni a lyukakat.
Azt hiszem, tegnap elkapkodtam a lelkendezést bioritmus ügyben. Indul az Immodium kúra.
Ma tulajdonképpen pihenőnap van. Elautókázunk oda, ahol a giant sequoia-k nőnek. Aki esetleg nem
tudná, térfogatra jelenleg ezek a fák a legnagyobb élőlények a világon.
Nos, ahhoz képest, hogy pihenőnap... az utolsó két mérföldnyi út le volt zárva, plusz még a parkban is
volt egy mérföld, naná végig felfelé. Összesen olyan 450 méternyi szintkülönbséget pihentünk a durván
4.5 kilométeren. De még így is bőven megérte. Mondjuk, mehettünk volna még tovább is, de az a plusz
fél mérföld egy csotvasz múzeumért... mikor a kultúra egyébként is csak lepereg rólunk... kihagytuk.
(Mint később megtudtam, be is volt zárva.)
És akkor most egy kis sequoiológia:
- Mitől ilyen szép medvebarna ezeknek a fáknak a színük? Bizony kérem, a tannintól. Ezek a fák úgy
tele vannak tanninnal, mint egy igazi parasztbarokk villányi cuvee.
- Mit tudnak ezek a fák? Azt, hogy a kérgük tele van tanninnal: ez ugyanis ellenállóvá teszi a fákat a
fertőzésekkel szemben, nem mellesleg pedig megvédi őket a tűztől is. (Azaz következtezés: igyunk
annyi vörös bort, hogy a bőrünk telítődjön tanninnal: egyből kivédtük a fertőződéseket és a megégést.)
- Akkor mégis hogyan halhat meg egy sequoia? Habár ez a fa gyakorlatilag halhatatlan, egy dolog ki
tud babrálni vele: az időjárás. A fának ugyanis nincs túl nagy gyökere, mélységben olyan hat láb lehet.
Ez általában elég, de ha a jég és a szélvihar egyszerre támad, megbillenthetik a fát. És akkor vége. Igaz,
baromi lassan, de vége. A Fallen Monarch például 300 évig dőlt. Ha jól láttam, a Grizzly Giant is
megindult, szóval ha látni akarod, igyekezz, mert már alig 1-200 éve lehet hátra.
- Hogyan szaporodnak a sequoiák? Naná, tobozról. Méghozzá úgy, hogy egy mag kifejlődése 2 évig
tart, a toboz pedig 20-30 évig lóg az ágon - a fa ugyanis képtelen elengedni a tobozt. Erre a célra a

Magasságos a douglas mókusokat teremtette. Hogy ezek honnan tudják, mikor lesz érett egy toboz... ne
tőlem kérdezd. Még egy érdekes adat: egy évben milliószámra hullanak le sequoia magok, mégis
általában egy, ha megfogan.
- Merre vannak sequoiák a világban? Giant méretűek csak ezen a környéken, nemzeti parkokban. De
vörös héjú fenyő él még Amerika nyugati partvidékén (kisebb, vékonyabb, de magasabb), illetve törpe
kivitelben Kínában is. Amíg ki nem vágják a francba. (Próbálták meghonosítani Európában is, pár darab
még mindig él belőlük.)
- Miért olyan kopár a giant sequoia erdő? Azért, mert beleszólunk a természetes kiválasztódás
folyamatába. Ugyanis a sequoiának - a megfelelő föld mellett - sok napfény is kell. Márpedig ha hagyjuk
burjánzani az aljnövényzetet, az szabályszerűen megfojtja a nagy fákat. Mi a megoldás? Időnként
felgyújtják az erdőt. Ekkor ugyanis minden elég, kivéve a sequoiát. A hamu gazdag táptalaj - és a
rendszeres, irányított és felügyelt tüzek csökkentik a spontán tűzvész keletkezésének az esélyét is.
Na szóval, körbegyalogoltuk, megcsodáltuk, lefényképeztük. Egy élmény volt.
Hazafelé beugrottunk a Pioneer History Center-be is. Tudni kell, hogy a Yosemite park története nem
magában a Yosemite-völgyben kezdődött. Galen Clark alapított itt, délen egy tanyát, melyet a
Washburn tesók megvettek tőle és nekiálltak felfuttatni. Ők adták - egy indián kifejezés alapján - a
Wawona nevet is a helynek. Itt volt az első település a völgyben, a Yosemite Village csak később alakult
ki. Ide szedtek össze egy csomó házat, melyeket megőriztek az utókornak. Hát... mit mondjak... azok a
pionírok kemény fickók voltak. Volt olyan skót, aki még padlót se használt.
Hazafelé még le akartuk fényképezni a Bridalveil Falls vízesést, de a napocska azt mondta, sütöttem
tegnap eleget, ma kapjátok be. Egész nap borult, felhős időnk volt, a fényképek sem lettek a legjobbak.
Késő délután átsétáltam a boltba és egyéb könyvek mellett találtam két kincset: Phil Frank karikatúra
albumait, egész konkrétan ezt a kettőt: 'Fur And Loafing In Yosemite', és 'Eat, Drink & Be Hairy'.
Szerencsés találat volt, tudat alatt ismertem a hapit - anno még illusztrációt is loptam tőle - de nem
tudtam, hogy vannak albumjai is. Erre a sarki közértben egyből beleakadtam kettőbe. De a többi könyv
sem volt rossz találat: egy válogatás John Muir életveszélyes kalandjaiból (ne vedd meg, gyenge) , egy
nagy darab Yosemite album és egy képeslap kötet. Emiatt nem is vagyok különösebben ideges a nem
túl jól sikerült képek miatt.
Még egy szó erejéig térjünk vissza az albumokra. Most tuti magamra vonom a fényképészek haragját,
de ki kell jelentenem: nekem nem jöttek be Ansel Adams albumai.
Huh. Megtörtént. És még nem csapott belém a villám.
Ja, meg vettem péksüteményt. Az volt ráírva, hogy sajtos. Ja. Mascarpone. Olyan édes volt, mint a
lekvár.
Ezek tényleg nem ismerik a sót??
Este Attila örömhírrel fogadott: talált internetet. Addig kuncsorgott egy szálloda körül, míg végül a
portás a kezébe nem nyomott egy kódot: nesze, te szakadt közép-kelet-európai, itt egy wifi access. A
gond csak az, hogy este nyolc után találkoztunk, tök sötét van és Attila nem tudja, melyik az a szálloda.
Annyi infót kaptam, hogy a shuttle 7-es megállójánál szálljak le és keressek egy ‘U’ alaprajzú szállodát.
Oké, nekiindultam. Már az is valami lenne, ha tudnék üzenni a családnak, hogy nem haltam meg, csak
éppen nincs térerő.
De egy gonosz buszsofőr keresztbe húzta a terveimet. A 2-es megállóban megállt, de úgy masszívan.
Ekkor már csak egyedül ültem a buszon. Hátrajött hozzám, hogy hová akarok utazni? Mondtam neki,
hogy a hetes megállóhoz. Nem értette. Aztán elmondtam egy csomószor ugyanazt, míg végül leesett

neki. Ja, a hetes? Ezután simán lelökött a buszról, hogy a hetes megálló itt van nem messze, vágjak át
erre meg arra.
Hát, nem. Egy ideig bóklásztam a tök sötétben. Azt tudtam, hogy a hetes megálló a nagy vízesés tövében
van valahol, tehát tudtam fülre menni: de aztán eszembe jutott, hogyan fogok én megtalálni ekkora
sötétben egy szállodát, amelyről mindössze annyit tudok, hogy U alakú az alaprajza...? Így egy idő után
visszafordultam, kerestem egy buszmegállót és hazautaztam. Mondjuk a terveim között szerepelt az is,
hogy ha a buszsofőr ugyanaz a faszi lesz, akkor a ‘hi’ üdvözlésére egy spontánnak tűnő körrúgással
lekaszálom a fejét... de egy kövér néger nő ült a volán mögött. Megúszta.

2008.04.23; SZERDA
Hol van mindig a leghosszabb sor a reggelinél? Ahol az eperlekvárt kanalazzák a szalonnás
tojásrántottájukra. És még én vagyok a perverz: mustárt teszek a kolbász mellé (na, amilyen ez a
kolbász), meg eperlekvárt a fánk mellé. Néznek is rám furcsán az emberek.
A csodanadrág nem hazudik. Ismerkedésre tökéletes. Például megyek reggel az étterem felé, amikor
egy vadidegen hapi, aggódó tekintettel a szemében megállít:
- Hogyan érzi magát? - tudakolja.
- Tökéletesen! - vágom rá vigyorogva.
Csóválja a fejét és továbbmegy. De a hegyen is egyből megkaptam a mosolyt a szembejövőktől.
Kora reggel úgy nézett ki, hogy végetért a váratlan nyár az áprilisban: beborult az ég, a reggeli
mosdáshoz szakadó esőben ballagtam át. Nem lett jobb a helyzet a reggeli utánra sem, bánatosan
szemetelt az eső, a sziklák pedig felhősipkát húztak.
Aztán amikor elindultunk, váratlanul kisütött a nap.
- Nagyon jó időnk lesz, ne aggódj - levelibékáskodott Attila. A következő percben akkora felhő takarta
be a völgyet, hogy még a mindenütt nyüzsgő mókusok is elszomorodtak. Az eső pedig összeszorított
fogú eltökéltséggel ismét rákezdett.
Mondjuk mindketten készültünk ilyen időre is - sőt én csak ilyenre. Felszálltunk a shuttle buszra,
kiutaztunk a túra kezdőpontjáig, majd hajrá.
A túra adatlapja:
- Cél: Vernal Fall, utána Nevada Fall. Odafelé a Mist Trail ösvényen, hazafelé a John Muir ösvényen.
- Távolság: 7 mérföld (11 km)
- Magasság: 1900 láb (580 méter)
- Szint: közepes/nehéz
- Vernal Falls: 317 láb
- Nevada Falls: 594 láb
Aztán ahogy haladtunk befelé a völgyben, úgy kezdett tisztulni az idő is. Nem mondom, hogy végig
ragyogott a nap, mert volt közben bőven borulás is - de pont jó volt így. Egyébként se túl kellemes tűző
napon emelkedőn gyalogolni, a látnivalókat pedig mindig tisztán láttuk.
Az útikönyvvel ellentétben, pont fordított irányban jártuk be a völgyet. Mint mindenki más is.
Az első szakasz a Vernal vízesésig tartott. Ez azért megszitálta a jónépet, a második szakasznak jóval
kevesebben indultak neki.
A váltás... ahogy elhalkul az egyik vízesés és felerősödik a másik. Esztétikai élmény.

Valahol nem is csodálom, hogy sokan lemorzsolódnak: a Nevada Falls előtt gyakorlatilag egy ék alakú
sziklaomláson kell felharcolnunk magunkat.
Elnézem az arcokat: van, akinek a felmenés feladat, van akinek élmény. Eltorzult, vörös arcok. De van
aki mosolyog... és fut. Felfelé. Én meg, mint G a kis piros kocsijával...
De bőven megéri a küzdés, mert utána már a Nevada vízesés fölött vagyunk. Ha széttesszük a lábunkat
a hídon, bátran képzelhetjük azt is, hogy mi pisiljük ezt a hatalmas nagyot. Utána jön a bátrak sportja:
a John Muir Trail ugyanis nem működik. Az út zárva van. Részemről meg ignorálva, mármint a tiltás:
lehet, hogy az életben soha többet nem jutok ide vissza és akkor egy vaskorlát emberkedik nekem?
Mondjuk az első párszáz méteren elkomorodtam: egy méter széles sziklapárkány a mélység felett,
szinte végig magasan rácsúszva a hó. De aztán megnéztem jobban a terepet, láttam, hogy vannak
lábnyomok is a hóban: márpedig ha más élő ember átment itt, akkor én is át fogok.
Nos, volt egy-két pont, ahol izgultam, de ilyenkor eszembe jutott, mekkorákat sikoltozna itt Nej - és a
mosoly továbbsegített.
Amit rettenetesen élveztem, az az volt, hogy ketten küzdöttünk: én és a mélység. Ember még csak
véletlenül sem volt a környéken sem. Errefelé nagyon szabálytisztelő népek laknak. Na és persze bele
is pisiltem volna a konnektorba, ha pont ezt a szakaszt hagyom ki: itt fogadott a leggyönyörűbb látvány,
nem csak a napot, hanem az egész itt tartózkodásunkat illetően: a Half Dome, a Liberty Cap, a Mt
Broderick, balról még belógott a Grizzly Peak, jobbról bepofátlankodott a Nevada vízesés is... elállt az
ember szava.
És végre volt idő is nézelődni, nem özönlötték el a terepet az iskoláscsoportok.
A továbbiakban semmi különös nem történt, egy idő után visszértem az engedélyezett ösvényre,
megnőtt a tömeg is, szépen hazasétáltam.
Piszok kevés kell a normális kommunikációhoz. Megálltok, a másik mond egy vicceset - és a
hangsúlyból már tudhatod, hogy a vigyorgás mellé mit kell mondanod: ‘oh no’, vagy ‘oh yes’. Ennyi
már elég is. Ja, meg kell egy vicces narancssárga nadrág.
Iszonyú szerencsések vagyunk az időjárást illetőn, ilyesmi talán egyszer az életben jöhet be egy
embernek. Eljövünk a Yosemite parkba 10000 kilométerről egy olyan időszakban, amikor azért vannak
kevesen, mert ilyenkor mindig tré az idő. És erre kifogunk pár napra egy napsütéses, csillogó tavaszi
időjárást. Köszönöm, bárkit illet is.
Boltban találtam Lays Classic csipszet. Sós! Nem gondoltam volna. Két pofára habzsolom.
Utolsó rekesz porter sör a boltból. Hiányozni fog. Tényleg nem tudom, kis hazánkban melyik sör
hasonlít ízben erre a kategóriára. Talán a barna Kozel. De ugye, olyan nálunk nincs.
Levettem a bakancsom és megszédültem - pedig az ember bírni szokta a saját szagát. De akárhogy is
nézem, ez már az ötödik nap, amikor végkimerülésig gyalogolok benne, ebből két nap jócskán kemény
hegyi túra, persze végig vastag, téli zokniban.
Mi lesz itt holnap a repülőtéren? Hiszen mind Frisco-ban, mind Münchenben le kell majd rúgnom a
bakit a lábamról...
Néhány sör, jegyzetelés. Utána egy nagy zuhany, szomorúság: az alsónadrág totál vörösre dörzsölte a
lábam. Pedig pont ugyanolyan volt, mint amilyet tegnapelőtt viseltem, és akkor nem volt semmi gond.
Mi legyen? Dőljek be az ágyba vagy keressem meg Attilát, aki valószínűleg valahol a völgyben lóg az

interneten? Nos, feküdni és olvasgatni otthon is tudok. “Kaland az élet fiúk" - mondta valamikor Gizi
néni .
EGÉSZ PONTOSAN 1984 NYARÁN, AMIKOR NYÁRI GYAKORLATON KINLÓDTUNK BALATONFŰZFŐN A
VEGYIMŰVEKBEN. ÉRDEKES, HOGY ILYEN HÜLYE APRÓSÁGOK HOGYAN MEGMARADNAK.
Aztán nem lett semmi kaland, csak némi szopás: gyk semmi sem jött össze. mint utólag kiderült, a helyet
megtaláltam (8-as megálló, khmm), a wifit is... csak a kód már nem működött. Marad holnap este a
direkt hívás.
Az Ahwahnee Hotel előtt kicsit várt a busz. Nem is csodálom: ez a borzalmasan drága Yosemite-völgy
legdrágább szállodája. Ha jól emlékszem, olyan 600 dollárt lehet kalkulálni éjszakánként. Nézem a
felszállókat. Sugározva mosolygó nő, mögötte komor, szótlan férfi. Nem is kell mondani, látszik, hogy
a férfi keresi azt a pénzt, melyet a nő most boldogan szór el. Aztán rögtön utánuk ugyanilyen pár: csak
éppen a nőn látszik az amerikai kozmetikai ipar roppant ereje, a férfi mögötte viszont gyéres ősz hajú,
hajlott háttal. A nő sugárzik, a hapi mogorva.
Más kultúra.
Tök jó, a buszon megismerek embereket korábbi túrákról. Csak nem vagyunk itt olyan sokan.
Már kezdtem izgulni Attiláért. Nem volt a házban, nem volt a zuhanyzóban, nem volt a kocsmában,
nem volt a boltban... és a potya internetnél sem találtam. Aztán elmentem a kocsmába pizzavacsorázni,
és egyszer csak beesett. Az őrült felmászott a Half Dome-ra. (Távolság: 27 kilométer, szintkülönbség:
1463 méter, fokozat: kurva kemény.) Eleinte én is terveztem, de aztán emailben megkérdeztem egy
rangert, aki azt mondta, hogy a sziklán nincsenek fent a kábelek, meg hó is van... az út nem járható.
Attila ezzel szemben nem kérdezett senkit: átgázolt a havon és megtalálta a kábelt is. A ranger ugyanis
annyit füllentett, hogy a kábel kint van ugyan, de csak úgy lazán: nincs oszlopokkal kimerevítve. Azaz
kábel van, oszlop nincs. Persze ez egy magyar hegymászólegényt nem hozott zavarba, szépen felhúzta
magát. Irigylem.
Mindemellett meg kell jegyeznem, szomorúan tapasztaltam, hogy hibázik a realitásérzékem. Időnként
még valahol abban a világban élek, amikor nem fájt a derekam, nem fájt a térdem, jóval könnyebb
voltam és vállvonogatva bírtam minden gyűrődést. Simán beterveztem magamnak a Half Dome-ot
(1500 méter szint), vagy a Glacier Point-ot (975 méter) - aztán a vízesésnél (730 méter) jöttem rá, hogy
már nem bírom annyira a kaptatókat. Oké, Magyarországon ez annyira könnyen nem derül ki, nemigen
lehet találni olyan kaptatót, mely egyben, lélegzetvétel nélkül emelkedik 6-700 métert. De itt kiderült...
és el is szomorodtam. Sic transit...
KISHITŰ VOLTAM. MEG KÖVÉR. AZÓTA EGY FÉLÉVES KEMÉNY EDZÉS RENDBERAKOTT.
Este, miközben beszélgettünk, beszökött egy egér a szobába. Érdekes, mennyire máshogyan viselkedik
itt egy idő után az ember. Beszélgettünk, konstatáltuk, éppen hol szaladgál, ha a lábam felé rohant,
felemeltem, hadd szaladjon át alatta... majd kitekert a bejárati ajtó alatt. Ilyen egyszerű. Ennyit az órákig
tartó kaparászásról, a kivödrözésekről, a lyukak tömítéséről: simán tudnak közlekedni az ajtó alatt. Ja,
és ennyit a hőszigetelésről.

2008.04.24; CSÜTÖRTÖK
Reggel sokáig alvás. Kényelmesen megreggeliztem, összepakoltam. Attila még elment megsimogatni
az El Capitan-t. (Aki nem tudná, a világ legnagyobb gránittömbje. Durván 1000 méter magas.) Remélem,
nem próbál meg felmászni rá. Legalábbis most nem.
Reggeli. Azt hiszem, egy életre elegem lett a tojásrántottából és a hash brown-ból. Két hete minden
reggel ugyanaz a vacak nagyipari, ízetlen tojásrántotta, a félig átsült reszelt krumpli, bacon és a
kolbásznak csúfolt darált hús. (A rendes kolbászt errefelé pepperoninak hívják. Csak éppen nincs benne
az all-u-can-eat menüben.) Édességnek pedig muffin, meg fánk. Még a gyümölcs okozott örömet, de a
többire rá sem bírok gondolni. Miért, ó miért nem tudnak legalább egy kis zöld hagymaszárat belevágni
a rántottába?
Percre pontosan kicsekkoltunk. A gyors checkout-ot választottuk, ami úgy nézett ki, hogy bedobtuk a
két kulcsot egy külső perselybe. Laza.
Búcsúzásképpen még lefényképeztük a Kapitányt, majd irány San Francisco. Bármilyen hihetetlen, de
sehol sem tévedtünk el. Annyit böktem csak félre, hogy nem mertem letérni a kitáblázott útról tankolni
(San Francisco, embertelen sok sáv, délutáni dugó, tank formájú géperejű jármű... soroljam?), így amikor
leadtam a gépet, ki kellett fizetnünk a teljes tank benzint. (Paraszthajszállal a fele alatt volt a szint, ezt
már üresnek számították.) De 20 dollárért nem akartam visszakeveregni zsufiba.
Táblák a sztráda mentén: 'Hívd a 911-et, ha részeg vezetőt látsz!'
Útközben volt egy roppant szerencsés megállásunk. Burger King - és végre volt térerő, sőt, ingyen wifi
is. (Azt mondta, valós emailcímet adjak meg, mert ha nem igazolom vissza az üzenetüket, 24 óra múlva
elveszik az accountom. A szívem szakadt meg.) Ittam egy söröskorsónyi kávét, megjöttek az sms-eim,
letöltöttem az emailjeimet, Attila notebookjáról pedig becsekkoltunk a repülőgépekre. Ismét
civilizáltnak érezhettem magam. Csak ez a kabát és a bakancs ne lenne ilyen borzasztóan büdös.
Jószolgálati rovatunk következik: Amerikában ne, hangsúlyozom, ne igyatok sohasem kimért jeges teát!
Én már tavaly egyszer kipróbáltam és mostanra elfelejtettem. Megint vettem egyet. Borzalmas. A
legvacakabb Pickwik minőség, hígítva, ráadásul jéggel felborítva. Ebbe persze nem raknak cukrot. Le
merném fogadni, hogy a citrom aromás mosogatólé finomabb.
Nem vacakoltam, gyorsan túlestem a security checken. Aggódtam egy kicsit, amikor a bakancsot meg
a kabátot benyelte a gép, de nem verték ki a biztosítékot. Masszív gépezetek ezek: én simán
terroreszköznek minősítettem volna bármelyiket is.
Beszállás a gépbe. Először a kisgyerekes szülők, majd csak utána a business class. Nocsak.
San Francisco sötétben, felülről. Hihetetlen látvány: hegyek, völgyek, nem is kicsik: de a - kivilágított úthálózat mint egy franciakockás lap. Aztán csodálkozunk, miért olyan eszméletlen meredekek az
utcák, legalábbis a belvárosban.
Halálos. Az út 11 óra lesz... és nincsen egérmozi. Nagyon durva. Kénytelen leszek nagyon sok vörösbort
inni.
Aztán mégsem lett durva: szerencsére a középső ember nem jött el, így kényelmesen utaztam. Ugyan a
közös monitoron két béna filmet adtak (az a 13 éves terhes csaj meg valami Da Vinci kód jellegű
kincskeresős Chevy Cheese film) de a karfában volt 40 zenecsatorna - így feltettem a fülest, átváltottam

az egyik komolyzenei csatornára és végigolvasgattam az utat. Na jó, bóbiskoltam is 3 órát. Az az üres
középső ülés nagyon jól jött.
Végig eseménytelen út volt. Teljesen időre érkeztünk Budapestre. Azt kell mondjam, ez a város sem
csúnya felülről. És megtaláltam fentről a mi házunkat is. (A tök sötét Halomi erdő sokat segített.)
Ferihegyről ilyen gyorsan még soha nem jöttem ki: a bőröndöm már a konvejoron várt, senki nem
kérdezett semmit, kábé 2 perc volt az egész procedúra.
Újra itthon. Ide most valami nagy szavak illenének, hiszen ez a rengeteg szépség megérdemelné. De
csak az értékekről tudok elmélkedni. Hogy mennyit vitatkozunk arról, miben érdemes tartani a pénzt,
hogy értékálló maradjon: arany? deviza? ingatlan? Pedig mindegyik kockázatos. Elveszhet.
Nem tudhatjuk, hová tart az ország, csak sejteni lehet, hogy a pakliban benne van egy összeomlásszerű
katasztrófa is.
De ennek az utazásnak az élményét már senki sem veheti el tőlem.
FÉNYKÉPALBUM (SEATTLE): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SEATTLE2008
FÉNYKÉPALBUM (SAN FRANCISCO): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/SANFRANCISCO2008
FÉNYKÉPALBUM (YOSEMITE): HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/YOSEMITE2008

2008.07.05; SZOMBAT
Rögtön az elején megéreztük, mi is a nagy különbség Horvátország és a Balaton között: 14.00-tól lehetett
elfoglalni a szállást, kényelmesen felkeltünk reggel, összepakoltunk, elmentünk a kajakért, és még így
is bőven időben értünk le.
Felmértük a terepet... és elhűltünk: a faház blokkok elég messze voltak a strandtól. Na jó, borzasztó
messze. A víztől nem, gyakorlatilag a parton laktunk... csak éppen olyan sűrű nádas választott el minket
a nyílt víztől, hogy szamurájkarddal sem igen lehetett megközelíteni. A nádasba vágott apróka strand
viszont 3-400 méter is lehetett. Belegondoltam, minden nap sokszáz métert cipelni a kajakot... oda is,
meg vissza is... durva. De aztán kivariáltuk: reggel levisszük a kajakot kocsival, kikötözzük valahová, a
kocsiban benthagyjuk a háttámaszt, az evezőket és a kishordót - majd leparkoljuk a strand mellett. Így
csak a kocsikulccsal kell lesétálni, ha evezni akarunk.
Hát, nem így képzeltük.
Kicsit furcsa azért. Nagy a kemping, de a strand körül kizárólag sátorparcellák vannak. A drágább
faházak ellenben a világ végén.
Evezgettünk egy kicsit, úszkáltunk egy kicsit, aztán macskáztunk egy jót a vízben - ez az, amit az Adria
nem igazán tud - végül elsétáltunk vacsorázni.
Sok helyen olvastam már, hogy az elszabadult árak visszatértek a földre: nos, tény.
Estefelé azért bedurvult a helyzet: a közeli nádasból beindult a szúnyogok vacsorajárata. Location,
location... szokták mondogatni... hja. Vízközelben vagyunk, de nem érjük el a vizet. Ellenben a vízközeli
szúnyogok mindent elkövetnek, hogy széttépjenek minket.
Viszont megvan a pingpongasztal, nem messze tőlünk. Jó jel.
Láttunk szirénázó rendőrmotorost a vízben. Miért? Hogy mindenki húzzon el előle? A Balatonban?
Kihajtani az embereket? Viharjelzés volt ugyan, de csak sárga.
Vacsora közben elment mögöttünk egy vonat. Hátrasandítottam, aztán megkérdeztem Barnát:
- Ez ugye Gigant volt?
A lángost az orrán köhögte ki.
- Oké, akkor Csörgő - korrigáltam.
- Ja - bólintott.
Aztán este már hallottam, hogy a mobiltelefonban azt tárgyalták a haverjaival, mekkora lúzer vagyok.
Nem könnyű VB gyerek apjának lenni.

