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Megint kitört rajtam a medvehiány. Az, ami ilyentájt máskor is ki szokott. Csak most éppen nem 

Amerikába utaztam, hanem Káposztafalvára. 

Habár ilyenkor automatikusan áll rá az ember szája a ‘Mecsoda különbség!’ szólásra, javaslom, ne 

kapkodjuk el. A táj itt is gyönyörű, a bevállalási kedvtől függően tetszőlegesen izgalmassá is tehető az 

élmény, az árak pedig... csak az étkezés többe kerül a repülőgépen, mint amennyibe nekem ez az öt 

napos elvonulás fájt. 

Egy problémám van, de az nagy: túlontúl kulturáltra sikeredett a szállás. 

 

Megmagyarázom. A medvehiány kifejezés nálam azt jelenti, hogy úgy elvonulni egy erdőszéli 

faházba, hogy utána több medvét lássak, mint embert. Erre a célra volt is egy remek autóskemping 

Hrabusice (Káposztafalva) mellett Podlesokban (Erdőalja), minimálkomfortos faházakkal, 10€/nap 

áron. Linóleum burkolat, lepukkadt belső, melegvíz csak a számlán, a radiátorok ránézésre a 

Patyomkin páncélost fűthették valamikor – de az ember felvette a kulcsot és utána semmi dolga nem 

volt számolni is tudó kétlábúval. Hűtőszekrényként a kocsi csomagtartója szolgált, szivarozgatni meg 

ki lehetett ülni az ajtóba. Vagy ha egyedül van az ember, akkor még oda sem, legfeljebb többet kell 

szellőztetni. (Nem mintha a füst képes lenne rontani a faház szagán. Erre még négy pár izzadt láb és 

négy pár gőzölgő túrabakancs sem volt képes, zoknikkal megerősítve.) Konyha ugyan nem volt, de 

egy nagy tömör asztal igen, lehetett vinni mindenféle kaját, innivalót – egésznapos túra után úgyse 

szívesen megy az ember távoli étterembe. (Olyan viszont már volt, hogy tüzet gyújtottunk a ház előtt 

kolbászt és szalonnát sütögetni.) 

Szóval így terveztem. Indulás előtt egy héttel a biztonság kedvéért azért írtam egy levelet, hogy tutira 

van-e szabad faház? Erre jött vissza az a lehangoló válasz, miszerint télen még kemping sincs, 

nemhogy faház. Úgy látszik, a november arrafelé még nem tél, mert eddig már legalább háromszor 

voltam ott akkor. 

Vészforgatókönyv: vadul elkezdtem szállást keresni a környéken. A panziósok vadul elkezdtek 

nemválaszolni. Végül az utolsó pillanatban jelzett vissza az egyik. Ő nyert. 

Csak hát... panzió. Az ár nem vészes, egy szoba 15€/nap/fő... de szoba. Semmi faház. Igaz, kint 

vagyunk az erdő szélén, de az egész túl kulturált. Étterem a földszinten. A szobában semmi étkezési 

lehetőség sincs, se hűtő, se normális szemetes. Habár csak ketten vagyunk az épületben, a kicsit duci, 

állandóan mosolygós recepciós hölgy meg én, de ez is 100%-kal több ember, mint amennyire 

készültem. Nem is beszélve arról, hogy alighogy kiteszem a lábamat a szobából, rögtön felhangzik a 

‘Jozsi!’, és előbújik valahonnan a csajszi, hogy közöljön valami újabb nagyon fontos dolgot. Szlovákul, 

mert más nyelven nem tud. (Végül a németet találtuk meg közös nevezőként, mert azon nagyjából 

egyformán nem beszélünk.) Én pedig hátizsákban csempészem be az ásványvizet, a sört és a 

blogmogyorót. Igaz, lemehetnék az étterembe a netbookkal, gépelni ott is tudnék, nagyokat 

dumálnánk közben a recepcióssal, biztosan jó lenne – ha nem éppen emberkerülési céllal jöttem volna 

ide. 

 

Említtessék meg a kellemes része is a helyzetnek: az ablakból tisztán látom a Tátrát (gyönyörű), és van 

wifi, azaz tudok tervezni. Sajnos emailt olvasni is, ami megint egy jó nagy távolodó lépés a medvéktől. 

 

Hétfőn délután kettőre igértem magamat a Rancs panziónál. Kellemes kocogással – hol tejfölszerű 

ködben, hol vakító napsütésben, hol havas-jeges úton – értem oda fél háromra. Egy kicsit zavart a 

késés, de a recin derült ki, hogy a csajszi olyan szinten nem tudott angolul, hogy még azon is 



meglepődött, hogy vendég jött. (Gondolom az emailekre random algoritmus alapján válaszolt yes/no 

tartalommal.) 

 

Aztán nagyjából ennyi. Becuccoltam, berendezkedtem, legalább félóráig álltam az ablakban és 

gyönyörködtem a Tátrában. Eredetileg úgy terveztem, hogy egy kicsit belekóstolok az erdőbe is, de 

aztán úgy döntöttem, erre a másfél órára már nem öltözök be. Leszek úgyis annyit, hogy meg is 

fogom unni. 

 

A szobában szerencsére van egy kis asztal (elfér rajta a netbook, a sör, meg a két könyököm), van két 

hokedli, szóval alapvetően megvan mindenem. Igaz, emailben az apartmant szerettem volna kivenni 

(külön hálószoba, külön nappali, fotelekkel), de végül hagytam a fenébe. 

 

Később sem csináltam olyan nagyon mást, gépelgettem, olvasgattam, összepakoltam holnapra... aztán 

már este is lett. A recis csaj este még bekopogott, hogy nincs-e kedvem vacsorázni, de nem volt. 

 

 

Igen, jó nagy marhaság. Eljövök a Szepes-Gömöri érchegységbe, a Szlovák Paradicsomként is ismert 

túraterepre – majd reggel kocsiba ülök és átmegyek a lengyel hegyek közé tekeregni. A helyzet az, 

hogy a tegnapi Tátra megbabonázott. Annyira tiszta volt, annyira napos, hogy véteknek tartottam 

volna, ha nem megyek a közelébe. Nagyobb mászást spontán és egyedül nem mertem bevállalni, de 

egy sétát igen. Emellett figyeltem a meteorológiát, napról napra több felhőt, ködöt igértek. Na most a 

Para szurdokvölgyei ködben is, napban is ugyanolyan sötétek, oda bármikor mehetek – de a Tátra 

kedden lesz ilyen tiszta utoljára a héten. 

 

A reggelinél odaült mellém a csajszi, hogy akarok-e majd vacsorázni, és ha igen, akkor mit. Kértem 

egy étlapot, majd amikor közöltem vele, hogy garlic soup und brindzové halusky, kis híján a 

nyakamba borult örömében. Majd visszakérdezett, hogy kérek-e hozzá tejet? Kicsit hülyén néztem rá, 

és inkább sörre szavaztam. Erre kihozott 3 üveggel. Mondtam neki, hogy most inkább nem, majd este. 

Végül kiegyeztünk egy Ferrero bonbonban. 

 

A túracuccot már este összekészítettem, így reggeli után egy gyors beöltözés és már indultam is. A 

nap gyönyörűen sütött, a Tátra, szavamra, még illegette is magát benne. Indulás után direkt nem 

kapcsoltam be a cédét, hallgattam egy szlovák kereskedelmi adót. Egy idő után hírek jöttek, én pedig 

rutinosan keresni kezdtem a google translator gombját a rádiópanel jobb felső sarkában. 

 

10 óra körül tettem le a kocsit a parkolóban. Innen jó 2-2,5 óra séta a Morskie Oko, azaz pont délben 

leszek fent. Remek. Tuti napos lesz a völgy. 

 

Essék pár szó a kesztyűmről is. Közvetlenül indulás előtt vettem, gyakorlatilag lila vásárlási köddel 

vastagon begőzölve. Más biztosan nem magyarázza, hogyan költhettem ilyen sok pénzt egy 

kesztyűre. Oké, belül polár, kívül vízálló, a csuklóján feszülős neoprén gyűrű, a tenyerén meg 

mindenféle power grip-ek, hogy keményen lehessen vele markolni. Abszolút tökéletes példány. 

Valószínűleg Scott kapitány még ma is élne, ha ilyen kesztyűje lett volna. De nincs-e túlméretezve ez a 

kesztyű egy ilyen kocakirándulónál, mint én? Ez a kérdés különösen akkor vált aktuálissá, amikor a 

fiam, közvetlenül az indulás előtt, de már a csodakesztyű megvásárlása után, megtalálta az 

elveszettnek hitt régi kedvenc polár kesztyűmet. A biztonság kedvéért bedobtam mind a kettőt, de 

már előre féltem attól, hogy bőven elég lesz a polár is. 

Aztán letettem a kocsit a magashegyi parkolóban, kiszedtem a fényképezőgépet meg a hátizsákot – és 

ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy az összes jegesmedve a kézfejeimet átharapva lógjon a csupasz 



kezeimen. Bakker, szó nélkül rángattam fel a szuperkesztyűt, még csak nem is hezitáltam. -16 fok, az -

16 fok. 

 

Mi a legnagyobb ellenség egy ilyen túrán? A közepes tempóban haladó zajos tömeg, amelyik veled 

együtt startol el. Ha lelassítasz, akkor nagyon lassan fogsz haladni. Ráadásul ilyenkor derül ki, hogy 

az elengedett tömeg sem halad egyenletes tempóban, hanem időnként meg-megállnak és mindig 

akkor indulnak el újra, amikor már a közelükben vagy. Télen ez a módszer eleve halálra van itélve, 

korán sötétedik, tolni kell a tempót. 

Választhatod persze azt, hogy úgy teszel, mintha versenylóból főzték volna a reggeli virslit, élre állsz 

és nagyon keményen magad mögött hagyod őket. Ekkor két problémával találod magad szemközt: 

amint megállsz fényképezni – különösen nehézkesen használható kesztyűben – egyből utolérnek. 

Másfelől pedig már rögtön a túra elején kihajtod magad, a végére meg már odafagy a lógó nyelved az 

ösvényhez. 

A két órából másfelet rohantam, aztán dafke leültem egy padra, ettem, ittam, néztem a tájat és 

átváltottam a lemaradós stratégiára. 

 

Illetve először a konnektorbapisilős stratégiára szerettem volna átváltani, ha az infrastruktúra engedte 

volna. A fényképezőgép táskáját ugyanis letettem az asztalra, de nem csatoltam be. (Nem nagyon 

szoktam, mert így forró témánál gyorsabban elő tudom kapni.) Na, ez a táska egyszer csak fogta 

magát és belebucskázott a 30 centis porhóba. Hogy a vajaskenyér mindig a vajas felével esik le? az 

hagyján. Hidd el, a nyitott fényképezőgéptáska is ugyanígy fejjel lefelé landol. Mire kiszedtem, a táska 

teljesen tele volt hóval, sem a fényképezőgép, sem a nagylátószögű objektív nem látszódott benne 

sehol. 

Ekkor kezdtem sejteni, hogy mégiscsak okoz némi kényelmetlenséget az, hogy a papírzsebkendőket 

otthon felejtettem. Egy, azaz egy darab pézsével töröltem szárazra az összes ketyerét (egy dslr gép és 

két objektív), plusz magát a táskát. Nem mondanám, hogy teljesen száraz lett, de a tapadó nedvesség 

nem árt neki. Tudom, tengeri kajakban már teszteltem. 

 

A balszerencsétlenkedés ellenére nagyjából időben érkeztem. 12.10-kor landoltam a Halastónál. A nap 

nem volt sehol. Olyan betonkemény hideg volt a tengerszemnél, hogy egyből visszaváltottam a 

csodakesztűre. (Nem mondtam, de menetközben cseréltem. Ha sokat kell fényképezni, akkor muszáj a 

polár.) Kerestem azt a bestye napot, mert egyébként sütött, mint az állat. Hát, ember, a délnyugati 

sziklák eltakarták. A déli, zeniten lévő napot. Oké, tudom, hogy télen laposabban süt a nap. Meg oké, 

legalább 100 kilométerrel északabbra vagyok Magyarországnál. De nekem délben a nap ne a fű alatt 

osonjon, mert azt nem tudom másnak, mint gerinctelen sunyiságnak értelmezni. Sunyi vagy, Jenő. 

Pedig minden mást gyönyörűen kiszámítottam. Vittem magammal sört, mert sejtettem, hogy a 

menedékházban sokan lesznek. Vittem kaját, hogy majd fönt ebédelek. Vittem szivart is, hogy kaja 

után a tájban gyönyörködve, sörrel a kezemben pöfékelek egy kicsit. Erre olyan brutál hideg volt, 

hogy a kíváncsi csóka csőre kis híján odafagyott a sörösdobozomhoz. 

 

Amit nem tudtam nem észrevenni: a tömeg Boyle mozgását mostanság egy új elem teljesen 

összezavarja. Eddig mindenki szabadon bolyongott a tömegben. Manapság viszont a tömeg 

_mindegyik_ eleme fényképez valamilyen kütyüvel egy másik elemet – nem ritkán kölcsönösen 

fényképezik egymást -, az éppen nem fényképező mászkálók pedig extra kunkorokat tesznek az 

útvonalukba, hogy ne sétáljanak bele mások kompozíciójába. 

 

Ebéd után el kellett döntenem, hogy megyek-e tovább a felső tó felé, vagy mára ennyi? A másodikra 

szavaztam, több okból is: 

 



Tó? Még a Halastóból sem látszott semmi. Vastagon be volt fagyva, a jégen pedig vagy húsz centi 

vastag hóréteg figyelt. Abból lehetett tudni, hogy ott egy tó van, hogy kevesebb volt a hepe meg a 

hupa. Mi értelme lett volna felkeresni ilyen állapotban a fentebbi tavat? 

Az idő. Ekkor már délután egy volt, felmenni, lejönni az két óra, lefelé megint kettő, azaz már pont 

sötétben fogok autózni a Tátra mellett, márpedig annyira nem volt az az út barátságos. 

Ráadásul nem is készültem meredek kaptatóra, egyik sarkam sem volt leragasztva leukoplaszttal. Ha 

első nap feltöröm a lábamat, akkor cseszhetem az egész hetet. (Ez már csak egy ilyen bakancs.) 

Szóval végül szép komótosan visszaballagtam a kocsihoz. Nagyon enyhére sikerült a nap, de 

indulásnak talán pont jó is így. 

 

Ja, egy nagy felfedezés. Odafönt megettem egy szendvicset, majd kerestem, hová dobhatnám a 

szalvétát. Még szerencse, hogy időben kapcsoltam: Hahó, ember, ez papír! Gyorsan szárazra is 

töröltem vele a fényképezőgép táskájának belsejét és a tartalmát. Még sőtebb: utána jutott eszembe, 

hogy egy ilyen vastag és tartós papírszalvéta megold egy másik gondot is. Ilyen hidegben ugyanis – 

náthától függetlenül – mindenkinek csöpög az orra. Kesztyűben egy vékony papírzsepit kezelgetni 

nem könnyű. De ha megeszem a másik szendvicset, majd annak a szalvétáját rakom a kabátom 

oldalzsebébe, akkor akármelyik kesztyű is van nálam, ki tudom venni a dús zsepit és meg tudom 

törölni az orromat. A szabadalmaztatáson még gondolkodom. Nem, ne vigyorogj, ez sokkal 

komolyabb dolog annál. Most gondold el, hogy határozott léptekkel mész felfelé egy emelkedőn, a 

kezedet pedig egy 13e forintos kesztyű védi. (Hoppá, kimondtam.) Csöpög az orrod. Mit csinálsz? 

Csak nem törlöd egy ilyen méregdrága kesztyűbe? Meg különben is, amilyen durva kívülről az 

anyaga, felsérti az orrot, ráadásul víztaszító, így a jéggé fagyott takony egész úton ott himbálódzik 

rajta. Na, a papírszalvéta ezt a problémát orvosolja. 

 

Lefelé találkoztam a Hős Apával. Monoton sétált felfelé, nyakában egy unott arcú kisgyerek, aki 

folyamatosan csipszet evett. Az apa fejére tett zacskóból. 

 

Aztán hazakocogtam. Pont sötétedésre értem a panzióhoz, a háziangyal faltól-falig érő mosollyal 

fogadott. 

- Dobre vecser, Jozsi! 

- Dober vecser Maria! 

- Abendessen? 

- Ja, um sechs. 

Megtisztálkodtam, hatkor elegánsan (mackó alsó, mackó felső) lesétáltam, beküldtem a roppant 

kiadós fokhagymalevest és sztrapacskát, majd felvonszoltam magamat és legalább egy órán keresztül 

feküdtem az ágyon és bámultam a plafont. Hogyan magyarázom el holnap tört németséggel ennek a 

szimpatikus töltöttgalamb asszonyságnak, hogy finom a főztje, de én inkább nem ennék semmit, ha 

lehetne? Egy ekkora adag vacsora után az ember legszívesebben egy hétig kajára sem nézne. 

 

 

Reggel felkeltem – és akkora köd volt, hogy a Tátrából semmit sem lehetett látni. Na, erről beszéltem. 

Irány a lokális túrák. 

Ma Sucha Bela lesz. (Száraz-Fehér völgy, de nekem már csak Béla marad. A "száraz" egyébként fanyar 

humor akart lenni a névadójától.) Masszív köd, szállingózik a hó, cudar sok mínusz van. Vagy kevés... 

a fene tudja, hogyan kell mondani, ha sok a minusz. A recepción leadtam az útitervet, egyben 

jeleztem, hogy ma délután négyre kérem a fokhagymalevest. 

 

Rögtön az elején – már a pénzszedő bódénál – padlófékes megállás. A patak olyan magas vízállással 

fagyott be, hogy nem lehetett elmenni mellette. Csak rajta. Ideális alkalom tesztelni a kesztyűvel 



együtt vásárolt hágóvasat is. Lemálháztam, felszereltem, visszamálháztam. Fülig érő szájjal sétáltam a 

jégen. Nagyjából 24,3 métert. Ekkor ugyanis gyanúsan elvékonyodott a jégréteg, a lábnyomok pedig 

felvezettek egy keskeny sziklapárkányra. Harmadik lehetőségként ugrálhattam volna a kilógó 

köveken. Na most, a hágóvas sem a beszakadós jégen, sem a köveken, sem az öt centis sziklaperemen 

nem túl ideális eszköz, mondhatni használhatatlan. Sóhaj. Lemálháztam, leszereltem, elpakoltam, 

visszamálháztam. Kész szerencse, hogy ember nincs a környéken, mert nagyon kigúnyolhatott volna. 

Annyira berágtam az eseten, hogy habár később többször is akadt olyan szakasz, ahol első ránézésre 

elsírtam magam (hogyan fogok én itt átmenni?), dafke egyik helyen sem vettem fel a hágóvasat. 

Logikus döntés volt, ugyanis azokon a helyeken, ahol a hágóvas használhatatlan volt, ott fizikai 

képtelenség is volt elmenni benne – míg azokon a helyeken, ahol szükség lett volna rá, azért még el 

lehetett menni nélküle, csak éppen durva nehezen. Csúsztam, másztam, időként a vér is megfagyott 

az ereimben... de végül minden akadályon áthámoztam magamat. A hágóvas meg ott röhögött a 

hátizsákban. Sajnálom. Ez olyan sokszíjas darab, finoman szólva sem egyszerű a normális felrakása, a 

fenének sem volt kedve 50 méterenként fel/leszerelgetni. 

 

A hágóvasról jutott eszembe a csodakesztyű. Nem voltak üdék a gondolataim. Az egész napot – a -12 

fok ellenére – a polárkesztyűben nyomtam végig. Bírta a hideget, nem ázott át, tudtam benne kezelni a 

fényképezőgépet és alkalomadtán nagyon gyorsan tudtam levenni, felhúzni. Ebből az Ironclad 

kesztyű csak az első kettőt tudja, igaz, azt nagyon. 

 

Vissza a jégre. Az egész napos szerencsejáték úgy nézett ki, hogy meg kellett tippelni elsőre azt, hogy 

milyen vastag is lehet a jég, utána pedig azt, hogy és az elbír-e egy ekkora embert. A legszebb a 

játékban az volt, hogy a két érték nem igazán korrelált. Mert addig oké, hogy amikor meghallottad azt 

a jellegzetes pattogó hangot, akkor gyorsabban kezdtél skerázni (a beszakadt jég majd legyen a 

mögöttem jövők baja), de volt, amikor nem volt semmi jel. A legdurvább eset úgy történt, hogy egy 

ránézésre 15 centi vastag jégen kellett átmennem, amelyre persze könnyű szívvel léptem rá. A 

következő pillanatban több rétegen keresztül süllyedtem vagy fél métert. Kiderült, hogy ugyan fent 

jég volt, meg 15 centivel alatta is, de közte nem sok. A felső beszakadt, a zuhanó testem meg sorban 

törte át a jégrétegeket. Kimászni sem igazán tudtam, mert a jég ugye olyan, hogy törik, ha a törés 

mellé lépsz. Végül addig gázoltam, amíg el nem jutottam egy faághoz és kihúztam magamat. Kész 

szerencse, hogy a lábam erősebb volt, mint a jég, így inkább az utóbbi tört. A lábam ugyan cefettül fájt, 

de hát azért van. 

 

Definíció: egyensúlyozol egy jégtáblán, mely finoman recseg-ropog alattad, ahogy az egyensúlyodat 

variálod – és te közben lassú mozdulatokkal objektívet cserélsz a fényképezőgépen, mert a látványt 

csak egy nagylátószögű objektív adja vissza tökéletesen. Ez az, amit elhivatottságnak nevezek. 

 

Aztán ahogy haladtam előre és vettem sorra az akadályokat, úgy lett egyre természetesebb a terepen 

való mozgás. A leghasznosabb trükk: figyelni a jég alatt a köveket. Ezek biztos pontok, mert ha be is 

szakad alattad, akkor is kőre érkezel, ahonnan tovább tudod rúgni magadat. 

 

Az egyik létrakombinációnál elcsörtetett velem szemben – az egyirányú úton! – egy hapi, talpig 

hágóvasban. Érik még meglepések odalent. 

 

Jég, jég és jég. A talpam alatt, a kezeimnél, a falakról lelógva, mindenféle formában és méretben. Egy 

ilyen túra után ki a francot érdekelhet még a dobsinai jégbarlang? 

 

Egy nehezebb kombinációnál véres jég. Friss. Vagy a hágóvasas ember csúszott el és barmolta szét a 

lábát a karmaival, vagy az engem megelőző apa/fia páros bukott. Azért annyira nem egyszerű ez a 

terep. 

 



Egy hosszú jeges szakaszon csak úgy lehetett átmenni, hogy gyorsan. Így is végig látszanak a 

lábnyomaim, ahogy megmaradtak az éppen beszakadni szándékozó jégen. A falakról lógó jégcsapok, 

jégtáblák annyira hidegek voltak, hogy ha megfogtam, rátámaszkodtam, akkor odaragadt a kezem. Ez 

sok esetben nagyon is jól jött a kapaszkodásnál. 

 

A végén, amikor már azt hittem, hogy túl vagyok az egészen, gondoltam, tesztelem egy kicsit a 

hágóvasat. Volt egy szakasz, ahol nagyon meredeken esett a víz, a kemény jégen vas nélkül semmi 

esély sem lett volna felmenni. (A túraút a parton vezetett, minden faxni nélkül, azaz meg tudtam 

volna kerülni az egészet.) Lecuccoltam, felszereltem, visszacuccoltam. Egy élmény volt. Fütyörészve 

sétálgattam tök veszélyes meredek jégeséseken. Egy idő után már nem is érdekelt, mennyire veszélyes 

terepen járok. (Megjegyzem, ez egyben tanulság is: ha olyan terepen jársz, ahol váltogatni kell a 

hágóvasat, nagyon fontos tudatosítanod magadban, mikor nincs rajtad. Nagyon nem mindegy, hogy 

mikor jársz fejben könnyelműen, vagy erősen koncentrálva.) 

 

A vizes meredeknek olyan 30 méter múlva vége lett, a túraútról gyakorlatilag mind a jég, mind a hó 

eltűnt. Ismertem a felső szakaszt, tudtam, hogy innentől ilyen már végig, elraktam a hágóvasat. Aztán 

a következő kanyar után újból lefagyott jégpálya fogadott, gyakorlatilag végig a hátralévő egy 

kilométeres kaptatón. De én már megint dafke. Biztos vagyok benne, hogy ha úgy döntöttem volna, 

hogy visszaveszem a hágóvasat, valaki gyorsan átrendezte volna előttem a terepet jégmentesre. 

 

Végül a normál időben két órás szurdokot 4 óra alatt másztam meg. Annyit fényképeztem, hogy a 

könyököm határozottan megfájdult attól a mozdulattól, ahogy elő-előkaptam a gépet a válltáskámból. 

 

Sucha Bela kijárata. Fedett asztal, padok. Tipikus ebédelőhely. A faoszlopokba természetesen 

tömérdek név belevésve. Az egyik kompozíció magasan kiemelkedik a többi közül. Így néz ki: ‘Sylwia 

And’... és némi anyaghiány. Ez a hapsi igencsak magára dühíthette Szilviát, ha utána a csaj felmászott 

a hegytetőre kalapáccsal és vésővel, majd kivéste a gerendából a fazon nevét. 

 

A piros, abszolút sétagaloppnak számító úton (Glac út) lefelé tervezgettem, hogyan is legyen tovább. 

Habár még vannak terveim, de túl sok áhitatos ledöbbenésre már nem számítok. A csoda ma 

megtörtént, ezt a látványt, ezt az élményt maximum utolérni lehet. 

 

Aztán a végén a könnyű kis piros út jól megtréfált. Ez egy vastag, hol köves, hol földes út, ezen járnak 

az autók is a Menedékkő menedékházhoz és a környező faházakhoz. Most is volt friss nyom, tehát 

használják. Aztán egyszer csak belefutottam egy faltól-falig érő jégpályába. Balra szikla, jobbra 

szakadék, a jég pedig olyan 30 méter hosszan befedte a teljes utat. Vakartam a fejemet, rendesen. 

Végül azt mondtam, hogy ezért a kis szakaszért elő nem veszem a hágóvasat, seggreültem és 

leszánkáztam a jégen. Egész nap kibírtam, hogy nem koszoltam össze magamat, erre a kis piroson 

meg igen. 

 

Majd kábé 100 méterrel a vége előtt, az erdei ösvényen akkorát taknyoltam, hogy még Poprád is 

beleremegett. Az avar alatt volt egy tíz centi átmérőjű jégfolt, én meg nyilván nem vettem észre. Egész 

nap jég hátán jég volt és egyszer sem estem el. Erre normál erdei terepen, gyakorlatilag a túra végén 

meg igen. 