2008.07.06; VASÁRNAP
Egy kényelmes hely... nos, az nincs. Az ágy - struktúráját tekintve - semmiben sem különbözik azoktól
az ágyaktól, melyeken katonakoromban a fegyencek aludtak. (Deszkalap, rajta lószőr. Itt az utóbbi
helyett öt centi vastag szivacs van.) És ez a jobbik ágy. A széthúzhatós... az valami hihetetlen gagyi.
Fotelszerűség, valami jó, elterpeszkedős szék... az szintén nincs. Spártai konyhaszékek, na azok vannak.
Nyolckor keltem, megreggeliztem, olvasgattam. A családot nem zavarta, hogy jövök-megyek, aludtak
tovább. Aztán eszembe jutott, jó lenne úszni egyet kora reggel. Majd rögtön utána bevillant, mennyit

kellene gyalogolni. Aztán viszont az, hogy ha itt fölkelnek az emberek, akkor mekkora tumultus lesz a
lakásban. Egyből elindultam.
Egyébként kifejezetten szeretek kora reggel a Balcsiban úszkálni. Ember még sehol, a víz sem pisimeleg.
Meg is lett a jutalmam, a récék között találtam egy gémet is, visszafelé meg láttam delfint. Na jó, lehet,
hogy nem pont delfin volt, mindenesetre böszme nagy halak ugrándoztak ki mellettem a vízből.
Amikor kiértem, a sekély vízben már voltak mások is. Igaz, nem magyarul beszéltek. (Elég keményen
recsegett a szájukban a német nyelv, valami északi népség lehetett.)
MENTAL NOTE: HA MÁSKOR IS ÚGY TERVEZEM, HOGY KORÁN ELMEGYEK ÚSZKÁLNI, AKKOR LEHETŐLEG
NE FOKHAGYMÁS-VAJKRÉMES KIFLIT REGGELIZZEK VÖRÖS ÚJHAGYMÁVAL. NEM OLYAN JÓ ÖTLET.
Étterem. Ki van írva hatalmas betűkkel, hogy frühstück. Nyitás: 11-től. Früh. Hát, igen. nyaralás.
Aztán jöhetett a kajak. Úgy egyeztünk meg, hogy először mi megyünk egy fél napot, utána meg a csajok.
Sajnos a meteorológia szerint ez az egy nap lesz zavartalan, a hét maradék napjain záporok, zivatarok
fogják váltani egymást. 10.30-kor indultunk, durván 19.30-kor még jó a visszaérkezés, azaz van 4 és fél
óránk. Keszthely olyan 7-8 kilométer, oda-vissza bele kell férnünk.
Tükörsima vízen indultunk el. A balatongyöröki mólónál vigyorogtunk nagyokat, amikor egy kiálló
menetrend szerinti hajó 1-2 centis hullámokat produkált.
- Jaj, jaj, végünk! - sikoltozott a két adriai veterán.
A keszthelyi öbölre úgy fordultunk rá, hogy meglehetősen mélyen bent voltunk már a tóban. Úgy
kalkuláltam ugyanis, hogy ha nagyon messze lesz a város, akkor inkább a túlsó partra nézünk át.
Rendőr úgysem lesz, valószínűleg mindegyik a jelenleg zajló Alsóőrs-Siófok balatonátevezés környékén
téblábol. Ott ücsörögtünk a tó közepén, mértem a távolságokat... amikor elhúzott mellettünk egy rendőr
motorcsónak. Ez döntött.
- Irány Keszthely! - adtam ki a gépháznak a parancsot.
- Miért nem megyünk inkább át? - kérdezett vissza Barna - Legfeljebb azt mondjuk nekik, hogy
eltévedtünk a balatonátevezésen.
- Alsóőrsről?! Szerinted elhiszik?
- Rendőrök... - legyintett egyet.
Kicsit később megláttunk egy fekete madarat. Ott üldögélt egy vízbeszúrt karón.
- Köcsög - közölte Barna.
- Pardon? - kérdeztem vissza.
- Izé, kócsag - helyesbített.
- Biztos vagy benne? - kérdeztem rá - Én reggel ilyen mellett úsztam el és azt gondoltam, hogy gém.
- Fekete, hosszú a csőre, szerintem az lesz - védekezett a srác.
- Akármi is lesz, lefényképezem - döntöttem, és elkezdtem előtúrni a vízhatlan hordóból a gépet. Aztán
ahogy elővettem a masinát, a madár egyből elrepült.
- Barna, igazad lehet. Tényleg köcsög - néztem szomorúan utána.
Az első kikötés Vonyarcvashegyen volt. Itt csak sört ittunk, pihentünk, úsztunk egyet. De a sorok és a
türelmesen ácsorgó emberek láttán már itt is szöget ütött a fejembe egy gondolat - mely csak
Keszthelyen teljesedett ki.
Üldögélés közben terveztünk. Órát nem vittünk, de a fényképezőgépben van. Hogyan is állunk? Dél
van. Keszthely még ránézésre 1 óra, ott fél óra pihenő, visszafelé nem állunk meg, az annyi mint 15.30,
késünk ugyan egy félórát, de attól még nem tépik le a fejünket.

Átevickéltünk Keszthelyre. Aztán amit ott láttunk, az a magyar vendéglátás csődje. Az, amiért az
emberek utálni szokták a Balatont.
UTÓLAG MÁR NEM FOGOM ÁTÍRNI A SZÖVEGET, DE EZ A STRAND MÉG NEM KESZTHELY VOLT, CSAK
GYENESDIÁS.
Ott kezdődött, hogy én speciel csak egy sört akartam inni. De a bódénál baromi hosszú sor tekergett, az
eleje fülledt olajszagban, a közepe-vége meg a tűző napon. Barnát otthagytam a sorban, én meg
elmentem szétnézni. A konkurrens bódéban egy kicsit rövidebb volt a sor, átintettem srácnak, hogy
jöjjön. Kár volt. Három csajszi dolgozott a pult mögött, totális káoszban. Rendszeresen jöttek vissza
kajáért reklamálók, a sört csapoló leányzó annyira, de annyira nem bírt a készülékkel... végül a sorban
előttem állónál adta fel, közölte a hapival, hogy a csapolt sör elfogyott, csak üveges van. A fazon ekkor
kért a nejének 1 deci bort - erre tízliteres marmonkannából a vevő orra előtt borították bele a cuccot a
pohárba. Nem, nem valami üvegből, kancsóból... tízliteres marmonból.
- Na, Barna, innen gyorsan elmegyünk - fogtam át a vállát.
Vissza a kurva hosszú sorba.
Leírom, hogyan nézett ki a kiszolgálás. Volt egy hosszú pult, előtte fedett előtér. A pult mögött 3 ember
vette fel a rendelést, mérte az innivalókat, adta ki a kajákat, szedte be a pénzt... mögöttük meg dübörgött
a konyha engine, fogalmam sincs, hány emberrel.
Ha sorrakerültél, felírták egy cetlire, amit kértél, fizettél, majd vártál. Ott bent, az egy ember széles
előtérben, a zsírszagban, összepréselődve a többi izzadó, jórészt kövér emberrel. A kaja persze nem
egyszerre készült el. Barna gyros-a jött meg először, kiverekedtem magam a tömegből, odaadtam neki,
vissza, aztán egyszer elkészült a lángosom is. A söröm persze durván vizes volt. Horror.
A kérdés, ami teljesen jogosan horgad fel minden nembirka emberben: miért, miért nekem kell
megharcolnom, embertelen körülmények között szopnom azért, hogy a pénzemért árut kapjak?
Évek óta megy ez a Balaton/Adria vita.
Elmondom, ott hogyan zajlik ugyanez. Hangsúlyozom, ugyanez: ott is rendszeresen szoktunk kajakkal
strandokon kikötni, strandbisztrókban sört, illetve kaját fogyasztani.
Tehát: kikötünk, elsétálunk a bisztróhoz. Leülünk. Általában árnyékba. Hamarosan jön valaki, felveszi
a rendelést. Az innivalót hamar kihozza, a kajára nyilván várni kell. De közben üldögélsz, beszélgetsz,
kortyolgatod a söröd. aztán amikor végeztél, fizetsz.
Nem, ne gyere azzal, hogy ez már étterem. Nem az. Mindkettő strandbisztró, mindkettő fapad, mindkét
esetben csak helyi jellegű gyorskaják kaphatók, mindkettőben teljesen elfogadott viselet az egy szem
fürdőnaci. Csak éppen a horvátoknál fontos a vendég. És ezt most véresen komolyan gondolom.
Vegyük végig, mi kellene ahhoz, hogy az a keszthelyi bódé utolérje a horvát vetélytársat?
Először is, a pult mögül ki kellene lökni két embert. Nehogymár a vevőnek kelljen sorbaállni ahhoz,
hogy elmondja az igényét. A vevő, kéremszépen, leül az asztalhoz.
Jut eszembe, asztal is kell. Kurva szar volt ám a kiharcolt lángost állva megenni, miközben láttuk, hogy
az a pár szem asztal tömve volt.
A kilökött két ember ugyanazt fogja csinálni, amit eddig, csak éppen többet mozog: odamennek az
asztalokhoz, felveszik a rendelést, kiviszik az italt, kiviszik a kaját.

Az utóbbit természetesen egyben, amikor a teljes rendelés összeállt. Végül megkapják a pénzt, sőt, még
a borravalót is. A nem kilökött egy ember meg kezeli a pult mögött az innivalót.
Na? Mennyi a plusz költség? Néhány asztal. A nyereség?
Itt van a baj. Ez ugyanis nem látszik egyből.
Ahogy néztem az embereket, inkább öröm látszott az arcokon, ahogy eljöttek a zsákmánnyal a pulttól.
Persze, hogy örültek. Hiszen vége van. Elmúlt fölülük a rontás, túl vannak a keserű pohár kiürítésén,
most már minden jó, ehetnek, ihatnak. És mivel 20-30 éve már ez van itt, megszoktuk.
De van egy olyan fenntartásom, hogy ezt csak a fogalmatlan birkákkal lehet megtenni. Aki ehhez
szokott hozzá és nem érti, mi a baj azzal, hogy negyedórát áll sorba a tűző napon, végül tízliteres
marmonkanmából töltik ki neki a deci bort.
Szomorú vagyok, mert a szívem egyik csücske még mindig a Balaton... de változás itt csak akkor lesz,
ha az emberekben felhorgad az igény... ha járnak máshol is és meglátják, hogy lehet ezt máshogyan is
csinálni. Ha drasztikusan visszaesik a forgalom. Még ennél is jobban. Addig viszont marad ez a
seggszag.
Ja, még valami. Nem úgy szidom a Balatont, mint aki nem ismeri. 13 évet éltem le, viszonylag közel a
tóhoz. És roppant szomorú vagyok, hogy a környék még mindig nem bírja meglépni azt a
szemléletváltást, amelyen én már keresztülestem.
Huh, ezután a hosszú dörgedelem után vissza a vízbe. Az azért látszott, hogy hazafelé nem sokszor
szállhattunk partra. Egész konkrétan, nullaszor. Nem is lett volna ezzel baj... ha nem támadt volna fel a
szél. Vagy legalábbis, nem ennyire. Idegesen forgattam a fejem, látok-e valahol viharjelzést. A Hotel
Helikon teteje néma volt. Györök felé viszont valami villogott, méghozzá piszok gyorsan. Most akkor
mi van? Felhő sehol, a szél viszont igen erősen döngetett. Jobb híján nekiindultunk.
Hát, ne tudd meg. Ezt most úgy írom a PDA-n, hogy meg van támasztva a jobb kezem és csak csuklóból
gépelek. A sört nem bírom felemelni jobb kézzel. Igazából kiegyenesíteni se tudom a jobb kezem.
Tönkrement. Keszthelytől a györöki mólóig végig párhuzamosan mentünk a hullámokkal. Mely - elég
nagy - hullámok folyamatosan be akartak fordítani minket a tó közepe felé. Gyakorlatilag erőm 70%-a
a kormányzásra ment el - és mindez a jobb kezemen keresztül. Még jó, hogy már kinőttem abból a
korból, mert most a szexuális életemnek is lőttek volna.
Aztán persze kiderült, mit néztem fals viharjelzésnek: egy motorcsónak jött makacsul, dacosan,
hosszában a Balatonban. A csónak oldalára nagy betűkkel volt ráírva, hogy Balaton Átúszás Hosszában.
Ugyanez volt a felírat a csónakban tartozkodó személyek pólóin is. És tényleg: a csónak mellett ott tekert
a vízben egy vasember. Na, annak a motorcsónaknak a szélvédőjén játszott a napfény és annak
visszatükröződését észleltük viharjelzésként.
Vonyarcvashegynél volt még egy megalázó élményünk. A strandnál egy hapi körözgetett fel-alá egy
meglehetősen egyszerű, mondhatni vacak kajakkal. Elment mellettünk, elevezett a horizontig,
visszajött, csinált két masnit körülöttünk, majd elment a mögöttünk lévő horizontig, de csak azért, hogy
onnan begyorsulva megint elhúzhasson mellettünk. Nos, nekem ez az első kajakom, szeretem is a
jószágot, és bár hallottam, hogy nem túl fürge, de arra azért nem gondoltam, hogy ekkora lusta disznó.
Felsőtestet tekintve álszerénység nélkül állíthatom, nincs mit szégyenkeznem - és akkor még ott van a
vízilabdás 15 éves fiam. Ha ketten igazán elkezdünk húzni, forr körülöttünk a víz. Csak éppen a kajak
nem halad. Szomorú. És elgondolkodtató.

Végül nagy büszkén megérkeztünk. Dacoltunk az elemekkel, nem kíméltük magunkat, nem álltunk
meg - és érzésre időben is voltunk. Lezártuk a strandon a kajakot, visszamentünk a házhoz szólni a
csajoknak. Akik persze aludtak - de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy leszidjanak. Ránéztem
a PDA-ra... és 16.30-at mutatott. 15.30 helyett.
Szomorú voltam és csalódott. Tényleg beleadtunk apait-anyait, hogy időben hazaérjünk, azt meg nehéz
elhinni, hogy a hullámzás ennyit rontott volna az időnkön.
Aztán persze meglett a megoldás, a fényképezőgép órája nem lett átállítva a nyári időszámításra. De
ettől még tény maradt, hogy elraboltunk másfél órát a csajok kajakidejéből. Ha a meteorológia nem
téved és holnaptól egész hetes eső lesz, azt hiszem, lesz mit hallgatnunk tőlük.
Azért belevágtak ők is, igaz, csak a györöki mólóig eveztek el.
Este összeraktuk az élményeinket. Barna elmesélte, hogy láttunk köcsögmadarat. Én egyből javítottam,
hogy szerintem gém volt. Erre a csajok csúnyán kikacagtak minket. Kócsag? Gém? Fekete? Leülhet,
biológiából egyes.
Gém over.
Hogy azért ne csak a rosszat vegyem észre, a kemping büfé pont az ellenkezője volt a keszthelyinek.
Nem volt sorbanállás, a hapi leültetett, kijött, kihozta a rendelést. Fizetéskor visszaolvasta a rendelést.
Ahogy kell. Kapta is a borravalókat.
Vacsora közben beesett egy idősebb fazon kerékpáron... és elhaló hangon leadta a rendelést: - Négy sört
kérek!
Az asztalunknál mindenki felkapta a fejét. Micsoda rendelés!
De aztán hamar leesett, hogy közel van a teniszpálya.
Meg is érkeztek hamarosan a partnerek.

2008.07.07,HÉTFŐ
Micsoda éjszaka volt! Előszöris a bőrömet valaki suttyomban kisebbre cserélte, ráadásul ez az új több
helyen meg is volt pörkölve. A jobb kezem végig azon méltatlankodott, hogy miért terheltem le ennyire.
Mindemellett az egész napos fülledt meleg rendesen beszorult a házba. (Se klíma, se ventillátor, se
kereszthuzat nincs.) Hajnalra teljesen csatakos lett az ágyneműm, Istenbizony, kifejezetten vártam a
beigért vihart.
Most délelőtt tizenegy van, vihar sehol, ezerrel süt a nap. Nem örülök neki. Ha vihar lesz, akkor jöjjön,
menjen el, aztán hadd éljünk nyugodtan. De így, hogy húzza az időt, mi meg nem merünk semmi
nagyobb dologba belevágni, így nem oké.
Folytatva a tegnapi jótanácsokat: ha már olyan hülye voltál, hogy reggelire fokhagymás-vajas
téliszalámis zsemlét ettél, közvetlenül úszás előtt, akkor ne, semmiképpen se igyál utána narancsízű
plusszt. Borzalmas mix keletkezik belőle.
Nézegetem, de nem értem ezt a kempinget. Hatalmas alapterületen lézeng néhány vendég. A faházas
rész például úgy néz ki, hogy van 16 darab blokk, mindegyikben négy lakrész. Az egész telepen
körülbelül 3 lakrészben van vendég. Erre azok a szerencsétlenek a recepciónál beköltöztettek egy
kisgyerekes családot a mi blokkunkba, pont mellénk. 12 blokk áll még tök üresen. A falak persze
papírvékonyak. A pár éves csöppség persze egyből hisztivel kezdett. Most egész héten élvezhetjük. Meg
persze egész héten alkalmazkodnunk kell - miközben a várható rossz idő miatt valószínűleg be leszünk
szorulva a házba. Kölcsönösen. Szép kilátások.

Mikor déltájban jöttünk vissza a fürdésből, már hátul is láttunk kiakasztva egy törölközőt. Tehát már
hárman vagyunk a blokkban. Rajtunk kívül van még 3 család, külön blokkokban... és 12 üres blokk. De
azért mellénk zsúfolják az új lakókat.
Megint azt érzem a vendéglátóknál, amit a keszthelyi strandon: itt vagyunk, tesszük a dolgunkat,
érdektelenül - és senki nem próbál meg a vevő fejével gondolkodni. Hogy mi lenne neki a jó? Le van
szarva. Hiszen a kuncsaft úgysem tehet semmit.
Pedig, tehet. Ez a kemping, ahol most vagyunk, július 5-12 között, pang. Nem kicsit, nagyon. A 64
faházból ki van adva 6, a kemping részen kétszázegynéhány parcellából durván tíz. És nem csak éppen
most pang, hiszen a középső részhez tartozó vizesblokk használhatatlanul le van pusztulva - azaz a
középső parcellák már évek óta használatlanok. A teniszpálya melletti Beach Bár végig zárva volt. A
hiányzó vendégek meg nyilván máshol vannak. (Nem csak külföldre gondolok. Mi eredetileg
Balatonfüredre akartunk menni. Hónapokkal korábban nem volt már hely.)
Van a közelünkben egy horgászstég. A kempinghez tartozik. Megközelíteni a nádason keresztül lehet,
egy hosszú fahídon. Nej kisétált Barnával, megnézni a vizet - erre egy pucér hapsit találtak ott, aki
lógatta a vízbe a... damilját. Érdekes.
Ezeket a sorokat este hatkor írom. Két órával ezelőtt zavartak ki mindenkit egy szirénázó
rendőrmotorosról az integető rendőrök. Na, akkor már itt a vihar - gondoltuk... és kijöttünk. Mondanom
sem kell, vihar azóta sincs. Egész nap annyira fülledt, nyomott volt az idő, hogy hihetetlen. A faházban
halálos tartózkodni, a tűző napon szintúgy. Az erős szél miatt pingpong, tollas kilőve, a vihar miatt az
evezés is.
De a vihar nem jön. Mint Kavafisznál a barbárok.
Már pénteken azt írta mindegyik meteorológus weblap, hogy hétfőn ordenáré vihar jön. Szombaton
ugyanezt írták. Vasárnap már minden kocsmában arról beszélgettek az emberek, mekkora vihar lesz
hétfőn. Be is tojtunk Barnával, amikor a keszthelyi-öbölben úgy feltámadt a szél vasárnap - csak nem
korábban jött meg az igért vihar? Éjszakára biztos, ami biztos, le is láncoltuk a kajakot a házhoz.
(Legfeljebb ma este sem lesz Barna Boston Cézárja.)
Hétfőn délelőtt néztük a teletextet, azt írta, akkora vihar lesz, amekkorát ez az ország még nem látott.
Aztán egész nap úgy voltunk, hogy vártuk a bármikor ránk zúduló vihart. Nem mertünk semmilyen
nagyobb lélegzetű dologba belevágni. Végül már fürdeni sem.
De a vihar nem jött. Pedig már igény lenne rá.
Végül este kilenckor érkezett meg. Külön köszönet szorgos vizirendőreinknek, hogy a 21. században, a
műholdak és a meteorológiai állomások korában, már délután négykor kizavartak mindenkit
motorcsónakról a vízből. Mondjuk 80 káemhával számolva, a vihar akkor még igencsak az Alpok
túloldalán lehetett... de hát nem lehetünk elég óvatosak.

2008.07.08; KEDD
Szokás szerint korán ébredés. (Bár már egyre később, ez konkrétan most fél tíz volt.) Aztán reggeli és
úszás. Ha a kihaltságot lehet fokozni, akkor a ma reggeli balatonpart az volt. Se ifitáborosok, se
hochdeutsch turisták, se partra kigyalogoló kéregető hattyúk... senki. A nap se sütött ezerrel, a víz is
kicsit hűs volt, a szél folyamatosan borzolta a vízfelszínt... de ettől a Balaton még a szokásosan
bársonyos maradt.

Aztán nagyjából ennyit is sütött a nap. 11 körül beborult, a szél is feltámadt, időnként csapkodott az eső
- és ez maradt egész nap. A többiek időnként elmentek ezt-azt csinálni, én viszont bevettem magam az
extra kényelmetlen ágyba, betakaróztam és egész nap olvastam. Anti, a szociális.
Még a sört se kívántam.

2008.07.09; SZERDA
Ez már majdnem tökéletes reggel volt. Felkeltem nyolckor, megreggeliztem. Mivel jégcsákányt nem
hoztunk, így a ma reggeli úszást kihagytam. Olvasgattam. Aztán felkelt Nej, ő is nekiállt reggelizni.
Közben felkelt Dóra is, evett egy croissant, majd visszaaludt. Nejjel közösen összedobtuk az ágyat,
ledőltem a kanapéra olvasgatni. mire Nej befejezte a reggelit, akkor kelt föl Barna, aki szintén nekiállt
reggelizni. Amikorra Barna befejezte az evést, addigra én aludtam vissza. Negyed 11-kor ébredtem meg,
a többiek akkor jártak a reggeli utáni kávézás fázisában.
És nemsokára kezdhettünk készülni az ebédre.
De aztán úrrá lettünk eredendő természetünkön, emberi ruhát öltöttünk magunkra és beszaladtunk
Keszthelyre.
A város köszöni szépen, jól van. Jól tele. Sétálóutca, eltekergés kis utcákba, Festetich-kastély,
modellvasút múzeum. Mindenkinek a magáét.
Hazafelé még bevásároltunk (bölényfüves vodka, nyamm), aztán itthon mindenki még lendületből
bekente magát... de száradás közben már letaglózta a családot a punnyadásos kórság. Valahogy mégis
összekaptuk magunkat, Balaton, macska.
Aztán leszólítottak. A vízben. Kiderült, hogy az aprócska strandon a két kislányt terelgető úriember:
Zsolt. Volt középiskolás osztály- és szobatárs. Két napja nézeget, mert gyanús voltam neki. Jó szeme
van, én nem ismertem fel egyből. (Vagy harminc kilóval vagyok most nehezebb, szakállam is van
valamennyi. Az évek is össze-vissza ráncolhatták az arcomat. Igaz, a hajam megint hosszú, mint
akkoriban volt. Csak éppen most össze van gumizva.)
Itt lakunk, gyakorlatilag egymással szemben. (Mellesleg az is kiderült, hogy a szélső sor az céges
bérlemény. Tehát fizető vendég az most - beleértve minket is - csak kettő van, de azért azt a kettőt egy
blokkba, egymás mellé tették. Hadd érezzék jól egymást. Jó közelről.)
De ha már középiskola és Zsolt, elmesélem a legjellemzőbb sztorit vele kapcsolatban. (Úgyis csak a
totális punnyadásról tudnék írni.)
NOS, BÁR ZSOLT EGYÁLTALÁN NEM VOLT BUTA, DE JÓ TANULÓ SEM. Ő VOLT A VÁSOTT KÖLYÖK AZ
OSZTÁLYBAN. SZEPLŐS KEREK ARC, VISZONYLAG NAGY FÜLEK, LEGTÖBBSZÖR GYANÚS VIGYOR AZ
ARCON. TÚLZOTTAN NÉPSZERŰ SEM VOLT, A DIPLOMÁCIA ÉS A TAPINTAT UGYANIS NEM TARTOZOTT AZ
ERŐSSÉGEI KÖZÉ: MINDIG KIMONDTA, AMIRE GONDOLT, NEM IGAZÁN SZÁMOLVA A
KÖVETKEZMÉNYEKKEL.
IRODALOMÓRÁRA AZ VOLT A HÁZIFELADAT, HOGY MINDENKI ÍRJON EGY ESSZÉT (AKKORIBAN MONDJUK
FOGALMAZÁSNAK HÍVTÁK) A VERSENYLÓ HALÁLA CÍMŰ NOVELLÁRÓL. MÁR NEM IS TUDOM MIÉRT, DE
VALAMIÉRT ZSOLTOT ELŐRE FIGYELMEZTETTE AZ EGYÉBKÉNT OSZTÁLYFŐNÖK MAGYARTANÁRNŐ, HOGY
AZ Ő MUNKÁJÁRA KÜLÖN KÍVÁNCSI LESZ. ZSOLT, TALÁN ÉLETÉBEN ELŐSZÖR, ÖSSZEÜTÖTT EGY TELJESEN
ÖNÁLLÓ FOGALMAZÁST. MEGIZZADT VELE, MEGSZENVEDETT ÉRTE, DE ELKÉSZÜLT A MŰ.
MAGYARÓRA. AZ OFŐ FELSZÓLÍTOTTA ZSOLTOT, HOGY KEZDJE EL A FELOLVASÁST. ZSOLT
MEGKÖSZÖRÜLTE A TORKÁT ÉS BELEVÁGOTT:

- GÜLSZÁRI POROSZKA LÓ VOLT. KÜLSŐ SZEMLÉLŐ TELJESEN ÁTLAGOS LÓNAK VÉLHETTE, ÉN VALAHOGY
VÉGIG OLYANNAK KÉPZELTEM EL KINÉZETRE, MINT B. KATI...
ÉS RÁMUTATOTT A NEM SOKKAL ARRÉBB ÜLŐ KATIRA.
- HOGY MERÉSZELED! - SIKÍTOTT FEL KATI.
- DE ÉN TÉNYLEG ÚGY KÉPZELTEM EL! - ENGEDTE LE A KEZÉBEN LÉVŐ PAPÍRT ZSOLT. LÁTSZOTT RAJTA,
HOGY EZ MOST NEM SZIVATÁS, MAXIMÁLISAN KOMOLYAN GONDOLTA.
- ÁÁÁÁ! - ROHANT KI SÍRVA KATI A TEREMBŐL.
KATI BARÁTNŐI TERMÉSZETESEN EGYBŐL NEKIESTEK ZSOLTNAK. REPKEDTEK ÁM SZÉPEN A KÜLÖNBÖZŐ
ERŐSSÉGŰ SZIDALMAK. PERSZE A MÁSIK TÁBOR SEM HAGYTA MAGÁT, HABÁR ŐK CSAK HANGOSAN
RÖHÖGTEK. A HANGZAVARHOZ CSATLAKOZTAK A BALHÉT KEDVELŐK IS, TOVÁBB SZÍTVA A
HANGULATOT. PILLANATOK ALATT HATALMAS FELFORDULÁS KEREKEDETT.
AZ EGÉSZNEK A KÖZEPÉN OTT ÁLLT ZSOLT, KEZÉBEN A FÜZETE... ÉS AZ ARCÁRÓL LERÍTT A HATALMAS
SÉRTŐDÖTTSÉG. HOGY Ő KREÁLT VALAMIT, EGY IRODALMI ALKOTÁST, ÉLT AZ ÍRÓKRA ÉRVÉNYES
IRODALMI SZABADSÁGGAL - ÉS RÖGTÖN EKKORA BOTRÁNY KEREKEDETT BELŐLE. RÁADÁSUL SENKI SEM
KÍVÁNCSI A FOLYTATÁSRA. TRAGIKOMIKUS PILLANAT VOLT.
VÉGÜL AZ OSZTÁLYFŐNÖK VALAHOGY LECSILLAPÍTOTTA A KEDÉLYEKET... DE ZSOLT, VISSZAHÚZÓDÓ
REMETEKÉNT, TÖBB ÖNÁLLÓ IRODALMI ALKOTÁST MÁR NEM HOZOTT LÉTRE.

2008.07.10; CSÜTÖRTÖK
Tegnap láttuk Keszthelyen a Tortúra Múzeum bejáratát. Istenbizony, ezt az ágyat is onnan hozhatták a
gondnokék. Mára a derekam teljesen kikészült, a lábam elmacskásodott... majdhogynem járókeret
kellett, hogy ki tudjak menni reggel a vécére.
Kikukucskáltam az ajtón. Fél tízkor masszív szürke felhők mindenhol. De ettől még a reggeli úszást
nem hagyom ki - döntöttem.
Ha korábban azt írtam, hogy ennél kihaltabb nem lehet a Balcsi, akkor tévedtem. A ma reggeli egész
biztosan kihaltsági világcsúcs volt. Álltam a reménytelenül szürke ég alatt, előttem a nagy szürke
vízfelület, életnek sehol semmi jele.
EÖTVÖS KÁROLY BESZÓLÁSA JUTOTT ESZEMBE. (EÖTVÖS KÁROLY A BALATON NAGY SZERELMESE VOLT.
KÉTKÖTETES ÚTLEÍRÁSA - UTAZÁS A BALATON KÖRÜL - EGYIK KEDVENC KÖNYVEM ÉS EGYBEN
KÖNYVTÁRAM BÜSZKESÉGE IS: EREDETI KIADÁS, MÉG AZ 1800-AS ÉVEKBŐL.) SZÓVAL MEGKÉRDEZTÉK
EGYSZER A POLITIKUS ÍRÓT, HOGY HA MÁR ANNYIRA SZERETI A BALATONT, FÜRDÖTT-E MÁR VALAHA IS
BENNE? - MIT KÉPZELTEK? NEM VAGYOK ÉN BIVALY, HOGY POCSÉTÁBA FEKÜDJEK! - HORKANT FEL A TÓ
NAGY RAJONGÓJA.
Nos, valahogy ezt éreztem, miközben mentem befelé a nagy szürkeségbe és lábujjaim között
türemkedett felfelé az iszap. Aztán eldobtam magam... és úszás közben már minden rendben volt.
Mondjuk a kijövetel élvezéséhez kellett egy kis exhibicionizmus. Eleve jó érzés üdén, frissen jönni kifelé
a hideg vízből, nem zavartatva attól, hogy a levegő is hideg. De közben kaján vigyorral elviselni a közeli
sátrakban, lakókocsikban lakó melegítős, hosszúujjú-pólós népség elborzadt pillantásait... az külön
élvezet.
Mára már egész elviselhető időt mondtak, viharjelzés sehol. Csajok is megpróbálták a keszthelyi utat,
az végül is végig part mellett megy - bármi bajuk van, kievezhetnek. A nádasba. De ez már
részletkérdés.
Mi, szalmák, először teniszezni akartunk, de ez ilyen sziesztás teniszpálya volt. Azaz nem volt nyitva.
Elmentünk pingpongolni, utána leültünk a nappaliban, aztán úgy elrepült az idő beszélgetés közben,

hogy egyszer csak azt vettük észre, a csajok elfogták a napot az ajtóból. Gyakorlatilag ugyanazt járták
végig, mint mi vasárnap, jó félórával kevesebb idő alatt. Igaz, babapopsi simaságú vizet fogtak ki, meg
nem kötöttek ki Vonyarcon. (A vonyarci strand sziklás-lépcsős, a mélyebb vízben meg nem olyan
egyszerű ám beleülni a kajakba.)
Még csak ki sem voltak pukkanva, kis pihenő után bementünk a vízbe macskázni, utána mindenki
lezuhanyzott, majd irány Gyenesdiás, borfesztivál.
Kitérő: megint morgás. Keszthelyen először csak furcsán néztem, amikor a modellvasút kiállításon az
előttem álló hapi hangos kiabálás közben szólt rá a pénztárosra, amiért az fémszál nélküli ezrest akart
neki visszaadni. Még meg is jegyeztem magamban, hogy miért kell ekkora cirkuszt csinálni ebből,
balesetek bármikor előfordulhatnak. Utólag kiderült, a hapinak volt igaza, gondolom nem először
próbáltak ilyen ezrest elsózni neki a parton. Nej be is szopta, nem figyelt, kapott is egyet. Ráadásul úgy
járt, hogy kajakozás során derült ki, hogy rossz ezres van nála. Az árusok persze árgus szemmel
figyelnek, hiszen ők már tudják, milyen játék folyik a placcon. Mindenesetre én valószínűleg nagyon
aggresszív bunkó módon reagáltam volna le, ha 1-2 órás tikkasztó evezés után azért nem vehetek sört,
mert valamelyik ügyeskedő majom fémszál nélküli ezrest adott vissza.
Magunk között szólva, mondjuk, elég tanácstalan vagyok. Mi az üzlet abban, hogy gyanútlan
külföldi/magyar turistáknak szórják el a használhatatlan ezreseket? Hiszen ha nagyobb mennyiség
gyűlik össze belőle, akkor el kell vinni a bankba, beváltják. Az se lehet, hogy nagyobb tételben szerzik
a rossz pénzt valami feketepiacon, jóval olcsóbban - hiszen a bank teljes értéket fizet érte. Lustaság?
Talán. De ez megint elriasztja a turistákat. Én speciel nem szívesen megyek oda vissza, ahol ennyire
sport az, hogy átvágjanak.
No, borfesztivál. Itt megint morogtam egy sort: semmi kitáblázás nem volt, merre keressük. Annyit
tudtam előtte egy prospektusból, hogy a vasútállomás mellett kell keresnem - de az iGO Alsógyenes
vasútállomására(Vasúti Megállóhely - korrigált egyből Barna) vitt ki. Innen improvizáltunk és érzésre
keresgéltünk, aztán persze meglett - de egy tábla a 71-esen sokat segített volna.
Maga a borfesztivál... hát, nem borsznobok gyülekezete volt, az biztos. Nem is lehetett ilyet elvárni a
rendezvénytől, látszott, hogy itt pusztán csak arról van szó, hogy a családapáknak és egyéb
férfiembereknek nyújtsanak egy kulturális rendezvénynek látszó álcát ahhoz, hogy legitim módon
berúghassanak a családi nyaralás közepén. Rögtön az első pohárnál helyére is tettem magamban a
dolgokat: egy deci rozét kértem, a kétszázasból nem adtak vissza, pedig mint később kiszasszeroltam,
a rozé ára 150/deci volt. Ja, a bor pedig borzalmas. Vacsiztunk, én pedig kitartó kereséssel találtam iható
bort is. Igaz, ez Soproni Kékfrankos rozé volt. Én azért, ha badacsonyi lettem volna, legalább egy kicsit
restellkedtem volna. Az árak sem igazán tetszettek, 150-300 között volt egy-egy deci, a borok meg... egy
csomó félédes fehér. Zárásként kóstoltam is egy ilyen félédes Szürkebarátot, hát, elég sok fehér zacc volt
a pohár alján. Arra nem is merek gondolni, hogy esetleg a tabletta maradéka. Bár... az egyik bódénál a
sorban előttem álló atyafi kiabált ki az asztalnál ülő társainak, hogy ‘fiúk, tisztán kéritek, vagy
fröccsben?’. Ez, ugye borfesztiválon minimum groteszk. De ha ilyen volt a közönség, akkor ott bármit
is el lehetett adni.
Este még nyomtunk egy soha véget nem érő kártyapartit, aztán alvás, Immár ismét a fülledt melegben.

2008.07.11; PÉNTEK
“A JÉGRŐL VESZEM A SÖRT"
Most a kedvenc Omega idézetem lett a mottó.

Egy jó van ebben a borzalmas ágyban: igen érdekeseket álmodok. Tegnap például azt, hogy egy
országos méretű decentralizált adatbázist kellett menedzselnem, de egyedül a select *.* parancsot
használhattam. Mára virradó éjjel pedig azt, hogy személyiségem különböző darabjai önálló
egyéniséget kaptak és azon versenyeztek, melyikük lesz a domináns. A legérdekesebb az volt, hogy
önállóan bármennyire is zseniálisak voltak, összeolvadva már kioltották egymást és lett ez a középszerű
katyvasz. Bár a legvadabbak, vitán kivül, a tegnapelőtti erotikus rémálmok voltak.
Ma megint miénk a kajak. Szenesre fogunk pörkölődni: még csak tíz óra, de már ezerrel éget a nap.
Ráadásul meglepően hullámzik a víz: a jobb kezem megint ki fog készülni.
Jogos lehet a kérdés, mit agonizálok én itt a balatoni vacak hullámokkal, amikor a tengeri hullámokkal
nincs semmi bajom? Nos, van egy óriási különbség: a hullám ugyebár a part felé jön vagy attól megy.
A tengeren pedig leginkább befelé vagy kifelé jövünk - általában szigetről szigetre vándorlunk.
Márpedig egy hullámnál szinte mindegy, hogy szembemész vele, vegy egyirányba: a lényeg az, hogy
párhuzamosan _ne_. Ezzel szemben a Balatonon csak a parttal párhuzamosan lehet evezni... azaz
folyamatos oldalhullámban, folyamatos kormányzással.
A gondnoknő nekiállt tíz óra körül takarítani a mellettünk lévő blokkot (új vendég jön), zene(?) csutkára
csavarva a kocsijában. 30 évvel ezelőtti slágerek, négynegyed dobgépen, szintetizátor, csajszi
ugyanazon a hangon, ugyanabban a diszkóritmusban nyomja a kovácskatit meg az ohájót. Végül Dóra
elégelte meg, asszertive átment és beszólt. Zene off.
Aztán negyed tizenkettő körül tudtunk elindulni - addigra az apró hullámok szépen megnőttek. De
körbenéztünk, viharjelzés nincs... akkor meg hajrá. A tervezett táv: Balatongyörök, Badacsonytomaj,
pihenő, Szigliget, Balatongyörök. Ránézésre nem sok, 29 kilométer, de mindez 40-60 centis hullámokban
már elég bátor vállalás.
Közbevetett találós kérdés: szerinted mi a kajakos legnagyobb ellensége? Mit mondasz? A szél? Hát,
nem öröm. A nagy hullámok? Az ugyanaz, mint a nagy szél. Hisztisen ordibáló kisgyerek? Ja, bocs, ez
egy véletlenül kicsúszott freudi elszólás volt. (A szomszédban - azaz az ajtónk előtt - két poronty ordít
éppen torkaszakadtából.) Bóra? Na, az már tényleg nagy baj.
De a legalattomosabb, az egy állat. A bögöly.
Szigliget magasságától szálltak ránk és végigkísértek Tomajig. Rohadt bosszantó ám! Bent vagy a
vízben, jó messzire a parttól - és akkor kipécéz magának egy ilyen vérszívó. Először Barna lábából
harapott ki egy darabot, aztán az enyémből. Teljesen váratlanul támadott, ráadásul pont akkor, amikor
raktam volna el a fényképezőgépemet - így a napvédőm bele is esett a vízbe. Megálltunk, próbáltuk
lefröcskölni, erre elszállt. Alighogy elindultunk, visszajött. Na most, a páros evezés lényege, hogy
mindkét ember ugyanakkor meríti vízbe a lapátját. De ha közben bögölyt kell hessegetni, vízzel
lespriccelni, akkor gyakorlatilag szétesik a ritmus, megáll a hajó. És így mentünk(?) vergődtünk végig
Tomajig. Nem végig ugyanaz a bögöly jött velünk, gondolom, zónákra osztották a terepet. De hogy
miért nem jó nekik a szárazföld, a sok kövér német turistával... azt nem értem.
Mondjuk úgy eszembe jutott, hogy ha egy szem bögöly is ennyire szét tudja zilálni a ritmust, akkor
vajon miért nem vetettek még be idomított böglyöket a kajak/kenu négyesekben a vetélytársak ellen?
(Már most szólok, hogy ha hamarosan lesz ilyen precedens, én mindent tagadni fogok.)
Ráadásul, hogy ne legyen egyszerű az életünk, a Szigliget-Badacsonytomaj közti öböl valami hihetetlen
alattomos geometriával bír. Azt hiszed, közel van az öblöt lezáró fok, de nem. Ugyanis olyan furcsa
szögben zár, hogy a távlati perspektíva miatt csak utólag derül ki, hogy a nádas nem azért apró, mert a
nád egy alacsony növény, hanem azért, mert a fok vége alattomosan távol van. Miután sokadik

pihenőnk után is úgy tűnt, hogy nem mentünk semmit előre, Barna fel is vetette, nem lehet, hogy valaki
kis kerekes kocsin húzza előttünk a fokot?
Akár így, akár úgy, de leelőztük végül. Aztán amikor a kikötőben álldogáló hajók mögött feltűnt a
tomaji szabadstrand, csak azért nem dobáltuk örömünkben evezőinket a levegőbe, mert annyira azért
nem vagyunk hülyék.
3 órája ültünk ekkor már a kajakban, kiszállás nélkül.
Kiszálltunk, kivonszoltuk a hajót... és ezzel rá is léptünk a Paradicsom földjére.
Leültünk egy árnyékos asztalhoz, igaz, a rendelés leadásához oda kellett ugyan mennünk a pulthoz, de
nem voltak sokan. A kért kaját már kihozták. A csapos kedves, jókedélyű ember volt - és csapolt barna
sört is. Egy órán keresztül üldögéltünk, ettünk, kortyolgattam a söröket... csodálod, hogy alig volt
kedvünk visszaindulni?
Az első pár csapás után közöltem Barnával (nem a sörrel), hogy na, eddig tartott a napolaj. Onnantól
ugyanis éreztem, hogy ég a bőröm. Mit éreztem... füstölt. A móló után jó ismerősként ránk akaszkodtak
a böglyök is.
Mondhatom, hangulatos utunk volt Szigligetig. Kikötöttünk a strandon.
Mondjuk ez elég érdekes volt, a strand az a lépcsőről megközelíthető fajtába tartozott, a szélén tele
aprókölyökkel. Gondoltuk, nem hajtunk közéjük, pár méterrel előttük kicsusszantam a hajóból. A víz
durván a mellkasomig ért. Barna is kiszállt... és mindketten aggodalmasan néztünk egymásra: hogyan
fogunk mi itt visszaszállni? Ja, és közben persze a hullámok egyáltalán nem csillapodtak.
Végül csak megoldottuk valahogy. Ebből legalábbis az leszűrhető, hogy mindketten jól tudunk
egyensúlyozni vetődés közben.
Aztán innentől jött a darálás. Ekkor már elég laposan sütött a nap, a célpontot is inkább csak sejtettük,
mint tudtuk. Habár Tomaj óta sárga jelzésünk volt, de úgy döntöttünk, megy a hóhér a part mellett,
rövidítünk, keresztül az öblökön.
Nem részletezem, miket mondtunk egymásnak. A hullámok itt már olyan erősek voltak, hogy többször
átcsaptak a kajak fölött. Ezeket a betűket a fogaim közé szorított stylusszal pötyögöm a PDA-ba, mert
egyik kezemben sincs annyi erő, hogy gépeljek.
De végül megérkeztünk. Este hét előtt pár perccel. Az érkezés lendületével vonszoltuk ki a kajakot a
kocsi mellé. A tetőredobás előtt azért pihentünk egy kicsit. Végül megemeltük - és ezt használta ki egy
böszme szőrös darázs, hogy belecsípjen kettőt az egyébként is bíborvörösre sült lábamba. A kajakot még
becsületből felraktam, de azt a káromkodássorozatot, amit utána levágtam... a környékbeli
hollandoknak meg németeknek, ha lett volna egy kis eszük, rögzítették volna az egészet - aztán
nagydoktorizhattak volna a magyar nyelvből. Egyszerre tört ki belőlem az egész: az aggresszív böglyök
oda, meg vissza, aztán a parton a szó nélkül támadó darázs... tele lett a tököm a mikroklímával rendesen.
Otthon leápoltam magam: avon bronz, fenistil - pontosabban ez nem, mert valahová elkeveredett.
Aztán most reménykedem, hátha megmaradok.