 

Vásárlási tanácsadó: Ne, erősen javaslom, hogy ne vegyél ilyen órát: Canyon CNS-SW7. Én kábé egy 

évvel ezelőtt ugrottam bele, ránézésre nagyon jó kis órának tűnt, légnyomás, magasság, hőmérséklet, 

iránytű, időjárás-előrejelzés és még számtalan trükkök az időméréssel, különböző élethelyzetekre 

kitalálva. Nos, ebből ma azt mondom, egyedül az időmérés használható – ahhoz viszont bumfordi 

nagy az óra. A hőmérőről és az iránytűről hamar kiderült, hogy használhatatlan: az előbbi 

rendszeresen 10-12 fokkal többet mutat a valóságosnál, ha a csuklómon van, az iránytű meg 2 



másodpercenként mutatott hülyeséget, aztán sikított, hogy kalibráljam újra. A légnyomásról nem 

tudok nyilatkozni, de a magasságmérőt most teszteltem komolyabban. Tegnap induláskor 

beállítottam 600 méterre. (A Google Earth szerint ennyin van a panzió.) A Halastónál már 3700 métert 

mutatott, pedig az időjárás nem változott egy szemet sem. Amikor visszajöttem, már 700 méterre állt 

be. Ma reggel is innen indult, a Sucha Bela kijáratánál pedig 2500 métert mutatott. Ezek az értékek 

annyira, de annyira távol vannak a valóságtól, hogy ihaj. 

 

Fél négy körül értem haza. Gyors zuhany. Délután négyre rendeltem a fokhagymalevest, meg is jött, 

az adekvát barna sörrel együtt. Utána pedig szabad volt az egész nap. Fényképeket rendezgettem, 

blogokat olvasgattam, meg írtam. 

 

 

Felpuhult a program. Pedig úgy terveztem, hogy minden nap mászok egyet, de közbejött valami. Egy 

bivaly nagy porszem. Valahogy belavírozott a fényképezőgépem ccd-jére. Borzasztó peches dolog. 

Egy körtepumpával lehetne rajta segíteni, de az otthon maradt. (A fene sem gondolta volna, hogy 

pont ez fog hiányozni.) Itt, az erdő szélén biztosan nincs hasonló precíziós eszköz. Az meg nem megy, 

hogy az ember végigbravúrkodik egy újabb jeges szurdokban, aztán semmi fényképet nem készít. 

 

Szóval, körtepumpa. Nyilván itt nem lesz, de talán a közeli nagyvárosban, Poprádon igen. Jó kérdés, 

hogyan fogom én ezt kommunikálni. Ugyanis ezt a pumpát leginkább gyógyszertárakban lehet kapni, 

khmm... beöntési célokra. Na, ezt kellene szlovákul elmagyaráznom. Vagy elmutogatnom. 

 

Reggeli után jeleztem a vendéglátó hölgynek, hogy gondjaim vannak – de elmagyarázni már nem 

tudtam. Egyszercsak ideadta a telefont, ahol valaki halkan ugyan, de megszólalt angolul. Szegényre 

abban a pillanatban ráborítottam mindent, koszon, ccd-n keresztül a különböző pucolási technikákig. 

Mivel nemigen tudott válaszolni, jeleztem, hogy porszívózni szeretnék és ha nem sikerül, akkor 

bemegyek Popradra keresni egy gyógyszertárat. A csajszi itt tudott bekapcsolódni, figyelmeztetett, 

hogy gyógyszertár Hrabusicében is van. Visszakérdeztem, hogy szerinte van-e olyan gumipumpájuk, 

amellyel mindenféle anyagokat lehet pumpálni különböző intim helyekre, mely kérdésre hosszan 

tartó szünet jött válaszul, majd egy halvány maybe. 

 

A telefonos segítség nem jött be, maradt a közönség. 

 

Mondjuk a google translator jó nénikéjét, természetesen nem úgy mondják szlovákul a porszívót, 

ahogy fordította, ebből persze lett néhány vidám perc, mire megértették, mit szeretnék. (Maria meg a 

gondnok az étteremben ülve figyeltek, én meg a táncparketten aktivitiztem.) De amikor előkerült a 

takszer raktárból a jó öreg vacuum cleaner, két perc alatt tisztára pucoltam vele a gépet belülről. 

(Hálás köszönet a szaktopiknak a metódus leírásáért. Azért mégiscsak jó valamire az internet.) 

 

Újratervezés. Pedig már az járt a fejemben, hogy hová menjek ma Poprad után. Megfordult a fejemben 

Kassa, aztán Zakopane (leginkább sajtot vinni az otthon maradottaknak) – de így persze irány a 

jégpálya. Tekintve, hogy meglehetősen elment az idő, maradt a legrövidebb, de azért elég technikás 

út: Hernád-áttörés, Menedékkő szurdok, végül a menedékház a fennsíkon. 

 

Megjegyzés: Azt azért tudomásul vettem, hogy ha tényleg faházba megyek, minden embertől 

távol, akkor a mai túra ugrott volna, mert a faházban nincs porszívó. (Az első dolgom az is volt 

Pesten, hogy a körtepumpát a nagytáskából átszereltem a mindig nálam lévő kompakt táskába.) 

 



Azért durván kemény idő van. Amikor kinyitottam a kocsi csomagtartóját, nem is lepődtem meg 

nagyon, hogy az egyik sörösdoboz szétfagyott. Az ásványvizekről már nem is beszélek, mindegyikből 

opálos jégtömb lett. Tél van. 

 

Csak szólok, hogy a kék turistautat elterelték. Régen az út levitt a Fehér Víz mellé, aztán sárban, 

dzsuvában kellett mászni, egy csomó fagyökér között a Hernádig. Most az út felvisz valami rekreációs 

telepig, majd amögött összefut a zöld turistaúttal. Innen a zöldön kell lemenni a patak és a folyó 

találkozásához. Magunk között szólva, nem túlzottan bánom. Azt vettem észre, hogy most azok a 

részek nehezek, ahol a régebbi őszi/tavaszi túrákon nagy vizek, dzsuvák voltak. Ezeket kerülte ki az új 

útvonal. 

 

Amikor még otthon, a puha forgószékben terveztem ezt a túrát (kocsmapower, ugye Attila), úgy 

gondoltam, hogy a Hernád áttörés és a Menedékkő szurdok az olyan kevés. Hozzá kellene még tenni 

valamit. Végül úgy döntöttem, hogy továbbmegyek a Velky Kisel-en Mala Polana-ig, és csak úgy 

haza. 

Ja. 

 

Már a tegnapi nap is erős figyelmeztetés volt, a Hernád áttörés meg különösen. Ilyen terepen nem 

mennyiségre kell törekedni, hagyjuk meg azt a nyári túrázóknak. Itt teljesen másról van szó: ez a terep 

technikás. Stratégia. Mozgáskoordináció. Koncentráció. Átmenni olyan akadályokon is, amelyeknél az 

az első természetes hozzáállásunk, hogy na jó, most forduljunk vissza, mert ezen élő ember át nem 

megy. Aztán észrevesszük az elérhető faágakat, gyökereket, az apró beugrókat, ahová betámasztva a 

lábat, tovább tudjuk rúgni magunkat, a pár négyzetcentis havas darabokat, melyek jobban tapadnak... 

és összeáll a stratégia. Utána jön a koncentráció és a mozgáskoordináció, hogy ezt pontosan úgy 

hajtsuk végre, ahogy elterveztük. Fűben, fában, gyökerekben van... nem csak az orvosság, de a 

kapaszkodási lehetőség is. Ez az élmény, nem a megtett kilométerek száma. 

 

Még emellett is úgy kezdtem a Hernádnál, hogy seggreültem. Annyira szűk az ösvény és annyira az 

előtted menő emberek lábnyomába kell lépned, hogy félcentis hiba, és már ki is ment alólad a talaj. 

Egy idő után viszont magától értetődőnek fogod tekinteni a mondást: az ember a jég hátán is megél. 

 

Elhivatottság2: állsz a sziklatálcán, hátadat a jégnek vetve, alattad tíz méterrel a befagyott Hernád – te 

pedig objektívet cserélsz. Mert a jó képhez az kell. 

 

Úgy terveztem, hogy a Menedékkő szurdok bejáratánál fogok tízóraizni. Már látszott a híd, már 

buzogtak a gyomorsavak, amikor belefutottam az egész négynapos túra legdurvább akadályába. Csak 

néztem, hogy ilyen márpedig tényleg nincs. Három méter hosszú tálca egy sziklafalon. Se alatta, se 

felette nem lehet megkerülni. Ellenben mind a teljes tálcát, mind a lánckorlátot teljesen magába 

dolgozta egy megfagyott vízesés. 

 

Az tuti, hogy hágóvas nélkül akár mehettem is volna haza. De még hágóvassal is... A középső egy 

méteren meglehetősen meredek jégfalon kell oldalra araszolni, minden kapaszkodási lehetőség nélkül. 

Persze, jégcsákány... de meg se fordult a fejemben, hogy ilyesmibe is belefuthatok. 

Végül felszereltem a vasat, vettem egy nagy levegőt, igyekeztem felsőtesttel előredőlni, a lábaimmal 

meg erősen tapadni, aztán átaraszoltam. 

 

A túloldalon levettem a hágóvasat, jártam egy indiántáncot a 30 centi széles peremen, majd mentem 

tovább a jól megérdemelt tízórai felé. A hágóvas már nem volt kidobott pénz. 

 

A szurdok vége felé nagyon szűk az út, és valami eszméletlenül párás a levegő. Ha nem sietek a 

fényképpel, egyből párásodik a nézőke. A fényképezőgép táskájából csavarni lehet a vizet, pedig nem 



szoktam letenni. Ahogy előveszem a mobiltelefont egy-egy hangjegyzethez, egyből opálossá válik a 

képernyője. 

 

Egy meredek kaptatón caplattam felfelé, szokás szerint minden létező lehetőségbe – gyökérbe, faágba 

– belekapaszkodva. Éppen nyúltam egy ilyenért, amikor láttam, hogy az egy nagyon kicsi 

növendékfa. – Na, ebbe azért mégsem – gondoltam és hagytam békén. Csak pár méterrel később jutott 

eszembe, lehet, hogy most megbántottam? 

 

Úgy terveztem, hogy a menedékháznál iszok egy sört, kivonulok a teraszra és a szikrázó napsütésben 

talán még egy pöfékelés is belefér. Ehhez képest a menedékház zárva volt, a teraszról eltüntették a 

bútorokat, még ebédelni is csak úgy tudtam, hogy kerestem egy kidöntött fát és arra ültem. A fel-

feltámadó szél miatt meg szó sem lehetett hosszas ücsörgésről. 

 

Lefelé haladva gondolkodtam el. Oké, a hágóvas bizonyított. A rajtam lévő ruha abszolút. (Dacára a 

kemény minuszoknak, nagyon sokszor volt melegem, pedig nem is néztem ki Michelin babának.) A 

csodakesztyű még nem mutatta meg igazán mit tud (ma is elég volt a polár), de ne kapkodjunk, hátha 

egyszer lesz olyan alkalom, amikor ő és csakis ő fog tudni kihúzni a szarból. 

Ezzel szemben viszont a túrabot még semmit sem mutatott. Pedig már több, mint egy éve cipelem a 

túráimra, gondosan mindig felszíjazom a hátizsákra – aztán ott is marad. Soha nem éreztem még úgy, 

hogy most megérné azért levenni a hátizsákot, hogy túrabot legyen a kezemben. Oké, szerencsére ez 

egy nagyon olcsó darab, de akkor is. Ha ezen az úton nem produkál valamit, akkor otthon hagyom 

virágkarónak. 

 

Aztán produkált. Mivel semmi kedvem nem volt megint az ún. kényelmes piroson lemenni 

(seggencsúszva a jégen), úgy gondoltam, újítok. Lemegyek a nagyon gyors, meglehetősen meredek 

zöld úton. Neki is indultam, aztán amikor már eléggé szar volt a lábamnak, eszembe jutott, hogy itt az 

idő bizonyítási lehetőséget adni a botnak. Zsák le, bot le, elkinlódtam, mire beállítottam (eléggé 

elmacskásodott már a menete), de utána végig azzal jöttem, és azt kell mondjam, hogy jó volt. Már ha 

nem volt jég, mert ott határozottan zavart a kapaszkodásban. De sima, úgy értem, nem téli, nem jeges 

erdőben van létjogosultsága. Nem gondoltam volna, de azzal, hogy felfelé menetben a kezemmel is 

löktem magamat előre, sokkal gyorsabban tudtam haladni, miközben kevésbé fáradtam. 

 

Tényleg hamar le is értem, még csak fél három volt, amikor visszajutottam arra a pontra, ahol az 

elterelt kék és a zöld összefutnak. Innen már csak 10 perc a szállásom. Ahogy sétáltam lefelé, láttam, 

hogy egy tízfős nyugdíjascsapat meglehetősen tanácstalan. Ott álltak, ahol a kék régen levált a 

műútról – és nem értették a dolgot. Gondoltam, szólok nekik, de angolul egy büdös kukkot sem 

értettek, pedig úgy vélem, a ‘road is closed’ nem egy bonyolult mondat. 

Aztán az egyik nő rákérdezett: 

- Hungary? 

- Yes, illetve, igen. 

- Hát nem értem, aranyom! – tárta szét vigyorogva a kezét. Nem tudom, meddig várt erre a 

lehetőségre, de szemmel láthatóan élvezte, hogy el tudta sütni a poént. 

Visszavigyorogtam, hagytam, hadd menjenek, ahová akarnak. A nyugdíjasok úgyis olyanok. 

Különösen azok, akik képesek nekimenni délután háromkor a nagyon jeges Hernád áttörésnek. Kábé 

másfél óra múlva már sötét lesz. 

 

A kocsinál átpakolás. Kiborítottam a hátizsákból a szemetet, bepakoltam a blogsört. A csomagtartó 

nem is kicsit szaglott a szétrepedt sörtől. Odafönt megnéztem, mire volt képes az egész nap derekasan 

sütő nap. Nos, a felhozott sör egy kicsit darabos volt. És attól tartok, nem befelé haladt a szilárd 

halmazállapot felé, hanem inkább kifelé. Sebaj, sok mogyoróval elmegy. 



Mondjuk valószínűleg én vagyok az évszázad idiótája, hogy Szlovákiában buggyant magyar sört 

iszom, de a lenti étteremből logisztikailag elég bonyolult lenne megoldani a sörszállítást. Ne kérdezd, 

nem akarom elmagyarázni, mert hosszú és unalmas. 

 

Ültem és vártam a szokásos esti fokhagymalevesemet, amikor láttam, hogy Maria elindul kifelé egy 

nagy lábassal. Miafene? Úgy döntött, hogy kihozza nekem az egész heti adagot? Aztán lelkesen 

kezdte mutogatni, hogy milyen jó zöldségleves van benne. 

- Kápuszta? – kérdeztem rá. 

- Nein. Gemüse. 

- Ah. 

- Garlic blabla gemüse? 

- Oké. 

Elment. Majd a konyhában eshetett le neki, hogy a válaszom nem volt túl egyértelmű. 

- Garlic blabla gemüse? – jött vissza. 

- Garlic. 

Aztán ezen jót nevetett. Mint minden este, amikor fokhagymalevest kértem. Lassan tényleg 

utánanézek, nincs-e valami afrodiziákum jellege a fokhagymalevesnek, hogy ez a nő minden este 

ilyen cinkosan vigyorog. 

 

Amíg vártam a levesre, néztem a tévét. Kassai adó, helyi hírek. Az tűnt fel, hogy kiírták: Slovensky 

Raj. A következő gyanús jel az volt, amikor mutatták, ahogy a hegyi mentők egy nagy fekete zsákot 

cipelnek lefelé. Nagy pofa ide, vagy oda, azért elszorult a szívem. Hiszen az a férfi is azt hitte, élete 

nagy élménye várja fent a hegyen. 

 

Este már semmi különös. Blog, mogyoró és ropogós sör. 

 

 

Ezen az úton nagyon sokat töprengtem tegnap este. Mit akarok vele elérni? Végigmentem két, nagyon 

durva terepen. Megmutattam, hogy képes vagyok rá. Annyi csodálatos jégkompozíciót láttam, hogy 

egy életre elég. A végén tegnap már a fényképezőgépet se nagyon volt kedvem elővenni. 

Belefásultam. 

Szóval jogos a kérdés: miért menjek neki ma is egy újabb szurdokvölgynek? 

A választ Edmund Hillary már elsütötte egyszer: azért, mert ott van. 

Tegnapelőtt se hittem, hogy tud már újat mutatni a hegy – miközben tegnap tudott. Miért ne tudna 

ma is? 

 

Reggel némi kommunikációs őrület. Mondtam, hogy ma 18.00-kor tudok lejönni vacsorázni, erre a 

csajszi közölte, hogy ő már nem lesz, de egy férfi alkalmazottat be tud rángatni. Igaz, a hapit 

Lengyelországból kell ehhez idecsődíteni. Na, erre mondtam azt, hogy köszönöm, ma este tényleg 

kibírom a 300 forintos fokhagymaleves nélkül. De tényleg. Aztán mire ezt letisztáztuk... úgy, hogy 

senki ne bántódjon meg... leginkább szlovákul, mert a csajszinak már a wichtig szó is túl erős volt... 

beleizzadtam, rendesen. 

Ott viszont én voltam hülye, hogy a zűrzavarban elsiklottam afelett, hogy felajánlotta, elvisz autóval 

Piláig. Hat kilométer, betonúton. A francba. 

 

A nagy kavarás közben Maria egyszer lezolizott. Egy világ dőlt össze bennem. 

 

Aztán este hatkor feljött, hogy mégis visszaért, biztosan nem megyek le fokhagymalevest enni? A 

nőkön ne próbálja magát kiismerni az ember. 



 

Vissza a reggelhez. Kilenc körül indultam neki a távnak. Azt hamar eldöntöttem, hogy nem a 

turistaúton megyek Piláig, mert az a Fehér Víz mellett megy, ami ilyen jeges időben nem sok jót jelent. 

Különösen úgy, hogy emlékeztem rá, van ott egy-két dongalétrás hely, mely kellemetlen lehet. A 

rejtvényfejtést és az ügyeskedést a Piecky számára szeretném tartogatni, nem pedig az odaútra. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 5 km erdei út helyett 6 km aszfalt. De tutibiztos. 

Viszont azt senki nem mondta, hogy az aszfalt beletesz még 100 méter szintet is. Na mindegy, aki 

túrázni megy, az ne nyögjön, ha emelkedik az út. 

 

Másfelől viszont láttam azt a blokkot, melyet eddig nem tudtam elhelyezni a térképen. Hotel 

Slovensky Raj? Aztán megtaláltam azt a két helyet, ahol nem fogadtak. A Biely Potok panzióból nem 

is válaszoltak az emailre, a Trapper Ranch weblapján meg egy idióta szlovák nyelvű formmal lehetett 

jelentkezni, mely után semmi visszajelzést sem kaptam. Két nappal később keresett valaki telefonon 

Szlovákiából (csak nekik adtam meg számot), de az autóban éppen nem tudtam felvenni a telefont. A 

hagyott üzenet totálisan érthetetlen volt, a számot meg nem lehetett visszahívni. Így maradt a mostani 

Podlesok Ranch és egyáltalán nem bántam meg. Már csak helyileg is sokkal jobb, itt van a 

túraútvonalak bejáratánál, a többiek meg valahol félúton Podlesok és Pila között. Arról nem is 

beszélve, hogy a tulaj/recis Maria tényleg a szívét is kiteszi a vendégért. Még ha az éppen egyedül is 

van. 

Ha már itt járunk, egy gyors árkörkép. A közeli panziók – ez is – 15€/nap/fő áron dolgoznak, azaz 

négyszemélyes családnak 60€, ami a helyi viszonyok között kicsit húzós. A kempingben egy faház – 

abszolút nulla komforttal – 40€, a faluban külön bejáratú privát szoba már van 34€ körül is. (Az utóbbi 

esetben viszont vagy megtoldjuk a napi kilométereket egy unalmas és hosszú úttal, vagy Podlesokban 

fizetünk ki egy nap parkolást.) 

 

Úgy látszik, a Piecky nekem már mindig ilyen rohanós terep lesz. Amikor utoljára voltunk itt egy 

novemberi napon a családdal és Dóra beleesett derékig a jéghideg vízbe, egy hatalmas rohanással 

mentünk végig a csajszival a távon, de úgy, hogy a végén már gőzölgött a nadrágja. Most pedig... 

megint a tömeg. A fene sem gondolta, hogy a szlovákok ennyire szeretnek hosszú hétvégéket csinálni. 

Gyakorlatilag felpezsdült az egész hegység. 

Amikor beértem Pilába, pont egy tízfős társaság kászálódott ki a kocsikból és kezdett el cuccolni. 

Meggyorsítottam a lépteimet, erre utolértem egy hétfős társaságot. – El vagyok átkozva! – villant át a 

fejemen. Ebben a konstellációban csak a rohanás maradt, mert ha lemaradok, akkor pont a két nagy 

csoport közé kerülök. De... rohanás... ezen a terepen? 

Szerencsére a rohanást relatívan kell értelmezni. Rohanás – a csoporthoz képest. Nagyon örültem 

neki, hogy a társaságban láttam egy fényképészt. Abból a fajtából, aki már a műútnál is lefényképezte 

a ‘Piecky balra’ táblát. Az ilyet szeretjük, nagyon le tudja lassítani a csoport haladását. Meg hát bíztam 

abban, hogy egyedül vagyok (a csoport mindig megvárja, amíg a tagok egyenként leküzdik az 

akadályokat), bíztam abban, hogy már kevés olyan táj lesz, melyet le akarok fotózni (már eddig is 

annyi fénykép van), eltökéltem, hogy a hangjegyzetelést is ritkítom (majd többet tartok fejben) – és 

persze bíztam a több napos jégmászós rutinomban. 

 

Kilőttem, mint egy versenynyúl, na. A táv közepéig tartottam is a sebességet (beleértve a Nagy 

Vízesést is), utána pedig visszaálltam normál tempóra. A társaság sehol sem volt. 

 

Írtam tegnap, hogy mozgáskoordináció és koncentráció. Hogy az utóbbi mennyit számít, itt van egy 

példa. Éppen egy nehezebb kombinácón haladtam keresztül, amikor egy nem bekalkulált vékony faág 

hozzáért a nyakamhoz hátulról. Az érintés annyira meglepett, annyira kizökkentett az eltervezett 

mozgásból, hogy csak a legnagyobb nehézségek árán tudtam visszanyerni az egyensúlyomat és 

megmaradni lecsúszás nélkül a jégpályán. 

 



De azért mennyit jelent a rutin. A vége felé már annyira lusta disznó voltam, hogy sokszor nem 

kapaszkodtam ki a jól bejárt, de magasan menő gyalogútra, mentem inkább lent, a jégen. Ehhez is 

hozzá lehet szokni. 

 

Amikor már eleget rohantam, gondoltam, pihenek egy kicsit. Ekkor fordultam rá a felső harmadra, 

melyen már semmi jég, semmi tereptárgy, semmit dongalétra nincs, csak hó és szint. Először az 

ásványvizet vettem elő, majd néztem nagyokat. Az induláskor még folyékonynak tűnő víz befagyott. 

Leszürcsöltem róla a tetejét, majd elszopogattam egy marék havat. Aztán előszedtem a túrabotot. 

Lassan kezdi minden eszköz megtalálni a maga helyét. A jeges, dongalétrás terepen csak zavart volna 

a bot, de itt, a hosszú kaptatón aranyat ért. 

 

Ta-damm! Kijöttem, az órámra néztem – és magasba dobtam a botomat. Megcsináltam a Piecky-t 

szintidőre! 10.10-kor fordultam rá az ösvényre, 12.08-kor jöttem ki a szurdokból. A szintidő két óra. 

Ha ezt azzal vetem össze, hogy a szintén 2 órás Sucha Bela 4 óra alatt lett meg, nem kis teljesítmény. 

Ennyit jelentett a rutin... meg az elképzelt, nyomomban rohanó társaság. 

 

Péntek. De nagyon. Van fent a Sucha Bela kijáratánál egy fedett asztal két lócával. Két nappal ezelőtt 

annyira kihalt volt a park, hogy simán kisétáltam az útkereszteződés közepére pisilni. Most meg 

sorban érik egymást az 5-10 fős csoportok. 

 

Mint kiderült, a saját ősellenség csoportomra 15 percet vertem rá. Ennek azért nem örültem annyira, 

azt hittem, jobban sikerült leráznom őket. Aztán amikor mellémültek (nyolcan szorongtunk a lócákon, 

hangzavar, telefonálások, cigarettafüst – medvehiány, b+), akkor láttam, hogy volt a lábukon valami 

nyúlszőr, vagy mi: olyan szövetbigyó, melynek a darabjai rugókkal voltak rögzítve. Gondolom ezzel 

ők is tudtak skerázni a jégen. 

 

Nyilván hamarabb indultam el, mint ők (pedig komolyan elgondolkodtam egy szivaron). Később 

viszont egy nem jelzett rövidítéssel pont elém kerültek. Olyan 30 méterrel előttem jöttek ki az erdőből, 

pont azon a részen, ahol a teljes útszélességű jégpálya volt. A helyzet a tegnapelőttihez képest 

annyiból lett más, hogy vékony porhó lepte be a jeget, tehát elméletileg meg lehetett volna próbálni 

leereszkedni rajta. Amilyen idenekemazoroszlánt hangulatban voltam, biztos meg is próbálkoztam 

volna vele – de az emberek ahogy meglátták a lejtőt, egyből eldobták magukat, lecsúsztak – és 

lesöpörték a finom porhót. Én meg még ezeknek figyeltem a szurdokban, hogy ne törjem össze a jeget. 

Egy vékony csíkban maradt ugyan egy kevés porhó, el is gondolkoztam, hogy dafke megpróbálom, de 

mind a hét alak megállt az alján és vigyorogva figyelték, én hogyan megyek le. Seggreülve, b+. 

Medve!!!! 

 

Aztán elhúztak, én pedig ottmaradtam. Egy nagyon keserű megállapítással: öregszem. A lefelé tartó 

úton a bal térdem porca akkora hisztit vágott ki, hogy túrabottal is alig bírtam lesántikálni. Ennyit bírt. 

És még örülhettem, hogy csak a negyedik napon durrant ki. 

 

Hazabicegtem. Ahogy megérkeztem, sorban kiakasztottam száradni a vizes cuccokat: sapka, kesztyű, 

fotóstáska, fényképezőgép, objektív. 

 

Nem tudok betelni vele. Itt ülök, írom a blogot, velem szemben az ablak, az ablakban pedig kissé 

ködösen, de ott figyel a teljes Tátra. Nem is kicsit lassítja az írást. 

 

Aztán az utolsó pillanatban a panzió csak kiiratkozott az ajánlott helyek közül. Péntek este 

megérkezett egy nagyobb társaság, a hangok alapján elég sok család. (A kocsik alapján legalább öt.) 

Mivel ennyien nem férnek el egy szobában, kinyitották az ajtókat és a folyosón megy a buli. Durva 



hangosan. Gyerekek kiabálnak és fociznak, a felnőttek csak ordítoznak, az egyik szobából a tévé szól, 

a másikból valami zajláda, van itt minden. Csak hangszigetelés nincs. 

Borzasztó hely lehet, amikor sokan vannak. 

Nem tudom, hogyan fogok ma aludni, de holnap korán reggel összepakolok és húzok haza. Faház. 

Messze mindenkitől. Medve. 

 

ps. 

Szombat reggel a kávém habjába csokoládéporból szórtak szívecskét. 

 

 

Ha már úgy kezdtem, hogy Amerika vs. Káposztafalva, ezzel is fejezem be. Azt kell mondjam az öt 

nap után, hogy nem egyértelmű a győztes. Igen, a Yosemite óriási. Grandiózus sziklák, hatalmas 

vízesések, hogy az óriásfenyőkről ne is beszéljek. De már a legkisebb csúszós hódarabnál is lezárják az 

utakat, és ez ott nem vicc, a rangerek ellenőrzik. A Szlovák Paradicsom ehhez képest kicsi – de nagyon 

finoman cizellált. A Yosemite-ben gyalogolsz négy kilométert és ott a vízesés. Utána gyalogolsz még 

ötöt, majd ott van még egy. Közte... meglehetősen ritkás növényzet. (Nem mintha annak nem lenne 

meg a hangulata.) És ezzel le is ment egy túra. A következő nap nyugatra indulsz, ahol 8 kilométer 

kaptató után lesz egy vízesés, utána pedig jöhetsz vissza. Félre ne értsd, nem rossz ez... csak más. A 

Szlovák Paradicsomban egy 5 kilométeres úton, 400 méter szinten nem győzöd kapkodni a fejed, 

olyan sűrűn jönnek a vadregényes helyek. Nincs 300 méter magas vízesés, de létrán mászol át a 20 

méteres vízesés alatt/felett/mellett. Arról meg ne is beszéljünk, hogy amilyen durván veszélyesek 

voltak ebben a 3 napban az ösvények, kisebb természetjáró hagyományokkal rendelkező országokban 

az egész be lett volna zárva. Itt csak annyit írtak ki, hogy belépés saját felelősségre. Oszt csókolom. 

Szóval ha olcsón akarsz életre szóló élményekkel gazdagodni, akkor feltétlenül javaslom ezt a helyet. 

Télen, sok hó után, -13 fokban. Saját felelősségre. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/SzlovakParadicsom2011 

(Jég, jég hátán. Csodálatos.) 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/SzlovakParadicsom2011


 

 

Mivel a múlt hétvége óta látszik, hogy amíg ilyen alacsony a Kis-Duna vízszintje, addig stégről nem 

fog menni a beszállás a kajakba, így jobb híján meg kell barátkoznom az iszappal. A héten vettem a 

Decathlonban egy leárazott, bélelt gumicsizmát. Egyrészt a lábamat is melegíti, másrészt meg az 

iszapban is jobb ebben mászkálni, mint neoprén bokacipőben. 

 

Nos, olyasmi történt velem, amire abszolút nem számítottam. A gumicsizma feltörte a lábamat. 

Kajakban ülve. 

Erre szoktam azt mondani, hogy felejtsd el az életuntságot. Azt hiszed, hogy az élet egy dögunalom? 

Hogy a jövő már nem tartalmaz számodra semmi meglepetést? A francokat. Ott fogsz lehidalni a 

váratlan eseményektől, ahol nem is számítasz rá. 

 

Kiértem a csónakházhoz. Elsőre spricóteszt. (Vettem egy újat, a régit Nej kapta meg.) Tökéletesen 

passzolt, szemben a régivel, mely – mint utólag kiderült – nem is erre a kajakra való. Hanem Nej új 

kajakjára. Így mindenki boldog. 

 

Motorcsónakok ki, kajak ki, motorcsónakok vissza, beöltözés. Kajak ki a stégre. 

 

Aztán a tájjeleg. Úgy tűnik, Dunaharasztiban a csónakház stégje valami szakrális emlékhely lehet. 

Apa, Anya és egy szekérderék kisgyerek. Ünneplőbe öltözve. Beülnek a kocsiba és kihajtanak a 

csónakház stégjéhez. Kiszálnak, odasétálnak. Anya kissé idegesen rászól a gyerekekre, akik persze 

leszarják. Apa megértően mosolyog. 10-15 percig nézik a stégről a Kis-Dunát, majd visszasétálnak az 

autóhoz. Megvolt a vasárnapi korzó. Nekik. Mert már araszol a földúton a következő autó. 

 

Pont egy ilyen háromgyerekes csakládot fogtam ki, amikor kerestem, hogyan is fogok vízreszállni. A 

stég nem játszott, a sólya előtt pedig be volt fagyva a víz. Maradt az iszap, de ott meg nem tudom 

stabilizálni a kajakot, amíg felcuccolok. Mindegy, nincs más. 

Amíg zártam a kaput, már mindhárom kölyök bent ült a kajakban. 

- Mit mondtam? Csak a szemetekkel, nem a kezetekkel! – kiabált Anya. 

Apa faarccal nézte a Dunát. Mintha történt volna rajta valami izgalmas. Mintha történt volna rajta 

bármi. 

Kitessékeltem a kölyköket. 

- Bácsi, mit fogsz csinálni? 

- Beleülök, evezek. 

- Miért? 

Már kezdtem volna mondani, hogy fogalmam sincs, valószínűleg valami agyi rendellenesség, amikor 

Anya közbevágott: 

- Edzeni fog! Hagyjátok, hadd üljön be. 

Erre mindhárom ördög, mint a moziban, felült a stég szélére. Arcukon figyelem, szemükben 

várakozás. Én meg szállhattam bele a kajakba ott, ahol eddig még soha meg sem próbáltam, leginkább 

azért, mert ez a rész normál időben víz alatt fekszik. 

- Bácsi, mikor szállsz be a hajóba? – kérdezte meg az egyik istencsapása. Anya elégedetten mosolygott. 

Milyen okos a kicsi, nem? 

- Hamarosan, hamarosan – nyugtattam meg, miközben az evezőt kötöztem a kajakhoz. 

- És ha szerencsétek lesz, láthatjátok azt is, hogyan állok bele fejjel az iszapba – fűztem hozzá 

félhangosan. 

- Miért? – csapott le rá az oknyomozási felelős. 

Aztán meglepően sima volt az indulás. Csizmában betörtem a jeget, rádobtam a kajakot, ez kiirtotta a 

maradék akadályt, beledobtam magamat, néhány erőteljes csapással behúztam a kajakot a vízbe – és 



már mehettem is. A szörnyetegek figyelő szemétől távol bepattintottam a spricót, felvettem a jó öreg 

polár kesztyűmet (már megint ez lett a jó) – és hirtelen minden rendben lett. Nem fáztam, nem lettem 

vizes, stabilan ültem, nem fájt semmim sem, amikor evezni kezdtem. Eltekintve a gumicsizmától, nem 

is változott semmi. Egy idő után még a nap is kisütött, így azt mondtam, megyek, amíg tart a víz. 

Hiszen teljesen jól érzem magamat. Aztán a csőhídnál gondoltam meg magamat, mert addigra már 

rendesen kezdett fájni a könyököm. 

Visszafelé olyannyira feledkeztem bele a tájba bambultam el a komp környékén, hogy csak a sokadik 

koppanásnál vettem észre, hogy jégtáblák között járok. Hát, most már láttam ilyesmit is közelről. 

 

Végülis, bevezetésnek bőven jó volt így is. 3 óra, 18 km, még a sebesség sem rossz, különösen, hogy 

nem is akartam sietni. 

Nagyon mérges lettem volna, ha kihagyom ezt a napot. 

 



 
 

Azaz milyen már, lemenni a Tisza partjára hegyet mászni? 

 

Szerencsére az időjárás nem hagyta. 

 

Eredetileg úgy terveztük, hogy egyfelől jön egy hosszú hétvége, másfelől van még egy kupac üdülési 

csekkünk 23-ai lejárattal, hát menjünk el evezgetni egyet. Aztán közbeszólt az időjárás, márciusban 

nekiállt emberkedni a tél. A héten még a vizek nagy része be volt fagyva. 

Mi viszont azt mondtuk, hogy a szállást lefoglaltuk, mi bizony lejövünk, legfeljebb ha teljesen 

evezhetetlen lesz a víz, akkor felszaladunk a Bükkbe és túrázgatunk. A Tisza partjáról. 

Végül nem szorultunk rá, csütörtökön váratlanul kitört a tavasz. Pénteken már így is pakoltunk, 

kihagytuk a téli túrafelszerelést. Nem csomagoltam hágóvasat az evezőstúrához.  

Mondjuk, volt helyette éppen elég más is. Két kajak, rengeteg cucc, hajnal fél egyre lettem készen. 

Menetközben volt egy kis céges baromság is, de megfogadtam, hogy nem húzom fel magamat. 

Vesztettem. Szombat reggel még mindig visszaköszönt a tömény idiotizmus, a reggeli – rendszeresen 

mért – vérnyomásom is felszaladt a p.be. Le is tiltottam az activesync-et a telefonomon, most pár 

napig élni szeretnék. Távol az idiótáktól. 

 

 

Habár korai kelést terveztem, korai indulással, de egész egyszerűen nem volt kedvem kapkodni. 

Délelőtt tízre állítottam irányba az autó orrát. A kocsi feltöltve jó zenékkel, a csomagtartó és a hátsó 

ülés meg a cuccokkal. Félelmetes, mennyi minden kell egy átmeneti időben megejtett kajaktúrához. 

Az út eseménytelen volt. A szállás viszont remek. Újszerű házak, parasztház stílusban. Tornác, 

nádtető, odabent régi parasztbútorok. Egyszerűen imádom. 

 

1987-ben részt vettem a Bakony múzeum költöztetésében (a megyében szétszórt apró raktárakból 

költöztettünk át mindent az új felsőörsi raktárukba), és annyira élveztem az öthetes munkát, 

hogy akkor is mentem volna, ha nem fizetnek semmit. De fizettek, így még jobban élveztem. A 

csontszáraz, emiatt pillekönyű fabútorok, a jellegzetes szaguk, a formák, a finom díszítések... 

szép. 

 

Bepakoltunk, kifújtuk magunkat, majd elmentünk megnézni a Tiszát.  

Nem találtuk meg.  

Nem tudom, mit hallott rólunk, de olyan szégyenlősen bújt el, hogy alig bukkantunk a nyomára. A víz 

jó másfél méterrel van lentebb a megszokottnál, a stégek elhagyott indonéz halászfalvakra hajazóan 

meredeznek, magasan a vízszint fölött. Ezekről tutira nem fogunk beszállni. 

 

A kikötők hasonlóan néznek ki, már amelyik nyitva van. A sólyák hamarabb érnek véget, mint ahol 

kezdődik a víz. A Kis-Tisza egy 50 méteres darabon egyszerűen eltűnt, iszap van helyette. A 

természetes beszállóhelyekhez meg nem lehet hozzáférni, mert 15-20 méter rücskös iszapon kellene 

átcaplatni, hogy elérjük a vizet. 

Kellemetlen. Különösen azért, mert olyan gyönyörű időnk van, hogy rendelni sem tudtunk volna 

jobbat. A délutáni bejáráson végig letekert ablakkal utaztunk, egy sima melegítőben határozottan 

melegem volt. (Oké, azért melegítő.) 

 

A szállásnál nem fogadnak el üdülési csekket. Hoppá. Szerencsére az Öreg Pákászban igen. Alakul a 

hosszú hétvége. 



 

A bejárás majdnem teljesen elkeserített. Kezdtük a füredi szabadstrandon. Mocsárjárat. Az Albatrosz 

kikötő zárva. Abádszalók. Valamilyen szabadtéri fesztivál. Bébigabinál elpattant egy húr, mi meg még 

leparkolni is alig tudtunk, akkora tömeg volt. Tiszaörvény. A Kormorán kikötőhöz be tudtunk menni, 

de minek? Reménytelen. De legalább elbeszélgettünk egy helyi emberrel. 

- Meddig lesz ilyen alacsony a vízszint? 

- Már duzzasztják. Napi öt centivel haladnak. 

- Aha. És mikor nyitják ki a zsilipeket? 

- 16-án. 

 

Remek. Mi egy nappal korábban utazunk haza. Aki esetleg nem tudná, zsilipek nélkül a medencékből 

csak nagyon körülményesen tudunk kijutni a Tiszára, így viszont – külön köszönhetően az alacsony 

vízállásnak – alig maradt mozgási lehetőségünk. De jól fogjuk magunkat érezni, ha a fene fenét eszik 

is. 

Például vettünk egy csomó sört a Közértben. 

Bort nem, azt hoztunk. Két kilométerrel Tiszafüred előtt meg is állítottak a rendőrök. (Nej szúrta ki, 

hogy nem is rendőrök, hanem fináncok.) Jogsit például nem kértek, lakcímkártyát annál inkább. 

- Van maguknál dohány vagy alkohol? 

Belegondoltam, mekkora munka lenne előásni azt a 10 szál szivart és három üveg bort a bőröndökből. 

Határozottan letagadtam. 

 

Sztori. 1994-ben mentünk Olaszországba (sógornőm, öcsém, Nej és én) a 20 éves, többszörösen 

felfúrt Lada kombimmal. Céges bérelt lakókocsi várt minket Monfalconéban. Pénzünk, az nem 

volt. 10 napra vittünk 250 márkát, ami már akkor is nevetségesen kevés volt. Vittünk helyette 

kaját. Annyit, hogy a Lada púposra meg volt rakva. Öcsémék beugrottak Tarvisióba szétnézni, 

aztán meg elböktem az utat és átkeveredtem Szlovéniába. Amikor kiderült, már késő volt. 

Maradt, hogy vagy átmegyünk a Triglavon, vagy vissza az olaszokhoz. Az utóbbi mellett 

döntöttünk, de a határőrök nem engedtek. Azt mondták, hogy ez a határ csak egy irányban 

nyitott. Ne tudd meg, de átszenvedtük magunkat azzal a fullra pakolt csotrogánnyal a Triglavon. 

Volt olyan rész, hogy hárman kiszálltunk belőle és gyalog mentünk, míg öcsém próbálta 

csúsztatott egyessel felküzdeni. De sikerült. Mondjuk roppant hülyén néztünk ki a csúcs melletti 

pihenőben egy lógó nyelvű ronccsal, rövidgatyában, pólóban. A sok téli cuccba öltözött pacák és 

pacákina között. Ők ugyanis tudták, hová készültek. Mi nem. A Lada kifejezetten sértésként 

hatott a nyugati autócsodák között. (Indulás előtt tört darabokra a vezetőoldali ajtó műbőr 

kárpitja. Öcsém laminált funérlemezből vágott bele egy hevenyészett takarást. Olyan elegánsak 

lettünk a fa borítással, mint egy Rolls Royce.) Néhányan belenéztek, de már a 25 kilós PB palack 

láttán pánikszerűen menekültek. (Előttünk fogyott ki a palack a lakókocsiban, nekünk kellett 

levinnünk.) Aztán a lemenetel... öcsém néhányszor megjegyezte a meredekeken lefelé, hogy ugye 

tudunk róla, hogy nincs fék? Tudtunk, de nem akartuk tudomásul venni. (A sok fékezéstől 

valószínűleg felforrt a fékfolyadék.) Én veszettül kapaszkodtam a kölcsönkért videókamerába: ha 

meghalunk is, de legalább legyen szépen megörökítve. 

Így értünk el Goricába. Ez már a határ volt, majdnem Olaszország. Csakhogy a Tarvisio melletti 

határőrök átszóltak a goricaiaknak, hogy volt itt náluk egy nagyon gyanús magyar Lada, 

fingassák már meg. Ahogy begurultunk az állomáshoz, már intettek is, hogy álljunk félre. A faszi 

kárörvendő mosollyal húzta fel a fehér kesztyűt és szólt, hogy nyissuk ki a csomagtartót. A 

púposan megrakott kombi csomagtartója, a cuccok tetején hanyagul heverő 25 kilós PB 

gázpalackkal még őt is sokkolta. 

- Van magánál cigaretta? – kérdezte. 

- Természetesen – válaszoltam – Gyújtson rá nyugodtan. 

Elővettem a zsebemből egy doboz cigit és megkínáltam. 



A határőr köpni-nyelni nem bírt. Nem tudta, hogy egy ennyire hidegvérű, borzasztóan profi 

csempésszel áll szemközt, vagy egy komplett idiótával. Rámosolyogtam. Úgy döntött, hogy az 

utóbbi. 

- Csukja be az ajtót és tünjenek el a büdös fenébe. Gyorsan – legyintett. Pedig még a fa 

ajtóborítást nem is látta. 

 

A finánc most is kinyittatta a csomagtartót és a púposan megrakott tér hasonlóan meglepte. Nézte, 

nézte, aztán ránézett a naív arcomra – és elküldött minket ő is a fenébe. 

 

Esti kiülés az udvaron. Hangulat, az van. Meg szerencsére jó idő is. Ücsörgök a tűzrakó hely mellett a 

padon, bor, szivar. A parasztház a falu szélén fekszik, ha elnézek keletre, tényleg csak a rónák 

végtelenjét látom. A csend olyan vastag, hogy szeletelve lehetne árusítani. 

 

Ahogy hűl a levegő, eszembe jut, hogy be kellene húznom a melegítőm zippzárját. Behúzom – és még 

jobban fázom. Észrevetted már? Van, amikor már nagyon hideg van és átestél a holtponton. Ilyenkor 

tulajdonképpen nem is fázol annyira. Aztán melegítesz magadon: vagy egy behúzott zippzárral, vagy 

egy magadra dobott szövettel. És ahogy visszajutsz a holtpont elé, hirtelen tudatosul benned, hogy 

milyen kegyetlenül is fázol. Pedig egyszer már belefásultál és tudomásul vetted. 

 

Este izgatott térképböngészés. Szerencsére a térkép jelzi, hol magas, illetve hol alacsony általában a 

víz. A rossz hír az, hogy a tervezett útvonalon nem tudunk végigmenni úgy, hogy végig mély vízben 

evezzünk. Izgalmas homokpad-vadászat vár ránk. 

 

Már majdnem elalvás előtt eszembe jutott, hogy ma van az öcsém születésnapja. Gondoltam felhívom. 

Meg is terveztem a nyitómondatot: "Helló, hát hogy lehet, hogy te még józan vagy?". De már rögtön 

az első másodpercekben kiderült, hogy tévedtem. Attól persze még jót beszélgettünk, de 

szorgalmasan kellett bedolgoznom a söröket, hogy közelítsen a nevezőnk. 

- Most láttam, hogy arcképet cseréltél a fészbukon. 

- Ja. 

- Nem is hittem, hogy neked még ennyi hajad van! – hízelgett. 

- Pontosítsunk. Létezik olyan látószög és olyan megvilágítás, ahol úgy néz ki, hogy még sok hajam 

van. 

 

Reggel kiváncsiságból ránéztem, milyen mély is a Tisza-tó. Azt írta a Wiki, hogy az átlagos mélység 

1,3 méter. A vízszint meg 1,5 méterrel van lentebb most, mint szokott. Nem ma fogunk 

eszkimófordulót gyakorolni. 

 

Zuhanyzás. 

- Kicsim, nem raktál be férfi tusfurdőt? 

- Én? Neked kellett volna. 

- Hmm. Akkor lássuk, gyöngyvirág illatom lesz ma, vagy kókuszdió? 

- A cápák ott fognak koslatni utánad. 

- Mármint azokra a példányokra gondolsz, amelyeknek négy lába van és képesek a homokpadon 

ügetni? 

 

Most először fordult elő, hogy reggel nem volt kedvem belevágni. Legszívesebben egész nap 

üldögéltem volna a teraszon. Ez a vékony ösvények keresgélése egy bazi nagy tó közepén, 

homokpadokon fennakadással, ez nem tetszett. De Nej elhatározta, hogy kajakozni fog, és a 

lelkesedésének szele végül elsodort engem is. 



 

De annyira azért nem, hogy ne engedjek a fenntartásaimnak: az utolsó pillanatban úticélt 

változtattunk. Mégsem Poroszlón szálltunk be és nem a kétes tavat választottuk. Először kimentünk 

egy hatodik – tegnap nem vizsgált – helyszínre, de az tele volt horgásszal, így arrébbdöcögtünk a 

szabadstrandra. Majd csak úgy, spontán, elstartoltunk a sárból. Meglepően profin. 

A térkép szerint a VIII-as öblítőcsatorna végig mély. Elméletileg azon ki tudunk menni a Tiszára. 

Elméletileg. 

 

A terepet nem ismerő kedves olvasók kedvéért tegyük rendbe ezt a dolgot. Tehát, van a Tisza és 

van a Tisza-tó. Az utóbbi akkor keletkezett, amikor a kiskörei duzzasztó 1990-re feltöltötte vízzel 

a környéket. A Tisza és a Tisza-tó némileg elkülönülnek egymástól. A tavat és a folyót különböző 

vízek kötik össze. Ezek közé tartoznak az öblítőcsatornák, illetve az egyéb vizek. Az utóbbiak 

közül van olyan, amelynek neve van (Kis-Tisza, Örvényi-morotva), de akad névtelen is. A 

legtöbb helyen zsilip választja el a két vizet, így el lehet különíteni egymástól a folyót és a tavat. 

Az öblítőcsatornáknak számaik vannak. Nekem határozott meggyőződésem, hogy a térképész 

valamit belőhetett magának, amikor rajzolta, mert ha alaposan megnézzük a számozásokat (I-X), 

akkor láthatjuk, hogy VIII-as öblítőcsatornából kettő is van, VII-es viszont nincs. Még a gugli sem 

talált ilyen nevű tájegységet. 

 

Az Albatrosz kikötőig megfeneklettünk néhányszor, és magában a kikötőben is, meglepően sokszor. 

De utána már sima volt az út, eltekintve a ‘kicsi vízfelület, sok horgász’ ügyességi játéktól. 

A nagy Tisza durván fogadott. Erős szél, impozáns hullámok. Legyőztük. Bár nem örökre, időnkét 

feltámadtak, időnként elültek. Úgy terveztem, hogy lecsorgunk az Aranyosi szigetig, megkerüljük, 

majd hazajövünk. Nem is volt semmi baj, a nap sütött, a ruha melegített. 

- Jól ülsz? – kérdeztem Nejt. 

- Jól. 

- Nem fáj semmid? 

- Nem fáj. 

- Van valami panasz? 

- Semmi. Nagyon élvezem. 

Visszafelé már mások voltak a válaszok, de ne rohanjunk annyira előre. 

 

Eszembe jutott, miket felejtettünk otthon: a két mentőmellényt. Sebaj, úgyis mindig más borul bele, 

nem mi. 

 

A sziget csúnyán megtréfált. A Tiszának van ott egy íve, ráadásul maga a sziget is megtöri az 

áramlást. A szél cudarul felerősödött. Mindezek eredőjeként tengeri erősségű hullámokat kaptuk, 

teljesen kiszámíthatatlan irányokból. Nem is tudtam Nejjel foglalkozni, mentettem az irhámat, ahogy 

tudtam. Bekanyarodva a sziget mögé tudtam csak visszanézni, mi folyik mögöttem: Nej derekasan 

küzdött az elemekkel, végül ö is bekanyarodott. 

- Ügyes vagy! – dícsértem meg. 

- Őstehetség – nyugtázta. 

 

Az V-ös öblítőcsatorna bejáratánál elméletileg utunk felénél voltunk. Gyakorlatilag... indult visszafelé 

a kapálózás, sodrással szemben. Előszedtem a térképet, megnéztem: a Tisza-híd 13 kilométer. 

- Meg fogunk dögleni – állapította meg Nej. 

- A parthoz közel talán nem. 

 

De. 

Én még el is voltam, nekem már nem ez az első nagyobb evezésem idén, de Nejnek igen. Utoljára 

nyáron evezett ennyit, de azt is a kettesben, velem. Itt meg egyedül jött, nem lehetett lazsálni. 



 

Pár kilométer után bevártam. 

- Jól ülsz? 

Semmi válasz. 

- Valami kényelmetlen? – fogtam gyanút. 

- Minden – vetette oda. 

 

Módosítottuk is egyből a tervet, elég lesz annyi is mára, ha ott megyünk vissza, ahol jöttünk. 

Előreeveztem. Jócskán. Befordultam a VIII-asba, majd lesben álltam a fényképezőgéppel. Már 

messziről fújtatás jelezte a másik egység közeledtét. Végül Nej is befordult. 

- Mosolyogni tessék! – kiáltottam rá, kamerával a szemem előtt. 

Érzelmek kavalkádja futott át az arcán. Először az apátia kezdett lefoszlani róla, megismerte, hogy hol 

van, megismerte, én ki vagyok. Majd rögtön ezután megjelent a gyilkos szándék a szemeiben. És csak 

utána esett le neki az a monumentális pofátlanság, melyet éppen elkövettem. Ezt már nem bírta 

idegekkel, elnevette magát. Katt. 

 

Csorogtunk visszafelé. Szerencsére itt már sem a szél, sem a hullámok, sem az áramlatok nem 

játszottak velünk. 

Az Albatrosz előtt bevártam a Kedvest. 

- Az előbb te rikoltoztál, vagy egy gázlómadár? 

Szólni nem szólt semmit, de szemmel láthatóan új erőre kapott. 

 

A szabadstrandra így is 5 perc előnnyel érkeztem. Gondoltam, addig kikötök, aztán amikor 

megérkezik, akkor már ki tudom húzni. Jó nagy lendülettel nekiszaladtam a partnak – és felakadtam. 

Teljesen kiment a fejemből, hogy ez nem homok, hanem ragadós, kemény sár. A kajak eleje az élén 

billegett. Annyira instabil volt, hogy ha csak jobbra néztem a szememmel, már dőlt a hajó is jobbra. 

Ebből itt ki nem tudok szállni borulás nélkül. Nekiálltam letolatni. Annyira viszont már volt ragadós a 

sár, hogy egy centit sem haladtam. Pedig elviszpreszlis mozdulatokkal lóbáltam a csípőmet, 

feszítettem az evezőlapátot – de semmi. Szerencsére akadt nézőközönségem, egy ötvenes öregúr. 

(Mondom én, 47 évesen.) 

- Segítene egy kicsit! – kiáltottam oda neki, miután elfáradtam a derékkörzésben. 

- Persze – tüsténkedett – Csak mondja meg, mit is szeretne? Kijönni, vagy bemenni? 

- Legyen kedves, húzza meg az elejét, kábé egy méterrel kifelé! 

- Nem akarja összevizezni magát? 

- Nem akarok beleborulni. 

Nekiugrott. 

- Huh, ez ilyen nehéz? – reagálta le, hogy nem mozdultunk. 

- Próbáljon meg egy erőset rántani. 

- Úhuhh, hjajj! 

Megindultunk. 

- Tudja, nincs rendben a derekam – magyarázta meggörnyedve – Be van csípődve egy ideg. 

Kész. Itt fog rámsötétedni. 

- Akkor inkább ne rángassa, majd kikászálódok valahogy! – integettem. 

De hiába szóltam, összekapta magát és kihúzta a kajakot a szárazra. 

- Nagyon köszönöm – mondtam, és most kivételesen így is gondoltam. Beszélgettünk még egy kicsit, 

majd elbicegett. 

 

Nejt már szó nélkül kihúztam. Hatalmas dícséretet kapott, végülis az idény első evezésén lenyomott 

egy új kajakkal 25 kilométert (gyk. B25), úgy, hogy ebből nyolcat árral szemben jöttünk. Utána 

fásultan összepakoltunk mindent. 