2008.07.12; SZOMBAT
A legborzasztóbb éjszaka volt. Mivel a derekaink már végképp nem bírták, éjszakára helyet cseréltünk
a kölykökkel: mi bementünk a hálószobának csúfolt alvólyukba, ők meg kijöttek az előszobai
széthúzható ágycsodára. Valószínűleg akkor sem aludtam volna rendesen, ha nem égett volna szénné
a bőrfelületem jelentős része, vagy legalább megtaláltuk volna a fenistilt. Így viszont nem volt elég a

pokoli hőség, de a lábaim is tüzeltek mellette. Szép fokozatosan úgy felnyomtam az agyamat is, hogy
utána meg már emiatt nem tudtam elaludni. Azért gondoljunk bele, ez itt egy apartmanház. Fából vagy
gipszkartonból, a fene tudja. De a szellőzése valami borzasztó. Az ajtót este nyolc után nem lehet
nyitvahagyni a szúnyogok miatt. Egyébként meg csak két bukóablak van, ahová szúnyoghálót is
szereltek, de kereszthuzatot már nem lehet csinálni, mert a hálófülke ajtaja rányílik a hálófülke
bukóablakára, azaz ha összenyitom a két helyiséget, ahol a nyitott ablakok vannak, az ajtó pont az
ablakot takarja el. Ehhez vedd hozzá, hogy a házak mindenféle árnyék nélkül állnak a tűző napon.
Kánikulai napon már napközben beszorul a hőség, mely aztán bent is reked éjszakára. Amikor odakint
már lehűl a levegő húsz fok köré, bent még mindig harminc van. És semmi, hangsúlyozom semmi jele
sincs annak, hogy a kempingben ez bárkit is érdekelne. Nem azt mondom, hogy rakjanak be
mindenhová egy klímát - bár az sem lenne túlzottan nagy igény. De simán rakhatnának bukóablakok
helyett nyithatókat a szúnyoghálók elé, vagy szerelhetnének szúnyoghálós nyitható keretet az ajtó elé...
vagy legvégső esetben bedobhatnának minden lakásba egy vacak hatezer forintos állóventillátort. De
nem. A kuncsaft le van szarva.
Ja, azt hiszem, ezt már mondtam.
Késő este annyira elegem lett a levegő utáni hörgésből meg az izzadtságban forgolódástól, hogy
bevetettem a végső fegyvert. A régi lakásban volt olyan, amikor hosszabb hőhullámot fogtunk ki, hogy
az emeletes ágyban csak úgy lehetett aludni, ha bevizeztem hideg vízzel a párnahuzatot és a
takaróhuzatot. Nosza. A módszer hatott, tudtam is aludni vagy egy órát... amikor is arra keltem fel,
hogy ráz a hideg. Nagyon bután néztem körbe: ki szórakozik itt velem? Ránéztem a többiekre: mindenki
kitakarózva, verítékezve szenvedett... nekem meg vacogott a fogam és hidegnek éreztem ugyanazt a
levegőt. Ez nem játék, tuti, hogy a megégett bőröm szórakozik velem. Bevonultam a fürdőszobába és
vagy félórát álltam a forró víz alatt. Harminc fokos melegben. De ennyi kellett hozzá, hogy elmúljon a
hidegrázásom. És még utána is fáztam annyira, hogy nem bírtam magamra venni a vizes ágyneműt.
Más meg ugye nem volt. Végül lehúztam mindent, kiteregettem a teraszkorlátra, aztán aludtam
ágynemű nélkül. Pontosabban próbáltam. Ez az intermezzó hajnali egy és két óra között volt, olyan
négy óra körül szánt meg végül Morfeusz.
De a derekam legalább nem fájt.
Reggel már sok minden nem történt. Összepakoltunk, fizettünk. A 71-est nem mertük bevállalni,
borzalmas híreket hallottunk a rádióban. Edericsnél elmentünk hátra, Tapolca felé, majd onnan a
tapolcai úton Veszprémbe. Ebéd a Malom borozóban, aztán hazacsorogtunk. A borzalmas hírek tényleg
igazak voltak: az M7 lefelé vezető oldalán karambol karambol hátán, mindegyiknél borzasztó hosszú
dugók.
Nem is tudom. Ugye, a rádió, a tévé bemondja, hogy agyolvasztó kánikula lesz hétvégén. Egy csomó
emberből ez egyből kiváltja a pavlovi reflexeket: irány a Balaton.
Furcsa, hogy én meg itt lelkendezek a kocsiban, hogy ezt a hétvégi kánikulát szerencsére már a jól
szellőző, jól temperált, ventillátorokkal bőven ellátott lakásomban fogom átvészelni, nem pedig egy
fullasztó lyukban aludva. Az, hogy napközben a víz lehűt, ha belerohanok egy-egy félórára - bár
rengeteget kell odáig gyalogolni - az meg bőven nem éri meg azokat az éjszakákat. Most sokkal jobb
lesz otthon. Zuhany itt is van.
MEGJEGYZÉS: A VASÁRNAPI EBÉDHEZ BONTOTTAM EGY ÜVEG ROZÉT. BADACSONYIT. 450 FORINTÉRT
VETTEM A KÖZELI SPARBAN, TIPIKUSAN ILYEN MELEG NAPOKRA, TRAUBISZÓDA HELYETT. MESSZE JOBB
VOLT, MINT A BORFESZTIVÁLON 1050 FORINTÉRT ÁRULT KIMÉRT ROZÉK. TÉNYLEG NEM ÉRTEM.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/BALATONGYOROK2008

2008.08.01; PÉNTEK. VAGY SZOMBAT. A FENE TUDJA.
Mondják, Orebic a hajóskapitányok városa. Hát, szelet mindenesetre jósolnak bőven. Meg az első
napokra vacak időt is.
Mindenesetre régen volt már ilyen idegbeteg készülődésünk. Az egyik ügyfélnél mindenképpen fel
kellett telepítenem egy Exchange szervert - egy olyat, melyet maguk az istenek se nagyon akartak.
Hosszú idő után derült ki, hogy azért bizonytalan a network, mert gyári hibás a hálókaresz. (Ezeregy
más oka is lehetett volna.) Aztán a kollégám rossz telepítőkészletet másolt fel. Mondjuk, az meg az
Exchange 2003 sara, hogy sehol sem jelzi, hogy éppen Standard vagy Enterprise verzió települ. Aztán
csütörtök délután Inetpub kocsma, végül hajnali egy és négy óra között ugrott fel a szerver.
Így pénteken már csak alig kellett valamit csinálnunk:
- A csajok elmentek nagybevásárlásra. Plusz búvárszemüvegek, vaslánc... toronyóra nélkül.
- Át kellett vennem a korábban elhagyott napellenzőt az objektívemhez. Szinte hihetetlen, de az volt a
leggyorsabb, hogy egy Nikon-fórum olvtárs hozatott egyet a B&H-ból. New York-ból. Pesten ugyanis
sehol sem találtam.
- El kellett menni a kajakért, felszerelni a kocsi tetejére.
- Barnának még be kellett szaladnia a városba, felrakatni valami elemet a fogszabályzójára.
- Aktiválni kellett mindkettőnknek a hitelkártyánkat. Ez egy szinte hihetetlenül abszurd történet az
utóbbi két hétből, mindenesetre az utolsó pillanatban lettek meg a kártyáink. Nyilván ezekre volt
alapozva a kinti pénzhezjutásunk.
- Le kellett még pörgetnem néhány banki átutalást.
- Gondoskodnunk kellett a macskák ellátásáról. Balszerencsés módon egyik szomszéd se tudta
bevállalni őket, Dóra szervezett össze valami megoldást.
- Be kellett lőnöm az új PNA-t.
- És persze összepakolni mindent: ruhákat, kajákat, a szállás iratait, útleveleket, fotóscuccot, kütyüket...
meg a jó ég tudja, mi még mindent. Tuti lesz egy csomó dolog, melyet itthonhagytunk.
- Délutáni alvás? Ugye, viccelsz...?
Előre szólok, rétegpoén következik.
Indulás előtt még elszaladtam tankolni a közeli MOL kúthoz. A benzinkutas fickó jött is rögtön
serényen, de szerencsére nem tudta megkezdeni a tankolást, mert a kisajtó belülről nyílik.
- Köszönöm, majd elrendezem magam - hessegettem el.
- Látom, messzire megy. Nem akarja kipróbálni az EVO-t?
- Köszönöm, nem.
- Pedig megérné.
- ...
- Ne tankoljunk mégis EVO-t?
- Nézze, ha nem hagyja abba a kínálgatást, akkor magára uszítom a feleségemet.
Ez végre hatott.
És este nyolckor, ahogy terveztük, elindultunk. El se hiszem.
Teljesen sima utunk volt - azon a hétvégén, amikor azt jósolták, hogy ez lesz az év legforgalmasabb
napja Horvátországban. Az M7 mondjuk halálos is volt. Siófokig úgy nézett ki, mint a körút hétköznap

- azzal a különbséggel, hogy itt a blokk 80-90-nel mozgott. Persze most is volt néhány hülye, aki úgy
érezte, rá nem vonatkozik a fizika, azaz ha folyamatosan nyomja a fénykürtöt, akkor a többi autó
molekulái elveszítik előle a taszítóerejüket.
Már azt hittem, megússzuk baleset nélkül, amikor Siófok előtt 20 kilométerrel stau. Betonrépa
keménységű dugó. Aztán tudod, mi okozta? Az, hogy a rendőrök bősz szirénavillogtatás mellett
igazoltattak a leállósávban egy motoros bandát. Az éles sávokban meg mindenki belassított, megnézni,
mi is folyik itt.
De Siófok után már egy más világ van. A forgalom lekókadt (érted, ugye: köröshegyi viadukt, lekókad...
bónusz szójátékok), bőven ráértem az iGO8 és az új PNA kombinációjával foglalkozni. Durván kétezer
kilométert nyomtam most le, de túlzás lenne azt mondanom, hogy összecsiszolódtunk.
Éjfél körül voltunk a határon, a megjósolt cseh, lengyel tömeg még sehol sem volt. Igaz, hajnali háromtól
várták a fő hullámot.
Lucskóig pillanatok alatt lesöpörtünk, utána viszont visszajött az M7-esre jellemző dodzsemjáték. Ugye
az összes horvát autópályaszakasznak ez a metszete: Lucko-Bosiljevo. Itt vannak összefogva mindazok,
akik akár Magyarország, akár Szlovénia felől érik el Zágrábot - és ezen a szakaszon megy mindenki, aki
a tengerpartra megy, akár Isztria/Kvarner, akár Dalmácia felé. Rendesen fárasztó volt.
Aztán a Bosiljevo utáni rész már jutalomjátékként ment. Három óra körül áthúztunk az éghajlati
határvonalként is funkcionáló Sveti Rok alagúton (Előtte nem sokkal meg a Mala Kapelán.) Egyik
alagútnál sem kellett még csak lassítanom sem.
A sztráda után belassultunk, de a tengerparti út annyira gyönyörű, hogy úgysem mentem volna
gyorsabban, még ha tehettem volna sem. És a vége, az volt ám az igazi jutalomjáték: Horvátország
legszebb része, a Peljesac félsziget. Indulásképpen a Nagy Dalmát Fal, aztán az út tömény esszenciája a
félszigetnek: először jobb oldalon kacérkodik a tengerrel: magas sziklákról néz le a partra, aztán néhány
meredek hajtűkanyar után a tenger már az út lábát nyaldossa.
Majd hirtelen váltás, átmegyünk a sziget közepén húzódó gerincen és már balról látjuk a tengert a
matchbox vitorlásokkal és az óriási sziklákkal. Aztán váratlanul megszelídül a táj és a Dingac borvidék
közepén találjuk magunkat. Végül kimászunk a völgyből, jönnek ismét az égbeszökkenő sziklák, a
meredek szerpentinek... és már Orebicben is vagyunk: gyönyörködhetünk a szigetvilágban,
Korculában... és a velük szemben eget karcoló Szent Illés hegyben.
10 órára már leértünk, a kulcsot csak egykor vehettük fel. Sétáltunk egy nagyot, megkerestük a házat,
parkolóhelyet a környékén, aztán elmentünk ebédelni. Babilon étterem a templom mögött, a már ismert
cégnév salátával. (A csajok szerint a tonhalas - Nika - saláta is finom volt.)
Gyorsan elröpült az idő. 13.00 után kapcsolatba léptünk a tulajékkal. A takarítás ugyan még folyt, de ez
alatt az idő alatt a magyar srác már átadott a horvát gondnokcsajszinak, akivel ángliusul letisztáztuk a
mimerrét. Becuccoltunk... és megérkeztünk a paradicsomba: klíma. Ekkor ugyanis már jó három órája
kóvályogtunk, leginkább a tűző napon. És elhiheted, ha a nap valahol igazából tűzni tud, akkor ez a
hely egyike a kedvenceinek. Salvador Dalinak itt még fantáziára sem lett volna szüksége, ha napon
olvadó órákat akart volna festeni.
Mondhatom, félelmetes, mire képesek ezek a leanderek, ha hagyják őket szabadon nőni. Vizet
képtelenség, hogy eleget kapjanak (körbe beton, aszfalt mindegyiknek a töve), napfény viszont van
jócskán. És hatalmas, tíz-húszcenti vastag törzsű fákká cseperednek.
Habár egész nap azzal fűztem a csajokat, hogy pakolás után egyből áttekerünk szépreményű fiammal
a kocsmaszigetre, de ahogy megláttam a tengert, eldöntöttem: beáldozzuk magunkat. Tudni kell, hogy
a családban a két csajszi a tengeriherkentyű-mániákus. És két évvel ezelőtt, amikor már jártunk erre, az

időjárás miatt ők egyszer sem tudtak átevezni. Mi idejekorán megkaptuk a vízkeresztet, kétszer át is
mentünk, de csak fanyalogtunk a rengeteg, helyben, frissen fogott halból készített étel láttán.
Na, most olyan sima volt a tenger, mint a babapopsi. Olvastunk előrejelzést, ma estétől pár napig nem
ilyen lesz. Mit tesz ilyenkor egy lovag? Felajánlja a kajakot a női szakasznak, maga pedig elvonul a
klimatizált nappaliba sört kortyolgatni, csipszet rágcsálni, írogatni, bóbiskolni.
A világ akkor a legszebb, amikor mindenki számára egyformán kerek.
Egyébként receptoraim jelzik a veszélyt: a klímával lesznek még bajaink. Itt vagyunk, a világ egyik
gyönyörű szegletében, tenger- és virágillat közepén, egy szorosban, ahol mindenféle szelek adnak
találkozót egymásnak, kellemesen megfűszerezve egy kajakos életét... és ekkor üzeni azt a klíma, hogy
"Hülye vagy, Géza? Kimész az 55 fokba, csatakosra izzadsz már az első levegővételre, majd órákig
evezgetsz, felkínálva magadat a vörösen izzó napnak és a bugyborékosan fortyogó tengervíznek...
mindezt egy-egy lecsós rákért? Vagy egy sziget trófeáért? Gyere csak ide, klíma apucihoz, itt jó dolgod
lesz. Sör a hűtőben is van."
Nem lesz könnyű. Szerencsére a táj gyönyörű, ez vonz. Balszerencsére Nej elfelejtette bepakolni a
kisebbik vízhatlan hordót, így egyelőre megoldatlan a kajakról fényképezés. És most látom, mennyire
függő lettem: ha nem fényképezhetek, már nem is annyira érdekelnek a kalandok.
Na, megint egy régi téma. Ígérem, többször nem fogom előrángatni.
Ma birtokba vettük az apartmant. Gyönyörűen berendezett klimatizált lakás, gyakorlatilag egy teljes
szint, első/hátsó terasszal. Hatalmas nappali, két hálószoba, mindegyik külön bejáratú fürdőszobával.
És ami egy horvát apartmannál ritkaság: közvetlen tengerkapcsolattal. Egy 3 méter széles sétány választ
el minket a tengertől, a strandtól. Mindez az egyik legszebb részen, az egyik legizgalmasabb kajakos
területen.
Nyilván mondhatnád, hogy oké, ennyivel drágább is. Nos, nem: ennyivel nem. Nézzük példaképpen a
györöki szállást: az 120e volt egy hétre, ez 190e. De azért kaptál egy lakhatatlan bódéházat, leszaromtabletta függőségben szenvedő személyzettel, sokszáz méterre a víztől, de benne a szúnyogfelhőben ...
itt meg az eddig felsorolt csodák mellett olyasmikkel lehetett szembesülni, mint már kora reggel
bedugott hűtő, hogy délután egykor már rendesen hűtsön, délben elindított klíma, hogy egykor már
hűvös legyen, sőt egy ajándék másfél literes ásványvíz a hűtőben, hogy amikor megérkezem, egyből
legyen valami hideg. (Amit ugye én raknék be a kocsiból, az jó egy óra után hűlne csak le.) Megint csak
azt mondom: mennyibe kerül ez nekik? Nem sokba. Csak megpróbálnak a vendég fejével gondolkozni.
Drágább? Igen. Drágább a szállás, drágább a leutazás... de ha olyan helyzetben vagyok, hogy
megengedhetem magamnak, akkor gondolkodás nélkül húzok le a tengerpartra. És ennek előbb-utóbb
az lesz a vége, hogy csak azok maradnak a Balatonnál, akiknek úgy is jó.
A külföldi turistának valószínűleg nem.
Este még fürödtem a csajokkal. Barna őrizte az ágyát. Aztán este hétkor teljesen váratlanul én is
eldőltem. Igen, a lejutás viszont még mindig nagyon fárasztó.

2008.08.04; VASÁRNAP
A korai elalvás megbosszulta magát: két söröm is bent maradt a mélyhűtőben. Jók lesznek jégakkunak.
Ez már így alakult ki: általában én kelek fel elsőnek - mármint maradandóan. A többiek ugyanis
visszaalszanak. Ezzel a pozícióval jár a pékség/zöldséges becserkészése is. Magunk között szólva,
kedvelem is ezeket a korai becserkészéseket. (De a családnak azért ne áruljátok el.)
Első nap rögtön hoztam egy gusztusos kukoricabucit.
- Nyamm, ez nagyon finom! - állapította meg Nej - hogyan tudtad elmagyarázni az eladónak, hogy
ilyesmit szeretnél venni?
- Rámutattam és közöltem vele, hogy grósze zsemle - vontam meg a vállam.
Na, ez rajta is maradt szegény bucin. Mostantól ő már csak grósze zsemle.
Egyébként egész érdekes bureket adnak errefelé: nem olyan lepényformát, hanem feltekerik, majd a
tekercset perecbe fonják. De ízre teljesen burek.
Mindenesetre nagyon durván mellbevágott odakint az idő. A klíma 23 fokra van állítva, ehhez képest
odakint bőven 30 felett lehet. Reggel nyolckor.
A tenger alapvetően nyugodt, kollégám sms-ben küldött széljelentése szerint egész nap az is lesz. Ennyit
egyébként a webes időjárás előrejelzésekről. A weather.yahoo nem tudott a környékre adni, csak Splitre
meg Dubrovnikra. Nincsenek ugyan messze, de időjárásilag ég és föld. Mi a félsziget csücskén vagyunk,
azok meg bent a tövében, 100+ kilométerre, szigetek közöttünk.
De a wunderground, az bezzeg tudott jósolni.
Rosszul.
Mára pl. borús, esős napot mondtak.
Időközben - tegnap este - megjöttek a szomszédék. (Két apartman van a házban, a különbejáratú felső
szint az övék.) Elkövették azt a hibát, hogy szombaton hajnali 5-kor indultak el... és be is dugultak az
alagutak környékén, ahogy kell.
Délelőtt tízkor eligazítás. Ez az apartman ugyanis egy utazási irodáé (Campus), egy-egy turnusban
olyan 40-50 ember cserélődik a város különböző apartmanjaiban. Nyilván szerveznek közös
programokat, szimpatikusak, nem drágák... de mi már tanultunk annyit az eddigi nyaralásokból, hogy
inkább külön megyünk. Egyébként kellemes programjaik vannak, köztük olyanok is, hogy
túravezetővel egész napos kajakkirándulás, vagy a Szent Illés (960 m) megmászása.
Rögtön le is támadtam Karlót (helyi kajakos ember), nem tud-e kölcsönadni vízhatlan zsákot a
fényképezőgépnek. Tudott. Valamivel jobb lett a helyzet.
Negyed tizenkettőkor indultunk el Barnával. Több centiméter vastagságban kentünk magunkra 40-es
napolajat. Irgalmatlan meleg volt, a vizen meg nincs túl sok árnyék.
Megjegyzem, mindegyik szigetnek van rendes neve, az én terminológiám szigorúan családi szintű. Akit
érdekel, a fontosabbakat megadom:
- Kocsmasziget: Velika stupa
- Zátonyos sziget: Gubavac
- Kolostor sziget: Badija
Első megálló: kocsmasziget.
Nos, ki se tudtunk szállni a kajakból, Kirohant egy nő, hogy menjünk innen.

Itt egy kicsit magyaráznom kell. A kocsmasziget egy olyan 100*50 méteres ovális sziget. Az egyik
csücskében - a szélvédettben - van a kocsma, és az előtt van egy tíz méternyi apróköves rész. Ez az, ahol
kajakkal ki lehet futni a partra és kényelmesen ki lehet szállni belőle. A sziget maradék része sziklás,
kifejezetten barátságtalan kikötés szempontjából.
Na, a tulaj erre a tíz méterre rendezett be egy strandot. Két évvel ezelőtt, amikor még sokat jártunk ide,
ez a strand nem létezett. Ezt a hülye strandot védik ezerrel.
- Menjenek innen! - ordibálta a nő, ahogy kisiklottunk a partra.
- Csókolom, kiszállunk, elvisszük a kajakot hátra, nem fogunk zavarni senkit - kiabáltam vissza. Kábé
öt ember volt az egész szigeten.
- Menjenek innen! - jött a válasz.
- Nem érti? Nem zavarunk senkit, arrébb visszük a kajakot!
- Itt nem lehet kikötni! Kössenek ki ott! - mutatott a mólóra. A faépítmény jó egy méterrel magasodott a
víz felé. Kajakból ott ember ki nem száll.
Ekkor kattant be az agyam. Rálegyintettem a nőre, Barnának pedig odaszóltam:
- Innen elmegyünk. Dögöljek meg, ha én ide valaha is visszajövök.
Sajnáltuk, cefettül. Valamikor ez egy tök jó hely volt.
A következő célpont mindkettőnknek újdonság volt. Látni többször is láttuk a kolostort az egyik
szigeten, de soha nem jártunk még arra, mert a kolostor csak ritkán és bizonyos szögekből látszik - a
partról meg soha nem találtuk el a szigetet.
De most már műveltek vagyunk, áttanulmányoztuk a térképeket, tudjuk az utat. Egyből oda is
találtunk. A jó hír az, hogy gyönyörű színváltós zöld-kék arrafelé a tenger. Megint jó hír, hogy a kolostor
mellett ugyanolyan kocsma figyelt, mint a kocsmaszigeten - és a kutyát sem zavarta, hogy kikötöttünk.
A rossz hír az volt, hogy valamilyen nagyobb társaság - lehet, hogy cég - ide szervezett egy vasárnapi
hajókirándulást. Baromi sok ember nyüzsgött az öbölben - szerencsére hatalmas nagy öböl volt. A
csapat hozott magával élő zenészeket is, nyomták a fiúk rendesen a dajdajt a szintetizátoron.
Mi leültünk a kocsmában, kértünk sört. Nekünk egészen más zenei élmény jutott: két horvát srác a
pultnál már az óbégatós állapotig részeg volt. Nem is nagyon kérették magukat, tele torokból nyomták.
Az egyik nótánál nagyot vigyorogtam.
- Mit vigyorogsz? - kérdezte Barna.
- Ez a nóta baromira hasonlít egy magyar óbégatós nótára. Ismered a “Szentkúti Búcsú’ című dalt?
Nem ismerte. Elmondtam a szövegét. Aki nem ismeri, annak ideírom az első és az utolsó sort:
“JÓL BEBASZOTT NEKÜNK A SZENTKÚTI BÚCSÚ"
...
“HARAGSZIK A KANI, MERT SZŰK A SZUKA LUKA."
Ugye, az életre nevelünk.
- Hát, ritka nagy hülyék lehettetek, ha ilyesmiket találtatok ki! - nevette el magát Barna.
- Kitalálni? Ez egy népdal! - horkantam fel.
- Népdal, persze. Akkor miért nincs benne az iskolai énekkönyvben?
- Fogalmam sincs, Barna - adtam az ártatlant - Fogalmam sincs.
Hiba volt. Utólag annyi jó válaszom is lehetett volna:
- Azért, mert a nép egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az általános iskolás tankönyvek próbálják
meg elhitetni. A nép él, a nép káromkodik... a nép emberekből áll, akik hol basznak, hol szeretkeznek.
- Azért, mert Kodály Zoltán elfelejtette rögzíteni ezt a remeket.