- Te, mi az a barna trutymó az ülésed előtt? – kérdeztem Nejt. 



- Tudod, amikor beszálltam... de hát nálad is van. 

- Persze. De nálam sár. 

Annyira fáradt volt, hogy még ütni sem ütött sokáig. 

 

Nyilván takarítás nélkül szórtuk fel a kajakokat. Elindultunk haza. 

 

Enni egész nap nem ettünk. Kaja ugyan volt nálunk, de kikötni sehol sem tudtunk, az alacsony víz 

miatt. Vizünk volt, de azt meg azért nem ittunk, mert nem tudtunk volna pisilni. Igen, megint az a 

fránya kikötés, pontosabban a hiánya. 

Ergo amikor csorogtunk haza, akkor nekem csak az járt a szemeim előtt, hogy egy szendvics, egy sör 

és egy szivar. Így, koszosan, sárosan. 

De a slanya beelőzött. És tönkrevágta a délutánomat. Mert sáros gumicsizmában nem lehet bemenni a 

lakásba. Odakint átvettem. Aztán bent vettem észre, hogy ebben a nadrágban sem lesz olyan egyszerű 

a hadművelet. Levettem a dzsekit, kiengedtem a nadrágon a neoprént, levettem. Majd ha már így 

belejöttem, lekaptam a polár aláöltözéket is. Na, így tudtam elmenni pisilni, de utána jött az, hogy így 

menjek ki a tűzrakó helyhez? Felvehetem a melegítőmet, de ilyen koszosan? Zuhanyozni kellene. De 

ekkor olyan messze úszott előlem a sör/szivar képe, hogy inkább felvettem a melegítőmet zuhanyzás 

nélkül. Kimentem, rágyújtottam volna – amikor észrevettem, hogy kajakok még nincsenek rendesen 

elrakva, rájuk kell tenni a borzasztó feszes beülőtakarókat. Szép melegítőben. A durván sáros 

kajakokra. Mint disznóval bírkózni. 

Száz szónak is egy a vége, mire odakerültem, hogy leüljek a tűzrakó helyhez, már nem is élveztem 

annyira. 

 

Rápöffentettem. Pont arra jött a tulaj. 

- Áá, a jól végzett munka jutalma? 

- De még mennyire. 

- És sikerült? 

- Ahogy vesszük. A feleségem nem tud felállni a székből. 

 

Mint egy lassított felvétel, úgy rendeztük estefelé a sorainkat. Nem mertem volna egy lyukas petákot 

sem rárakni, hogy ma este is elmegyünk a Pákászba, de Nej tegnap kinézett magának egy 

haltöpörtyűt, és hiányos maradt volna az élete nélküle. 

 

A Pákászban egyébként gondolnak a szivarozókra. Az étlap belső felén ez a szöveg fogad: "Külön 

köszönjük a szivarozó vendégeinknek, hogy nem gyújtanak rá". Beléd is. 

 

Nagy adag kaja, félálomban autózás haza, majd gyors alvás. 

 

 

Ébredés. Ébresztőórára. Ja kérem, a jó alvás titka 25 km evezés a Tiszán. 

 

- Tudod mi ennek az ágynak a baja? – kérdezte Nej, még a plafont nézve. 

- Kicsi – tippeltem. 

- Rövid. 

- Az nem ugyanaz? Nekem fönt mindig lelógott a kezem, oldalt meg valaki állandóan letúrt. 

- Micsoda? 

- Izé, helyesbítek. Éjszaka állandóan letúrtam magamat. 

- Azért. 

 



Kakaskukorékolás. Órámra néztem. 

- Reggel nyolckor? Hát miféle kakasok élnek errefelé? 

- Puhányok – bólintott mély meggyőződéssel Nej. 

 

Végül ma sem mertünk nekivágni a tavi világnak. Gondoltuk, ma kievezünk az Örvényi-morotván, 

aztán felmegyünk a Buláti szigetig, megkerüljük és hazajövünk. Ha az ember rákapott a 

szigetkerülésre, nehéz abbahagyni. 

 

A beszállás megint vérprofi volt. Kóvályogtunk egy kicsit, mire meglett a morotva. Nagyobb vízre 

emlékeztem, nehéz volt elhinni erről a kicsi érről, hogy ez az. Meg is lett később az alacsony vízállás 

oka: egy ronda nagy zsilip. Lezárva. Felháborodva néztem hol a térképre, hol a rozsdás kapura: nem 

erről volt szó. A hivatalos térképen nincs jelölve semmilyen zsilip. Persze, még mindig jobb volt most 

megtapasztalni a lezárást, mint ha tegnap, az eredeti tervek szerint itt akartunk volna bejönni. (Plusz 

3,5 kilométer, sodrásnak felfelé, majd ugyanennyi vissza, frusztráltan.) 

De akkor most mi legyen? Szemmel láthatóan az egyedüli kijárat a VIII-as öblítő, az 4 kilométer csak a 

Tiszáig, aztán 12 kilométer felfelé. Nej viszont kifejezetten megkért, hogy ma ne menjünk annyit, mint 

tegnap. Nyilván nem úgy gondolta, hogy több azért lehet. 

 

Végül gyógytúra lett. Kimentünk a megszokott – és egyedül működő – útvonalon a Tiszáig és 

elindultunk felfelé. Átmentünk a híd alatt majd elkapálóztunk a X-es öblítőcsatorna tökszáraz 

kijáratáig, onnan pedig ugyanezen az útvonalon vissza. Ez, beleszámítva a végén a szigetkerülést is 

Tiszafürednél, 21 kilométer lett, melyből 6 km volt árral szemben. 

 

De most még ott járunk, hogy megdöbbenve nézem a zsilipet és pánikszerűen fékezek. Ugyanis a 

zsilip előtt nemes egyszerűséggel elfogyott a víz. Sár, meg iszap. Ugyanezt láttuk a korábban működő 

sunyi ágakban is: ott, ahol máskor egy szűk vízi úton át lehetett vágni a morotva nagy kanyarját, most 

csontszáraz erdei ösvény vezetett. 

Mielőtt kiértünk volna a Tiszához, majdhogynem tóvá szélesedik a morotva. Itt, ebben a tóban olyan 

lapos a víz, hogy Nej pl. onnan tudja mögöttem, hogy baj van, mert lapátolom a levegőbe az iszapot. 

De ez az egyedüli út. 

 

A felfelé evezésről a Tiszán nincs mit írnom. Ilyenkor az ember monoton rááll egy tempóra, aztán hol 

a tájban gyönyörködik, hol hagyja mindenfelé vándorolni az agyát. Aztán egyszercsak színesedik a 

táj, megjelennek mindenféle objektumok: kikötők, halászcsárdák, zsilipek, hidak. Itt már izgalmasabb 

egy kicsit az út. 

Megnéztük kívülről is az Örvényi-morotva zsilipjét. Vicces volt, hogy teljesen száraz lábbal is meg 

lehet közelíteni. Ott, ahol rendszeresen ki szoktak kötni vizitúrázó csapatok, most megmászhatatlan 

magas part fogadta volna a lelkes próbálkozót. 

Nagyjából ugyanezt láttuk a X-es öblítőcsatornánál is, pedig ott a zsilip a csatorna másik végén van. 

De ez is teljesen ki volt száradva, még csak ebédelési céllal sem tudtunk behúzódni pár métert. 

 

Igen, ebédelés. Megbeszéltük, az nem megy, hogy rakunk be vízhatlan zsákba kaját – ugyanis ha nincs 

kiszállás, nem fogunk hozzáférni sem. De enni kell, mert egész nap étlen-szomjan az ember elszédül, 

márpedig kajakban az ilyesmi nem praktikus. Így végül otthonhagytuk a zsákokat – véletlenül Nej 

szárazruhás zsákjával egyetemben, de megígérte, hogy nem borul bele -, egyedül a napi tárolót 

pakoltuk meg műzliszeletekkel. 

Szemből egymás mellé surrantunk, összekapaszkodtunk, majd kibontottuk a csokikat. Balfék módon 

beejtettem az egyik papírját a vízbe, melyet az áramlás egyből el is sodort. Aztán később elkapott 

minket is, de nem foglalkoztunk vele. A két kajak összeakasztva stabil volt, a Tiszán nem volt semmi 

mozgás, így csak sodródtunk oldalra fordulva és ebédeltünk keményen. Én vettem észre, hogy a 

korábbi csokipapír annyire belefeledkezett a szabadság mámorába, hogy észre sem vette, amikor pont 



besodródott a két kajak közé. Nej hirtelen lecsapott rá, és visszakerült a szemetes zacskóba. Mármint a 

csokipapír. 

 

Lefelé az út merő száguldás volt. Igaz, a folyó közepén felerősödött a szél, volt egy kis hullámzás is, 

de a menetszél vízszintesre állította a hajunkat és élesre profilozta az arccsontunkat. A VIII-ason 

visszaevickéltünk, majd felvetettem, hogy legalább a Füredi Holt-Tiszában lévő szigetet kerüljük meg. 

(Mondtam, hogy addiktív.) Ez sikeresen meg is történt. Akit érdekel, a szigeten legalább négy 

kalandparkot építenek éppen. Vagy egyet, de az az egész szigetet be fogja hálózni. 

Építenek egy hatalmas madármegfigyelőt is ugyanitt. 

- Ezt most miért csinálják? – kérdezte Nej, rámutatva a parton, kábé száz méterre álldogáló másik 

toronyra. 

- Fogalmam sincs – vontam vállat – Lehet, hogy ihletet kaptak a Minas Morgul / Minas Tirith párostól. 

 

Eljutottunk a kikötésig. Ma jóval kevesebb ember lézengett a parton, így nem bízhattam abban, hogy 

majd kihúz valaki. Stratégiát váltottam. Gondoltam, nagy lendülettel megyek neki a partnak, az utolsó 

pillanatban derékszögben elkanyarodok, így oldalt fogok fennakadni a homokpadon. Onnan már csak 

ki tudok szállni. Ez majdnem sikerült is, csak éppen nem a part melletti homokpadon akadtam fel, 

hanem már korábban. De szerencsére nem olyan billegős módon, mint tegnap, így ki tudtam 

kecmeregni. Majdnem. Az egyik lábam már stabilan kint volt, rajta álltam, éppen húztam volna ki a 

másikat, amikor a gumicsizmám beleakadt a perembe, ettől felborult a hajó, amikor pedig 

visszarúgtam, hogy felállítsam, mielőtt teljesen telemenne vízzel, én is térdre estem. A végeredmény 

az lett, hogy mind a kajak, mind a gumicsizmám tele lett iszapos vízzel. Azt hittem, megtépem 

magam. Egy ennyire pimfli kis beakadás, amikor már túl voltam a nehezén – és most vízben 

cuppogva állhattam neki vízet pumpálni, meg szivaccsal hajót törölgetni. 

A másfél kiló iszapot egyelőre benne hagytam, úgyis azt mondták, hogy ezekkel a beülőtakarókkal 

akár tetőboxként is használhatók a kajakok. Viszek egy kis tiszai iszapot a kölyköknek. Vagy a 

macskáknak. Aki szebben kéri. 

 

Aztán pakoltunk. Meg megint pakoltunk. Utána pakoltunk még egy kicsit. Végül lerogytam volna a 

tűzrakó hely mellé – ha nem kellett volna kegyetlenül pisilnem. Sóhaj. Gumicsizma le. Teljes ruházat 

le. Utána melegítő fel. Zuhanyzás ki. (Mármint hagyva.) Szerencsére a kajakokat már a strandon úgy 

raktuk el, hogy a holnapi hazautazáshoz is stabilak legyenek, így a disznóbirkózás ma elmaradt. 

Jöhetett a szivar meg a sör. Sőt, Nej egy kávéval is meglepett, így a Hős Anya érdemérem mellé a 

Világ Legjobb Felesége címet is megérdemelte. De legalábbis kvalifikálta magát a döntőbe. 

 

Megbeszéltük, este nem megyünk sehová. Ma jó lesz a sonkásszendvics, van itthon bor is, sör is. És 

néha pihenni is kell. 

Persze Nej nem nyugodott. Éppen amikor legjobban olvasgattam a feedjeimet, előállt azzal, hogy 

menjünk el sétálni. Ha el tudod képzelni: annyira a falu szélén laktunk, hogy csak egy girbegurba, 

egysávos vacak út vezetett ki idáig. A legközelebbi nevesített objektum másfél kilométerre egy 

bögrecsárda volt. 

- Nem láttál még elég szaros csirkét a szüleidnél? – tértem a lényegre. 

Ez hatott. Nem egy tipikus falusi turista. (Aztán míg irkáltam, csak kiment és leellenőrizte. De ő sem 

talált mást, csak szaros csirkéket.) 

 



 

 

Úgy döntöttünk, kormányt váltunk. Az egyébként eladósorba került kettes kajak kormánya tényleg 

meglehetősen lötyögött, meg nehézkesen is mozgott, lehet, hogy ez riasztotta el a korábbi reményteli 

vevőket. Ezzel párhuzamosan Nej Lila Villám kajakja is kapott egy kormányt, mert nyáron be lesz 

célozva a tenger, oda meg jó, ha van. 

 

Ma délben mentünk le a kajakokért. Célszerűen terveztünk is egy négyórás túrát, hogy minden hiba 

előjöjjön. 

 

Túlterveztünk. 

 

A kereskedő udvarán, még szárazon, beállítgattunk mindent: pedálokat, kormányokat, üléspozíciót. 

Aztán vízreszálltunk. A kettes kajak kormánya szépen muzsikált (és tényleg sokkal, de sokkal jobb 

lett), a lila kajak kormánya viszont egyáltalán nem mozgott, hiába taposta Nej, mint hülye a csengőt. 

Oké, 50 méterrel arrébb van a csónakház, ahol az én kajakom lakik, kikötöttünk. Elég snassz volt, ugye 

nekiindultunk nagy lendülettel egy félnapos túrának, aztán 2 perc múlva már kötöttünk is ki, bújtam 

is bele a kajakba berhelni. A napsütés miatt patakokban folyt rólam a víz (ugye, leégés ellen 

mackóalsó, hosszúujjú póló), a sok behajolgatás, bebújás miatt csomókban hullott előre a hajam, 

nézhettem ki valahogy. De legalább úgysincs a környéken ismerős – legyintettem. 

Ekkor veregette meg a vállamat Fisher99. Mint kiderült, meghívott vendégek voltak a csónakház 

mellett rendezett ökörsütésen. Hogy mi alapján ismert fel a kajakból kilogó testrészeimről, arról 

halvány elképzelésem sincs. Viszont találkozhattam a blogjának eddig az ismeretlenségben rejtőzködő 

szereplőivel. A nagyobbik gyerek tényleg nem hétköznapi figura, elkérte az evezőlapátot és amikor 

felhívtam a figyelmét, hogy hajó nélkül nem sokra megy vele, csak nagyvonalúan legyintett, hogy 

neki nincs szüksége ilyesmire, nagyon jól elvan a vízben egy evezőlapáttal is. 

 

Végül kizargattuk az összes aprókölyköt a kajakból és Nej diszkrét sikkantgatásai mellett elindultunk. 

(A stégről beszállás még nem az erőssége.) A partról udvariasan integettek. De még ők sem gondolták, 

hogy Nej lábtámasza 50 méter múlva megint szétcsúszik, így visszafordultunk és megint kikötöttünk. 

Fisher ekkor már hozott magának egy sört, úgy nézte a műsort. Nejt kihúztam a sólyánál és újból 

indult a kajakba bebújós show. Vagy 30 perc izzadt szarakodás után megállapítottam, hogy nem Nej a 

hibás, hanem a konstrukció. A kormányt felcsuktuk, az ő kajakja megy vissza a szerelőhöz. 

 

Ismét elindultunk. Egész lendületesen haladtunk az M0 hídig. (Csak jelzem, hogy egy egyenes 

szakaszon megnyomtuk a fiammal a tempót és eszméletlen száguldást produkáltunk. Kajakban még 

sohasem éltem át ilyen sebességet. Ha legközelebb lesz a közelben gps, istenbizony megmérem, mert 

nagyon kíváncsi lettem.) 

Az M0 híd után megint jöttek az izgalmak. Valami közelben lakó unatkozó milliárdos éppen akkor 

próbálgatta a motoros yachtját. Mely próba abból állt, hogy szemből elviharzott mellettünk, majd 

megfordult, megint elment mellettünk, párszáz méter után visszafordult és kezdte előlről. Ezt olyan 

ötször-hatszor eljátszotta. Néha, lelassított, amikor mellénk ért, néha meg nem. Hogy Nej hogyan 

viselte hátul, nem tudom, mi Barnával halálosan élveztük. Olyan szép tengeri hullámokat nyomott 

nekünk, hogy ihaj. 

Egyetlenegy gubanc volt, hogy nem bírtunk miatta jobban bemenni a víz közepe felé. Meg is történt a 

baj, egyszer csak azt hallottam, hogy mind a partról, mind mögülem óbégatnak. Azt történt, hogy 

kifogtak. Belénk akadt egy horgász damilja és a szerencsétlen hiába próbált minket fárasztani, erősek 

voltunk, mint a bivaly. Egyből fék, majd elkezdtem a damil mellett hátrafelé evezni. Sikerült is volna, 

csak éppen jött mögöttünk három darab négyes kenu, kettő észre is vette a szituációt, de a harmadik 

nem. Először megpróbált köztünk és a part között elmenni, de ugye ott feszült a damil. Gyorsan 



korrigált, de ekkor meg minket talált telibe. Kaptunk egy ütést, hallottam egy pattanást, jött egy bocs 

is, majd araszoltunk tovább hátrafelé. A horgász kiakasztotta a damilt, mehettünk tovább. Mehettünk 

volna. A pattanás ugyanis az volt, amikor a kormány egyik kötele kiakadt a vasból. Innentől nem volt 

kormányunk, márpedig ez a hajó kormány nélkül félkarú óriás. Nej mögénk osont és megállapította, 

hogy van egy kibogozhatatlan csomó, mely átbújt a lyukon. 

Sóhaj. Visszaevickéltem a horgászhoz, megkérdeztem, van-e nála kés. Volt. Levágta a madzag utolsó 

egy centijét, de a feszítés miatt csak ki kellett szállnunk. A parton megszereltem mindent, 

elbúcsúztunk, hajrá. Ekkor már több órája úton voltunk, de még nem tettük meg azt a távot, melyet a 

hétköznapi edzéseim során 50 perc alatt szoktam. 

 

Viszont innentől nem történt semmi érdekes sem. Illetve, de. Megint kezdett elmacskásodni a lábam. 

Ez mindenképpen rossz hírként ért, mivel a koncepciónk az volt, hogy a macskásodás a billegő 

kormány miatt van. Mérgemben le is léptem a kormányról, kinyújtóztattam a lábamat – és 

kipróbáltam a kajakot aktív kormányzás nélkül. Nem mondom, hogy nem kellett időnként 

korrigálnom, de ment. Ami az utóbbi 3 évben egyszer sem sikerült, most igen. 3-4 kilométert így 

tettünk meg, a zsibbadás, macskásodás elmúlt, a kajak tartotta az irányt. Én pedig levontam a 

konzekvenciákat. A csőhíd után kiszálltunk egy stégen, megint belebújtam a kajakba. Nyilván ekkor 

kötött ki a Pyrus társaság két tagja, leklkesen üdvözölni. Igen, róluk sem tudom, hogyan ismertek fel a 

kajakból kilógó testrészeim alapján. Beszélgettünk, elmentek. Barna napozott, Nej bóbiskolt. Vagy 

félórát hangoltam a kajakot, hogy eltaláljam azt a pontot, ahol a lábtámasz is jó, de tudok billentgetni 

is, és nincs annyira feltolva a lábam, mint eddig. 

Végül abban maradtunk, hogy már annyi időt elcsesztünk, hogy nem megyünk fel az eredeti célig, 

visszafordulunk. 

 

Így sikerült elkapnunk a vihart. Nagyjából a Molnár szigetnél jött és egészen az M0 hídig kitartott. Az 

ég beborult, a szél viharossá fokozódott, aztán nekiállt csapkodni az eső. Méltó koronázása volt a 

napnak. A péklapát evezővel próbáltam annyira laposan, csuklóból evezni, amennyire csak tudtam. 

Aztán vagy mi haladtunk gyorsan, vagy a szél fújta el a felhőket, nem tudom, de Dunaharasztinál már 

ismét sütött a nap. Kiszálláskor még Nej kapott egy szálkát az ujjába, nekem felszakadt egy korábbi 

seb a lábamon, de akkor már csak legyintettünk rá. Túra befejezve. 

 

Őszintén szólva, most az egyszer állok a legközelebb ahhoz, hogy olyasmit mondjak, miszerint a mai 

kirándulás talán mégsem volt olyan jó. 

 



 

 

Pyrus szezonnyitó kajaktúra a Szigetközben 

  

Igen cifrán alakult. Először úgy volt, hogy Nejjel ketten megyünk, de aztán elszólította a kötelesség. 

Utána úgy terveztük, hogy hárman lecsorgunk Dunakilititől Pestig, de végül ez se jött össze, 

legalábbis nekem nem. 

 

A buli pénteken kezdődött, most az egyszer nem én érkeztem utoljára. Gyors sátorverés, 

berendezkedés. A hely nem hogy szép, egyenesen gyönyörű. Murvás út a víz mellett, sátorozóhely 

(árnyék, asztal, tűzrakás) nem messze, a másik oldalon meg egyből vízpart, normális beszállási 

lehetőséggel. Az Isten is a vizes sportok számára teremtette. A kemping egyszerű, de korrekt. 

Meglepődnék, ha nem mennék még ide vissza néhányszor. 

 

Este tűz, kolbász- és szalonnasütés, na meg gonosz italok. (Oda-vissza végig Cseh Tamást hallgattam 

a kocsiban, ez is adott jócskán hangulatot.) Kellemes este volt, meglepően nagy tömeggel. Azt hiszem 

megint egy újabb látogatottsági rekord. (Már a múltkori, a tiszafüredi is az volt.) 

 

Reggel hétkor ébresztő. (A korábban már többször is szidott túrázós karórám tudta fokozni a tempót, 

nem ébresztett. Persze hétfő reggel, immár otthon, igen. Amikor pedig sokáig akartam aludni.) A 

hivatalos indulás 9-re volt kitűzve, 9.25-kor el is rugaszkodtunk a parttól. De nem örökre, mert 

meglepően sokszor találkoztunk később még vele. Volt négy darab négyes kenu, egy kettes kajak, meg 

egy szekérderék egyes. Próbáltam figyelemmel kísérni előző nap az útvonaltervezést: mindenképpen 

izgalmas volt, hogy még a két TJIE sem tudott olyan terepet találni, ahol ne lett volna valami jófajta 

szopás nehezítés. 

 

Egy kis kitérő. Maga a Pyrus nem egy hivatalosan bejegyzett egyesület és nyilván ezek a túrák 

sem hivatalosan megszervezett túrák. Formálisan arról van szó, hogy néhány ismerős összejön és 

mindenki a _saját felelősségére_ evez egyet. Túravezető sincs. Ehelyett van 1-5 olyan ember, akik 

jártak már ott és valamelyest ismerik a terepet. Őket nevezem Terepet Jól Ismerő Embernek, azaz 

TJIE-nek. Jelenleg hárman voltak, akik töviről hegyire bebarangolták az egészet, illetve egy hapi, 

akin látszott, hogy már nem először járt erre. 

 

Nekem mindenképpen új elem volt a túrában a sodrás. Láttam már olyat, de azok inkább csak olyan 

sodráskák voltak. Én eddig főleg széllel, távokkal és tengeri hullámokkal birkóztam, a sodrás, ha volt 

egyáltalán, csak úgy tétován piszkált bele a kajak mozgásába. Na, itt szél volt rendesen, a hullám 

meglehetősen kispályás volt... de a sodrás, barátom, az odatette magát rendesen. 

 

Kezdődött ott, hogy durván egy kilométer után lehetett választani: az egyik TJIE elment egy zúgó felé, 

a másik egy barátságosabb, de áthúzós/átemelős terep felé lapátolt. A magam részéről kezdésként 

erősnek találtam a zúgót, mentem átemelni. (Pedig a ki/beszállások is a mumusaim, de erről majd 

később.) Innentől jó ideig nem sok minden történt. Mentünk egy széles, jó sodrású ágon lefelé, a part 

alig győzött elsuhanni mellettünk. Aztán kikötés, ebéd. 

Visszafelé jött egy kellemes csatorna. Nem volt könnyű eltalálni, de annál nagyobb élvezet volt benne 

csorogni. A hangulathoz add még hozzá, hogy ezen a szakaszon zendített rá közvetlenül mögöttem 

egy érces bariton a "Bátran támadnak hős tankjaink" című mozgalmi indulóra. 

 

A továbbiakban kikötöttünk a Kormorán szigeten. Ez állítólag egy kultikus madárlesős sziget. Heten 

úgy döntöttünk, hogy ha hirtelen becsődül közel harminc ember a szigetre, az összes kormorán 

pánikszerűen el fog menekülni, az meg csak jobb látvány lesz a vízről. Azaz nem szálltunk ki, 



napozgattunk, pihentünk, csorogtunk. Ez utóbbit túl jól is csináltuk, mert amikor a többiek 

visszaszálltak, csak akkor derült ki, hogy a túra visszafelé folytatódik, nem pedig arra, amerre mi 

lesodródtunk. Olyan nagy baj persze nem volt, azért a horizonton láttuk még azt a pár integető pacnit. 

 

Nekem van egy olyan heppem, hogy szeretem úgy látni a természetet, hogy nincs benne ember. Ebből 

kifolyólag amikor csak lehet, igyekszek teljesen a boly elején evezni. Ekkora lemaradással ez nem volt 

túl egyszerű, de összekaptam magam és hamarosan nemcsak utolértem a társaságot, de be is 

harcoltam magam az első ötbe. Igaz, fáradt voltam, mint a dög, de gondoltam, majd rápihenek menet 

közben. 

 

Ekkor értük el az első hídat. Szépen kitáblázott híd volt, mind szöveggel, mind bazi nagy táblákkal 

jelezték, hogy a híd alatt az áthaladás tilos. Nem is csodálkoztam, azért szépen esett a vízszint a híd 

két oldala között, a sodrás sem volt kicsi. Egyáltalán nem tűnt olyan egyszerűnek az áthaladás. Ennek 

ellenére az első kajakosok bátran nekirohantak. – Ennyit a rápihenésről – gondoltam, és mentem 

utánuk. Ahogy elkapott a sodrás, egyből a papagájos csatakiáltás jutott eszembe.  

 

- Akkor kezdődjön a rock’nroll! – kiáltotta a papagáj és belerepült a ventillátorba. 

 

De sikerült ráfordulnom a sodrásra, aztán izomból fel is húztam magamat. Gyakorlatilag másfélszer, 

mert egy kenu a szomszéd pillérnél kicsit elbökte a kiszállást, így pont a híd mögött ütköztünk, ezzel 

meg a sodrás visszavitt a híd alá, ahol még harcolnom kellett azért, hogy ne szoruljak neki a 

betonfalnak. Nem is tudom, honnan szedtem össze ennyi izmot, de ebből is kijöttem. Annyira 

lezsibbasztott az élmény, hogy utána még fényképezni is elfelejtettem. 