Onnan Lumbardára mentünk tovább. Ez volt az a hely, melyet két évvel ezelőtt kihagytunk, mert nem
tudtuk, hogy 500 méterre azok a házak Lumbardát alkotják. Most már nem követtük el ugyanazt a hibát,
ugye olvastunk térképet.
Nos, a homokos part, az egyáltalán nem igaz. Köves. Oké, apróköves, de a murva kavicsméret azért
még nem homok. Aztán igyekeztünk megkeresni azt a ráksalátát, amelyikről anno ódákat zengtek a
horvát fórumban. Nem találtuk meg. Illetve, nem tudom. Találtunk egy éttermet, ahol egész finom
dolgokat varázsoltak az asztalra. Például a polip “buzzara style" az teljesen olyan volt, mint két éve
ugyanez a kocsmaszigeten. Szerintem a fórumbéli illető is egy ilyen buzzara style garnélától ájult el.
Attól, amelyiktől én két évvel ezelőtt megfeküdtem. (Igaz, akkor lábbal, páncéllal együtt ettem a
rákokat.)
De én olyan vagyok, mint a láncfűrészes gyilkos egy horrorfilmben: visszatérek.
Így az a fura helyzet állt elő, hogy Barna - a fogszabályzója miatt - csak pizzát tudott enni, én viszont makacs módon - rendeltem egy polipsalátát. A la buzzara.
Ha sokáig próbálkozok, egyszer csak megszeretem.
És sikerült. Ugyan időnként fel-felbukkant egy-egy tapadókorongos csáp a vastag paradicsomos
szószból, de ilyenkor gyorsan másfelé néztem. Ízre? Az volt a leginkább meglepő, hogy a paradicsomos
mártás hagyma/fokhagyma íze mellett nem éreztem semmi egyéb ízt. Kérdeztem is Nejt később, hogy
akkor most mi van? Szemlesütve ismerte el, hogy a polipnak tényleg nincs semmilyen íze. Ennyi erővel
akár gumiarábikumot is belekockázhatnának a szószba. Lehet, hogy még autóbelső is volt benne.
Ezzel szemben Barna gyerek megszívta. A pizza lumbarda ránézésre ugyan szolíd volt - de alattomosan
a tésztájába sütötték bele a csípős fűszereket. A srác kétszer rohant be tüzet okádva a klotyira.
- The pizza is spicy - jegyezte meg egyszer a pincércsajszi, amikor a közelemben járkált. (Barna éppen
vízöblített.)
- Oh, yes - bólogattam - Now we know.
Érdekes módon ebéd után nem hallottam semmilyen angyali harsonát, de még a pincércsaj is teljesen
közömbös képpel mászkált fel-alá. Lehetséges, hogy nem tudták: József ma evett életében először saját
elhatározásából polipsalátát?
Késöbb Barna megkérdezte:
- Van nálad papírzsebkendő?
- Egy van. De azt fényképezőgép törölgetéshez hoztam. A papírszalvéta nem jó? - kérdeztem vissza,
arra számítva, hogy csak meg akarja törölni az orrát.
- De, végülis jó - mondta, majd akkorát trombitált bele, hogy még Poszeidon is kidugta a fejét a vízből,
ki lopta el a kürtjét.
- Egészségedre - bólintottam. Ilyenkor sokkal jobbat már úgysem lehet csinálni.
Jó másfél órát tököltünk a kocsmában. (Nagyon sokára hozták ki a számlát.)
Aztán áthajóztunk a zátonyos szigetre. Jó magasan állt a víz, simán be tudtunk csorogni a legnagyobb
medencébe. Utána bősz pancsikálásba kezdtünk a pisimeleg, max 30 centis vizekben. A természet
ugyanis itt több medencét is kialakított a sziklákból, ezek dagálykor feltelnek, majd a következő
dagályig melegvizes medenceként működnek.
Sünök maximum múlt időben találhatók itt, sok az élettelen váz. Persze ettől szúrni még tudnak.

Habár végig cipeltünk magunkkal búvárfelszerelést, de eddig még nem vettük elő. Itt sem volt annyira
jó a helyszín, így azt mondtuk, hogy majd a legközelebbi kikötésnél.
Ami nem következett be. Ugyanis ahogy kibújtunk a sziget szélárnyékából, akkora vihar zúdult ránk,
hogy nem győztünk pislogni.
Mondjuk, először nem látszott olyan nagynak.
- Nézd már Barna, milyen szerencsénk van - mutattam rá - Pont szembe jönnek a hullámok.
- Nem túl nagyok - fanyalgott.
Aztán teljesen kiértünk a szélárnyékból. Mit mondjak? Simán jöttek 80-100 centis hullámok. Nem volt
ritka, hogy nemcsak a kajak fölött csapott át a víz, hanem felettünk is, nyakmagasságban. Nyilván ilyen
időben nincs szigetvadászat, búvárkodás: a legrövidebb úton tekertünk kifelé.
Orebicet nagyon halványan láttuk, a kocsmaszigetet egy árnyalattal - de tényleg csak egy árnyalattal jobban. Végül odaértünk. Jó nagy ívben, mert a hullám és a csatorna áramlása együttesen dolgozott
ellenünk. Valami elmondhatatlan perverz pályán mozogtunk. Iszonyúan félelmetes volt: a tenger is
végig tudta mit csinál, meg én is Mindketten teljesen precízen tevékenykedtünk. A hajó orrának köze
sem volt a haladásunk irányához. féloldalasan araszoltunk a célunk felé.
Kocsma-sziget. Itt kaptunk először szélárnyékot.
Tudom, megfogadtam, hogy itt többet nem kötünk ki... de hullafáradtak voltunk, kimerítettek minket
a hullámok, jó lett volna ücsörögni egy kicsit. Emlékeztem rá, hogy a kavicsos strand mellett volt egy
sziklás rész, majd utána egy fél méternyi kavicsos. Annyi nekünk elég is lett volna a kikötéshez. De az
a büdös némber ezt a fél métert is lekerítette, pedig ez már elég messze volt a strandtól. Beeveztünk,
megláttuk. Ott állt mellette egy kisebb yacht, horvát és magyar zászlókkal. Két ember beszélgetett rajta,
magyarul. Gondoltam, érdeklődök:
- Helló, nem tudjátok, hol lehet itt kajakkal kikötni?
Erre az egyik kezébe temette az arcát, a másik meg visszaszólt angolul, hogy nem érti.
- Sorry - mormoltam és immár az összes kedvem elment ettől a kibaszott szigettől. Kifaroltunk és
belevágtunk ismét az egyméteres hullámokba. Hullafáradtan. Közben pedig hallottuk, hogy a két
ember tovább beszélget. Magyarul.
Végül csak kiértünk. Gyorsan fel is cipeltük a kajakot a házhoz. Kizárt, hogy a csajok elinduljanak ilyen
időben. Habár a víz a szállás előtt valamelyest szélárnyékban volt, a veszettül hajladozó pálmafák jól
mutatták, hogy mekkora szél is dönget most a szélárnyékon kívül. Mindenesetre elég, ha annyit
mondok, hogy annyira átfáztam a szélviharban és a folyamatos vízátcsapásokban, hogy itthon egyből
a forró vizes zuhany alá ugrottam be.
Aztán este visszavittem Karlónak a zsákot.
- Köszönöm szépen, nagyon jó szolgálatot tett.
- Szívesen.
- Karlo, mi történt azzal a kocsmaszigettel? Én két évvel ezelőtt rengeteget voltam ott, most meg kikötni
sem hagytak.
- Minket sem. Korábban arra vezettem a kajakos túrákat, de most mi sem tudunk kikötni.
- Azt mondta az a liba, hogy kössek ki a mólónál! Dehát ott nem lehet kiszállni a kajakból!
- Persze, hogy nem. Én sokat veszekedtem velük, egyszer kihívattam a kapitányt is. De nem. Azt
akarják, hogy csak motorcsónakosok köthessenek ki.
Csesszék meg. Persze, sejthettem volna. A kikötőből vörös bársony kordon vezetett a kocsmáig. A
bejárat fölött új tábla lógott: Plaza Beach. Mindez azt az üzenet sugallta, hogy ‘jó pénzért vakbélig
nyalunk, kedves vendégek’. És mi, kajakos emberek, nem vagyunk kedves vendégek, legyen
akármilyen vastag bukszánk is.

Mindenesetre a csajoknak azt mondtam, szarni nagy ívben a szigetre, valamivel messzebb ott van a
kolostoros sziget, azon is van egy tök ugyanilyen kocsma, tessék oda evezgetni. Ide még akkor sem, ha
találnánk valahol kikötőhelyet. Rohadjanak meg.
Igen, tudom. A Balaton-Adria vitában bevéstem egy bumszli nagy feketepontot a horvát oldalra.
MEGINT EGY ÖT ÉVVEL KÉSŐBBI MEGJEGYZÉS: MÁRA A HORVÁT TENGERPART IS TELJESEN ELZÜLLÖTT. HA
LE IS MEGYÜNK, IGYEKSZÜNK KERÜLNI A KAPCSOLATOT AZ EMBEREKKEL, LEHETŐLEG NEM VESZÜNK
IGÉNYBE SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST: HÚZUNK KI A TENGERRE A KAJAKOKKAL. EZ VAN.
Az este többi részében én sör mellett írogattam, a család meg elment vacsorázni valamit.

2008.08.05; HÉTFŐ
A csajok félelmetesek, ha a hasukról van szó. Hajnali fél hatkor felkeltek, kimentek a halpiacra. Hazafelé
a pékségbe is beugrottak, így kész reggeli várt, amikor felkeltem. Meg egy köteg szomorú tekintetű hal
a hűtőben.
A nőkülönítmény fél tíz körül kelt fel újra. Mivel teljesen szelíd volt a tenger, így ma ők próbáltak
szerencsét: ugyanazt az útvonalat választották, mint mi, csak fordított irányban. Déltájban el is
startoltak.
Ránk maradt a nagy bevásárlás, a város határában lévő konzumban. Rögtön sikítófrásszal kezdtünk.
Az üzlet parkolója borzasztó kicsi, az autók szélen és középen parkolnak, egy autónyi nyomvonalon
lehet közöttük körbemenni, jobbról balra. Már amikor bekanyarodtam, láttam, hogy baj van, de
visszatolatni nem bírtam, mert jött utánam a következő. Araszoltunk, araszoltunk... aztán megtörtént
az igazi baj: megjelent a Nő, Aki Mindenkinél Okosabb. Látta, hogy jobbra sok autó van, balra meg
kevesebb, így elindult arra. Az utánajövő szintén. Így remekül bezárult a kör, feloldására esély sem volt,
mert kívülről hosszú tömött sorokban vártak az autók, hogy bejuthassanak. Feltekertük az ablakot,
bekapcsoltuk a klímát és vártuk, mi lesz a történet vége. Hosszú percek alatt sikerült ide-oda
araszolgatással eltávolítani a renitens autókat, végül mi is kiszabadultunk. Leparkoltunk viszonylag
távol, bevásároltunk, kijöttünk - és a parkoló tele volt üres helyekkel. Sikerült elkapnom az egyikét az
általam olyannyira gyűlölt lokális szélső értékeknek.
Utána pangás: beszélgetés, ebédre pizza, olvasgatás, szunyóka.
A csajok négy órakor értek vissza. Sima víztükröt hasítottak, még csak apró pöffenéseik sem voltak.
Az első gondolatom azt mondja, így volt jó: mi, akik tudjuk kezelni, mi kaptuk telibe tegnap a vihart. A
kevésbé edzett csajok meg simán megúszták. De a második gondolatom tiltakozik: ha nem akarok
állandóan cidrizni, akkor nekik is át kell esniük egyszer a vízkeresztségen; hogy megérezzék, milyen
az, amikor az ember _tényleg_ összeszarja magát és páni félelemben evez... aztán megússza, majd később
hozzászokik és elkezdi élvezni is a hullámokat. Mert szép lassan megjön hozzá az önbizalma.
De ehhez előbb össze kell tojnia magát.
A női különítményt olyannyira nem viselte meg az evezés, hogy amint felcipelték a kajakot, ugyanazzal
a lendülettel neki is álltak halat pucolni, salátát keverni, halat sütögetni.
Utána folytatódott a csendes pihenő.
Aztán este szembesítettek vele, hogy még nem is láttam Orebicben a sötétet. És tényleg: mindig
világosban dőltem ágyba. Irány a tengerparti sétány, az Oaza fagyizó. Nagyon durva: akár
Balatonfüreden is lehetnénk, annyi a sétányon a magyar szó. Nem is igazán értem, hiszen

Horvátországnak nem sok távolabbi pontja van, a magyarok meg általában közelebb, ÉszakDalmáciába (Zadar-Trogir vonal) szoktak járni.
Egy kicsit meg is keseredett a szám. A tömegben elkaptam egy beszédfoszlányt:
- Nem kell szarozni, megveszed a diákjegyet, aztán bemész. Úgysem tudnak veled mit csinálni...
Egy harmincas kövér hapsi mondta egy másiknak. Magyarul.
Ilyenkor tudok baromira szomorú lenni. Aki eljön ilyen messzire, már nem lehet annyira csóró. Hiszen
csak a benzinköltség 60e körül van. És akkor megy ez a szégyenletes szarrágás pár kuna megspórolásán.
Este megbontottam az egyik bort. Több fajtát is vettem, leginkább hazavitelre... de egy literes asztalit is
bedobtam a kosárba, kifejezetten itt fogyasztásra. Na most, ez egész konkrétan söröskupakkal volt
lezárva... azaz jelen helyzetben visszazárhatatlan volt. Még jó, hogy az embernek önfeláldozó családja
van, beszélgetés közben csak elfogyott.

2008.08.05;KEDD
Ma megint szeles napot igért a széljelentés, meg egyébként is, mi jövünk. Becéloztuk Korculát. Nem
nagy távolság, igazából kikötni se nagyon érdemes... viszont hangulatos elevezgetni a várfalak alatt.
Nos, az időjós elég rendeset tévedett, olyannyira nem volt szél, hogy bizisten hiányzott. Csak húztuk
az evezőket, húztuk (ehej uhnyem), a nap meg ráfolyatta fejünkre a sapkát. Nem győztük vízbe
mártogatni.
Mindenesetre a legrosszabb kombinációban indultunk: szél semmi, de a csatorna áramlásával szemben
eveztünk, a különböző motorcsónakok meg gyártották a hullámokat. De milyeneket! Először még a
komp is, meg a yachtok is nagynak tűntek, de aztán megjöttek az igazi nagyfiúk.
A korculai várfal elött tárult elém a következő látvány: szemből viharzott három, egymással versenyző,
kifejezetten nagy yacht, mellettük bóklászott két kicsi, meg néhány vitorlás. Gyakorlatilag teljesen
kitöltötték a csatornát. És mind szemből jött, egymás mellett. A másik oldalról, azaz mögülünk
döngetett két kisebb motoros, közöttük meg pörkölt egy szárnyashajó, derékig kiemelkedve a vízből...
mi meg ültünk a kajakban, nagyjából a frontvonalon és kíváncsian vártuk, ebből mi lesz. Fényképezni
értelemszerűen nem mertem. (A hordóval lehetett volna, mert azt gyorsan tudom kezelni. A zsák azért
macerás.) Szerencsére időben kihúztunk egy szikla mellé, ezek meg elsiklottak egymás mellett, de a
hullámok elég rendesen megdobálták a kajakot.
Elég ijesztő volt, de nem ez volt a legvadabb. Dudált már rád egy ötemeletes hajó, hogy húzzál arrébb?
Hátulról? Közel hátulról? Basszus, ez a gyökérélmény.
Először kikötöttünk Korculán, kerestünk egy strandkocsmát. Sikerült kifognunk egy nyelvileg
leginkább kihívásokkal küzdő pincért. Kértünk egy sört, egy ásványvizet meg egy pagi sajttálat. (Ki ne
hagyd. A pagi sajt különösen finom.) Aztán kértem a számlát - erre hozott még egy sört. A heves
tiltakozásra megkaptuk a számlát is: 67 kn. Mondtam neki, hogy 80. Erre visszaadott 67-ből.
Na, miközben itt üldögéltünk, akkor futott be egy bazi nagy hajó a Korculai kikötőbe. Nézegettük is,
hogy mi lett volna, ha ez a vízen kap el bennünket.
Aztán elindultunk visszafele. Gondoltuk, előtte odaosonunk a nagy hajóhoz, néhány fénykép erejéig.
Tervben volt az is, hogy teljesen melléevezünk, hogy megérezzük, milyen az, amikor egy hajó
_konkrétan_ fölötted van. De végül letettünk róla, elkezdtünk bandukolni hazafelé. Ekkor hallottuk
meg a hajókürtöt magunk mögött.

Nagyon közel. Bakker, a nagy dög meglódult, mi pedig pont az útjában voltunk. Soványmalacvágtában
kitekertünk oldalra, majd előkaptam a fényképezőgépet: ilyen látvány ritkán kerül az ember szeme elé.
Az egyik képen pont sikerült elkapni: ott van egymás mellett a korábban óriásnak tartott komp, meg ez
a jószág. Hát...
Hazafelé már nem történt semmi érdekes. Szószerint hazarepültünk: az áramlat vitt bennünket. Odafelé
egy óra volt az út, visszafelé 36 perc. Ez akkor is durva különbség, ha odafelé a part mentén eveztünk
(ott a leggyengébb az áram), visszafelé meg középen jöttünk (ott a legerősebb).
Mindenesetre érdekes dolgokat tapasztaltunk. Hazafelé szemből fújt a szél, borzolta a víz tetejét. Dacára
a szemből jövő hullámoknak, az áramlat vidáman repített minket előre. Tegnapelőtt pedig, ott bent a
sűrűben, na ott aztán volt minden. Volt olyan, hogy négy oldalról jövő hullámok oltották ki egymást a
kajak körül. Amennyit én magyaráztam Barnának mostanában a hullámokkal kapcsolatban,
egyetemistaként simán fogja venni a Huygens-Fresnel elvet.
NEMRÉG TAPASZTALTAM A LÁNYOMNÁL, HOGY KÖZÉPISKOLÁS ANYAG. EZEK TELJESEN HÜLYÉK, DE
KOMOLYAN. ALAPOZÓ IDŐSZAKBAN NEM SZABADNA ENNYIRE BELEMENNI A RÉSZLETEKBE. SZVSZ.
Olyan korán érkeztünk haza, hogy még a női szakasznak is jutott idő egy kirándulásra. Illetve lányom
menetközben elpunnyadt, így Nej motort cserélt: Barna ült be hozzá előre. Elmentek Mokalóba
strandolni, jeges kávét inni.
Olvasgatás, bolt. Hamarosan megjött a kajakos különítmény is. Kitalálták, hogy menjünk macskázni. Ez
itt, a tengerben mindig kihívás. Eddig egy helyen sikerült igazán, Omisban... a többi alkalommal inkább
harc volt, mint játék. Most is. Dacára annak, hogy tényleg van a közelünkben egy strand... és majdnem
homokos. Az apartman tulaja szerint sandbeach, az idegenvezető szerint inkább aprókavicsos. Mi
leteszteltük: nagyjából homokos a part, de a homok között van aprókavics, a víz pedig aprókavicsos,
itt-ott sziklás. Viszont rendszeresen süntelenítik.
Túlzottan mondjuk nem érdekel, nekem a kajak bőven elég. Meg egyébként is, engem a tenger rengeteg
színe nyűgöz le, az meg a homokos, zsúfolt strandokon pont nem látszik. De ugrálni jó volt.

2008.08.06; SZERDA
Ma délelőttre már nagyon szeles időt jósolt a meteorológia, így inkább elmentünk kirándulgatni.
A reggeli egyébként érdekes volt. A család három tagja kint evett a melegben, a falatnyi árnyékban,
miközben én bent, a klimatizált lakásban olvasgattam.
Sajnálom, az olajos hal, az már csak ilyen.
Elsőnek felmentünk autóval a ferences kolostorhoz. Két okból: egyrészt, hogy gyönyörködjünk a
kilátásban, másrészt, hogy megkeressük a túraútvonal kezdetét. Mindkettő tökéletesen sikerült - habár
az első élmény igen kellemes volt, a második... maradjunk a hajmeresztőnél.
Utána átautóztunk Tripanjba.
Fogalmam sincs, Nej mit eszik ezen a falun, de még mindig itt szeretne élni nyugdíjas korában.
Eltekintve attól, hogy mekkora köcsögök a horvátok ilyen téren, azaz fizikai képtelenség náluk
letelepedni, továbbra sem értem a mozgatórugókat. Tripanj egy átlagosan kellemes adriai falu a Peljesac
félszigeten (egy jó pont), nem messze a Dingac borvidéktől (még egy jó pont). Egyik oldalról hegyek
szegélyezik, a másik oldalról dombok; a főút egy tengerparti kikötőbe vezet. Itt kötnek ki azok a
kompok, melyek Drvenikből hordják át az autósokat, illetve viszik azokat vissza. (Ez volt az, amit
sohasem értettem: emberek fizetnek azért, hogy ne kelljen végigautózni a gyönyörű Peljesac félszigeten?

Mert amilyen rosszul szervezett és drága a komp, sem időt, sem pénzt nem nyernek vele. Maximum
annak éri meg, akinek nincs útlevele csak személyije: a komppal ugyanis kihagyja a bosnyák szakaszt.
(Ja, jut eszembe, eddig Neumnál mindenféle ellenőrzés nélkül suhantunk át; most szombaton a horvát
oldalon olyan alaposan nézték át az útlevelünket, mint Letenyénél sem.) Zárójel bezárva.)
És ennyi. Nyilván a vegetáció buja, de ez errefelé természetes. Nagyjából ‘tizenkettő egy tucat’ adriai
falu. Ha csak sorolni kellene, Primosten, Cavtat, Murter, Rabac, Vodice, Postira, de még Orebic is jóval
hangulatosabbak.
Mindenesetre megnéztük. Végigsétáltunk a parton, leizzadtunk magunkból pár kilót, aztán
visszatöltöttük sör és ásványvíz formájában, végül hazakocsikáztunk. Útközben bevásároltunk: dalmát
sonka, sajt és bor hazulra, csevap estére.
Fél háromkor értünk haza. Higyjétek el, egyáltalán nem olyan ostobaság az a literes pillepalackos sör,
melyet a horvátok annyira nyomnak. (A dobozos borzasztó drága, az üveges meg betétes: ha nem ahhoz
a bolthoz viszed vissza, ahol vásároltad, akkor felkoncolnak.) A klimatizált nappaliban hideg sört
kortyolgatni, goldfischli majszolgatás közben naplót írni... az egyik legjobb dolog. Különösen úgy, hogy
ha oldalra nézek az üvegajtó felé, akkor a Peljesac csatorna szigeteit látom.
Amíg el nem alszom, persze.
Az olaj sercegésére ébredtem. Nej csevapot sütögetett, a kölykök meg tömték a majmot. Vacsora, utána
egy kis olvasgatás, majd Korcula by night.
Miközben gyülekeztünk a sétányon, láttuk az első bátortalan evezőcsapásokat. Ma este lesz ugyanis a
Campus egyik kajakos programja: sörrel, borral, miegyébbel feltankolt kajakokkal áteveznek egy
szigetre, könnyítenek a rakományon, majd sötétben hazaeveznek. Elég éles volt a kontraszt: a
társaságon látszott, hogy soha nem eveztek még, össze-vissza kalimpáltak azok az evezők - miközben
azért elég rendesen hullámzott a víz. Érdekes hazaútjuk lesz... habár az alkohol biztos ad majd egy kis
jókedvet, egy kis plusz bátorságot.
A fél nyolcas vizibusszal mentünk át. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt az időpontot, félelmetes
élmény hajóról gyönyörködni a naplementében. Pár percig még a szigetről is látszott, aztán bebújt Szent
Illés lába mögé.
Csavarogtunk egy órát az óvárosban, majd jó kisfiú módjára hazamentünk.