 

Szerencsére a sors kegyes volt, jó egy kilométer múlva újból jött egy gát/híd kombináció. Ekkor az 

elején mentem, a TJIE kollégával gyorsan áttekertünk, aztán szembefordulva a többiekkel, bátran 

lőttem a képeket. 

 

Azért látszott rendesen, mennyit jelent a fizikai erő mellett a mentális erő is. Sokan, akik az első 

akadályt harsány buzdításra, összeszorított fogakkal vették, a másodiknak már neki sem mentek. 

Pedig a kettő között lehetett volna pihenni, de valószínűleg nem bíztak magukban, meg az élmény 

sem lehetett kellemes, szóval inkább átemeltek. 

A további jókedvről a harsány szembeszél és a virgonc ellenáramlat gondoskodott. Nagyon sokat 

mentünk, nagyon összeszorított foggal. Volt még egy híd alatti átkelés, de mivel ennek nem voltak 

pillérei, labdába sem rúghatott. 

 

Aztán eljutottunk egy újabb döntési ponthoz. Az egyik TJIE egy rövid, de átemelős szakaszon vitte 

tovább az embereket (kriplik), a másik viszont egy halálosan durva ágon (vaddisznók). Az elsőről túl 

sokat nem tudok mesélni, a másodikról annál inkább. Először ott lehetett volna gyanús a dolog, hogy 

a térképen az ág neve úgy hangzik, hogy Alsó-Sebes. Másodszor ott, hogy a TJIE egyszerűen csak 

Szopó-ágnak nevezte. 

Nos, a második név volt a pontosabb. (Persze az első név sem állt távol a valóságtól.) 

 

Indulni még szolídan indult, de aztán durván bevadult. Jött egy rész, ahol kis híján meghaltam. A 

kajakomnak gömbölyű az alja, én meg ráadásul mélyen evezek – aztán belefutottunk egy kanyarba, 

ahol alig volt víz, sodrás ellenben nagyon. Nem tudom, a mögöttem jövő mennyire élvezte, ahogy 

lapátoltam a levegőbe a sódert. De nem ez volt a legdurvább. Jött egy hídszerűség, ahol szintén 

komolyabb szintet kellett felfelé lapátolni, ráadásul utána rögtön jött egy kanyarkombináció, teljesen 

kiszámíthatatlan, ellenben veszett gyors áramlásokkal. A híd alól én már teljesen szarul jöttem ki, az 

áramlat nekiszorított a partnak, ahol ráadásul egy nagy kidőlt fa élvezte a hely hangulatát. Valami 

brutális erőfeszítéssel kiverekedtem magam belőle, de ekkor jött fentről egy hatalmas farönk, amelyik 



visszalökött, így kezdhettem előlről. Megint sikerült, de ne kérdezd, hogyan. Felszenvedtem magam a 

kombináció következő kanyarjáig, ahol a többiek egy-egy faágba kapaszkodva tartották magukat és 

gyűjtötték az erőt a kombináció legnehezebb részéhez. Bennem viszont túltengett a szabadulás okozta 

önbizalom, az amatőrök bátorságával rongyoltam neki a kanyarnak. Annyit még felfogott az agyam, 

hogy a kulcs az lesz, hogy egyből a megfelelő szögbe kell fordulni, hogy utána már csak az izmokon 

múljon a feljutás. Egy hirtelen döntéssel nem a jobb oldali gyorsulós kormányzás mellett döntöttem, 

hanem bal oldalról durván befékeztem, ezzel a kajak egyből irányba állt. Igaz, lejjebb is csúszott egy 

métert, de innentől már csak bivalymódra kellett húzni, az meg összejött. Centiről centire mentem 

fölfelé, végül kijutottam a kombinációból. Sajnos nem tudtam megvárni a többieket, egyrészt pihenő 

sem nagyon volt (utána még végig technikás volt a terep, igaz, ilyen durva részek már nem voltak), 

másrészt én is voltam annyira stresszes, hogy tekertem, mint a hülye, csak legyek már túl rajta. 

Mint kiderült, az utánam induló beborult, aztán amíg rendeződött a terep, elég sok idő eltelt. Utána 

viszont mindenki átjött. 

 

Közben én meg vadul, adrenalintól begerjesztve tekertem felfelé. Annyira durván, hogy a végén 

beelőztem az átemelős csapatot is, pedig ők kábé feleakkora távot mentek, jelentős sodrás nélkül. 

Békésen, lehiggadva közeledtem a parthoz. Kész. Megcsináltam. nem borultam be, sőt, sem a 

sebességemmel, sem a technikámmal nem volt gond. Körülbelül olyan elégedettséggel közelítettem a 

parthoz, ahogy Amundsen érkezhetett haza a Déli-sark meghódítása után. Szépen a part mellé 

suhantam, és mivel úgy éreztem, hogy ez az én napom, ma megpróbálhatok mindent – így szépen 

felálltam a billegő kajakban. Életemben először ez is sikerült. Kiléptem – a kajak pedig kicsúszott a 

lábam alól, én pedig hasraestem a tízcentis vízben, félméterre belesüllyedve az iszapba. A kajak persze 

felborult, majd a hirtelen bezúduló vízmennyiségtől elsüllyedt. Kész szerencse, hogy a többiek 

annyival később érkeztek, mert egyrészt így ki tudtam mindent vakarni az iszapból, másrészt már 

tudtam úgy is beszélni, hogy közben nem káromkodtam folyamatosan. 

 

Pakolás. Meg pakolás. Végül egy kis pakolás. Meglepetésre volt meleg víz is, így egy-két óra múlva 

akár kultúrembernek is érezhettem magam. Legalábbis nem a ruhán múlott. 

 

Este nagy sütés-főzés volt. Egy kultikus – valamelyik korábbi túrán a maradékokból összahajigált, 

aztán továbbfejleszett  – étel, kelkáposztás bab készült el, gargantuai mennyiségben. De Pantagruel is 

volt hozzá tucatszám, így az utolsó cseppig elfogyott. Finom volt. Azt azért nem tudtam nem 

észrevenni, hogy a szombati buli jóval lanyhább és rövidebb lett. Hazamentek a legények. 

 

Vasárnap reggel szintén 9.00 lett kitűzve indulásnak, de az időjárás belekavart. Már kora reggel 

nagyon vacakul nézett ki az idő, aztán ez a későbbiekben csak tovább romlott. Elég necces volt, hogy 

elindulunk-e egyáltalán, de aztán lassan, óvatosan szép számban összejöttünk a vízen. 

Persze szembeszél, szembeáramlat. Néhányan lelkesedtek, hogy de jó lesz visszafelé, mert akkor mind 

az áramlat, mind a szél segíteni fog – de ők még nem ismerték a túrázók/bringázók egyes számú 

törvényét: A szél mindig szembe fúj! 

 

Mentünk, mentünk, mentünk. A TJIE csapat szerint ez sima út lesz, egy 50 méteres szembesodrásos 

rész lesz csak nehéz. Erre a magam részéről hanyagul legyintettem, tegnap amiken átevickéltünk, 

ahhoz képest ez nokedli. 

Aztán elkezdődött. Először csak keményebb lett az áramlás, jobban neki kellett feszülni a lapátnak. 

Jött egy-két sunyi oldaláramlás, de lekezeltük. Aztán már majdnem a célban, a tavak bejáratánál 

felbukkant egy kanyar, nagyon durva áramlással. (Itt folyt be a nagy Duna, volt vízsebesség 

rendesen.) 

Én csak annyit láttam, hogy a kettővel előttem evező TJIE az egyik pillanatról a másikra átszánkázott a 

folyó másik partjára. De brutálisan gyorsan. Majd a hapi összekapta magát, és mielőtt nekicsapódott 

volna a parton lévő fáknak, erőből felküzdötte magát. Gondoltam – én, a naív kezdő – hogy sokkal 



jobb pozícióban leszek, ha nem várom meg a nagyon gyors oldalszánkázást, hanem már előtte 

kimegyek a túlsó oldalra, így hamarabb irányba tudok fordulni. Utána meg jöhetnek az izmok. Aha. 

Így mire feljutottam a szánkázós részig, már annyira fáradt voltam, hogy amikor engem is elkapott a 

gépszíj – mert az olyan volt, hogy mindenkit elkapott – akkor simán nekivágott a fáknak. Márpedig ha 

egy erős áramlat beszorít egy faág kombinációba, akkor gyakorlatilag véged. Egyszerűen nem tudsz 

evezni, mert pont azon az oldalon, ahol húznod kellene, nincs helyed. Komolyan mondom, vért 

izzadtam, mire centiről centire haladva végül be tudtam illeszteni a kajak elejét abba a fűcsomóba, 

mely már kifelé mutatott az áramlás által kimosott kis öbölből. Ekkor lökött vissza egy másik 

átszánkázó kajak. Kezdhettem előlről. De egyszer ez is sikerült. Innen brutális húzásokkal pozíciót 

tudtam fogni, végül átszenvedtem magam a durva részen. De már küzdés közben éreztem, hogy 

valami nincs rendben. Főleg bal oldalon kellett volna nagyokat húznom, és húztam is, de a kajak nem 

igazán ment úgy, ahogy korábban. A kanyar után az első "nyugodtabb" helyen megnéztem az 

evezőmet, és kiderült, hogy jól éreztem: a lapát keresztben eltört, csak a laminálás tartotta egyben a 

tollat. Sóhaj. Ellöktem magamat, visszacsorogtam a kanyaron, majd kikötöttem a többieknél, akik erőt 

gyűjtöttek. (Ugye az előző nap csak kevesen választották a vaddisznó útvonalat, a többieknek meg ez 

horror pálya volt.) 

 

A vége az lett, hogy a társaság egy része áthámozta magát, a többieket a TJIE csapat áthúzta kötéllel. 

Én pedig azokkal, akik helyből feladták, elindultam visszafelé. Hozzáteszem, ez sem volt kispálya, a 

szél nagyon durván felerősödött, az eső is csapkodni kezdett – én pedig a bal oldalon csak annyit 

mertem evezni, hogy egyenesen menjek, erőből húzni csak a jobb oldalon mertem. Mire 

megérkeztünk, annyira fájt a jobb kezem, mint utoljára kamaszkoromban. 

Szerencsére a partra kihúztak, így a végső beborulás elmaradt. 

 

A többi már gyorsan ment. Az addig csapkodó esőből szakadó eső lett, a szél is alkalmazkodott a 

helyzethez, mondhatni igen cudar időben pakoltunk össze. Nem is vacakoltunk sokat a 

búcsúzkodással, mindenki pattant be a kocsijába és mentünk. Gondolatban hálát adtam annak a 

leányzónak, aki még korán reggel javasolta, hogy rakjuk el a sátrat. Akkor nagyon hülye ötletnek tűnt, 

a forró teával megspékelt reggeli több nagyságrenddel jobban vonzott, de az idő őt igazolta. 

 

Hazafelé hol szakadt az eső, hol csak csepergett, de ez az egész még illett is a Cseh Tamás lemezekhez. 

 



 

 

Már sokszor leírtam, de nem tudom megint nem megtenni: ami másoknak úgy családi nap, hogy 

viszik a gyerekeket is evezni, az nálunk úgy néz ki, hogy mi, szülők, elhúzunk evezni, a család 

maradék tagjai pedig megkapják arra a hétvégére a lakást. Hogy most mi történt, azt nem tudom, 

mert azóta még nem futottam össze utódaink közül egyikkel sem, de a kertben talált kávéspohár 

valamit enged sejtetni. 

 

Pénteken ledöcögtünk a Velencei tóhoz. Most az északi kempingbe, mert a déli oldalon túrják a földet 

ezerrel. Az utolsó pillanatban foglaltunk faházat is, kétszáz forinttal volt több, mint a sátorhely, 

gondoltuk, annyit megér. Utólag már nem vagyok benne annyira biztos. A faház úgy nézett ki, hogy 

egy alpesi tipusú házban alakítottak ki három lakrészt, az alsó kettőbe lentről lehetett bemenni, a 

felsőbe egy létrán lépcsőn. Az enteriőr maximálisan letisztult, találtunk bent két ágyat, az ágyak 

meghosszabbításában két léces pakolót... és ennyi. Ja, meg lógott egy tükör a falon. Cserébe este olyan 

füllesztő meleg volt, mint egy grillsütőben. Nem kicsit írigykedtem a sátrasokra, akik panaszolták, 

hogy ők bizony fáztak. Az ágyak persze rövidek voltak, kinyújtózva csak átlósan fértem el, de a lábam 

így is lelógott. Kész szerencse, hogy nemrégiben edzettem két hetet a kétszemélyes kanapén, ahhoz 

képest bőven kényelmesen aludtam. Amikor megláttam az ágyakat, nagyokat vigyorogtam. Utoljára a 

seregben tapasztaltam hasonló összeállítást, de akkor a fogdásoknak jutott ilyen priccs. Itt vaskeretre 

volt rádobva egy négy centi vastag szivacs, ott fatáblán volt némi lószőr. Az alvásminőség teljesen 

azonos volt. Még egy dolog emlékeztetett a seregre: a rengeteg pók. Én a gemenci erdő környékén 

védtem a hazát, ahol mindenki pontosan tisztában volt vele, hogy az őrtoronyban a túlélés záloga 

egyes egyedül a kitenyésztett pókok garmadája volt. Azok ugyanis megették a szúnyogokat. Nem is 

vacakoltunk sokat, megegyeztünk Nejjel, hogy én alszom azon az oldalon, ahol számlálatlanul 

nyüzsögtek a pókok. 

 

A péntek este meglepően szolídra sikerült, ültünk a faház előtt, beszélgettünk. Még a pálinkásüvegek 

sem kerültek elő, bár a szivarom borzolta némileg a kedélyeket. 

 

Aztán forogtunk egy kicsit a nyárson a grillsütőben és már reggel is lett. Új nap, új remények, jóleső 

hidegvizes mosdás a vizesblokkban. Kipróbáltuk milyen lekötözés nélkül kajakot szállítani. Végülis 

leértünk a strandra, az 500 méteren kétszer esett csak le a kajakom, de Nej futott a kocsi mellett, 

visszarakosgattuk. Lehet, hogy mégis megéri lekötözgetni. 

 

A beszállás elég durván nézett ki. Se Nej, se én nem származunk híres kajakbeszálló famíliából, ehhez 

képest a strandon helyből 120 centis víz fogadott, a part ferdén lejtő sziklás volt, a lépcső pedig pont 

kellemetlenül lejtett. Ma sem értem, hogyan voltak képesek emberek segítség nélkül bemászni a 

kajakokba. Mi mindenesetre – ahogy a Beatles és Joe Cocker is megénekelte – barátaink apró 

segítségével abszolváltuk a feladatot. 

A víz... az már egy más világ volt. 

Első körben átmentünk a déli partra, összeszedni azokat, akik ott szálltak be. Közben a TJIE kiszaladt 

a partra, mert eszébe jutott, hogy nem vette be reggel a gyógyszerét. Mi jobb híján visszaeveztünk a 

beszállóhelyre, összeszedni azokat, akik késve érkeztek. Végül miután már behunyott szemmel is 

ismertük az utat a két part között, elindultunk hosszában is a tavon. Megkerestük az eldugott öblöt a 

fasólyával, ahol pihentünk, fürödtünk és a bátrak kipróbálták a homemade bőregeret. Befordulni 

senki nem fordult be vele a vízbe, de a környékbeli horgászok felhúzott szemöldökkel regisztrálták az 

erotikus sikkantásokat. 

 

Innen már nem volt messze a csárda, de azért sikerült ezt is megcifráznunk. A jó pap holtig tanul, a jó 

evezős meg még tovább is, így most már tudom, hogy némi nádlabirintus után megközelíthető egy 



csónakkikötő is a csárdánál. A pincéreknek a szemük sem rebbent, amikor meglátták a 

huszonegynéhány embert evezőlapátokkal. Néhányunkat egy belső terembe ültették le, a többiek 

pedig a teraszon találtak maguknak helyet. Az öltözékről elég legyen annyi, hogy én pár perccel 

ezelőtt ugyanebben a ruhában még úszkáltam a tóban. (Igen, az nyert, aki egyből kitalálta, mit 

felejtettem otthon: a fürdőnadrágomat. De a Sherlock Holmes díj arany fokozatát az kapja, aki rájött 

arra, hogy a napolajat is otthon hagytuk, ezért nem vettem le a hosszúujjú pólómat sem.) 

 

Az étel olyan volt, mint egy baráti szolgáltatás: szóra sem érdemes. Bár aki halászlét evett, nem 

panaszkodott... és a mákos-meggyes rétes is bizalomgerjesztően nézett ki. Én viszont előpanírozott 

rántott sajtot kaptam lekvárral és bár a szükséges kalóriát sikerült kinyernem belőle, de a 

gasztronómiai élmény hagyott maga után kívánni valót. Szerencsére két korsó hideg sörrel 

helyrebillentettem a lelki békémet. 

 

A hideg sörre egyébként is nagy szükség volt: olyan pokolian sütött végig a nap, mintha fizették volna 

érte. Visszaúton meg is jött a böjtje: nekiállt morogni az ég, a viharjelző lámpa pedig bevadult, mint 

egy beszpídezett rocker. Tekintve, hogy gyerekekkel voltunk – és ez akkor is igaz, ha az egyik nem 

sokkal korábban mutatta be, milyen profin tud eszkimózni – így felütötte a fejét némi tanácstalanság. 

A leggyorsabb visszaút a nyílt vizen lett volna – a csárda körüli rész durván nádas-dzsungel – de pont 

ott fújt már csúnyán a szél és ott lehetett tartani a vihartól is. Túlparázva túl hamar is fordultam be a 

nádasba, néhányan meg jöttek utánam, mintha tudtam volna az utat. Végül egy sötétbarna és 

meglehetősen kénhidrogén-szagú vízen(?) kiverekedtük magunkat a nádasból, onnan pedig már jó 

csatornában tekertünk tovább. Szerencsére a vihar elment délnek, így ahogy haladtunk északra, úgy 

lett egyre nyugodtabb a víz. Az evezőspálya mellett behívtam Nejt a nyílt vízre, hadd szokja a szelet, 

meg a hullámokat – de nem volt egy sem. 

 

Végül visszaértünk a strandra. Amikor azt mondtam, hogy nem volt a családunkban világbajnok 

kajakbabeszálló, az egyben célzás is volt arra, hogy kajakból kiszállásban sem vagyunk túlzottan 

erősek. Ehhez képest ‘egy életem, egy halálom’ felkiáltással sikerült kivetődnöm a partra, utána pedig 

Nejt is kihúztam valahogy. Némileg furcsa volt, hogy a túra nem úgy zárult, hogy beleborulok az 

alacsony vízbe, de végülis ezt is meg lehet szokni. 

 

Felhajigáltuk a kajakokat a kocsira, én még visszamentem úszni egyet ruhástól, az ég körbe-körbe 

dörgött körülöttünk, a viharjelzés igyekezett mindenkit kizavarni a vízből – de mindettől függetlenül 

nagyon jól éreztük magunkat. A vihar szerencsére kihagyta ezt az öblöt. 

 

Nem tudom, miből gyártják a sörösdobozokat, de igen masszív anyagból lehet. Kivettem egy dobozt, 

mely egész nap a kocsiban izzadt és a forró szénsavas sör kis híján felmarta a torkomat. Pedig máskor 

szó nélkül megiszom a light kólának csúfolt foszforsav-oldatot. Nem is bírtuk sokáig, elmentünk az 

étterembe, hideg sörrel lemosni a gyalázatot. 

 

Este elkészült A Lecsó. Már a főzőalkalmatosság sem volt akármi, de az étel is remekül sikerült. 

Mondanom sem kell, evőeszközt is elfelejtettem pakolni, de lecsót lehet puszta kézzel is enni. 

Sötétben. Jól csúszott rá a pálinka. (Tudom, családi nap. De ekkor már a paprika- és 

padlizsánszeletelésben virgonc ifjúság némileg elalélt.) 

 

Éjszakára kitaláltuk, hogy inkább szúnyog, mint meleg, így nyitva hagytuk mind az ajtót, mind az 

ablakot. Nagyjából bejött, két nagyobb harapást kaptam csak, de abszolút jó lett a klíma az alváshoz. 

 

A vasárnapi programot már kihagytuk – Irén nem válaszol, mert mosni és főzni kell – de nem 

maradtunk így sem kaland nélkül. Fizetéskor derült ki, hogy egy ezressel kevesebb pénz van a 

tárcámban, kártyát meg nem fogadtak el. Most nem részletezem, mekkora élmény volt ezer fokos 



melegben automatát vadászni az isten háta mögött, de röpke egy óra alatt ez is összejött. Hazafelé 

kidobtuk az egyik kajakot Dunaharasztiban, a többit az udvarban, éppen volt annyi időm, hogy 

lefordítsam őket, mielőtt elkapott bennünket a vihar. Nem kicsit vártam, az egész napos izzadásban 

határozottan jól esett egy kis hideg vízes fürdő. 

 



 

 

A címbeli kifejezés nem lebecsülés akar lenni, hanem a túra során elharapódzott nyelvi fordulat. 

 

Fordítva van a fejeden a sapka. 

Igen. És? 

 

Kilóg valami a fürdőgatyádból. 

Igen. És? 

 

 

Az időpont már régen megvolt: 2011.06.18-26. Több résztvevőnek is csak ez és kizárólag csak ez az 

időpont volt jó, tehát még csak lehetőség sem volt tologatni. 

Nálunk annyiból volt kalandosabb, hogy Barna 17-én nyelvvizsgázik – de hát ez még belefér. Nincs is 

jobb, mint nyelvvizsga után egy hét kajakozás az Égei-tengeren. 

 

Aztán jöttek a kavarások. Barna középiskolája átrakta a tiszai vizitúra idejét, 25-ei kezdésre. Nyeltünk 

egyet. Eredetileg úgy terveztük, hogy lesz egy viharnap, azaz ha szerencsénk van, akkor a végén lesz 

egy olyan napunk, amikor csak úgy strandolgatunk, várost nézünk. Na, ez ugrott. Ha nem lesz vihar, 

akkor jövünk haza egy nappal korábban és Barna még el tudja érni a vizitúrát. Ha lesz vihar, akkor 

vonattal megy utánuk és találkoznak az első napi szálláshelyen. 

 

Ekkor kezdett el kavarni a nyelviskola. A hivatalos értesítésben már azt írták, hogy a vizsga 18-án lesz. 

Közöltem Barnával, hogy vagy elintézi, hogy mégis 17-én menjen, vagy itthon marad. Fáradságos 

munkával át is tudta rakatni a szóbeli vizsgát 17-re. Az írásbelit nem. 

- Hogyhogy nem? – ugrott fel a szemöldököm. 

- Már mindent megpróbáltam. Az adminisztrátor menekül, ha meglát. De nem sikerült. 

- Na várjál csak. Majd felhívom és leordítom a haját a fejéről! 

- Inkább ne. 

- Miért? 

- Mert az írásbeli rész központi. Minden iskolában ugyanakkor írják. 

- Aha. 

Maradt a kavarás a görög úttal. Az eredeti terv szerint nem kompolunk át Thassosra, hanem az 

autókat már Keramotiban letesszük és kajakkal megyünk át a szigetre. Az első táborhely nem messze 

lett volna Thassos városától. Azaz ha egy nappal később megyek és elérem a hajnali kompot, reggel 

utól tudom érni a társaságot még az első táborhelyen. Hogy milyen élmény lesz egy éjszakai 14 órás 

vezetés után pihenés nélkül leevezni egy napot, azzal ráérek majd ott foglalkozni. Nej jelentkezett, 

hogy szívesen vezet ő is, így legalább váltva tudunk aludni a kocsiban. 

 

Aztán egy héttel a túra előtt jött egy vevő a kettes kajakra. Eladtuk. Szerencsére volt B tervünk, már 

korábban kölcsönkértünk egy kajakot ismerőstől, de ez azt jelentette, hogy hazafelé kerülni kell Pécs 

felé, visszaadni a kajakot. Fel fogjuk lendíteni Közép-Európa benzinforgalmát. A meteorológia jó időt 

mutatott egész hétre, a viharnapra úgy nézett ki, nem lesz szükség, így belefér a pécsi kerülő. 

 

És akkor már csak a pakolás maradt hátra. Ez az első olyan kajaktúránk, ahol nem csillagtúrázunk, 

hanem megyünk, kikötünk, alszunk – aztán megyünk tovább. Nyilván bonyolultabb a készülődés. 

Mentálisan is. Kiadtam mindenkinek, hogy olyan kevés cuccot pakoljon, amennyit csak tud, mert a 

kajakban el kell férnünk. 



Nej hozta le este vízhatlan zsákban a motyóját. 

- Sok! – vágtam rá egyből. 

- Kizárt dolog! Ebből már nem lehet elvenni. 

- Mit raktál be? 

- Egy rövidujjú pólót, egy hosszúujjú pólót, két váltás fehérneműt... 

Elhallgatott. Mindketten pontosan tudtuk, hogy ugyanarra gondolunk. 

- Na látod, mondtam, hogy mindig lehet szűkíteni a keretet – jegyeztem meg szeliden. 

 

Egy nappal indulás előtt tartottam egy próbapakolást az udvaron. 

Csak úgy sorakoztak a kérdések: beférnek-e a cuccok a kajakokba? A kocsiba? A nappaliba? 

 

Az eredmény teljesen megnyugtatott, a kajakokban bőven volt hely. (Mondtam én, hogy minden 

túrához kell egy Kodiak.) Lehetett bátrabban ruhát is pakolni. Érdekes módon a kocsiba nehezebben 

fértek bele a cuccok, de végül azt is megoldottuk. (Volt egy szabad ülés, mert Dóra nem jött.) 

 

Mi volt még? Például sátor. Illetve, az nem volt. Tudtam, hogy a meglévők vacak állapotban 

leledzenek, de gondoltam a két tök egyforma négyszemélyesből csak össze tudok rakni egyet. 

Tévedtem. Mindkettő kuka. Elrohantunk a Decathlonba, vettünk egy T3-ast. Vízhatlan zsákok. 

Ruháknak voltak 40 literesek, de a sok apróságnak kellett volna egy csomó kisebb. Ráadásul a kajakok 

rekeszeinek a kialakítása miatt inkább sok kicsi zsákot kell venni, mint kevés nagyot. Sajnos ezt a 

gyártók is tudják, így a kicsi zsákok éppenhogycsak olcsóbbak a nagyoknál. Végül kompromisszum 

született: csak a nagyon fontos cuccok mennek vízhatlan zsákba, a kevésbé fontosakat 

kukászacskókba rakjuk és mennek az első tárolóba. (Az eddigi tapasztalataim szerint ezek mindig 

szárazabbak, mint a hátsók.) 

 

Az útvonalat már korábban megterveztük. Legalább húszszor. Átnéztük a netet, fórumokat, videókat. 

Keramotiból indulással a kör pont 100 kilométer, azaz egy napra 20 jut. Ideális. Lesz idő szétnézni, a 

déli napsütésben sziesztázni. Egy húszast akkor is le lehet nyomni, ha nagyok a hullámok. 