2008.08.07; CSÜTÖRTÖK
Furcsa egy hegy ez a Szent Illés. Általában a hegyek kacérkodni szoktak, hívogatni: gyere másszál meg,
juss fel a csúcsra. Ez viszont nem. Az egész lényével azt sugallja, hogy eszedbe se jusson. Rohadt
meredek, árnyék egy szál se, a nap tűz, mint a veszedelem. 40 méter híján 1000 méter szintkülönbség,
egy centi egyenes pihenőszakasz nélkül. Iszonyúan embertelennek néz ki.
De egyszer már meg akartam mászni - és akkor megfutamodtam. (Egész konkrétan szandálon kívül
semmi más cipő nem volt nálam - abban meg azért mégsem. Na meg az idő, amit kifogtunk - a hegy
teteje sötét felhőbe burkolózott.)
Most itt van a lehetőség legyőzni a hegyet, legyőzni magamat. Tudjátok, az a bizonyos libidó biznisz
Jungnál.

Habár, tulajdonképpen pont ez vele a bajom. Én elsősorban a természeti szépségek miatt mászok fel a
hegyekre, nem sportteljesítményből, meg bizonyítási vágyból. A Szent Illés hegynek viszont semmiféle
szépsége sincs. Csak sportértéke. De ha az ember egyszer már kihívta a másikat a kocsma elé, akkor
onnan nincs visszaút - legalábbis komoly arcvesztés nélkül.
Tehát 4.30-kor ébresztő. Barna jött még velem. Megreggeliztünk, kocsiba vágtuk magunkat... és
csaltunk. Felmentünk a kolostorig. 200 méter szint letudva.
Még erősen félhomály volt, amikor nekiindultunk. Egy helyen nekiálltam fényképezni, de alig tudtam
ellőni a képet, mert egy böszme nagy légy böszme aggresszívan letámadott. Igazából elhessegetni sem
tudtam, olyan száz méter után lekopott magától. Nem túl biztató kezdet, de a folytatás minden naív
elképzelést tönkrevágott. Ahogy haladtunk egyre feljebb a gyér és szúrós törpebozótok között, úgy
kezdtek szaporodni ezek az átokfattyak. És nem legyek voltak ám: böglyök. Futótűzként terjedt el a
hegyen, hogy megérkezett a reggeli: ahogy haladtunk előre, úgy lett egyre inkább felhő az egy-két
bogárból. Barnát többé-kevésbé békén hagyták, az én véremet viszont minden ilyen szipoly imádja.
Pillanatok alatt olyan lett mindkét alsó lábszáram, mint Kazal László feje: tele mindenféle dudorokkal.
Aztán jött egy pont, amikor azt mondtam, nekem ebből elég: elindultunk visszafelé.
Megszűnt a bögölyfelhő.
Ezen elgondolkodtam: lehet, hogy csak egy zónában van ekkora koncentráció? Újból ráfordultunk a
hegyre: az volt a taktika, hogy gyorsan áttekerünk a zónán. Gyorsan. Ha láttad volna, milyen meredek
utakon jártunk. A tüdőm a fülemen keresztül szörcsögött kifelé. De hiába tekertünk, a böglyök csak
szaporodtak. Aztán végleg feladtam. A tájból nem láttunk semmit, én legalábbis biztosan nem:
állandóan a bogarakat hajkurásztam mindkét kezemmel, nagyjából hiába. Az út egyébként is
barátságtalan volt, a levegő párás volta kétségessé tette az igért gyönyörű panorámát a tetőről: végleg
visszafordultunk.
Jó tanácsként annyit tudok mondani, ha egyszer nekiindulsz ennek a gonosz hegynek, ne napolajat
kenjél magadra, hanem szúnyogriasztót, bőségesen. És legyen az övedbe szúrva egy légyölő spray is.
Talán úgy menni fog.
Azon mindenesetre jót vigyorogtam, hogyan néztek ránk lefelé menet a felfelé igyekvők. ‘Azannya,
ezek már lefelé jönnek! Mekkora kemény legények lehetnek!’ Egyiknek se jutott eszébe, hogy ahhoz,
hogy mi 6.30-kor már a hegy alsó harmadában legyünk visszafelé, legalább fél háromkor neki kellett
volna indulnunk.
- Miért, és ha nem tudtunk aludni? - vetette ellen Barna.
A parkolóban még búcsúzóul rászállt a kocsi tetejére egy bögöly: megnézhettük, mi törte össze az
elszántságunkat. Ronda egy állat.
Összességében több volt, mint bosszantó. Túl voltunk a hegy felén, ötszázvalahány méteren fordultunk
vissza. Csak amikor lefelé jöttünk, akkor láttuk, milyen meredek szakaszokat is küzdöttünk már le. És
hiába.
- Miért hiába? Legalább megetettük a böglyöket - vetette ellen megint Barna. Mindig ilyen ellenvetős,
ha hajnali öt előtt ébresztik fel.
Egyébként szerintem pont ez a korai kelés volt a baj. Az, hogy mi voltunk az elsők. Még félhomály volt,
amikor a kolostornál voltunk: a világosodás már a hegyen ért. A nagy többség valószínűleg csak ekkor
indult el. Így mi fogtuk ki a roppant éhes rovarcsordát. Az a 20-30 ember, akikkel szembetalálkoztunk
lefelé menet, szemmel láthatóan bogarak nélkül haladt.

TULAJDONKÉPPEN EKKOR ELINDULHATTUNK VOLNA MÉG EGYSZER, UTÁNUK, DE ADDIGRA ANNYIT
JÖTTÜNK LEFELÉ, HOGY MÁR MENTÁLISAN VOLTUNK RÁ KÉPTELENEK.
A korai hazaérkezéssel viszont ritka lehetőség adódott előttem: egyrészt láthattam, amint a halászok
megtérnek a tengerről, másrészt már reggel hétkor nekiugorhattam a kedvenc literes sörömnek. Csuron
izzadtan, kimelegedve. Jól esett.
Aztán a sör után a ló lovag tette a kötelességét: elsétáltam a boltba péksütiért és gyümölcsért.
És még mindig csak fél nyolc volt. Milyen őrültséget nem csináltam még, amióta itt vagyunk? Például
egy friss, korai fürdést. Gyorsan felkaptam a fürdőnacimat és irány a tenger. Jó ideig nem dobtam el
magamat, csak gyönyörködtem a tenger szinében, a víz alatti sziklákban. Aztán úsztam egy jót. A víz
eleinte nagyokat, hidegeket harapott, de pont jól esett a csípésektől sajgó lábamnak.
Szerintem én voltam ma az első nem német fürdőző a szorosban.
Nyolc óra volt. Már másztam hegyet, voltam boltban és úsztam a tengerben. Mit lehet még itt tenni?
Semmit. Ez volt a legnehezebb része a napnak. Ledőltem, bóbiskoltam egy kicsit. Arra ébredtem, hogy
Dóra rosszul van, itthon marad. Nej Barnával ment el kajakozni.
Így lett csendes pihenő a napból: Dóra végigaludta, én meg végigolvastam.
A kajakos csapat délután ért haza. Kicsit megtörten, de vigyorogva: találkoztak ők is a szétszórt
pincérrel, majd kifogtak ők is egy szélvihart, de túlélték. Később kikukucskáltam: és tényleg. Elég
rendes hullámok voltak. Valamelyest megnyugodtam, szerintem most már Nejnek is megvan a
vízkereszt. Vagy amit akartok.
Mindenesetre azt kell mondjam, végképp megingott a bizalmam a szélelőrejelzésben: mára egész napra
nulla szelet jósoltak...és összességében is elmondható, hogy egy napos előrejelzésen belül is többször
volt fals a jóslat, mint valós.
VALAMIKOR NAGYON MEGBÍZTAM A WINDGURUBAN. EZ AZÓTA MEGVÁLTOZOTT. AZ INGYENES, MIVEL
KORÁBBI ADATOKBÓL SZÁMOL MODELLT, GYAKRAN HIBÁZIK. A FIZETŐS MEG... FIZETŐS. KAJAKOSNAK
ÉVI EGY-KÉT HÉTRE NEM ÉRI MEG.
Aztán óriási punnyadás, mely belefolyt az estébe... természetesen kártyapartin keresztül.

2008.08.08; PÉNTEK
Az a jó az idegen helyen való alvásban, hogy az ember nyugtalan. Márpedig, aki nyugtalanul alszik, az
érdekeseket álmodik.
Például a tegnap esti.
Debrecen, virágkarnevál. Én azon a kocsin szerepeltem, mely Bacchus istent és környezetét ábrázolta.
A kocsin rengeteg szőlőre és borra utaló jelkép volt, természetesen virágból. Középen volt egy óriási
fadézsa, langyos vízzel tele. Abban ültem én, aki Bacchus istent alakította, virágkoszorúval a fejemen.
Természetesen kaptam magam mellé három bacchánsnőt: ők is a dézsában ültek.
A kocsi csak gördült a főúton, az emberek lelkesen integettek, én visszaintegettem, semmit el nem
árulva abból, mire is képesek a bacchánsnők a víz alatt. Természetesen az emberek maximum deréktól
felfelé láthattak minket. Közben rájöttem, hogy valójában _tényleg_ én vagyok Bacchus isten, aki

csettintéssel képes szabályozni bizonyos testrészeinek a méretét. Meg a számát. De ezek már
részletkérdések.
A tömeg természetesen végig boldogan integetett.
Kicsit nyugtalanul ébredtem.
Utolsó nap, utolsó evezgetés. Ma a fiúk voltak soron.
Két dolgot terveztünk:
- Vízbeborulási gyakorlatozás
- Mokalo, hajóroncs búvárkodás, sör
Az első programponthoz a tengernél ideálisabb terep nincs. Gyorsan mélyül, lehet partközelben
szórakozni... így ha valami nem jön össze, simán ki lehet úszni a kajakkal együtt. Az első tesztnél volt
egy kis félreértés, én ugyanis hintáztatni akartam a kajakot, Barna viszont egyből beledőlt a vízbe.
És itt jött ki az egész gyakorlat lényege: ott úszkáltunk a vízben, kezünkben az evezőlapáttal... és
képzeletben vakartuk a fejünket, hogyan is fogjuk megoldani a helyzetet. Első körben Barna levette a
tengeri cipőjét, én megfogtam az evezőkkel együtt, majd Barna aláúszott a kajaknak és megfordította.
Utána belehajigáltam mindent, beleértve az én tengeri cipőmet is. Aztán hátraúsztam (arrafelé van a
kajak súlypontja) és a hosszirányú tengely mentén felhúztam magam. Ezzel a neheze már megvolt, a
nagy súly, amely képes volt ellent tartani Barnának, fent ült a helyén. Innentől már csak arra kellett
figyelnem, hogy jól egyensúlyozzak, amíg a srác bemászik. Kész, megvolt a know-how. Másodikra már
teljesen flottul csináltuk.
Közben persze Dóra fényképezett, Nejnek meg szóltunk, hogy kalapozzon.
Sajnos a videófelvételről lemaradtatok. A korábbi Canon S1-esem ebben rettenetesen jó volt, magunkkal
is vittük... de most bekrepált.
A borulgatások után felszereltük magunkat (búvárkodni megyünk, vagy mi a csöcs?) - és irány Mokalo.
A hely - a kiváló strandja és kempingjei, illetve remek strandbárja mellett - arról híres, hogy közvetlenül
az öböl partja mellett süllyedt el egy óriási tanker. Állítólag nagy vihar volt és egy bátor biztosítási
csalás. A lényeg, hogy a hatalmas vas évtizedek óta ott ázik a part mellett, mindössze egy kétméteres
rész áll ki belőle. Az egész hajót körbe lehet úszkálni egyszerű sznorkizással is, sőt... inkább arra kell
vigyázni, neki ne ússzunk a majdnem felszínig érő gonosz vascsöveknek.
Kikötöttünk a roncs mellett. Nem mondanám, hogy néptelen volt a környék. Ami leginkább meglepett,
az az volt, hogy éppenhogy elrúgtam magam a parttól, de a mélyben már látszott a tanker fedélzete.
Aztán addig úszkáltam a roncs körül, amíg szembe nem jött velem egy szigonyos hapi. Nem
kockáztattam meg, hogy esetleg összekever egy ritka delfinpéldánnyal (pocakos delfin, delphinus
pinguitudus), visszafordultam. Mivel nagyjából ekkorra tellett meg a fejem összes nyílása is sós vízzel,
így kiúsztam a partra. Barna hasonlóképpen. utána beeveztünk a mokalói strandra, fagyi, sör a büfében,
majd hazakalimpáltunk.
Csendes pihenő, legalábbis nekem. A többiek elmentek a strandra, levezetni felesleges energiáikat.
Nekem bőven elég volt a sör, goldfischli, írás kombináció.
Este hétkor mentünk el vacsorázni. Klasszikus utolsó vacsora stílusban: ami pénzünk maradt, azt
felzabáljuk. Senki nem fogta vissza magát (hátszín, töltött pljeskavica, hatalmas mixed grillek), igaz,
desszertre már nem jutott étvágy. Italnak klasszikus ásványvíz, sör kombót kértünk. Így fizettünk 380
kunát a Babilonban.

Este pakoláskor benéztem a fagyasztóba. Egy üveg bor nézett vissza rám, az arcára fagyott gúnyos
vicsorral. Bakker. Tegnap dobtam be, hogy legyen estére... aztán úgy maradt.
- Milyen borokkal itatsz te minket! - háborodott fel Nej - a rendes bor nem fagy meg egy mélyhűtőben!
- Hihetetlen, milyen erősek errefelé a mélyhűtők! - adtam helyet a csodálkozásomnak.
Aztán utána megpróbáltam belőle kinyerni a bort, na meg persze kipucolni a mélyhűtőt. Mindkettő
sikerült.
Pakoltunk tovább. Előkerült a helyben vásárolt baromi drága dugóhúzó. Az otthoni abszolút tökéletes
Fackelman pincérdugóhúzómat szokás szerint otthon hagytuk. Mindkettőt. Kénytelen voltam venni
egyet, helyi használatra. 42 kunáért.
Aznap estére be is hűtöttem egy üveg bort. Letéptem a fóliát: fémkupakos volt. Jó. lesz még nap, lesz
még bor. Következő este: fémcsavaros. Aztán így telt el az egész hét. Egyszer sem volt szükség a
bontóra. (Mentségemre szóljon, ezek mind literes, asztali borok voltak. Amilyenek esti kártyázásokhoz
kellenek.)
Pakolás után még megnéztük felvételről az olimpiai megnyítót. Hjaj, jönnek ismét a rövid éjszakák.
Illetve a hosszú, kora hajnalban kezdődő napok.

2008.08.09; SZOMBAT
Hétkor ébresztő, utolsó reggeli. Gyors pakolás, kilenckor már az autóban ültünk, indultunk. A Peljesac
földrajzilag nagyon a világ végén van, innen reménytelen reggel nekivágni a sztrádának. Garantáltan
több órás napon aszalódások várnának ránk.
Marad az egyedüli alternatíva: Bosznia. Eddig kétszer futottunk neki, mindkétszer megszívtuk. Nem
kicsit. Nagyon. Első alkalommal a kalkulált dugók mellett kifogtunk egy óriásit Szarajevóban, majd
lelkes, forgalmat lezáró esküvőket, hatalmas dugókkal, autókra pálinkalocsolással. Rángatózó
idegbeteg lettem, mire hazaértünk. (19 óra vezetés.) Tavaly ősszel már nyugodtabb voltam: szeptember,
hétköznap - semmi ok nincs rá, hogy bármi akadály legyen. Volt. Három órás dugó Szarajevóban.
Koldusokkal, sebeket mutogatókkal. Meg valami hihetetlen balkáni tolakodás, furakodás, lámpák
leszarása. 3 órán keresztül. 500 méteres szakaszon. Azóta sem tudom, mi okozta. (18.5 óra vezetés.)
Ekkor fogadtam meg, hogy arra soha többet. De most sem igazán volt választási lehetőségem.
Belevágtunk. Mindig már csak nem lehet balszerencsénk.
Az első dugót rögtön Neumban bekaptuk. Egy szaros közlekedési lámpa 8-10 kilométer hosszban
torlaszolta fel az autókat. Vajon hallottak már arrafelé a ‘körforgalom’ nevű csodáról? Félóra araszolás.
Utána Metkovic, határ, újabb félóra. Jablonacig birkózás a vonatokkal.
Ez egy abszolút bosnyák sajátosság. Mivel az országnak nincs igazi nagy potenciált rejtő autópályája,
egyféleképpen tudják csak megvámolni a rajtuk átmenő autós forgalmat: lépten nyomon kitett 40-60-as
táblákkal és sűrűn telepített rendőrökkel. Nem merném biztosra mondani, de Zelenicáig érzésre több a
korlátozott szakasz, mint a normális. Ráadásul a táblák feloldása is meglehetősen esetleges. A helyiek
úgy védekeznek ez ellen, hogy inkább folyamatosan 60-nal mennek. Előzni a kanyargós utakon meg
istenkísértés. Ebből lesznek a vonatok. Egy ilyen vonat megelőzése önmagában is komoly hajmelírozás.
Az ősz irányba. És akkor még ott vannak a rendőrök, akikre külön figyelni kell. Nagy ritkán rá lehet
akaszkodni egy-egy tökös bosnyák sofőrre. Ők azok, akik már tudják, hol szoktak rendőrök lenni.
(Egyébként ezen buknak meg az útvonaltervező programok is: ugyanis 90-nel számolnak. Amikor
gyakorlatilag 60 a maximum.)

Nagyjából időben jutottunk el a szokásos éttermünkig. A _volt_ szokásos éttermünkig. Elkurvultak.
Nagyon.
50 eurót váltottunk a tranzitra plusz a kajára, annyi általában elég szokott lenni, mindig maradt is
nálunk vas. Most éppenhogy kijött belőle a kaja, ráadásul a pincér folyamatosan szart a fejünkre. Úgy
kellett harcolnom, hogy fizethessek. Olyan 90 KM körül lehetett a számla. (2 KM = 1 Euro) Ez így jó is
volt, nem árt, ha akad egy 5 eurós a zsebben, rendőr ellen.
Erre a pincér kihozott egy 50 eurós számlát.
Kifizettem, persze, de kíváncsi voltam, hogyan jött ez ki. Először is, azt a pár szem sültkrumplit, amiről
azt hittük, hogy dekoráció, kiszámlázták köretnek. 4*2 KM. Aztán a két kosár zsemlét teljesen
kiszámlázták, mintha mind a nyolcat megettük volna. Pedig csak két szem fogyott el. 8*0.5 KM. így jött
ki a számlára 97 KM, melyet a pincér nagyvonalúan 50 euróra kerekített.
Mondjuk nem volt ez olyan nagy érvágás... de később tragédia lett belőle.
Jött a szarajevói kritikus leágazás. Persze megint dugó, ráadásul tavaly óta teljesen bevadultak a
koldusok. A gyerekek rátapadtak az oldalablakra, nekiszorították az arcukat, úgy kiabáltak pénzért.
Aggresszív szélvédőmosó kölykök hozzáérés nélkül imitálták, hogy mossák az autót, majd követelték
a pénzt. A sebeit mutogató hapsi továbbra is mutogatta. Miközben ott álltunk a dugóban és esélyünk
sem volt arrébbmenni.
Szerencsére most 25 perc alatt átjutottunk az 500 méteren, utána mehettünk.
Egészen a sztrádáig.
Tudni kell, hogy Boszniának összesen 10 kilométer autópályája van, a Szarajevó és a Zelnica közötti
szakaszon. Ez olyan rövid, hogy fizikailag értelmetlen rajta pénzt szedni. Amennyit lehet kérni érte,
még a beszedési infrastruktúrát sem bírná el.
Gondoltam én.
Egyik pillanatról a másikra fizetőkapu előtt találtuk magunkat. Figyelmeztetés nélkül. (Legalábbis én
nem láttam.) Nej neki is állt pánikolni, hogy mi lesz ebből? Én nyugodt voltam. Van nálunk vagy 60
kuna, van 2 hitel- és egy bankkártya, tele pénzzel, valahogyan majd csak lesz.
Mire az ablakhoz értem, le is puskáztam a tarifát: 1,50 KM. Azaz 0,75 euró. Azaz 180 forint. A csajszi
kérte a pénzt, én meg odaadtam 10 kunát. (330 forint) Egyből tiltakozott, hogy csak eurót fogadhat el.
Elővettem a bankkártyákat. Csóválta a fejét. Nyema. Erre megvontam a vállam. Ezen kívül csak forint
volt nálam, de azt már meg sem próbáltam. A csajszi viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő itt nem fogja
felemelni a sorompót. Nyilván ekkorra mögöttem már hatalmas sor torlódott fel, nyomták a dudát, mint
egy Hungária klipben a jampecek. Odahívtak egy főnököt. Én mindkettőnek lengettem a pénzeimet
meg a bankkártyáimat, igazolva, hogy én akarok fizetni. (Ember... 180 forint.) Mondanom sem kell, az
állomáson senki nem beszélt nyelveket. Ugye, 180 forint díjból nem lehet kártyaolvasó terminált,
nyelvet tudó alkalmazottakat fizetni. Végül egy hapsi nagy levegőt vett és belevágott. Elkezdte felfejteni
a mögöttem álló kocsisort. Hogy vissza tudjak tolatni. Jó hosszú sor volt, beletellett némi időbe, mire
lett némi placc. Ekkor történt a tragédia. Mondhatni, már elég ideges voltam, a 9 óra vezetés, a vonatok
előzgetése a Neretva-völgyben szintén rátett egy lapáttal: a lényeg, hogy tolatás közben a bal oldalsó
tükröm beleakadt a korlátba és hátratört. Visszahajlítottam, de az üveg szanaszét repedt, a tok is kapott
rendesen. Egy ilyen fűthető, motoros tükör simán belekerül 40-60e forintba. Pontosan nem emlékszem,
ekkor mit csináltam: valószínűleg csapkodtam az autó oldalát és ordítottam. A faszi integetett, hogy

higgadjak le. Megbontottak egy másik oszlopot is, ott előreküldtek és felnyitották a sorompót. Amikor
oda akartam adni a tízkunást, intettek, hogy nem kell.
Ennyi. Túl sok kommentem nincs. Ez valahol olyan szintű autós szopatás, hogy nincs is rá megfelelő
szavam. Már maga az elv, hogy 180 forintnyi összegért fizetőkapukkal torlaszolják el a legnagyobb
forgalmú útvonalukat, leszarva a kialakuló dugókat... ez az első. Várakozzál félórát, hogy utána
autópályán mehessél tíz percet? Ha már annyira kell ez az aprópénz, akkor tegyék bele a benzinbe.
Istenbizony, ennyit észre sem lehetne venni. A tájékoztatás hiánya a második kibaszás. A csak euróban
és készpénzben történő fizetés meg a harmadik.
Ja, és most ennek fényében értékeld lécci az éttermi pincér sunyiságát. Ha ott van akkor a zsebemben
az az 5 euró, akkor maximum annyit mondok, hogy hülye kicsinyes szarrágók. Így viszont...
És még valami. A rugalmasság. Ha a kis csajnak van annyi esze, elveszi a kunát, berakja zsebből a 0,75
eurót... és keresett volna 150 forintot. De még beraknia sem kellett volna, az előttem állók közül többen
is egy euróval fizettek és nem kértek vissza. De nem volt annyi esze. Meg a főnökének sem. Inkább
nekiálltak autós sorokat bontani. Szarajevóig kellett volna visszamennem, hogy eurót tudjak szerezni.
1, azaz egy tetves eurót.
Nem is beszélgettünk sokáig az autóban. Amikor felszállt a vörös köd a szememről - szerintem
egyébként addig vezetnem sem lett volna szabad, egyszerűen nem voltam ura az érzelmeimnek - azért
végiggondoltam, mit is rontottam el. Ne mondd, hogy 50,75 eurót kellett volna váltanom, mert annyira
azért még nem vagyok nyugodt.
Maga a tolatás zavart. Én egész jó autóvezetőnek tartom magam, kamaszkoromban többször is
vagánykodtam olyat a családi Ladával, hogy a focipálya mellett padlógázzal tolattam 20-30 métert a két
sorban parkoló autók között. Nem nagy ügy, egyszerűen egyenesben kell tartani a kormányt. Hogyan
voltam most képtelen erre? Az idegesség meg a fáradtság nem igazán jó magyarázat. Aztán
visszajátszottam, és úgy vélem, értem. Amikor beállsz egy ilyen fizetőkapu mellé, akkor muszáj annyira
odatenned az autó bal oldalát a korláthoz, amennyire csak lehet: egyedül így tudod kényelmesen
odaadni a pénzt, elvenni az elvennivalót. Ekkor pár centire van a tükör a korláttól, ha jól csinálja az
ember. Az odaállás maga úgy történik, hogy már a folyosóba menet közel mész a korláthoz, majd egy
enyhe meredekségű egyenes mentén még jobban odasimulsz. Na most, nekem ezt az odasimulást kellett
volna visszajátszanom, hátrafelé. (A kormányt nyilván nem lehetett alászedni, mert akkor a lökhárító
akad el a korlátban.) Márpedig ha nem sikerül a lassú eltávolodás, akkor az egyenestől való pár centis
eltérés is a tükör beakadásával jár. És pont ez történt. (Ha nem vagyok ideges, eszembe juthatott volna
behajtani a tükröt. De ideges voltam.)
A beszélgetős kedv csak nagyon sokára jött meg. Nem segítette a jókedv kialakulását a sztráda után
útépítés, az állandó elterelésekkel. Nem segítette az sem, hogy beszorultam három kamion mögé, úgy
nyomták rám a port, meg az aprókavicsot, mintha szakmányban fizették volna őket. Később megelőzni
sem volt nagy öröm a triót. Aztán jöttek a bosnyák terminátorok. Jellegzetességük, hogy 25-30 éves
szakadt diesel (!!) Golf1/Passat1 géperejű járművekkel közlekednek és szétnézés nélkül vágnak be a
forgalomba. Aztán amikor realizálják a fékcsikorgást és a mögöttük hirtelen 10 centire feltűnő autót,
akkor megijednek és padlóig nyomják a gázt. A szartalicskájuk ettől ugyan még nem megy gyorsabban,
de a 424-est megszégyenítő kilövellő füstfelhő legalább eltakarja előlük a mögöttük jövőt. Megelőzni
nem érdemes a szerencsétleneket, mert öt kilométeren belül jön a következő. Ehhez kell még
hozzászámítani az esküvői meneteket - vagy nyolcat kaptunk el, szerencsére az összes csak a túloldali
sávot torlaszolta el.

Végül hajnali egykor voltunk az erzsébeti Tesco-nál. (Muszáj voltunk elmenni bevásárolni, mert Barna
már vasárnap reggel ment is a következő táborba.) Ha ezt a vásárlást nem számolom, akkor 16 óra
utazás. Az eddigi legjobb időeredmény... de az eddigi legrosszabb bekerülési mutató. Eddig mindkét
alkalommal úgy érkeztem haza, hogy megállás nélkül szidtam a bosnyákok kurva fajtáját. Most sem
történt másként. Imádom a Peljesac félszigetet... de a közlekedés arrafelé... katasztrófa.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/OREBIC2008

2008.OKTÓBER 11-12
Szokásos őszi üdülési csekk elszórási akciónk zajlott a hétvégén. Most éppen Veszprém és környéke
volt az úticél.
Alapvető szempontok:
- Lehessen üdülési csekkel fizetni a szállásért és a kajáért.
- Lehessen erdőben mászkálni. (Ember, ősz van, szivárványhártya-borzolóan színesek a fák.)
A szállást mondhatni a szokásos helyen foglaltuk: Erdei kisvendéglő a Gulya-dombon. (Az állatkert
mögött.)
Amióta Veszprémben és a környékén éltem, ez az egyik kedvenc helyem. Az árak közepesek, a
környezet és a kaja kiváló. Épp ma meséltem el a családnak, hogy az első veszprémi söröm is ehhez a
helyhez kötődik: nem ismertem a várost, nem tudtam róla semmit, így térkép alapján kerestem kocsmát.
Márpedig ez itt, az erdő szélén, egyből szimpatikus lett.
Egy hibáját tudom megemlíteni, a szobák - de legalábbis a négyszemélyes - meglehetősen spártaian
vannak berendezve: négy ágy, beépített szekrény, fürdőszoba, vécé, egy dohányzóasztal, egy(!) fotel és
egy tévé. Aki úgy tervezte, hogy esténként családi körben társasjátékozni fog, az jobb, ha előre átértékeli
a vágyait. (Minket nem zavart, mi tényleg csak aludni jártunk be.)
Péntek este érkeztünk meg. Túl sok mindent ilyenkor már nem lehet tenni. Attila barátommal korábban
már egyeztettünk, a két család egy közös vacsorán egyesítette az erőit. A gyerekhad mindkét oldalon
igyekezett szinesíteni az estét.
Szombaton korai kelés. A bakonyi vonat reggel nyolckor indult. Az utána következő már csak délután.
És előtte még kaját is kellett vennünk. De elértünk mindent, igaz, az állomáson állva reggeliztünk, mint
a lovak. A tömegben. Nyilván nem csak nekünk támadt az a remek ötletünk, hogy jó időben
kirándulunk egyet. Egy-két tucatnyi iskolában is hasonló döntésre jutottak, így a peront eléggé bezengte
az élet. Ugye, ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Aztán vice-versa. Nos, ez a derű
végigkísért minket a vonaton, túl sok csendnek már nem maradt hely.
Ja, hogy miért vonat? Azért, mert ahová megyünk, oda út nem vezet. Tudtad, hogy a két falunak,
Porvának és Cseszneknek olyan közös vasútállomása van félúton a Cuha-patak völgyében, ahová nem
vezet köves út? Négy évvel ezelőtt megpróbáltunk autóval feljönni ide egy erdei úton: tragikusan
elsüllyedtünk a sárban.
Most tehát elvonatoztunk Vinyéig, onnan pedig azt terveztük, hogy végigsétálunk a patak völgyében,
a Porva-Csesznek vasútállomásig. Igen ám, de vonat csak délután négykor volt vissza, így módosítottuk
a tervet: inkább besétálunk majd Zircig.
Az út elején kissé ki kellett lépnünk: az iskolásokat kísérő tanarak - amint rendezték a sorokat - nótát
vezényeltek és úgy indultak neki az ösvénynek, hogy a “Sej Vargánét" óbégatták a kölkökkel. Vagy
valami hasonló pattogósat. Szerencsére már az első elágazás - kábé húsz méterre az állomástól - komoly
fejtörő elé állította a kisérőket, így sikeresen megléptünk a csapattól.
A többiről csak azt tudom mondani, hogy jó volt. Nagyon jó. A Cuha-patak völgye egyébként is
gyönyörű, de ilyenkor ősszel, amikor a növények felveszik a színes ruháikat, a nap pedig igyekszik
bepótolni mindazt, amit szeptemberben elmulasztott... de kora reggel azért még laposan süt, gyönyörű
fényviszonyokat teremtve... tökéletes élmény.

Különösen a fotóvírussal megfertőzötteknek. Márpedig most volt elég, mert fiam megkapta az elromlott
S1-ért cserébe kapott SX100-ast, lányom pedig kikuncsorgott magának egy D40-es vázat, melyhez
hozzácsaptuk az én régi 18-55-ös kitobimat. Ja, meg én is vittem a sajátomat. Nem egy olyan kép
született, amikor az egyik fényképész fényképezte a másikat, aki éppen a harmadikat fényképezte. Nem
is beszélve az olyan szituációkról, amikor mindenki egyszerre a védekezésre képtelen Nejt pécézte ki.
Másik nagy előny, hogy a völgyben mindenkinek van valami: nekem a színek és a fények, a csajoknak
a patakok, fiamnak meg a vonatsín. Különösen a viadukt-alagút-boltívek környékén jött heves
izgalomba, felmászott, átmászott, lemászott.
11 óra körül értünk a vasútállomásra. Leültünk, pihegni egy kicsit.
Megettük az ebédre szánt műzlicsokikat, lefényképeztük az utolsó fűszálat is - amikor vonatsípolást
hallottunk. Ez meg mi lehet? Barna természetesen elrohant megfelelő fényképezési szöget keresni.
Aztán feltűnt egy érdekes szerelvény.
De ehhez egy kicsit bele kell mélyedni a részletekbe. Sínekre allergiásak ezt a bekezdést nyugodtan
ugorják át.
Szóval nagyjából amikor a viadukt után jártunk, meghallottuk, hogy jön egy vonat Győr felől. Mindenki
felvette a klasszikus fényképész pózt, vártuk, hogy a vonat kibújjon az alagútból. Nem bújt ki. A hang
elhalt. Elértünk egy vasúti hídig, meghallottuk megint a vonathangot. Barna természetesen megint
felrohant a sínekhez, én meg komponáltam egy olyat, hogy a vonat is rajta legyen, meg Barna is,
ahogyan fényképezi... de a vonat megint nem jött. A motorhang elhalt, majd jött egy sípolás.
- Melyik mozdony sípol így? - tette fel magának Barna a költői kérdést.
- Amelyik haldoklik? - kérdeztem vissza.
Akkor jót nevettünk... pedig.
Természetesen vonat nem jött. Továbbmentünk, el is jutottunk a Porva-Csesznek állomásig. Dóra egykét fénykép erejéig be is feküdt a két sín közé - vonat ugye mostanában nem jön - amikor teljesen
váratlanul Veszprém felől megjelent egy Dacia tolatómozdony. Átrohant az állomáson - majd jó
negyedóra múlva újból meghallottuk a vonatmorgást Győr felől. Végül befutott - gyk. utasok nélkül egy vonat, melyet a korábbi Dacia és egy Csörgő húzott. Mondanom sem kell, a papírjaimban ez a járat
nem szerepelt. De megállt, és fel lehetett rá szállni. Tekintve, hogy másfelé, mint Veszprém, nem igazán
tudott menni, így nem is tétováztunk. Délben már bent is voltunk a városban. Nyilván megkaptam,
hogy milyen szervező vagyok, még menetrendet sem tudok olvasni. Otthon egyből el is mentem az
Elvirára, megnéztem... És igen. Ott volt egy vonat, melynek menetrend szerint 9.55-kor kellett volna
Porva-Cseszneken lennie. Ezt kaptuk volna el a viaduktnál... ha a Csörgő nem purcant volna ki. Ezért a
járatért küldhették ki Zircről vagy Veszprémből a Daciát, emiatt késhetett jó egy órát - és emiatt értük
mi pont el Porva-Cseszneken. És mivel csak véletlenül lehetett elkapni, ezért nem is nagyon volt rajta
más utas.
Viszont mi váratlanul Veszprémben találtuk magunkat, délben. Ezzel el is dőlt, hogyan lesz a délután.
Előtte ment a vita, hogy csavarogni is kellene Veszprémben, meg aztán az esti program... Attilával
ugyanis mi még tegnap megbeszéltük, hogy szép-szép ez a családi vacsora, de azért csak jó lenne
valamikor röfögni is egyet. Némileg komplikálta a dolgokat, hogy nálunk a teljes család egy emberként
csapott az asztalra, miszerint ők is röfögni akarnak.
Így viszont mindkettő belefért. Gyorsan visszatekertünk a szállásra, zuhany, tiszta ruha - és már
indultunk is bepótolni az elmaradt kilométereket. Akinek mond valamit: a Gulya-dombról
hátramentünk a Laczkó-forrás felé, majd visszasétáltunk a Kiskuti kocsmáig, onnan a Betekints-völgyön
keresztül be a viaduktig, el a Benedek-hegyig, onnan fel a várba, a Kálvária és a Lenin az Erzsébet-

ligeten keresztül fel a régi egyetemi koleszig, onnan - a Kismocskos megtekintése után - fel a stadionig,
majd a Kiskőrösi úton ki a Gulya-dombra és úgy vissza a szállásig.
Jó hosszú séta, rengeteg fényképezhető objektummal. Különösen úgy, hogy Nej is velünk volt. Tudni
kell, hogy a csajszi jön velünk mindenhová, de a lefelé mászás... hát, nem az erőssége. Tériszonyos egy
kicsit. Most akkor képzeld el, amikor ereszkedtünk lefelé egy meredek ösvényen a Gulya-dombról, Nej
hol enyhén sikoltozva, hol hisztérikusan kacarászva éppen csúszott-mászott lefelé... a domb alján pedig
három ember figyelte, mindhárman egy-egy beélesített fényképezőgép keresője mögül.
Egy biztos, mindent megteszünk azért, hogy elmúljon a lámpaláza.
A nagy séta után vacsoráztunk egy hatalmasat. A jó időre való tekintettel kint a szabadban. Habár az
Állatkert állatai megtettek mindent - különösen a szagokkal nem spóroltak - hogy valamit faragjanak
az étvágyunkon, de ez nem igazán jött össze nekik. Tényleg hatalmas adag kaja tűnt el az energiamérleg
beviteli oldaláról.
Utána felmentünk a szobába, pihegni egyet. Rácsörögtem Attilára, de nem vette fel. Oké - közöltem a
családdal - amíg Attila nem jelentkezik, addig csendes pihenő. Abban a pillanatban mindenki horkolni
kezdett. Így amikor Attila tényleg bejelentkezett, már csak én voltam ébren. Magunk között szólva,
nagyjából ez az ideális létszám két régi jóbarát közös röfögéséhez. Természetesen a világot már megint
megváltottuk - de ez egy olyan cudar világ, hogy észre sem veszi az ilyesmit.
Hajnal egykor sétáltam vissza a rák faszára kies szálláshelyünkre, még meg kellett fejtenem, hogyan
tudok behatolni a váratlanul zárva talált külső kapun, aztán ledőltem aludni. A söröknél csak a megtett
kilométerek voltak számosabbak, így tényleg nem kellett sokáig ringatni.
Vasárnap korán indultunk is vissza. Dacára a gyönyörű időnek nem tekeregtünk el sehová, kihagytuk
az ilyenkor szokásos balatonfüredi mászkálást is, téptünk haza. Mindenkinek tömérdek dolga volt
otthon.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/VESZPREM2008

2008.10.26; VASÁRNAP
A héten mindenki a Tátrába ment: mi is, a hidegfront is - meg a komplett ruhatárunk is. Szép ruha, ha
várost nézünk, játszós ruha, ha erdőben mászkálunk, téli ruha, ha nekirontunk a csúcsoknak. És persze
lehet napsütés, jeges szél, masszív eső, hóvihar.
Mindenki külön bőrönddel jött.
Nem rontottunk egyből neki a hegynek, először Egerbe utaztunk. Alvás a szüléknél, onnan másnap
kora reggel indulás.

2008.10.27; HÉTFŐ
Budapesten nem kaptam szlovák koronát, ezért a határon vettem. Az egyszerűség kedvéért leírom a
váltószámokat, aztán olvasás közben majd szorozgattok:
- 1 szlovák korona: 9,30 forint.
- 1 zloty: 74.50 forint.
A pénzváltó szlovák srác nem is palástolta, hogy meghallotta az önkéntelen felszisszenésemet.
- Ném, ném a zloty drága. A forint ván a béka segge alatt - ingatta a fejét.
- Gyurcsány bátyánk bélöki az országot a sírba - fűzte hozzá.
- Ja - bólintottam. Ha ez ilyen egyszerű lenne, barátom...
Aztán Vernárnál messziről rikított a buszmegállóban egy vérvörös felirat: GYURCSÁNY RASSZISTA!
A hülyeség meg nem ismer határokat.
Nagyjából fél egykor érkeztünk meg Ótátrafüredre. Birtokba vettük a szállást, felcuccoltunk,
átöltöztünk - majd irány a Tátra. Első napra könnyű kis sétát terveztünk, többre úgy sem jutna idő:
fogaskerekűvel fel a Tarajkára, onnan gyalog a Zamkovszki menedékházhoz a piroson, lefelé a
Tarpataki vízesések mellett a zöldsárgán, végül séta vissza Tátrafüredre.
Az elképzelés jó volt, az időzítés kevésbé. Kettőkor indult a fogaskerekű, fél négyre voltunk a
menedékháznál, nem sokkal négy előtt indultunk vissza - és már semmit sem láttunk a vízesésekből,
mert teljesen ránksötétedett. Zseblámpát persze nem vittünk - mindkét fejlámpa a bőröndben röhögött
- a fene sem gondolta, hogy ilyen sokáig el fog húzódni ez a séta. Viszont roppant szép volt magasból
az éjszakai Poprád.
Természetesen nem gyalog mentünk le, a koromsötétben senkinek nem volt már hozzá kedve.
Különösen, amikor megláttuk, hogy lefelé azért jóval olcsóbb a jegy: felfelé 170/fő, lefelé csak 60. Így
megúsztuk 920 koronából az utat. Mivel az 5 napra mindösszesen 30e forintot váltottam - hé, Szlovákia
olcsó ország! - így eléggé érzékenyen érintette pénztárcámat a vágás.
Étterem vagy bolt? Nyitva volt az utóbbi, így lőttek az előbbinek. Cekkerekkel felvonultunk a
szobánkba. Vacsora, kártya.
Dugóhúzó nyilván megint nincs, igaz, senki nem számított rá, hogy kiváncsiságból veszünk morva
borokat is. (Chateau Tremelicska, vagy mi, meg egy kékfrankos rozé.) Igaz, sörökből is voltak
érdekesek: csak Aranyfácánból volt vagy négyféle, köztük alkoholmentes is.
Holnap korán kelünk: egyedül kedden lesz még elviselhető idő, nyilván menni kell, mászni kell.

Szlovák tea projekt: most a teafű maradt otthon. Viszont hoztunk négy darab konnektorfordítót - ehhez
képest mindenhol EU konnektorok voltak. Aztán vettünk jázmin ízesítésű zöld teafüvet, de ihatatlanul
borzasztó íze volt. Majd legközelebb. Egyszer csak összejön a tea Szlovákiában.
Hülye kettősség: az apró elektronikus eszközök nélkül sokkal-sokkal rosszabb lenne - de az állandó
szarakodás a töltőkkel, aksikkal, elemekkel borzasztóan fárasztó. James Bond, persze... ha tényleg
komolyan vette volna, hogy minden kütyüje mindig tökéletesen működjön, a fél élete lítium akksik
töltögetésével ment volna el.

2008.10.28; KEDD
A meteo.sk szerint ma van a héten az utolsó esőmentes nap. Igaz, mellette borult időt is mondtak - de
egy életünk, egy halálunk, bepróbálunk egy igazi tátrai túrát: Csorba tó, Fátyol vízesés, Lorentz-hágó,
Furkotska-völgy. Hó végülis sehol sincs, az utak sem jegesek.
Ébresztő 6-kor. Mire odaérünk, lesz az nyolc is, az út a térkép szerint 7 óra, azaz sötétedésig 1 órát
hibázhatunk. Elég feszes, különösen ha figyelembe veszem, hogy a családban három fényképezőgép és
egy tériszonyos családanya is van. Tátrai tapasztalat: az nincs.
A vége az lett, hogy nem is vállaltuk be.
Tudni kell, hogy olyan szerencsés helyen lakunk Ótátrafüreden, hogy ha kinyitom a bukóablakot, akkor
arrébbtolom a Tátrát. Reggel hatkor kinéztem, szépen látszott az egész, igaz a tetejére rálógott egy felhő.
Reggel hétkor kinéztem - és nem láttam a hegyet. Csak egy bazi nagy fene köd ülte meg a tájat.
Ettől persze még megindultunk, de módosítottuk a tervet. Ilyen időben rajtunk kívül egész biztosan
nincs senki más elmebeteg, aki a Tátrába menne kirándulni, tehát nyugodtan mehetünk a forgalommal
szemben. Akár ruha nélkül is. Azaz ‘B’ terv: libegővel a Szoliszkó menedékházhoz (az ezer méter
szintből ötszáz rögtön letudva), ott leülünk, forraltborozunk egy órát. Ha felszáll a köd, akkor
elindulunk felfelé a Furkotska-völgyben, ha nem, akkor viszasétálunk a Csorba-tóhoz.
De még ez se jött össze. Eleve a Csorba-tó kifejezetten gusztustalanul fogadott: vastag köd, építkezések,
kátrány- és gázolajszag mindenfelé. Ahogy leparkoltunk, rögtön oda is ugrott egy tót legény, hogy
fizessek neki 160 koronát. Október végén. Valahol úgy hallottam, hogy októbertől már mindenhol
ingyenes a parkolás a Tátrában. (Mi is így parkolunk Tátrafüreden.) Fizettem, bilétát persze nem
kaptam. A parkoló melletti nagy térkép le volt tépve, turistajelzés sehol - és még azt se mondhattam,
hogy kövessük a lanovka felé a tömeget, hiszen rajtunk kívül csak a kamuparkolóőr lézengett a
környéken. Meg persze az építőmunkások. Végül elindultunk, úgy nagyjából irányba. A ködben nem
kis bravúr volt megtalálni a libegőket - basszus, a sísáncokat is csak tíz méterről vettük észre. Nyilván
állt mindkét libegő, életjel sehol.
Itt már a fellibegés sem tűnt olyan jó ötletnek. Aztán amikor elkezdett esni az eső, akkor végképp
elegünk lett a környékből. Első ötletként a dunajeci tutajozás merült fel, de féltünk, hogy a folyó völgye
ugyanilyen ködös lesz - annak meg semmi értelme, ha nem látjuk a partokat. Végül megszületett az
újabb terv: irány a Szlovák Paradicsom. Egy szurdokvölgyben ugyanis leszarom, mi van a völgy felett.
Nem érdekel, hogy ködben van az egész Gömöri-hegység: az én horizontom úgyis csak a baromi szűk
szurdokvölgy egyik falától a másikig terjed.
A ködöt természetesen eltaláltuk. Szepescsütörtöktől még nem látszódott a hegy. Podlesoknál tettük le
az autót (újabb 210 korona), majd elsétáltunk Piláig, onnan nekivágtunk a Piecky-nek.