 

A meteorológia szerint meglehetősen változatos irányú szélre számíthattunk. (Bizarr érdekesség, hogy 

pl. az első napra teljesen más irányú és erősségű szelet jósolt a 3 napos és a 9 napos előrejelzés.) De a 

lényeg, hogy egyszer sem jeleztek 10 kmh-nál erősebb szelet, ez viszont csak szellő kategória. Felhő 

egész héten nem fogja takarni a napot. 

 

Azaz minden szereplő elfoglalta a helyét és nyugodtan várta az előadást. 

 

 

Kora reggel nekiálltam az éles pakolásnak. Így is éppenhogy befejeztem, mire Barna hazaért a 

vizsgáról. Negyed négykor csaptuk magunkra az autó ajtaját és lőttünk ki kövér gázzal. Több 

kilométert is megtettünk már az erdő körüli szűk utcákban, amikor feltűnt, hogy egy indikátor 

folyamatosan pirosan ég a műszerfalon. 

- Lécci, mindenki nézze meg, jól van-e bezárva az ajtaja? 

Három gyors ajtócsapódás, egy lassabb. 

- Hmm, akkor csak a csomagtartó zárjával lesz probléma. 

Az első helyen megálltam, hátrasétáltam. Majd vissza. 

- Nézzetek hátra! Láttok valami furcsát? 

Először a fiam kezdett el röhögni. Nej pár pillanattal később realizálta csak, hogy a kombi hátsó ajtaja 

vádlóan meredt az égnek. A nagy kapkodásban elfelejtettük lecsukni. Szerencsére úgy teli volt tömve 

szemeteszacskókba csomagolt cuccokkal a hátsó tér, hogy semmi nem tudott kiesni. 



 

Lefelé úgy döntöttünk, hogy edukálódunk. Valamelyik rádióarchívumból sikerült megszereznem egy 

százrészes összefoglalót Magyarország történelméről. (Ne kérdezd, hogyan, már én sem emlékszem.) 

Részenként 5 perc, azaz 8,5 óra történelemtanulás. Engem egyébként is érdekelt, Barna jövőre 

emeltszintű történelem érettségire készül, Nejnek meg annyi volt a dolga, hogy aludjon. Nem 

mondom, hogy nem volt pikáns az anyag, a magyar történelemnek nem kevés része játszódott azon a 

tájon, ahol áthaladtunk. 

 

A magyar-szerb határ magyar oldalán a határőr egy összeesküvő tekintetével nézett be az ablakon. 

- Hová utaznak? 

- Görögországba. 

- A kajakokból már sejtettem. Jártak már ott? 

- Még nem. 

- Szerbiában, Macedóniában? 

- Ott sem. 

- Akkor tudjanak róla, hogy ha nálunk az van kiírva, hogy 40, akkor az 40 és nem 41. Macedoniában 

meg nagyon vigyázzanak. A legjobb, ha meg sem állnak. Még a benzinkutaknál sem. A szerb határon 

van egy kutunk, tankoljanak ott, aztán húzzanak keresztül a görögökig. 

- Köszönöm, úgy lesz. 

 

Egy ideig emésztgettem az infókat. A kiállási taktikánk eredetileg az volt, hogy a macedon-görög 

határon tankolunk, így a görögöknél már nem kell. (A benzin is drága, meg a sztrájkok miatt a fene 

sem tudja, működnek-e a kutak.) Aztán úgy döntöttem, hogy Nisnél tankolunk, meg a görögöknél. 

Egy tank benzin egy ezressel drágább náluk, ennyit megér az, hogy nem kell idegeskedni a kútnál. 

 

Belgrádig útépítés útépítés hátán. Egyfelől az ilyesminek örül az ember szíve, mert hosszútávon jobb 

lesz a helyzet, de rövidtávon inkább csak morogtam. Egyre neccesebbnek tűnt a reggel hatos komp 

elérése. Ráadásul világosban a sebességkorlátozásokat is betartottam. Na jó, nagyjából. 

Végül egy biztonsági tankolás a szerb-macedon határ szerb oldalán, már igencsak éjjel. Lepusztult kút, 

a világítás egy hatvanas égő. Ahogy kiszálltam, legszívesebben ugrottam is volna vissza, de Barna 

eltámolygott valahová a kút mögé, nem hagyhattuk ott. 

- Krcsmrkz? – kérdezte a kutas. 

- Yes, full – válaszoltam. Olyan egynegyed tanknyi benzin hiányozhatott a tartályból. 

A pacák töltötte, kattant a pisztoly. 

- Oké! – szóltam rá, jelezve, hogy én eddig szoktam. 

A szakállas, mosdatlan faszi elvigyorodott és csak nyomta tovább. 

- Srkzbmdfgl, grtkhkhmfl! – közölte bizalmasan. 

A következő kattanásnál még nyomatékosabban szóltam, még szélesebben vigyorgott vissza. Majd 

miután egészen biztos volt benne, hogy egy csepp benzin sem fér már bele a tankba, eltette a pisztolyt, 

én visszacsavartam a kupakot, bementünk az irodába. Barna még mindig nem jött vissza. Mutattam a 

hapinak a hitelkártyát. 

- Fgdlgk! – csóválta a fejét. Nyomkodta a zsebszámológépét, majd ideadta. 

- Euro – tette hozzá. 

Ránéztem, 30.00 volt a kijelzőn. Most ha el is tekintünk attól, hogy mennyi az esélye annak, hogy pont 

ennyi benzint lehetett belegyömöszölni a tankba, már csak egy visszaosztással is igen durva ár jön ki. 

Negyed tank, 15 liter. Mondjuk rakott bele még kettőt. 30 euró az 3000 dínár, azaz 176,5 dínár/liter az 

egységár. Mondanom sem kell, visszafelé a legdrágább helyen, ÖMV kútnál, a 95-ös marketingbenzin 

(Euro) volt olyan 141 körül. (A dínárt 2,68-cal kell váltani, azaz a hapinál 473 forint/liter áron 

tankoltam, az ÖMV benzin meg 377 volt.) 

Közben a szemem sarkából láttam, hogy Barna visszatámolyog a kocsiba, így pánikszerűen távoztunk 

a kúttól. Milyen világ lehet Macedoniában, ha a határőr szerint ez a kút még korrekt és biztonságos? 



(Barna később nem emlékezett az egészből semmire.) 

 

Macedoniáról túl sok emlékem nincs. Nej átült vezetni, adtam neki négy eurót (Az első kapunál egyet 

adjon, a másodiknál kettőt, a harmadiknál egyet. Ne foglalkozzon azzal, hogy mit pampognak, ennyi 

jár. Megállni pedig akkor sem áll meg, ha rendőr ugrik ki elébe. Sőt, ekkor inkább gyorsítson. Kivétel a 

határőr, de az is csak akkor, ha már a határátkelőnél jár.) 

 

A macedon-görög határnál van egy csomó kaszinókomplexum, ott álltunk meg, visszacserélni a 

kormányt. Közben nézegettem a közeli benzinkutat. Ez sem állt minden gyanú felett, de a szerb kútnál 

legalább egy nagyságrenddel bizalomgerjesztőbb volt. A közeli bokor mögött emberek beszélgettek 

(hajnali négy órakor!), ez sem bátorított minket arra, hogy sokáig álldogáljunk. 

 

A határ túloldalán az első kútnál kimentem tankolni. Beálltam, jött a görök pacák nagy lendülettel. 

Ránézésre a szerb faszi testvérének tűnt. Már dugta volna bele a pisztolyt a töltőnyílásba, amikor 

gyanút fogtam és elővettem a hitelkártyát. 

- Can I use this? – szögeztem neki. 

- Sorry, the computer is wrong – válaszolta. 

Finoman, de határozottan kivettem a kezéből a pisztolyt. 

- Good bye! – intettem és már mentünk is tovább. Nem voltam kíváncsi egy újabb kreatív 

pénzváltásra. 

 

Aztán 260 kilométeren keresztül nem tudtam tankolni. Ezt értsd úgy, hogy ebből 210 kilométer 

autósztráda volt, ahol azért illett volna. A thesszaloniki kerülőút után jött egy kút, de teljesen 

ismeretlen, helyi görög neve volt. Mivel mellette tábla jelezte, hogy 7 km múlva Shell kút jön, inkább 

továbbmentem. A Shell kút viszont zárva volt. Mentünk tovább. Az E90-en kút egyébként nincs, tábla 

jelzi, hol kell lehajtanod, ha tankolni akarsz. Csakhogy a táblázás a lehajtás után megszűnt, rád volt 

bízva, hogy megtaláld, merre lehet a kút. Mert látszani nem látszott. Volt, hogy megtaláltam, volt, 

hogy nem. De ha megtaláltam, abban sem volt köszönet: apró Shell kutak voltak, önkiszolgáló módba 

állítva. Ezzel csak az volt a gond, hogy a használati utasítás kizárólag görögül volt rájuk írva. Görög 

betűkkel. Hajnalban meg forgalom nulla, még csak meg se tudtam nézni, mások hogyan csinálják. 

Az összes reményemet a Keramoti leágazónál feltűntetett BP kútba vetettem. 

 

Ekkor már látszott, hogy a 6 órai komp nem lesz meg. Azért tekertem, hogy legalább a 7 órai 

meglegyen, ne kelljen a többieknek egész délelőtt ránk várniuk. (Kész szerencse, hogy nem tudtam, 

hogy az időeltolódás miatt Görögországban már egy órával több van, azaz legjobb esetben is csak a 8 

órás kompot tudtuk volna elérni, de olyan meg már nincs.) Keramoti előtt a lehajtás az E90-ről elég 

tekergős, figyeltem ezerrel az iGO-t a telefonomon. Na, ekkor hívtak fel a többiek, hogy merre járok. 

Nagyon örültem neki, mert ilyenkor ugye eltűnik a térkép a kijelzőről. Gyorsan lenyomtam a telefont, 

de az illetőt nem olyan fából faragták, hogy csak úgy le lehessen nyomni, hívott még egyszer. Még 

határozottabban nyomtam le. Egy ideig elég is volt. A benzinkutat megtaláltam és éppen amikor 

fizettem, akkor kerestek megint. Mivel most sem voltam olyan állapotban, hogy felvegyem, megint 

lenyomtam. Egyébként is, rohantunk a komphoz, hogy meglegyen az a 7 órai. A falvakon nyolcvannal 

zúgtam át, és ha láttál már görög falvakat, akkor sejtheted, ez mit jelent. A három kajak a tetőn 

valószínűleg már ekkor tengeribeteg lett. A komp még bent állt, de valamiért úgy "szervezték" meg a 

forgalmat, hogy a lejövetel egyenes, a felhajtáshoz viszont autózni kell még másfél kilométert a 

parton. Rally tempóban vettem a kanyarokat, majd driftelve érkeztem a bódéhoz. Közben rutinosan 

nyomtam le az újabb telefonos érdeklődést. 7.05. Futva vettem a jegyet, de amikor ráfordultam a 

kompra, akkor láttam, hogy valami nem stimmel. A raktér ugyanis szinte üres volt, talán 5 autó 

árválkodott bent. 

Felmentem, erre elémállt egy irányító pacák. Jelezte, hogy forduljak meg, viszont ekkor megjelent egy 

haverja biciklin és elkezdtek ökörködni. Én meg ott maradtam félig megfordulva a komp közepén és 



nem tudtam, mi van. Végül az irányító intett, hogy tolassak rá egy mikrobuszra. Megtettem. Intett, 

hogy most meg menjek előre. Kurvára nem értettem a dolgot, de előrébb mentem. Ekkor csörgött 

megint a telefon. A készüléket az mentette meg a biztos haláltól, hogy Nej lefogta a kezemet. Az 

irányító kiszállította Nejt és Barnát, majd intett, hogy szedjem alá és tolassak. Csakhogy ahová 

mutatott, ott már állt egy autó. Integetett, hogy menjek, aztán hol erre szedette a kormányt, hol arra. 

Nekem a gőz már a fülemen tört ki, végül nem is bírtam magammal és kipattantam a kocsiból. 

- What is this stupidity? What do you want?! – ordítottam. 

A hapi intett, hogy nyugodjak le, csak csináljam, amit mond. Nem tudta, hogy engem már normálisan 

is azzal lehet a legjobban feldühíteni, ha valamit úgy csináltatnak velem, hogy nem tudom, mi 

történik(1). Itt meg szó sem volt normál állapotról, 15 óra vezetés után voltunk, ráadásul még az 

időkényszer utáni stresszben, telefonhívásokkal megspékelve. Végül nagy nehezen megértettem, hogy 

az irányítónak az volt a baja, hogy először olyan 20 centi távolságra tolattam be a mikrobusz mellé, ő 

pedig addig navigált, tekergettette velem a kormányt, amíg egy centi nem lett a távolság. Ez verte ki 

végképp a biztosítékot. A kompon volt ekkor 6 autó, de a húsz perccel későbbi induláskor is csak 

olyan 20-30 autó árválkodott a fedélzeten. Azon a fedélzeten, ahol normál parkolás mellett is száznál 

több autó fér el. Mindezt előszezonban, reggel hétkor, amikor a várakozásra fenntartott több focipálya 

méretű parkoló is tök üresen szomorkodott. 

Kiszálltam, felsétáltam a fedélzetre, de legalább tíz perc kellett ahhoz, hogy az idegrendszerem 

lecsillapodjon. 

Ekkor hívtam fel a haverokat, hogy ha jól látom, mintha kerestek volna. Megbeszéltük, hogy mi hol 

vagyunk, ők hol vannak, meg hogy hamarosan találkozunk. 

 

(1) Gyerekkori sztori. Iskolafogászat, alsó tagozat. Nem rajongtam túlzottan a fájdalomért, de 

tudomásul vettem, hogy ha kell, akkor kell. Általában az volt a menetrend, hogy a dokinő 

megnézte a fogaimat, majd elmagyarázta, mit fog csinálni, én pedig ehhez lőttem be a 

fájdalomküszöbömet. Egyszer viszont nem az az orvos volt bent. Megnézni ez is megnézte a 

fogaimat, majd szó nélkül elkezdte összerakni a fúrókalapácsot. 

- Mit tetszik majd csinálni? – kérdeztem rá. 

- Ó, semmi különös, ne foglalkozzál vele – legyintett – csak tátsd nagyra a szádat! 

- Tessék megmondani, mi fog történni! 

- Nem a te dolgod. 

Na, ember olyan szorosra még nem zárta össze a száját, mint ahogy én akkor. A dokinő próbálta 

feszegetni, aztán besegített az asszisztens, végül áthívták még a szomszédból a férfi dokit is, meg 

az asszisztensét. Hatalmasat birkóztunk, én ütöttem, rúgtam, vágtam, a négy felnőtt meg nyögve, 

izzadva próbált úrrá lenni a helyzeten meg rajtam. Aztán kifáradtak, nekidőltek a falnak. Én a 

székben pihegtem. 

- Hogy is indult ez az egész? – kérdezte meg a férfi doki. 

- Nem mondta meg, mit akar csinálni – válaszoltam. 

A két orvos egymásra nézett. 

- Egy tömésről van szó és egy tejfog kiszedéséről – ismerte be kényszeredetten a dokinő. 

- Biztos? – kérdeztem vissza. 

- Biztos. 

Hátradőltem, kinyitottam a számat, a kezemmel meg jeleztem, hogy kezdheti. 

 

A beszállóhelyet már a kompról kiszúrtuk. Voltak távolabb sokkal jobbak is, de az autó miatt lényeges 

volt a "városi" közelség. Két óra pakolás, közben megkaptuk a találkozási pont pontos koordinátáját. 

Elrúgtuk magunkat a sziklás parttól és végre béke volt. Ezért jöttünk. Ellazulva evezni a hol türkiz, 

hol mélykék vízben, körben a mediterrán világ, az összes idegeskedés meg kint marad a parton. 

Egy távoli homokos öbölben megtörtént a csapategyesítés. Nem akármilyen öböl volt. Előszezon lévén 

csupa üres napágy feküdt a homokon. Előző nap elég volt inniuk egy méregdrága sört a büfésnél (€2,5 



egy kicsi dobozos sörért) – és már engedték is az alvást a napágyakon. De a fő attrakció a klotyi volt, a 

fajansz csak úgy ki volt rakva két bokor közé. 

Beleültem a tengerbe, begyűrtem egy sört, nagyon jól esett mind a két tevékenység. A következő 

napokban sűrűn ismételgettem. 

 

Nem húztuk sokáig az időt, indultunk. 

A fok után jött némi megcondolodás. Addig ugyanis bébipopsi simaságú volt a víz, innentől viszont 

megjelentek a hullámok. Nem is kicsik. Az Adrián ezeket már tiszteltük. (Mögöttem a túrával, ma már 

csak mosolygok.) Akkor volt némi kezdeti kézremegés, de mivel mindenki szó nélkül ment tovább, 

így mi is. Társas lény. 

Az első kikötés nem sokat váratott magára, a kései indulás miatt hamar dél lett. (Terv szerint 12.00 – 

15.30 között szieszta. Amikor családon belül túrázunk, mi nem szoktunk, de nem rossz ötlet, hiszen 

ekkor tűz legjobban a nap. Habár ez a vízen nem érződik – fúj a szél, permetez a víz, legrosszabb 

esetben megmártom a sapkát a tengerben – de azért tényleg nem túl egészséges.) 

 

Kikötés után vettem volna elő a sört a hátsó tárolóból, ültem volna bele a sekély vízbe – amikor 

észrevettem, hogy a tároló félig van vízzel. Azért ez elég durván ütött. A rekesz ugyanis elméletileg 

vízhatlan. (Oké, apró vizesedések elő szoktak fordulni, de nem 10-20 liter.) A kajak eddig is közel 

súlyhatárig volt pakolva, a fene sem akart kint a tengeren elsüllyedni. Még szerencse, hogy hátul 

minden vízhatlan zsákban volt, így legalább a cuccomat biztonságban éreztem. 

Kipumpáltam a vizet, kivettem a sört, majd ücsörgés. 

Az indulás után megint durva terep: a hullámok nem lettek kisebbek, ráadásul sietni is kellett, mert 

fontos hajózási útvonalon vágtunk át. (Na ez az, ami sohasem szokott zavarni minket a családi 

evezések alkalmából. Elevickéltünk akármekkora nagy dögök – Jadrolinija – közvetlen közelében is. A 

hullámzás sokkal jobban fájt. De még csak nem is nekem, mert egy idő után rájöttem, hogy nem olyan 

vészesek, sokkal jobban aggódtam Nej és Barna miatt. Nekik még nincs meg az a rutinjuk, melyet én 

az utóbbi egy év alatt felszedtem.) 

Az első furcsaság: sokkal kevesebb a kismotoros hajó, mint az Adrián. Ott ilyenkor már csak úgy 

nyüzsögtek mindenhol, vicces oldalhullámokkal tesztelve a kajakosokat. Itt semmi, tényleg csak az ég, 

a szárazföld és a tenger. 

Jó hír: a víz is kevésbé sós. 

 

A kiszögellés után már éjszakai szálláshelyet kezdtünk keresni. Nem nyüzsögtek, így nagyon 

megörültünk, amikor találtunk valami hasonlót. Csak a kikötés után derült ki, hogy ez bizony fizetős 

kemping. A szigeten nem szólnak a vadkempingért, de azt azért éreztük, hogy kempingben 

vadkempingezni azért valahol túlzás. Félóra pihenő után megint elrúgtuk magunkat a parttól. 

Ha eddig kevés szálláshely volt, innentől még jobban megritkultak. Valamiért minden szakasz kiesett. 

Nem győztünk előre-hátraszaladozni, azaz hol szemből kaptuk a 60 centis hullámokat, hol hátulról. 

Végül a Dzsanga Pípöl a Márvány Hálószobában elnevezésű helyet választottuk. 

 

Érzem, a név némi magyarázatra szorul. Hosszú, látszólag homokos strandról volt szó, de kikötni 

nem lehetett rajta, mert a víz kellemetlenül sziklás volt. A strand szélén nyúlt be egy kő hullámtörő, 

annak a tövében tudtunk végül partot fogni. Itt, ebben a kitüremkedésben halmoztak fel több 

tonnányi márványtáblát. Ezeken étkeztünk, ezeken aludtunk. (Nem, a vécé az országút túlsó oldalán 

fekvő elhanyagolt telken volt.) A márványtömböktől nem messze feküdt az adekvát beach kocsma, 

jamaikaira véve a figurát. (Színes szörfdeszka heggyel lefelé beleállítva a homokba, reggae a 

hangszórókból, hatalmas, színpompás zászló.) Túl nagy forgalmat nem generáltunk, egyrészt 

szerencsére messze volt, másrészt ugyanolyan drágán dolgozott, mint az előző szálláshelyen lévő. 

 

Vettem volna elő az esti sörömet, de csak arra tellett, hogy a szívemhez kapjak és hanyattvessem 

magamat. A hátsó rekeszben pakolónyílásig állt a víz. Ez egy Kodiaknál hihetetlen mennyiség. Kész 



csoda, hogy egyáltalán partra tudtam evickélni vele. Kiborítottam, kipumpáltam, kitöröltem – de 

éreztem, hogy ez így nagyon nem lesz jó. Tenni viszont este már nem tudtam semmit. 

Kiszedtem a vízhatlan zsákokat, kinyitottam... és ekkor vetődtem el megint. De most sokáig nem is 

volt kedvem felállni. A ruhás zsáktól eltekintve mindegyik "vízhatlan" zsákban állt a víz! Csak 

emlékeztetnélek, hogy ezekbe raktam a kritikusabb cuccokat. 

A tengervíz hiába volt kevésbé sós, mint az Adria, de a felszerelésemnek bőven elég volt ennyi is. 

Csak néhány tétel: 

- 3 fejlámpa, 12 darab AAA akkumlátorral. A tengervíz kioldott a lámpákból valami vasat, majd ez a 

sötétbarna, sűrű trutymó befolyt mindenhová. Habár a Petzl lámpák elméletileg cseppállók, de a 

többórás, tengervízben ázás legyűrte őket. 

- A fényképezőgép tartalék Nikon akksija. A víz egész egyszerűen feloldotta az érintkezőit. (Az egyik 

még félig megvolt.) 

- Az összes toll és a notesz. (Ebbe terveztem jegyzetelni az írásokhoz. Jobb híján most mindent fejből 

írok, de így pont az apró, életszerű motívumok fognak hiányozni.) 

- Két doboz szivar, három öngyújtó. (Szerencsére a szivarok még külön celofánban is voltak, így némi 

kinlódás után használhatóvá tudtam varázsolni néhányat. Az öngyújtók közül is feltámadt az egyik 

egy nap után.) 

- A mobiltelefonom szétszedhető töltője. (Ezt még ki sem mertem itthon próbálni.) 

- A B+W polárszűrő szerencsére jól vette az akadályt. 

Mindemellett a frissen vásárolt Robson decktáska is csuronvizes lett belülről, pedig ez nem nálam 

utazott, hanem Barna kajakjára szerelten. Hihetetlen mázli volt, hogy az összes iratot (igazolványok, 

útlevelek, jogsik), illetve a pénztárcát még külön nejlonba tettem, így azok megúszták. De a 

mindentudó dossziém, amelyikbe egy csomó előrenyomtatott anyagot vittem, cafatokra ázott. Valamit 

megérezhettem, mert a kocsi slusszkulcsát is bedobtam a mobiltelefon vízhatlan tokjába. 

 

Ültem a romok előtt és borzasztó pocsék kedvem volt. A nap hosszú is volt, nem kevésbé fárasztó, a 

kárt fel sem mertem mérni, a szél pedig olyan viharosan fújt, hogy a márványtömböket is kis híján 

felborította. Bármit is tettem le a földre, kővel/kövekkel kellett rögzítenem, mert egyébként a szél már 

vitte is. Ilyen körülmények között próbáltam menteni, ami menthető, klotyipapírral pucováltam a 

cuccaimat. Érzékeltem, hogy úgy általában jó a hangulat, de résztvenni benne annyira 

értelmezhetetlen volt számomra, mint denevérnek az atomfizika. Amikor hozzámkerült a 

pálinkásüveg, meghúztam ugyan, de a töltet nem robbant be. 

 

Nem is húztuk sokáig, hamar elmentünk aludni. Az egyetlen áhitatot a "hálószoba" dekorációjának 

szépsége váltotta ki. Elalvás előtt sokáig ültem a hálózsákba csavarva és néztem a tengert, meg a 

kristálytiszta, csillagos eget. Aztán pánikszerűen eldőltem és egész éjjel nem érdekelt a viharos szél. 

 

 

A nap még éppen csak elkezdett nyújtózkodni, amikor mi már másztunk kifelé a hálózsákból. Muszáj 

is, mert amikor már a nap is kimászik a hálózsákjából, onnantól igen kellemetlenné válik a pakolás. 

Barna gondolt egyet, körbeúszta a hullámtörő gátat. Az ötlet tetszett, megvettem. Nekünk már csak 

formalitás volt a reggeli kávé. Tegnap óta valamennyit száradtak a dolgaim, utoljára megpucoltam 

még egyszer mindet, aztán elraktam egy kölcsön vízhatlan zsákba. Emiatt le is maradtunk az 

indulásról, külön csapatként mentünk a többiek után. Elsőre nem terveztünk nagy utat, egy 

kilométernyire volt egy település, ott szándékoztunk bevásárolni. Hamar meg is találtuk a többieket, 

hiába bújtak el a móló mögé. 

 

A bolt közel volt, tudtunk venni mindent. Én például recinát is. Ez egy olcsó görög fehérbor, a sörök 

között árulják fél literes kiszerelésben. Ugyanannyiért. Jéghidegen. Kíváncsiságból vettem is egy 



üveggel. Aztán eszembe jutott, hogy a langyos sört még csak-csak megiszom napközben, de új borral 

ismerkedni úgy, hogy langyos (mármint a bor), hamis itélethez vezethet. Sebaj, vagyunk itt nyolcan, 

csak elbírunk fél liter borral kora reggel. Körbekináltam. De nem fogyott, sőt, az sem kizárt, hogy volt, 

aki többet köpött vissza, mint amennyit ivott belőle. Pedig nem rossz ez, csak megfelelően kell 

hozzáállni. 

 

Tudományos ismeretterjesztő rovat. A Retsina (resin -> gyanta) kábé 2000 éves bor. (Legalábbis azóta 

van róla írásos említés.) Akkoriban még nem volt ismert a fahordós technológia (majd a rómaiak 

vezetik be a III. évszázad környékén), így a borokat cserép amfórákban tárolták. Hogy ne 

oxidálódjanak idő előtt borecetté, az amfórák száját gyantával tapasztották be. Ez a gyantaíz ivódott 

bele a borba és adott neki egyfajta kesernyés, pikáns zamatot. Ma már, a fahordók, saválló 

acéltartályok és üvegpalackok világában ez az egész egy anakronizmus, de a görögök annyira 

hozzászoktak az ízhez (hiába, kétezer év, az kétezer év), hogy utólag adagolják a borhoz a gyantát. 