Régi elmaradásunkat pótoltuk ezzel a szurdokkal, többször is tervben volt, de valahogy mindig
elmaradt. Márpedig ebben a völgyben van a Szlovák Paradicsom legmagasabb egybefüggő létrája. Már
csak ezért is érdemes végigmenni rajta egyszer.
Nos, akár itt is mehettünk volna ruha nélkül, egész nap nem láttunk egy élő lelket sem. Maga a szurdok
teljesen ködmentes volt, a patak bővizű - azaz minden adott volt egy remek kiránduláshoz. Igaz, hideg
volt, igaz, szivacsszerűen nedves volt a levegő, állandóan szitált az eső - de ezek ellen fel voltunk
készülve. Az egyetlen kellemetlen körülmény megint az időhiány volt: nagyjából délben indultunk el
Pilából (ne tudd meg, mekkora dugók voltak Poprád körül), ilyen szutyok időben simán számolhattunk
16.00 körüli sötétedéssel - azaz négy óránk volt. Ahhoz sok, hogy a túloldalon lerohanjunk Podlesokba,
ahhoz kevés, hogy kerüljünk egyet Klastoriskó felé, a kis Kysel-en keresztül. (Igaz, ez utóbbi egyirányú
út - de mondtam már, hogy üres volt a hegy?)
Végül Dóra megoldotta a kérdést.
Már ott nem jól kezdődött, hogy a második nagy létránál megadta magát a fényképezőgépem
táskájának szíján a műanyag gyűrű: elrepedt, kicsúszott a karabíner... és éppenhogy elkaptam a szíj
végét, mielőtt az egész a mélybe zuhant volna. Innentől félkézzel nyomultam, a másikban a gépet
vittem.
Sokkal rosszabb hír volt, hogy az egyik dongalétra-kombináció után ott szipogott a földön ülve
leányom: lecsúszott a létráról, combközépig csuronvíz lett - a bakancson belül is - emellett olyan
szerencsétlenül esett, hogy a bal keze hüvelykujját nem tudta mozgatni... ráadásul a lába is fájt. Igazából
nem is tudta, melyik fájt jobban, mert annyira rázta a hideg. Tartalék száraz ruha senkinél sem volt ember, ezek félnapos, nem túl erős túrák, ráadásul az eredeti terv szerint víznek még csak a közelébe
sem mentünk volna - így eléggé szarban voltunk. Visszafordulni nem lehet - ez a völgy nem csak viccből
nem járható visszafelé - és még csak pálinka sem volt nálunk, hogy felmelegedjen és lenyugodjon a lány.
Végül az lett, hogy magam mellé vettem és szószerint felrohantunk a völgy utolsó, piszok meredek
harmadán. A páros hörgést csak a csajszi füstölgő farmergatyájának látványa enyhítette. A fázása
legalábbis elmúlt. Bevártuk a többieket, állva ettünk valamit, majd ugyanolyan tempóban nekivágtunk
a lefelé útnak. A térkép szerint másfél órás úton fél órát vertünk a többiekre, pedig ők is kihasználták a
legtöbb kanyarlevágós rövidítést. Nyilván Klastorisko szóba sem jöhetett, a sárga, illetve piros úton
egyenesen visszamentünk a kocsihoz.
Persze a nagy hajrának túl sok értelme nem volt. Hiába terveztük azt, hogy majd beülünk melegedni
valahová, Podlesokban az összes kocsma, étterem, kávézó bezárt, a kocsiba meg hiába ültünk be, hiába
járattam a motort, nem lett olyan meleg, hogy a csajszi ne kezdjen el megint vacogni. Szerencsére
ekkortájt értek le a többiek, aztán amikor elindultunk, már bemelegedett rendesen az autó is. Itthon
kapott a lány egy korty borovicskát, majd beállt a forró víz alá. Ügy tűnik, a kihűlést megúszta. A lábán
lévő sebekről is kiderült, hogy csak horzsolások - fájnak ugyan, de egy nap múlva már nem is érzi.
Ellenben a bal keze nem javult. Jelenleg - este - az az állás, hogy ha holnap reggelig nem változik, akkor
pakolunk, megyünk haza. Nem fogunk kinlódni a poprádi sztk-val, különösen úgy nem, hogy az
időjárás eleve nem fog elkényeztetni minket: szerdán/csütörtökön szakadni fog az eső, a péntek meg
ugyanilyen ködös, borongós lesz.
Mi volt még? Amikor kibújtunk a Szlovák Paradicsomból, az első dolgunk az volt, hogy ránéztünk a
Tátrára: ledobta-e már a ködgúnyát? Egy pillanatra úgy tűnt, hogy igen, legalábbis a kontúrjai már
látszódtak - aztán megint eltűnt. Méghozzá nyom nélkül: Tátrafüreden akkora köd fogadott, hogy azt
simán szeletelni lehetett volna és kilóra kimérni. Normális közvilágítás mellett jó, ha két méter volt a
látótávolság.

Hangjáték:
Barna: - Együnk már valami szlovák kaját!
Család kórusban: - Zuhanyzunk, pihenünk!
Magányos szólista: - És sört iszunk...
Barna: - Jó, akkor utána. Mondjuk este hét körül!
Család kórusban: - Hihihi!
Este hétkor rajtam kívül már mindenki édesdeden aludt.
Jut eszembe, nagyon kellemes élmény a barna Aranyfácán: ugyanolyan porter jellegű sör, mint a barna
Kozel. Indulás előtt valószínűleg rá fogok tolatni a helyi közértre.
Ja, végül a túra adatai: 12-13 kilométeres táv, 380 méter körüli szint. Nem tűnik túl veszélyesnek, de
könnyűnek sem nevezném. A szurdok aljában az alsó kétharmadban hegyi patak fut, végig billegő
köveken kell felfelé ugrálni, dongalétrákon csúszkálni, vízeséseknél magas létrákat mászni. És ez az a
szurdokvölgy, ahová a dongalétrák meghalni járnak.

2008.10.29; SZERDA
Pihenőnapként indult. Nem, nem a tegnapi kirándulásba fáradtunk bele. (Bár Nej célozgat rendesen.)
Az életbe. Eleve úgy jöttünk a Tátrába, hogy pihenünk is, meg túrázunk is - viszont pont az első két nap
volt esőmentes, ekkor kellett (volna) igazából gyalogolnunk.
A szerda viszont esősnek lett jósolva, ergo pihenünk.
Ez volt a terv kedden este.
Ehhez képest... reggel 8 óra van, ragyogóan süt a nap. A Tátrának csak a csúcsai viselnek felhősipkát, a
többi szép tiszta. Esőnek nyoma sincs.
Csakhogy... a család még bőszen alszik, immár 13-14 órája. A fáradtság mellett valószínűleg az is játszik,
hogy az első ébredőnek boltba kellene mennie, hiszen a készleteink rendesen kifogytak. Márpedig a
lustaság őserő.
Számolgassunk. Ha most összekapom magam, elmegyek boltba, felverem a családot,
összekészülődünk... lesz 11 óra, bőven. Négykor meg már sötétedik. Milyen ötórás túrák léteznek?
Pontosabban, milyen ötórás könnyű túrák léteznek? Dóra keze még mindig fáj ugyan, de tegnap este
már el tudta érni hüvelykujjával a kisujja tövét, azaz törés nem lehet. Viszont fogni még nem tud vele,
tehát minden olyan útvonal, ahol láncok vannak és egyáltalán kapaszkodni kell, ki van zárva.
Barnának később jó ötlete támad: elektricska Lomnicig, lanovka a Kőpataki-tóig, onnan séta a
zamkovszki menedékházig, majd még világosban lesétálni a vízesésekhez. Tegnapelőtt a sötétben
úgysem láttuk.
Csakhogy Dórának se a nadrágja, se a bakancsa nem száradt még meg - így maradt egyedüli
lehetőségnek a dunajeci tutajozás.
Fél tizenegy körül indultunk el. Ahogy elhagytuk a Tátrát, eltűntek a felhők, ezerrel kisütött a nap.
Izgalmat az iGO okozott, bevitt egy olyan útra, amelynél már láttam szélesebb turistautat is. Normális
térkép nem volt nálunk, így fogcsikorgatva mentünk az úton... egészen addig, amíg Moha bá nem
közölte, hogy hajtsunk le a mellékútra. Érted... ez az ösvény volt a főút, ehhez képest kellett még egy
mellékútra kanyarodnunk. Szerencsére nem sokáig centizgettük a kerítéseket, kijutottunk egy főútra,
onnan már sima volt, egészen Majereig. Az első tutajkikötő totál üres volt. Oké, továbbmentünk.
Vöröskolostor... mintha járvány söpört volna át a környéken. Sehol egy élő ember: se az étteremben, se

a pénztárnál, se a kempingben. Csak a szél nyikorogtatott egy Kozel táblát. Mint a vadnyugaton párbaj
előtt. A nap közben ezerrel sütött: tipikusan olyan idő volt, amelyikben el lehetett volna indulni egy
tutajjal. A weblapjuk szerint október 31-ig vannak nyitva. Tényleg nem értettem.
Körbesétálgattuk, fotózgattunk, hazaindultunk. Már itt látszott, hogy a napi ’szerencsénk’ folytatódik:
a GPS szerint 12.28-ra fogunk Tatranska Kotlina-ra érni... márpedig 12.30-kor indul egy turnus a bélai
cseppkőbarlangba. Utána meg 14.00-kor. Kilépni... nem nagyon lehetett. Különösen azért, mert
előmászott valahonnan egy gusztustalan köd/felhő és szakadni kezdett belőle az eső. Lámpa,
ködlámpa, első/hátsó ablaktörlő - és így mentünk neki az óriási szerpentineknek. Brutális volt a
változás: ott, ahol odafelé menet a rétek, cserjék énekeltek és a fák duvápoltak a napfényben, most
minden sötét ólomszürke lett, csak az eső dobolt vadul a kocsi tetején. Amerre a Tátrának kellett volna
lennie, már csak egy ocsmány ködfelhő volt. (Ez úgy látszik minden nap rámászik a Tátrára.)
Ennyit egyébként a korábban alternatívaként felmerülő tátrai gyalogtúráról. Meg a tutajozásról.
Egyébként a GPS pont eltalálta, 12.28-ra értünk a parkolóba. A fényvisszaverő-mellényes briganti
szokás szerint megjelent, lenyúlt 150 koronára. (Biléta persze itt sem volt.) Most már tényleg nem
tudom, mi van: vagy az nem igaz, hogy októbertől az egész Tátrában ingyenes a parkolás, vagy az van,
hogy élelmes fazonok beruháztak egy-egy narancssárga mellénybe és saját zsebre dolgoznak. Ez utóbbit
támasztja alá az, hogy a parkolás az egész Tátrában egységes, az egyik helyen megváltott napijegy
mindenhol máshol is jó. Itt eleve nem adnak napijegyet, Lomnicon és Tátrafüreden pedig már nem is
szednek pénzt.
No, mindegy. Kiugrottunk a kocsiból. ‘Barlang 150 méter’ emlékeztünk a táblára. Aztán amikor
megláttuk az ösvényt, belassítottunk. A 150 métert nyilván függőlegesen gondolták. 20-25 perc alatt
értünk fel, a csoport természetesen már elment. Megvettük a jegyeket (4*200+300 a fotó) - és egyre
kevésbé kezdtük úgy érezni, hogy ez egy olcsó ország. Gyakorlatilag 500 koronám maradt a beváltott
30e forintból.
Hogy teljes legyen az örömünk, a hegy tetején a barlangbejáraton és egy építkezésen kívül semmi sem
volt. Se egy büfé, se egy melegedő, se valami zárt, szélvédett hely. Több, mint egy órát ücsörögtünk egy
padon, gyakorlatilag betonkeményre fagytunk. Zsebemben a 11e forintos jeggyel.
Ehhez képest a barlang kifejezetten korrekt volt. Szép számmal voltak benne cseppkövek, méghozzá a
fehér fajtából, azaz a barlang kihagyta a fáklyás időszakot. Volt szintkülönbség is (112 méter, 1370 méter
túra mellett), így dolgoznunk is kellett a látványért. Egy bajom volt, szerintem túlságosan is rohantunk
- én szívesen elidőzgettem volna hosszabban is egy-egy kombinációnál. Összességében tetszett, de a
belépőjegy így is brutális.
És akkor ismételjük át, amit oly sokszor próbáltak megtanítani nekünk, de mindig elfelejtettük:
- Sztalaktit: a fentről lefelé csüngő cseppkő.
- Sztalagmit: a lentről felfelé növekvő cseppkő.
- Sztalagnát: az összeért cseppkövekből kialakuló oszlop.
Több olyan kombinációt is láttunk, ahol az alsó és a felső cseppkő éppen kezdett összenőni, azaz már
csak pár száz év volt a sztalagnát kialakulásához. Hacsak addig valaki meg nem simogatja puszta kézzel
valamelyiket: az emberi kézről rákerülő zsír ugyanis leállítja a cseppkőképződést.
Délután rögtön két feladatot is meg kellett oldanunk: valahonnan pénzt kivenni és tankolni.
Bankautomatát még láttunk ugyan Tátrafüreden, de benzinkutat, azt nem nagyon. Egy szerencsés

eltévedéssel oldottam meg a helyzetet, Spisska Belában meg már volt minden. (95-ös benya 35,50.
Naggyon durva: 330 forint, miközben nálunk 271.)
Nagyjából Tatranska Matliare környékén futottunk bele ismét a katyvaszsűrű ködbe. Egész estig csak
perceket engedett a szorítása, gyakorlatilag megint nem láttunk az orrunknál tovább. Lomnicnál még
elgondolkodtunk, hogy estebédeljünk-e a Stara Mama-ban, de aztán úgy gondoltuk, inkább
kisérletezünk új helyekkel. (Na meg Tátrafüreden már én is ihatok sört.) Két címem volt, kezdtük az
elsővel: Koliba. Gyanúsan sötét volt. Közelebb menve vettük észre a táblát: 10.29-ig zárva. Ugyanúgy,
mint tegnap a podlesoki kocsmák. Ekkor azért már némileg dühös voltam. Átmentünk a Svistbe. Már
ült bent egy család. Mi is leültünk. Jött a pincércsajszi, nekiállt valamit magyarázni.
- Wir wollen essen und drinken! - közöltem vele határozottan.
Legalább olyan határozottan körbemutatott a helyiségben: - Reserviert!
Magyarul ki lettünk dobva. Mert a bejárati ajtón sehol nem volt kiírva, hogy zártkörű rendezvény lesz.
Átsétáltunk az önkiszolgálóba, de az se jött be. Eleve hatig voltak nyitva, fél hat körül már alig volt
választék. Ehettünk volna szegedi gulyást 100-ért, meg teljesen gagyi mirelit cuccokat 120-140-ért. Végül
egy távolabbi olasz étteremben ettünk pizzát.
Fel tudod fogni a helyzet tragikumát? Az első két nap időhiány miatt nem tudtunk elmenni szlovák
étterembe, ma meg... így jártunk. Olasz étteremben pizzát enni a Tátrában! Ráadásul rohadt drágán. 3
leves, 4 pizza, mindenkinek innivaló: 900 korona.
Elmondhatatlan káposztaleves- és tócsnihiányom van.
Visszajöttünk a szállásra... és addigre borzasztóan pocsék kedvem lett. Az időjárásra egy jó szavam sem
lehet: szélvihar, tömör köd, hideg, eső. Még télnek is gusztustalan.
És akkor a folyamatos frusztráció: nincs semmi, aztán ha van, az meg baromi drágán. Eddig Szlovákia
olcsó országnak számított - most viszont azt érzem, hogy mindenhol vastagon húzzák le rólunk a bőrt.
Két nap alatt elment 30e forint csak jegyekre! (Parkolások, fogaskerekű, cseppkőbarlang.)
Nagyon úgy tűnik, hogy a maradék két napban se tudunk akár még csak egy magisztrálés gyógytúrát
sem csinálni. A listámról meg sorban hullanak ki az alternatív programok.

2008.10.30; CSÜTÖRTÖK
Kimásztam a ‘furcsa álmok ágyából’. Eddig minden éjszaka valami egészen vadat sikerült. Most éppen
azt álmodtam, hogy mindenféle szuperhősök lepték el a Földet és vívtak háborút egymással. Vonzó nők
alakultak át ölelés után gigantikus szőrös pókokká, izmos férfiak miniatűr, de bivalyerős
spongyabobokká. Aztán az egyik szuperhős elrontotta a gyomrát a sok felzabált teherautótól,
felhőkarcolótól, felmászott a Himalája tetejére és csak fosott meg hugyozott.
A völgyek pedig kezdtek sorban feltöltődni.
De ez még mindig jobb volt, mint előző éjszaka, amikor a munkahelyemről álmodtam.
A Tátra szokás szerint csalogatóan fogadott reggel. de már nem dőltünk be neki. Hiába sütött a nap,
hiába csak a hegycsúcsok voltak ködben, lehetett sejteni, hogy ez csapda. A fák ugyanis időnként
rendesen megdőltek, a tetőn pedig rendszertelenül dobolt az eső. Elég volt kinyitni az ablakot, hogy
képbe kerüljünk. (Meg beengedjünk egy virgonc tátrai legyet. Barátom, ezek aztán bírják a hideget.)
BECSLÉSEK SZERINT KÖRÜLBELÜL TÍZEZER KÖBMÉTER FA MEHETETT TÖNKRE
ISMÉT TAROLT A VIHAR A MAGAS-TÁTRÁBAN
2008. OKTÓBER 30. CSÜTÖRTÖK, 18:28 | KORPAS
JAVORINA (TATRANSKÁ JAVORINA)

A CSÜTÖRTÖKI MAGAS-TÁTRAI SZÉLVIHAR AZ ERDÉSZEK BECSLÉSE SZERINT KÖRÜLBELÜL TÍZEZER
KÖBMÉTER FÁT IS TÖNKRETETT, FŐKÉNT A JAVORNIA KÖRNYÉKI VÉDETT ERDŐTERÜLETEN. PONTOSABB
KÁRBECSLÉSRE AZ ERŐS SZÉL MIATT EGYELŐRE A SZAKEMBEREKNEK SINCS MÓDJUK.
VILLANY NÉLKÜL MARADT A MAGAS-TÁTRA ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ZÁR ÉS JAVORINA, MERT AZ ERŐS SZÉL
MIATT FÁK DŐLTEK A VILLANYVEZETÉKEKRE, S EMIATT MEGSZAKADT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS AZ
EMLÍTETT TELEPÜLÉSEKEN. A KELET-SZLOVÁKIAI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT
HASONLÓ A HELYZET SZEPESBÉLÁN IS.
Ez egy újsághír. Csak hogy igazoljam, nem én túloztam el a helyzetet.
Sikerült lefényképeznem a legoptimistább ember autóját. Masszív ködök, esők, borulások vonulnak,
viharos szelek fújnak - az illető viszont biztonságképpen alufóliát terített az autó szélvédőjére. Nehogy
túlságosan felmelegítse az utasteret a nap. Ez a muki legalább akkora technikai analfabéta lehet, mint
az a japán, aki az adriai naplementét vörösszem-vakuval fényképezte.
Mára egyetlen célt tűztünk ki magunk elé: normálisra állítani a káposztaleves szintünket. Időnk volt,
vasútbolond családtagunk van - így kora délután elektricskával elcsattogtunk Tátralomnicra és
bezörgettünk Stara Mamához. Itt semmi sem változott a két évvel ezelőttihez képest: ugyanolyan finom
füstöltkolbászos káposztalevest mértek, a tócsniba hajtogatott pörkölt, a knédlis-káposztás csülök és a
sztrapacska sem változott sokat. Az árak sem... legalábbis koronában. Itt esett csak le... itt, ahol volt
összehasonlítási alapom: nem a szlovák árak szálltak el, hanem a forint bukott rendesen alá. Két évvel
ezelőtt az 1100 koronás ceh 7700 forint volt. Egy ilyen bőséges ebédért bőven megérte. Most ugyanaz az
1100 korona már 10500 forint - ami szintén nem rettenetesen sok, de már nem is olcsó. Magyar árszint.
Nyilván a visszafelé közlekedő elektricska pont az orrunk előtt ment el - de így jár az, aki nem nézi meg
a menetrendet. Mondjuk, kivételesen jól esett az ácsorgás is a hűvösben. Aztán csak hazagurultunk
valahogy: valóságosan és képletesen is. Egy kis közelharc a klotyiért... és most mindenki piheg.
Csendespihenő, este kártya, majd alvás.

2008.10.31; PÉNTEK
Gyönyörű reggelre virradtunk: sütött a nap, felhő csak a nagyszalóki csúcs tetején, a lomnici csúcs
szabályszerűen világított a fényben. Egy gyanús jel volt: a fák legtöbbje feküdt. Lehet, hogy fúj a szél?
Kinyitottuk az ablakot... és bizony. Vadul és fékezhetetlenül süvített a szél. Ezek után a maradék túrázós
kedvünk is elment, kocsiba vágtuk magunkat és irány Zakopane.
Nagyon jó döntés volt. A nap végig vadul sütött, mind a Bélai Tátrában, mind a Bukovinai Tátrában.
Igaz, a Zakopane mögötti Tátra fölött sűrű, fekete felhő terült el, de ez szerencsére a városra nem volt
befolyással. Olyan erős napsütés volt, hogy egész idő alatt leginkább a túl sok fénnyel küzdöttünk
fényképezéskor.
Nagyjából a központban parkoltunk le, lesétáltunk a piacig, majd megkerestük mögötte a gubalowkai
siklót. A szlovákiai árak után kicsit féltem a viteldíjtól - különösen, hogy indulás előtt csak 10e forintnyi
zlotyt váltottam - de kár volt. Egy oda-vissza jegy 14 zloty, azaz durván egy ezres. (A tarajkánál ugyanez
2200 forint.)

Fent sétáltunk egy órát. Lévén október 31, élet már nem nagyon volt - inkább megpróbáltuk a fantáziánk
segítségével benépesíteni a tetőt. Mondjuk a tátrai panoráma gyönyörű volt, kár hogy az erősen
szembesütő naptól képtelenség volt fényképezni.
Aztán lejöttünk, bejártuk a piacot. Déltájban megéheztünk, vettem ki pénzt egy automatából, majd
betértünk egy szimpatikus étterembe, nem messze a piactól. (Meg is kaptuk otthonról az üzenetet: a
kontroll sms szerint a 100 zloty az 7950 forint. Hétfőn a magyar-szlovák határon még 74.50-nel
váltottam. Azaz otthon minden változatlan, a forint továbbra is csak szánkázik lefelé.)
Maga az étterem csupa fa volt, eredetileg vízimalom lehetett - legalábbis a malomszerkezet a terem
közepén arra engedett következtetni.
Itt aztán mindenkit elhagyott minden rutin... borzalmas dolgokat választottunk. Illetve, amikor a
pincércsaj kihozta, akkor borzalmasnak tűnt, de végül mindenki megbirkózott vele. Én például egy
hatalmas csontos-bőrös cubákot kaptam, mint csülök. Tormával, mustárral, barna szósszal. Köret, az
nem volt. Ha ehhez hozzászámítom a helyi Carlsberg sörgyárban főzött alkoholmentes barna sört,
akkor bőven belecsúsztam a pikáns ízek világába. De jó volt, nem is kicsit. (Eltekintve a sörtől. Te ne
igyál ilyet.) Nagyjából a többiek is hasonlókat harcoltak, csak az ő ételeik nem néztek ki olyan vadul.
Ebéd után felsétáltunk a sétálóutca felső végéig, gyönyörködtünk a szebbnél szebb faházakban. Ha egy
szóval kellene jellemeznem a várost, akkor az a ‘faház’ szó lenne. Hihetetlen mennyiségben és
változatosságban árasztották el a várost.
A határ felé a maradék pénzünket egyfajta formában érlelt füstölt sajtba fektettük. Egy hapi árulta nem
messze Lysa Polanától. (Nem akármilyen üzleti érzéke lehet a csókának: hiszen senki sem marad
szívesen zloty nélkül lengyelországban, emiatt a határ környékén mindenkinél marad valamennyi
aprópénz. Ez pont ideális sajtvásárlásra.)
Vettünk 3 guriga sajtot: az eladó ajándékként hozzácsapott két kisebb darabot - én meg tőle függetlenül
hozzácsaptam az összes aprónkat. Azaz anélkül, hogy figyeltünk volna egymásra, sikerült kölcsönösen
kedves gesztust gyakorolnunk egymás felé. Nemhiába: polák, venger dva bratanki.
Délután már semmi különös nem volt. Fél három körül Tatranska Kotlinánál ráfordultunk a Magas
Tátra déli oldalára, egyből meg is jelent az adekvát köd, meg a sűrű fekete felhők. A hideg szélben, a
sötétben el se hittük, hogy egy órával ezelőtt 20 fokban, vakító napsütésben sétálgattunk, kigombolt
kabátban.
Azt hiszem, megint jól döntöttünk, hogy nem a túrára szavaztunk.
Holnap pedig már megyünk haza. Úgy, hogy se egy csúcsot, se egy hágót sem másztunk meg.
Tátra light.
FÉNYKÉPALBUM: HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM/JPETRENYI/TATRA2008