 

Logikusan következik, hogy ezt a bort nem úgy kell inni, mint egy cserszegi fűszerest, hanem úgy, 

hogy egy kétezer éves hagyomány részesei vagyunk. El is kortyolgattam reggel a fél litert. Habár 

ettem utána valami csokit meg műzliszeletet – de így is feltünően vidáman eveztem a délelőtti 

szakaszon. A hullámok meg le voltak tojva. Hullámoztam én is velük. 

 

Akkor egy kis hullámológia. 

- Elsőre meglátja az ember a tegnapinál nagyobb hullámokat és összeszarja magát. 

- Aztán harcol az életéért. 

- Tíz perc múlva észreveszi, hogy habár a hullámok mindent megtettek, ami csak tellett tőlük, 

mégsem tudták beborítani. 

- Innentől tkp már csak idő kérdése, mikor éri el a kitűzött napi célt. (Feltéve, hogy nem vadul be az 

időjárás.) Darálás. 

- Majd rájön, hogy a hullámok direkt izgalmassá teszik az unalmas evezést. Ilyenkor kezdi el keresni 

az interferenciákat, meg megy farvizezni a nagyobb hajók után. 

Nyilván minél rutinosabb egy kajakos, annál kevésbé jellemzőek ezek a fázisok. Egy profi bmx 

versenyző sem emlékszik már, milyen nehézségei voltak, amikor elöször ült biciklire, hiszen a 

jelenben az egyensúlyozás már odafigyelés nélkül, természetesen megy. Mint ahogy egy idő után a 

kajakosnak is, még durva vízen is. 

 

Délben egy kisváros öblében kötöttünk ki. Rövid, homokos part, középen egy nagy, árnyas fa, alatta 

egy masszív farönk asztal, hasonló székekkel. 

Birtokba vettük, a közeli étteremből rohant is ki a pincér, hozott hamutartót. Kedves ember. A 

fogyasztását mondjuk nem dobtuk meg, mindenki elővette a nem sokkal korábban vásárolt söreit a 

kajakból és azt itta. Az enyémek különösen hidegek voltak, mert megint majdnem színültig volt vízzel 

a hátsó rekeszem. 

Pedig ekkor már bőszen kisérletezgettem. Tegnap felváltva eveztem hullámköténnyel, illetve anélkül 

– de ez nem befolyásolta a vízmennyiséget, ergo nem a beülőből megy át a víz. Utána arra tippeltem, 

hogy a hátsó kötélzetre szerelt mentőmellény tereli a hátulról érkező vizet a rekesz pakolónyílásához, 

ezért a mellényt egyszerűen csak bedobtam a tárolóba. Hiába, ekkor is bejött a víz, ráadásul a fedél 

alatti neoprén is száraz maradt. Az utolsó tipp az volt, hogy a kormány köteleinek a kivezetésénél 

ázok be, de azt már csak otthon, slaggal tudom tesztelni. 

Ekkor már teljesen megszokott látvány lett, hogy megállunk, többen megvizsgáljuk a kajakot, a társak 

szent borzadállyal szemlélik az akváriumot a hátsó tárolómban, majd pumpálok egy nagyot. 

Esküszöm, több vizet szállítottam ebben a pár napban, mint a Golf áramlat. 

 

Ez volt az első nap, hogy huzamosabb ideig tartózkodtunk egy kisvárosban. Az öböl tele volt 

étteremmel, így megszavaztuk, hogy kipróbáljuk, milyen is az igazi, a legendás gyros a 



szülőhazájában. Háát... eleve úgy kezdődött, hogy a tíz étteremből csak az egyiknél lehetett kapni. 

Mondjuk ott meg is dobtuk a forgalmat. A klotyiét is. A gyros viszont meglehetős csalódás volt. 

Akkor még úgy gondoltuk, hogy biztos csak ebben az étteremben ilyen, de a későbbi tesztek 

egyértelműen generális problémákra utaltak. Tudomásul kell venni, hogy a gyros szülőföldjén nem 

azt értik alatta, amit mi. Vagy amit a törökök kebabként esznek. Az igazi gyros ugyanis egyfelől 

speciálisan sütött fűszeres hús (most ne menjünk bele, hogy birka vagy csirke vagy disznó), mellé 

pedig mindenféle zöldségek és mártások. A sült krumpli szvsz már opportunizmus. Itt ellenben a 

következő kombinációt kaptuk: rengeteg hús, közepes mennyiségű sült krumpli és mutatóba némi 

zöldség meg egy kevés caciki mártás. De ez a nagyon kevés mártás is megmutatta, hogy vannak 

rejtőzködő mélységek a konyhában, annyira finom volt, hogy simán becseréltem volna a hús felét rá. 

(A krumplit pedig zöldségekre.) Az mindenesetre látszott, hogy a görögök a gyros esetében a 

gourmand életérzést feláldozták az anyagerősség oltárán. 

A végén még kaptunk ajándékba egy adag ouzót. Nekem ugyan már épp kezdett kiszállni a fejemből 

a reggeli bor, de a feles visszalökött újra az idióta vigyorgások világába. 

 

Ahogy kisétáltunk a taverna fedett teraszáról, a nap megmutatta, mi az, amiben ő a legjobb. A kövek 

nem egyszerűen melegek voltak, hanem izzottak. Barnával be is tekertünk egyből a vízbe. Csak úgy, 

ruhástól. Teljesen felesleges lett volna cifrázni, a nap kábé két perc alatt szárította meg rajtunk a ruhát. 

Fürdés után mentünk is vissza az árnyékba, csak éppen addigra a kedves pincér attitüdje némileg 

megváltozott. (Hja, nem tartottak gyrost, így nem náluk ebédeltünk.) Kijött és szólt, hogy húzzunk 

onnét, mert ez az asztal az étteremé és az ott fogyasztó embereké. Az izzó forróságban rajtunk kívül 

senki nem tartózkodott az öbölben, kizárt volt, hogy bárki is igényelte volna azt a rönköt. Arról nem is 

beszélve, hogy az öböl egyetlen fáját hogyan is sajátíthatja ki egy étterem. Arrábbültünk fél métert, a 

földre. Végülis, a pacák megkapta az asztalát. 

 

Utána jött egy igen durva evezés. Egymás után kerültünk meg két fokot és jutottunk át a sziget 

délnyugati oldalára. Feltámadt a szél és megjelentek az igazi, nyílt tengeri hullámok, melyek vad 

élvezettel interferáltak a közeli partról, illetve a tengerbe szakadt sziklákról visszaverődő korábbi 

énjükkel. (Amikor egy fok után jelentős irányváltás is történik, a hullámok mindig összevissza 

interferálnak egy ideig.) Ezzel együtt váltott a part meredek sziklássá, kizárva azt, hogy ha valaki 

esetleg beborulna, akkor ki tudjon evickélni a partra. Volt, aki élvezte, volt, aki az életéért küzdött, de 

összességében jó volt a hangulat. (Aki élvezte, az rikoltozott, aki harcolt, az meg összeszorított foggal 

tette. Naná, hogy az előbbi dominált.) Nej megpróbálta leengedni a kormányát, de beragadt, amikor 

pedig segíteni tudtak neki, addigra már csendesebb vizekre érkeztünk. Ettől a naptól kezdve viszont 

már dafke nem engedte le a kormányt, pedig a későbbiekben jöttek keményebb terepek is. 

 

A két szirt között a barlangvadász csapat kievezett a partig, mert feltűnt néhány aspiráns. De barlang 

helyett csak büdös lyukakat találtak. (Itt volt is némi nyelvészeti vita a smelly cave, smelly hole 

kifejezésekről, az utóbbi félreérthetőségéről, belekombinálva az ismert népdalt is.) 

 

Tej, túró, tejfel, 

Gyócsgatya, pendely, 

Azért a kis büdös lyukért 

Majd meghal az ember. 

 

- Pajkos Magyar Népdalok - 

 

Aztán a második szirt után nem sokkal sikerrel járt a vadászat, találtak egy barlangot, melyen át 

lehetett kajakozni és mögötte egy hangulatos öbölben kikötni. Pihenő, úszkálás a barlangban, csupa 

hangulatos jóság. 

 



Kifelé le akartam fényképezni mindenkit, ahogy jönnek ki a barlangból, de Nej már az alatt kiszökött, 

amíg a fotóapparátot szedtem elő, a többi fénykép pedig vacak lett. (A nap miatt kénytelen voltam 

kicsit oldalsó pozíciót elfoglalni, a hullámok miatt nem is maradhattam túl közel a sziklákhoz, az 

emberek meg már richtig egyből elfordultak, ahogy kijöttek a barlangból, így messzire kellett 

zoomolnom – az meg hullámzó kajakban nem egy jó ómen. Egy-két kivételtől eltekintve nem is lett 

éles egy felvétel sem.) 

 

A következő izgalmakat a szálláskeresés jelentette. Limenaria – a sziget legnagyobb települése – 

impozáns látványt nyújtott, a kikötője melletti szikla tetején romantikus palota uralta a tájat. A szikla 

mögött pedig volt egy nagy strand, mellette egy óriási sziklaüreg. Volt taverna is, szóval ránézésre 

minden rendben volt. El lehetett bújni, de lehetett élni is. Sajnos volt hangos zene is, meg 

díszburkolási célzattal odahordott diszkő hegyek, raklapokon. Ketten előrementek, hátha van 

diszkrétebb, kevésbé ipartelep jellegű part is, és pont, mielőtt kikötöttünk, azelőtt jöttek vissza, hogy 

egy szirttel arrébb találtak egy néptelen öblöt. Két nudista tartózkodott csak ott, de amint meglátták a 

kajakokat, pánikszerűen elmenekültek.  

Végül ez lett a szálláshely, és nem bántuk meg. (Nej és Barna visszaeveztek a strandra klotyit keresni, 

én addigra megszoktam a szögesdrót erősségű aljnövényzetet. Esküszöm, itthon már hiányzik.) 

A szokásos kikötési program szerint én nekiálltam vizet pumpálni, a többiek pedig körbeálltak és 

röhögtek. Ekkor vettük észre, hogy csöpög a víz a kajak alján. Így találtuk meg, hol megy be a víz. A 

Kodiak kormányrögzítése nem olyan, hogy ‘fúrunk egy lyukat a hajótesten fentről lefelé, átdugunk 

rajta egy vasrudat és arra rögzítjük a kormányt" technológia, hanem valamivel bonyolultabb. A fekete 

bölcsőt hátulról egy csavar szorítja a testhez (hozzáférni csak a kormány leszerelése után lehet), alulról 

pedig egy alumínium stift rögzíti az egész miskulanciát. Na, ez a stift csúszott ki vagy egy centit, ettől 

a bölcső alsó része elvándorolt. Fent tartotta a csavar, tehát le nem esett, de a nagy súly víz alá nyomta 

a rést, így akadálytalanul tudott beáramlani a víz. A legaljasabb az volt a történetben, hogy itthon 

kizárólag üresen furikáztam a kajakkal, a rés nem került víz alá, azaz nem is jelentkezett a probléma. 

Marha nagy mázli volt, hogy észrevettük. 

Hasonló mázli volt, hogy éppen akadt nálam egy nagy kalapács (a sátorhoz), illetve egy kollégánál 

csillagfejű csavarhúzó, így a parton rögtönzött munkaasztalon mindjárt rendbe is tudtuk rakni a 

bölcső rögzítését. Innnentől egy vidámsággal kevesebb lett a túrán, a továbbiakban hátul egy gramm 

víz sem tört be. Ez is dobott a kedvemen, na meg a tegnapi szállásra jellemző viharos szél is elmúlt, 

így lassan kezdtem élvezni a túrát. (Eltekintve persze attól, hogy addigra a felszerelésünk jó része 

szarrá ázott.) 

 

Úszkálás, vacsora, beszélgetés. Közben ránksötétedett, mi pedig időutaztunk a pattintott kőkorszakba. 

Valaki kifigyelte, hogy az öbölben lévő – egyébként nagyon szép – kavicsokat összeütögetve 

kifejezetten nagy fényvillanásokat tud produkálni. Innentől egész este kovakőcsattogástól volt hangos 

a part. A kifejezetten laza csuklójú kollégák folyamatos világítást is tudtak produkálni. De a kőnek 

nem csak ez volt a trükkje, hanem foszforeszkált is. Közvetlen mellettünk hevert egy ház méretű 

sziklatömb, ez beágyazva is tartalmazott kovaköveket, meg rá is pakoltak egy csomót. Az eredmény 

az lett, hogy sötétben az egész szikla tele lett halványan világító foltokkal. 

A továbbiakban nem csak márványdarabokat cipeltünk a kajakokban, hanem gömbölyűre csiszolt, 

fényes kovaköveket is. 

 

Az alvóhelyeket már korábban összedobtuk, szintén közvetlenül a tengerparton. Itt vált végképp 

egyértelművé, hogy nemcsak vásárolni volt felesleges a sátrat, de elhozni is. Sátorponyván 

kényelmesen el tudtunk aludni mind a hárman, és el sem lehet mondani, milyen hangulata van annak, 

amikor elalvás előtt még utolsó pillantást vetsz a tengerre, ébredéskor az elsőt, közte pedig feletted a 

gyönyörű csillagos ég. Mondjuk, az is biztos, hogy reggel az első út a "vécére" vezet, mert egy egész 

éjszakányi hullámverés tud ám trükköket. 

 



 

Kora reggeli meglepi. Egyik társunknak aznap volt a születésnapja, így még hajnalban felkelt, kirakta 

apró süteményekkel a hátsó rekesz fedelét, drazséból az évek számát, majd mellérakott egy üveg 

aszalt szilván érlelt pálinkát. Én pont az előző napon fogadtam meg, hogy az esti kikötésig maximum 

sört iszok, mert épp eléggé hullámzik magától is a tenger, de egy ilyen alkalmat nem lehetett 

kihagyni. Boldog születésnapot itt is, Béka. 

 

Kábé egy kilométert eveztünk a legközelebbi faluig, kikötés, bolt. Van az ilyen vásárlásoknak némi 

diszkrét bája. Az ember bemegy, pánikszerű gyorsasággal lekapkod mindent, amit venni szeretne, 

fizet, majd kirohan. Ekkor ugyanis már harmadik napja eveztem a tűző napon ugyanabban a ruhában, 

mindenféle mosdás és zuhanyzás nélkül. Az igaz, hogy ugyanebben a ruhában fürödtem is a 

tengerben, de hidd el, ez nem dobott sokat az élményen. A boltban a négyes zsugor Mythos mellett 

vettem kényeztetésképpen egy tábla csokit is. Elmajszoltuk a parton, majd jöhetett a következő 

evezésadag. 

Újabb masszív fordulóhoz érkeztünk, itt kerültük meg a sziget legdélebbi részét. Barnával 

elszakadtunk a mezőnytől: a többség a part mentén haladt, mi viszont levágtuk az öblök kanyarulatát, 

mentünk befelé a derék hullámokba. 

 

Értekezés a hullámokról. Szerencsénk volt, szép fokozatosan kaptuk meg az egyre nagyobbakat, 

eleinte szél sem volt, a hullámok pedig szembe jöttek. Ránézésre ezek tűnhetnek a legrosszabbaknak, 

mert ezek lassítanak a legjobban – de a sebességcsökkenésért cserébe ezek adják a legmarkánsabb 

élményt. Az egyik pillanatban egy hatalmas víztömeg előtted, a másikban már a tetejéről nézed a tájat, 

a következőben meg a gravitáció teszi a dolgát és ismét lent vagy. Az oldalsó és hátsó hullámok 

inkább idegesítőek. 

Azt írtam, fokozatosan. Első nap olyan 40-60 centis hullámaink voltak. Második nap lépték át az 

egyméteres határt. Ekkor volt az, hogy időnként eltűntek a társak. (A kajakban ülő ember kábé egy 

méternyit lóg ki a víz fölé.) Harmadik-negyedik nap kifordultunk a nyílt tenger felé és itt a hullámok 

elérték a kétméteres magasságot. Persze ezt ne úgy képzeld el, hogy az emberre rászakad egy 

kétméteres tarajos hullám, nem viharban eveztünk. A hullámok kétméteres amplitudóval és nagyon 

alacsony frekvenciával jöttek, az élmény pedig inkább a hullámvasutazáshoz hasonlított. (Először nem 

is akartam két métert írni, mert tartottam tőle, hogy elhúzod majd a szádat: nézdd már, mekkorákat 

lódít az öreg, méghogy zavartalan időben kétméteres hullámok, miközben vigyorogva kajakoznak. 

Mesélje másnak. Nem a levegőbe beszélek, amikor először nekem ecsetelte ezeket a hullámokat egy 

kolléga, én is ugyanezt gondoltam róla. Direkt ezért behatóan figyeltem a méreteket, illesztettem 

hozzá a mellettem evezőket. Hidd el, amikor a hullám nem csak az előtted haladót takarja el, hanem a 

parti hegyeket is, akkor az megvan két méter.) 

 

Végül feltűnt a távolban egy strand, nagyjából szieszta távolságra. Kieveztünk. Nagy szerencsénk 

volt, mert a part mellett haladók is ezt a strandot nézték ki és mindenféle extra kínzásokat helyeztek 

számunkra kilátásba, ha elmentünk volna mellette. 

 

Strand, parti kocsma. Tanultunk az előző napból, vettünk két zacskó csipszet. Barna keményen le is 

aludta az értékét egy napozóágyon. Mi leültünk a domboldalban, sziesztáztunk. Sör, fürdések, szivar, 

duma. (Kérdés a büfében: – Hol van a vécé? Bizonytalan körbemutatás. Az egész világ egy nagy vécé. 

Máshol meg azt mondták, hogy az egész világ egy nagy hamutartó. Logikai következtetés: kocsmában 

nyugodtan bele lehet pisilni a hamutálba.) 

 

Újítás: mivel már nem cipeltem egy hűtőládányi vizet a hátsó tárolóban, így a sörök is egyre 

melegebbek lettek. Végül többen is összedugták a fejüket és megszületett a megoldás. Kikötés után a 



rögzítőkötélről leszedték az evezőt, a helyére egy doboz sört kötöttek, majd beásták a tengerfenéken 

lévő homokba. Röpke félóra után ihatóvá hűlt az egyéként forrásközeli hőfokú sör. 

 

Délután jött a szirt kerülése, illetve egy hosszú, masszív evezés a legkitettebb déli szakaszon. A táj 

gyönyörű, vadregényes, egy gramm kikötési lehetőség nélkül. Barnával továbbra sem mentünk 

partközelbe, levágtuk az öblöket. A hosszú evezés után jó volt megérkezni a kiszemelt éjszakai 

szálláshelyre – de a strand kiábrándítóan nézett ki. (Mármint számunkra, mert egyébként jópofa 

strand volt.) Rövid part, mögötte zsúfolt város. Pedig a térképen olyan picikének nézett ki – igaz, a 

sűrűsége nem látszott. Ücsörögtünk egy ideig, ittam egy sört a kajakból, Gabi meg Barna elsétáltak, 

megnézték a félsziget túloldalát. (Ez egy hal alakú félsziget, a tövében 100 métert kellett csak sétálni a 

túloldalig.) Találtak egy sokkal jobb öblöt, így a fáradt emberek újból kajakba vágták magukat. Vízen 

azért csak kellett még evickélnünk vagy másfél kilométert – de bőven megérte. Csendes, barátságos 

öbölbe érkeztünk. Nyilván nem véletlenül volt ennyire elhagyatott, az öböl nyílásába ugyanis minden 

akadály nélkül tekertek befelé a nagy hullámok, a talaj is inkább köves, mint homokos volt, a nagy 

néptömeg értelemszerűen jobban gerjedt a száz méterrel arrébb lévő ideális fürdőszakaszra. Így ez a 

strand megmaradt nekünk. 

 

Kocsma természetesen itt is volt, rögtön bevágtunk egy gyros tálat, hozzá recinát. A gyros itt is inkább 

a mennyiségre ment, a minőségét... hagyjuk. De volt vécé és ez mindent vitt. Szószerint. Este nyolckor 

zárt a büfé, egyedül maradtunk az öbölben. Nem ijedtünk meg. Még a lelkünkre kötötték, hogy reggel 

hétkor keressük meg a Mamát, olyan kávét kapunk, hogy beszarunk. (Végül nem kerestük meg, mert 

mi van, ha tényleg.) 

 

Mondhatni, a szokásos esti program. Sütögetések a gázfőzőkön, beszélgetések, szivar, gyilkos italok. 

Szóba kerültek a felszereléslisták. Egyik kollégánál fel volt írva a szemöldökcsipesz. 

- Ezt meg minek? Ennyire nem lehetsz hiú? – ütköztem meg. 

- Egyfelől miért ne? Másrészt a csipesz nagyon jó kullancs vagy szálka kiszedésére. 

- Igazad lehet. 

- Miért, te nem hoztál semmi hülyeséget? 

- Háát, most hogy mondod, lehet, hogy a bébi méretű beöntőpumpa nem túl szokványos. 

- ?!??? 

- DSLR fényképezőgépek CCD pucolásához nélkülözhetetlen. 

- Aha. Neked is igazad lehet. 

 

Aztán viszonylag korai fekvés. A paleolit különítmény itt is csapkodta a köveket, de csak büdös lett, 

szikra az nem. 

 

 

Reggel hétkor ébresztő, kilenckor indulás. Este azt beszéltük, hogy reggelre biztosan csillapodik a 

tenger. Reggel azt, hogy biztos csak itt, az öbölben ilyen erősek a hullámok, kint már valószínűleg más 

irányból fog fújni a szél. 

Mindenesetre ez volt az az indulás, amikor mindenki már az elején komor tekintettel felvette a 

mentőmellényt. Ave Caesar, a moritúrik szalutálnak. Maga a vízreszállás sem volt egyszerű, egy 

kollégával betologattuk a hajókat, aztán magunk is bepattantunk. A spricót már csak a hullámokon túl 

tudtuk felvenni, így a változatosság kedvéért megint került víz a kajakba 

Aztán ahogy kiértünk az öbölből, úgy lett még erősebb a szél és még nagyobbak a hullámok. A sziget 

délkeleti csúcskén van egy gusztustalan alakú kinövés, na ezzel jól elvoltunk. A kétméteres 

hullámokat 45 fokban hátulról kaptuk, és az sem vigasztalt, hogy a reflexiók időnként meg balról 

pofoztak vissza. Volt egy-két kisebb sziget méretű szikla, a hullámzás meg a sok fehér taraj miatt 



inkább kívülről kerültük mindet. A pár kilométeres szakaszból így lett végül 7,5. A legdurvább etap 

volt az egész túrán, én is itt engedtem le egyedül a kormányt. Jellemző, hogy itt mentünk 3,2 km/h 

átlagot egyedül, minden más szakaszon 5 km/h feletti értékeink voltak. Egyéni szocprobléma, hogy én 

ráadásul végigbüfiztem a hullámokat. Ha emlékszel még a Retzina cimkéjére, ott egy stilizált alak 

issza a bort, és közben egy kulcs mélyed a hasába, jelezve, hogy ez az ital rendbeteszi az emésztését. 

Ja. Annak, akinek nincs gyomorsava. Én viszont éppenhogy túltermelésben szenvedek és a helyzeten 

az se javított sokat, hogy a gyroshoz adott nyers hagymát is bevágtam tegnap este. Úgy égett reggel a 

gyomrom, hogy az egész napos vízadagomat megittam már a szieszta kikötés előtt. 

 

Ahogy a holywood-i filmekben szokott lenni, a legvacakabb szakasz után jött a legjobb öböl. 

Homokos tengerpart, sokáig sekély víz, a betörő nagy hullámok hamar tarajossá váltak. Itt derült ki, 

ki mennyire tud szörfözni a kajakkal. Barna simán beborult a vízbe (még azt sem tudta, hogy a 

kajakkal lehet szörfözni), én vigyorogva száguldottam ki a partra, majd a billegő kajakból kiszállás 

helyett háttal vetődtem bele a vízbe. Egyedül Nej szállt ki kulturáltan, igaz párszáz méterrel arrébb 

tőlünk. Ő ugyanis azt választotta, hogy ha elindult vele a hullám, akkor utazott vele, akárhová is vitte. 

Integettünk neki, amikor kerekre tágult szemekkel elszáguldott mellettünk. 

 

Az öböl tipikus karibi paradicsomnak nézett ki. Türkiz tenger, sekély víz, dübörgő, tarajos hullámok, 

fehér homok, pálmafák, sziklák. Emellett piszok meleg volt. Nem, még annál is melegebb. A nap 

veszettül sütött, a fehér homok meg nem hagyta magát, igyekezett az egészet visszaverni. A háborút 

nyilván mi, frontvonalban tartózkodó humánok szívtuk meg. Elméletileg lehetett volna összevissza is 

sétálni a parton, de a kocsma felé már lécekből volt kirakva a járda. Alternatíva lett volna az 

aljnövényzet. Az, amelyet még a legyek is óvatosan kerültek, mert a fűszál simán kettévágta volna 

őket. 

 

Itt voltak egyedül fizetősek a napozóágyak. Nem is méltattuk egyiket sem használatra. Ettünk egyet 

az étteremben (a muszaka egész jó volt), aztán megnéztük a klotyit, végül majd egy órát ücsörögtünk 

az árnyékban. Terveztük, hogy direkt beevezünk, gyakorolni a szörfözést, de addigra olyan sok süket 

ember lett a vízben, hogy lemondtunk róla. (Honnan tudom, hogy süketek voltak? Amikor indultunk, 

időnként ordítottunk, mint az állat, hogy menjenek már arrébb, mert annyira nem könnyű ekkora 

hullámokban, ilyen sekély vízben kormányozni a kajakokat – de a fülük botját sem mozdították.) 

 

Ebéd után fürödtünk egyet, majd kifigyeltük, hogy a strandot határoló sziklafal előtt vannak pici 

árnyékos öblök. Bevettük magunkat és ki sem mozdultunk a szieszta végéig. Érdekes élmény volt, 

először szivaroztam tengerben. (Nem, nem a szivarozó fehér bálna.) 

 

A beszállást viszont túlspiláztuk. Akiket lehetett, betoltunk a vízbe, túl a sekély részen. Utána már 

mindenkinek a szerencséjén múlott, hány süket bóját gombáz el. (Elnézést a bójáktól, hogy a farok 

fürdőzőket hozzájuk hasonlítottam.) A két utolsó embert már nem volt, aki betolja, ők bejöttek 

maguktól, simán. 

 

Innentől a sziget takarásában, gyakorlatilag unalmas, sima vízen jutottunk el az újabb szirtig, onnantól 

pedig közepes hátsó hullámok emelgették a popsinkat az esti szállásunkig, az Arany Öbölbe. 

 

Az előzetes tanulmányok alapján tudtuk, hogy itt sátrazni ugyan nem lehet, de ha eddig nem vertünk 

fel egyet sem, miért pont most kezdenénk el? 

Amíg a partról néztük, hol kössünk ki, gyorsan elmutogattam Barnának, hogyan lehet hullám tetején 

szörfözni a kajakkal. Hátha jó lesz valamire. Aztán amikor kikötöttünk, ugyanolyan viszonyok 

fogadtak, mint délben: hosszan sekély víz, ahol feltorlódtak a nagy hullámok, majd fehér habokkal a 

tetejükön csapódtak a partnak. Mindketten higgadtan szörföztünk ki a partig. Nej – aki másik 

társasággal jött – a szokásos módon száguldott ki balfenéken a képből, én pedig barátságosan 



kocogtam mellette a parton. Végülis csak 3,2 kilométer a beach, semmi ez az ausztrál partokhoz 

képest. 

 

Kikötés után a szokásos partsör (ez olyasmi, mint hegymászáskor a csúcs-csoki), pakolászgatás, 

tollászkodás. A helyzet némileg szokatlan volt, ez ugyanis egy népes strandnak nézett ki, a közelben 

lakóházakkal. Az biztos, hogy itt sosem maradunk magunkra. (Vécé? Alvás?) Végül bölcsen 

legyintettünk rá és elmentünk kocsmázni. Két sör, egy hotdog. A sör duplaannyiba került, mint 

amennyit kiírtak a becsalogató táblára (bocs, most pont nincs olyanunk, ez viszont drágább), ehhez 

képest némileg vizes volt. Álcázásképpen raktak bele jégkockát is. (Némi gyanútlan kézbentartás után 

a jégfélgömb úgy szállt fel a pohár aljáról a tetejére, mint egy medúza.) A hotdog sem volt 

mindennapi, a kiflit hosszában kettévágták, a főtt virslit megszórták oregánóval majd beledobták a 

kiflibe – és ennyi. Mustárt, kecsapot külön kaptunk hozzá egy-egy üvegben. Mindezek ellenére nem 

volt rossz befektetés, mert a tulaj a fogyasztásért cserébe megengedte, hogy éjjel a napozóágyain 

aludjunk. Azt ugyan nem mondta, hogy el is cipelhetjük azokat, de csak nem gondolta komolyan, 

hogy a bazi nehéz kajakokat fogjuk odavinni a partszakaszához. Ja, meg még azt is kérte, hogy 

csináljunk egy közös fotót vele és a kajakokkal, hadd tegye ki a facebook oldalára. Mivel reggel 

kilencig a pacák színét sem láttuk, így ez az attrakció elmaradt. 

 

Itt találtunk olyasmit, amit addig még sehol sem a szigeten: édesvizű zuhanyt. A kocsmából hazafelé 

gyorsan le is vetkőztem egy szem alsónadrágra és beugrottam alá. A víz és a levegő hideg volt, a szél 

erős, de már nagyon hiányzott. Habár ez a sós víz messze nem volt olyan erős, mint az adriai, de 

emlékszel még, mit csinált az akksim érintkezőjével? Feloldotta. Na, én meg már négy napja állandóan 

sósvizes cuccban éltem. Nem is csoda, hogy a combom körben fel volt marva. (A homok meg ráadásul 

folyamatosan polírozta a felmarásokat.) Zuhany után elsétáltam átöltözni a cefet messze lévő kabinba, 

keresztül a híres görög aljnövényzeten. Jó kis expedíciók voltak, de a tiszta, száraz érzés megérte. 

Utána esti beszélgetés, szivar. Egy kolléga, feljavítandó a szintetikus vacsoráját, borított bele a mi 

szintetikus vacsoránkból, valami Vishu fantázianevű izéből. 

- Te, Barna, szóltál már neki, hogy ez a kaja első alkalommal mindig megfosatja az embert? – 

kérdeztem a srácot. 

A kolléga egyből felcsapta a fülét. Már csak pár falat árválkodott a tányérján. 

- Hű, bakker, elfelejtettem! – vigyorgott vissza a kérdezett. 

 

Végül már sötétben ágyazás. Hülye fejjel csak felkaptam egy polár felsőt, úgy bújtam bele a 

hálózsákba. Éjszaka valami nagyon durvát hűlt a levegő, a partot szélvihar támadta be, a hullámok is 

majdnem felcsaptak az ágyakig. Kimászni meg nem akartam abban a hidegben, megkeresni valahol a 

zsákomat, amelyben valahol volt egy mackóalsó. Így inkább magzatpózban vacogtam végig az 

éjszakát. 

 

 

Arra ébredtem, hogy az arcomba süt a nap, de olyan erősen, hogy az izzadtság a szemembe csorgott. 

Az átkozottul hideg éjszaka után legalább tudom, milyen érzés termoelemnek lenni. 

Mivel a korábban linkelt manuálban azt írták, hogy a kocsmákban nem kötelező fogyasztani is a 

vécéhasználathoz, így ahogy voltam, a száraz és viszonylag tiszta ruhában (aka pizsama) elsétáltam 

oda, ahol Jorgosz reggel hétkor éppen a székeket pakolta kifelé. A manuál nem hazudott, beengedtek. 

Meg volt oldva a napom. A következő lehetőség ugyanis 13 kilométer evezés és 500 kilométer vezetés 

után lett volna, és még ezt se nevezhettem volna kulturáltnak, lévén a szerb-macedon határon csak 

hengeres klotyi van. 

 



A hullámzás nem csitult, de az előző strand után már tudtuk, hogy nem kell megijedni az alacsony víz 

/ tarajos hullám kombinációtól, a lényeg, hogy határozottan kell szembemenni a hullámmal és ekkor 

nem fordít be. Indulás előtt elbúcsúztunk mindenkitől. A mi végcélunk Thassos volt, ők viszont 

mentek tovább Keramotiba, ahol a kocsijukat hagyták. (Minek is kompoltak volna, amikor 

mindenkinek van kajakja?) Mi a kompolás után már hazafelé vettük az irányt, ők még meglátogatták 

két napra a Dugd Fel Magadnak-félszigetet. (A Chalkidiki-félsziget három ujjban végződik, ezek 

közül a középsőhöz, Sithoniához ugrottak be.) Megegyeztünk, hogy a vízben még pacsizunk egyet, de 

annyira elmentek a part felé az utolsó öbölben, hogy a húr vonaláról már nem eveztünk be. Erre Péter 

csak kijött, mert ugye az ígéret, az ígéret. Kezet fogtunk, érzékeny búcsú, még egyszer. Aztán ők 

mentek a szieszta öbölbe, mi pedig Thassosra. A városnál pont elkaptuk a vízen a kompjáratot, úgy 

döntöttünk, inkább nem keresztezzük az útját, kiszállunk a keleti oldalon lévő strandnál. (Indulni a 

nyugati oldalról indultunk, a kocsi is ott parkolt.) Felmart, felpolírozott lábakkal átvánszorogtam a 

városon. A kocsi meglett elsőre, kár volt aggódni miatta. A visszaút, na ahhoz már kellett némi 

bravúr. Nem vittem magammal se térképet, se telefont, hiszen – gondoltam – csak a tenger mellett kell 

visszagurulnom. Ja. Aztán egy helyen egyirányú lett szemből az utca, a párhuzamos utcát éppen 

aszfaltozták, terelés meg nem volt. Fel kellett mennem a hegyekbe, majd egy másik úton lejönni, és a 

sok kis sikátorban megtalálni, melyik az az utca, amelyik az egyirányúsítás után ér le a tengerpartra. 

Elsőre nem is találtam el, mehettem vissza a hegyekbe. Másodikra kerestem, hol tudnék javítani, 

láttam is egy utcaszerű valamit, de az ránézésre magánházhoz vitt be. Kihagytam. Hiba volt. Megint 

rossz helyen értem le a parthoz. Vissza a hegyekbe, immár keményen bedöngettem a magánházhoz, 

átevickéltem egy másik utcába, majd tíz perc furakodás, tolatgatás és fojtott káromkodás után lent is 

voltam a parton, immár jó helyen. 

Amíg én a helyi közlekedési viszonyokkal harcoltam, Barna derék gyerek módjára behűtött két sört. 

Először a megszokott módon próbálta, de sekély volt a víz nagyon, még a mederbe beásott sör se hűlt 

volna le. Leszerelte az evezős madzagját, a végét ráhurkolta a két sörre és besétált a derékig érő vízbe. 

Ott meredezett valami vasdarab, ahhoz kikötötte a kötelet és ledugta a söröket. Melyek szinte azonnal 

felúsztak a felszínre. Ekkor már jelentős tömeg figyelte érdeklődve, mi készül. Barna kisétált a partra 

és keresett egy nagyobb, lapos követ. Kilazította a kötelet és becsúsztatta a két sör közé, majd újra 

belógatta a vasról. A sörök nem úsztak fel. Elégedetten sétált ki a vízből. A tömeg óvatosan 

arrébbhúzódott. 

 

Miután visszaérkeztem, a család elment bevásárolni, én pedig nekiálltam pakolni. Ekkor láttam meg 

az első kajakokat. Lerázhatatlan kis csapatunk utánunk jött a strandra. Először arra gondoltam, hogy a 

többieknek is az utolsó pacsi hiányzik, de aztán kiderült, hogy nagyon szar volt a szieszta strand, 

utána meg ez volt a következő lehetőség. Neki is álltak sziesztázni az árnyékban. Én meg pakoltam a 

tűző napon. 

A pakolással gyorsan elröpült az a másfél óra. Igyekeztem nem odafigyelni, amikor azt ecsetelték, 

mekkora találmány a bolt és a hűtött sör. 

 

Egyszer csak odajött egy szurtos apró kölyök és kikapta a cuccok közül a kis rózsaszín labdát. Rám 

nézett. 

Hmm, játszani akar? – gondolkodtam – Miért ne? 

- Nosza, dobd ide! – szóltam rá. 

Csak nézett, nagy szemekkel. 

- Dobjad, hát! – sürgettem. 

Végül idedobta, de mintha a szívét téptem volna ki. 

Visszadobtam neki. 

- Labdázzunk, jó? 

Szorosan átölelte a labdát. Ekkor esett le, hogy nem labdázni akar, pontosabban nem velem. 



- De marha vagyok. Vigyed, barátom, a tiéd! – intettem neki. Vigyorogva elrohant. A következő 

másfél órában ordítva kergette egymást meg a labdát fél tucat maszatos kölyök a kocsi melletti 

placcon. Vacak kilencven forintos labda, mégis milyen örömöt tud okozni megfelelő kezekben. 

 

Végül bekerült minden a kocsiba, újabb érzékeny búcsút vettünk a csapattól, majd elmentünk 

ebédelni. Találtunk egy szimpatikus helyet, de a nagy kánikulában inkább már csak salátáztunk. A 

cégneve saláta (pontosabban, shef’s salad) megint jó választás volt, ráadásul akkora adagot kaptam, 

hogy az egyharmadát felajánlottam az éhező gyerekvasutasok számára. Amikor visszaérkeztünk a 

kocsihoz, a többiek még mindig a strandon hűsöltek, de némi habozás után úgy döntöttünk, hogy 

negyedszer már nem búcsúzunk el tőlük, így csak integettünk, majd beültünk a kocsiba és irány a 

komp. 

Ebből az irányból nem volt semmi terelés, egyből oda is értünk. Ha nem kellett volna mennünk egy 

kunkort, akkor a 15.00-ás kompot is elértük volna, így viszont pont az orrunk előtt emelték fel a 

rámpát. Ledobtam a hatalmas, kihalt parkoló közepén a kocsit, megpróbáltam kiokoskodni, mikor 

megy a következő komp. Nem volt egyszerű, ugyanis a kikötőből több hajótársaság is indít járatot 

Keramotiba, mindegyiknek külön irodája van, ráadásul mennek innen máshová is kompok – viszont 

az összes iroda zárva volt. Úgy nézett ki a környék, mint egy kihalt vadnyugati falu, egyedül csak a 

nap tartózkodott a helyén és tette, amihez értett. Elméletileg a kiakasztott táblákból kisilabizálhattam 

volna az információkat, ha nem ékes görög nyelven, görög betűkkel írták volna. Az utánunk érkezők 

meg simán beálltak a kocsink mögé, mert meg voltak győződve arról, hogy mi jó helyen állunk, nekik 

csak be kell sorolniuk, aztán egyszer majd történik valami. Miközben a kikötő olyan széles volt, hogy 

legalább négy komp is ki tudott volna kötni egyszerre. (Kettő bent is állt, de kordonnal le volt zárva a 

felhajtás.) Már éppen azon gondolkodtam, hogy ráerősítem az autót a kajakokra és valahogy 

átevezünk, amikor az egyik irodabódé falán találtam egy kétnyelvű táblázatot. Ebből megtudtam, 

hogy pont délután háromtól ritkulnak a járatok, a következő negyed ötkor lesz. Nem örültem. Reggel 

korán keltünk, eveztünk három órát, pakoltunk kettőt, vár ránk egy 17 órás vezetés – és akkor 

szobrozhatunk egy vakítóan szikrázó betonplaccon plusz egy órát. Már ha pontosan fog indulni a 

komp. 

 

Aztán egyszer kinyitott az egyik iroda, végre tudtam jegyet venni. Megkaptam az infót is: a bent állók 

közül a piros komp fog indulni Keramotiba. Egy német pacák már elé is állt, én pedig besoroltam 

mögé, de mivel oldalról jöttem, így igazából nem mögé kerültem, hanem ferdén mögé-mellé. Már csak 

húsz perc volt hátra az indulásig, amikor a német pacákot némi veszekedés után elzavarták a búsba. 

Érteni nem értettem, de mivel engem nem bántottak, nem foglalkoztam az esettel túl sokat. Sőt, a 

kompos legény odajött, megnézte a jegyünket, letépte az ellenőrző szelvényt, majd visszament a 

kompra. Álltunk, álldogálltunk. Egyszer csak lejött egy másik legény és leoldozta a kötelet. – Nézd 

már, még elmegy a komp üresen – viccelődtam Nejjel. Aztán a komp elment üresen. Összes szál 

hajam az égnek meredt. Szerencsére megláttam, hogy pár kilométerre jön egy másik komp. Aha! 

Tehát azért zavarták el a német pacákot, mert az ő autója már belelógott a kiszállási útvonalba. A teli 

kompot kipakolják és utána szállhatunk be mi. Mondjuk azon eltöprengtem, hogyan fogom 

elmagyarázni az új komp jegyszedőjének, hogy a mi jegyeinket annak a kompnak az embere tépte 

meg, amelyik éppen valahol a sziget körül bolyong, de úgy voltam vele, hogy a problémát ráérek 

akkor megoldani, amikor felmerül. Teli komp beállt, népek leszálltak, legurultak róla. Amikor már 

nem jött több autó, beindítottam a motort. Erre kiugrott egy legény, elkötötte a kötelet és ez a komp is 

elment. Üresen. Ránézem az órára, pont ekkor volt negyed öt. – De legalább pontos volt – közöltem 

Nejjel, bár volt némi sikító felharmonikus a hangomban. Vártunk. Látni túl sokat nem láttam, mert a 

part és közénk már egy örökkévalósággal korábban befurakodott egy kamion. Végül újra visszaállt az 

eredeti piros komp és leszállt róla egy másik legény, kezelni a jegyeket. Szerencsére nem 

akadékoskodott, amikor közöltem vele, hogy a mi jegyünket egy kollégája gyalázta meg. És igen, 

egyszer csak lenyílt a rámpa és felgördülhettünk. 

 



Természetesen megint ugyanúgy centizgettettek – szerintem egyedül engem – mint egy héttel 

korábban, pedig már jócskán az indulási idő után voltunk, a parkolóban meg összesen negyed 

kompnyi autó várakozott, de ki nem szarta le. Fent voltunk a hajón, negyedóra késéssel el is 

indultunk. 

 

Útközben láthattam, honnan szedte Hitchcock a Madarak ötletét. Idős mamókák kiálltak a korláthoz 

kekszekkel, a sirályok pedig vadul betámadták a hajót. Ezek a dögök hihetetlenül közel repültek. Meg 

is jegyeztem Nejnek, hogy ha valamelyik madár leszar, lekapok egyet a levegőből és visszatörlesztek. 

 

Az út egyébként békés volt. Én folyamatosan a tengert fürkésztem, látom-e valahol a kajakos csapatot. 

Végül megtaláltam őket. Onnantól már csak azon drukkoltam, hogy legalább hamarabb érjünk be 

náluk, ne maradjunk szégyenben. Végül célfotóval, de sikerült. Ekkor odamehettünk volna hozzájuk 

még egyszer elbúcsúzni, de jóból is megárt a sok. Legurultunk és tűz haza. 

 

A hazafelé út mondhatni unalmas volt. Az iGO az összes görög alagútban dobott egy fatál errort, de 

ezt már idefelé kitapasztaltam. (Mondjuk, ez azért érdekes. Mi lehet a görög alagutakban, ami a 

macedon és szerb alagutakban nincs? Mert a fatal error az összes görög alagútban megjött, a többi 

alagútban meg nem. A futási időtartam sem okozhatta, hiszen idefelé a hosszú út végén jártunk a 

görög alagutakban, hazafelé meg a hosszú út elején. Az mindenesetre biztos, hogy nem kicsit szívtam 

vele. Van vagy tíz alagút, aztán menet közben telefon újraindít, pin kód bepötyög a fekvő telefonon, 

alkalmazás elindít a file explorerből (mert ikonja, az nincs). Volt olyan, hogy pont akkor sikerült 

elindítanom, amikor már jött a következő alagút. Hazafelé le is fényképezett egy automata, mert 

éppen a gombokat nyomogattam, ahelyett, hogy a kilométerórát figyeltem volna.) 

 

Macedonián megint megállás nélkül suhantunk át, és mivel most Pécs felé kerültünk (lerakni a 

kölcsön kajakot) így az újvidéki, ránézésre kataklizma méretű vihart is elkerültük. A csomagtartót 

egyedül a magyar határon nyittatták fel, de a tömérdek szemeteszsák láttán undorral intettek, hogy 

mehetünk. Délelőtt tízre már otthon is voltunk. A kompos intermezzóval 19 óra. 

Még elpakolásztunk, a vízhatlan zsákokat kiakasztottam száradni (ugye, érzed az iróniát), a kajakokat 

is gyorsan elrendeztük az eső előtt... de ez már egy másik történet. 

 

Epilógus 

 

Már itthon. Nej lesétált a nappaliba. 

- Gondoltál már arra... – kezdte, de gyorsan letorkoltam. 

- Kicsim, én most nem gondolkodok. Minden egyes újonnan keletkezett gondolat felülírja az 

agyamban azokat a területeket, ahol az élmények tárolódnak. Majd ha felálltam a gép mellől és azt 

mondtam, hogy kész, leírtam mindent, na, csak akkor várjál el tőlem olyasmit, hogy gondolkodás. 

 

 

Az egyik egység autójában lefelé jövet meghülyült a navigáció. Konkrétan nem talált műholdat az 

iGO, amikor az oprendszerből viszont tisztán látszott, hogy annyi van, mint égen a csillag. 

Kipróbáltak mindent. Kikapcs. Bekapcs. Reset. Megálltak egy pihenőben, kitették a kütyüt a fűre, 

körbeállták és szurkoltak neki. Állítólag volt, aki térdre is borult. 

Eredménytelenül. Végül egy bátor iGO reset oldotta meg a problémát, igaz, utána újra kellett mindent 

konfigurálniuk. 

 

~(ooOoo)~ 

 



Mi kihagytuk a Márvány strandot, de a többiek kikötöttek pihenni. Pont ott tartották a felkészítő 

tábort a szerb szépségkirálynő-jelölteknek. Innentől átadom a szót az érintettnek: 

 

Pont ottjártunkkor tartották Thassos szigetén a szerb szépségkirálynő választás felkészítőjét. 

(Tényleg szépek voltak :-) 

Sörkeresés közben ugrott be az isteni szikra, hogy engem mindenképpen meg kellene örökíteni 

velük. Oda is ballagtunk hozzájuk a két seggfeszesítő gyakorlatuk közötti pihenőjükben és az 

MG által élénk orosznak hallott konyhahorváttal megpróbáltam őket rávenni a közös 

fényképezésre. Háááát az eredmény elé lehangoló volt, mert csak az anyagi javadalmazás 

érdekelte őket (Forma egyes Adoniszba bújtatott szépségem nem:-) . Végül a hülyegyerekek 

elhajtásához szokott menágernő oldotta meg a helyzetet, aki közölte, hogy két óra múlva 

végeznek, utána fényképezkedhetünk. Na, ezt nem vártuk meg. Közben MG azért hasból 

dolgozott. Hiába, a profi az profi. 

 

És ezek után próbálták nekem beadni, hogy azért jöttek el, mert vacak volt a strand. Ahelyett, hogy 

beismerték volna, hogy alig bírtak elmenekülni a bevadult szerb gorillák elől. 

 

~(ooOoo)~ 

 

Visszafelé érdekes kalandok voltak a határokon. Mi mindenütt átjöttünk a három kajakkal, mint kés a 

vajon, de az egyik autós egységet élénken faggatták a kajakok árairól és csak akkor engedték el, 

amikor egy olyan számot mondtak, ami már nem érdekelte őket. A másik egységnél meg... de mondja 

el az érintett. 

 

Eseménytelen volt az út, néhány dolgot kivéve: a szerb-horvát határon a szerb határőr váratlanul 

elkérta a kajakok papírjait. Én fapofával (akkor már csak az volt, folyamatosan én vezettem) 

pillanatok alatt megkerestem és átnyújtottam az Ysak és a Puffin fénymásolt számláit. Egyik 

kajak sem volt a tetőcsomagtartón. Ekkor viszont a határőrön látszott, hogy nem erre számított. 

Kis piszmogás után visszaadta a két számlát. Az sem zavarta, hogy a tetőn 3 kajak volt! 

A határ túloldalán a horvát vámos játszotta el ugyanezt. (Érdekes, hogy együtt jár az agyuk!) Az 

eredmény hasonló volt: Kis bizonytalanság, a számlákat nézegette, majd bosszúsan továbbintett, 

mintha mi találtuk volna ki az egészet. 

Tanulság: mindenki vigyen magával számlamásolatot/igazolást ha a balkán felé jár!!! (Szerintem 

az is megfelelő lenne, ha a Pyrus TKBT kiállítana egy többnyelvű igazolást...) 

Megjegyzés: Pyrus TKBT: Pyrus Tengeri Kajakos Baráti Társaság, azaz mi. Sokan. 

 

~(ooOoo)~ 

 

Végül pár szó a gyrosról. Nos, az utóbbi két hét legjobb gyrosát.. itthon ettem, pár sarokra tőlünk. Ez 

az a bizonyos Big Gyros bódé, melynél a Nagy Gyros teszten azt hozták fel egyedüli kifogásként, hogy 

igencsak kint van az üveghegyen túl. Nálam viszont pont azért első, mert itt van a szomszédban. 

Sült krumplit nem kértem hozzá, így extra adag szószt és zöldséget kaptam, plusz egy pitát. Szószból 

helyből négyfajta volt rajta, egy cacikis/uborkás, egy fokhagymás/répás(!), meg kétfajta joghurtos. A 

hús is rendben volt. Ráadásul akkora volt az adag, hogy alig bírtam megenni, mindez 6 euró körüli 

áron. (Kint nyolcért adták azt a vacakot.) Ja, és házhoz is szállítják, itt kint a pében ingyen. 

Külön vigyorogtam az üzlet szlogenjén: 

Gyere, kóstold meg az eredeti görög gyrost! 

 

Na, az lenne durva, ha tényleg olyan szart adnának, mint kint Görögországban. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Thassos2011 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Thassos2011


 

 

Anyagi okokból úgy néz ki, az éri meg a legjobban, ha a cégemben Barna lesz az ügyvezető, én pedig 

a beosztott. (Vannak ilyen dolgok, Pörkölt Desiatónak ugye az érte meg – szintén anyagi okokból – 

hogy egy évig halott volt.) Pénteken meg is tartottuk az első csapatépítő tréningünket. 

 

Eredetileg annyi volt a cél, hogy kajakos beszállóhelyet keresünk a Római parton, de aztán amikor 

céloztam rá, hogy Gödön van egy remek kocsma a Duna partján, egyöntetűen megszavaztuk a 

javaslatomat. Így alakult ki az útiterv: bringával eltekerünk a Rómaira, onnan Szentendre, Tahitótfalu, 

komppal át Vácra, majd le Újpestnek és onnan haza. Meleg, az ugyan lesz, de ez csak annyit jelent, 

hogy több sört fogyaszt a kerékpár. 

 

Eleinte nem is volt baj. A budai rakpartokon szélsebesen suhantunk. Amennyi rosszat én mostanában 

ezekről hallottam, egyik sem jött be. Ember és kerékpáros alig, még a szűkületeken is éppenhogycsak 

lassítottunk. Sőt, valószínűleg elsőként hajtottunk át a Margit híd alatti kerékpáros alagúton. A végén 

ugyanis melósok kapaszkodtak össze és riadtan kiabálták, hogy még zárva van. De ettől még 

átmentünk. Hangulatos lesz. 

 

Az első gyanús jel akkor jött, amikor Barna megjegyezte a Pap szigetnél, hogy 

- Na szóval, akkor, amikor barom módra tekertél ott elől... 

- Barom módra? Nem is csináltam olyat. 

Mivel még abszolút nem vagyok formában, nem diktáltam komoly tempót. Ahol figyelni, meg 

vigyázni kellett, ott 20-25 között mentem, ahol lehetett bátrabban is, ott 25-28. 30 fölé egyszer sem 

merészkedtem. Oké, tudom, hogy az enyém outi, az övé meg monti, de életerős fiatalember, nálam 

sokkal jobb testtömeg-indexszel, nehogy már egy 27-es tempótól megfeküdjön. 

Márpedig megfeküdt. Nem is egyszer. Ahogy telt az idő, emberkedett a nap, úgy lett egyre gyakrabb, 

hogy látótávolságon kívül maradt le. Amikor pedig bevártam, egyszerűen csak kiterült. 

 

Meg vagyok én áldva – gondoltam. Nej még a Római partig sem mer eljönni, Barna meg itt 

gyengélkedik. A Pap szigetnél Red Bullt is kért a sör mellé, hátha attól szárnyai nőnek. 

 

Elvergődtünk a váci komphoz, ott jó egy órát vártunk. Ez bőven elég volt a pihenéshez. Gondoltam, 

akkor innen már nem lesz probléma. Aha. Vác után egy szimpatikus partszakaszon ledobtuk a 

bringákat és begázoltunk nadrágszár magasságig a Dunába. Borzasztó meleg volt, legszívesebben 

egyből hanyatt dobtam volna magamat a sekély vízben, de tudtam, hogy nem szabad, a vizes gatyó 

félelmetes kreativitással bír dörzsölés terén. 

Indultunk volna tovább, amikor tolás közben gyanús hangot hallottam Barna bringájából. 

- Te, az nagyon nagy gáz. 

- Micsoda? 

- Valami durván súrlódik. Szerintem valamelyik kereked nem forog szabadon. 

Hanyatt dobtuk a bringát, megtekertem a pedált, a hátsó kerék éppenhogy csak forgott. Ahogy 

abbahagytam a tekerést, egyből meg is állt. Nem kellett hozzá Sherlock Holmes-i logika, hogy 

rájöjjünk, a fékfeszítő bowden adta meg magát. 

- Na várjál, mindjárt rendberakom. 

Szerszám mindig van nálam, van annyi kellemetlen tapasztalatom, hogy anélkül sehová. Csakhogy a 

kombinált szerszám pont olyan szerencsétlenül volt nagy, hogy az imbisz kulcsot nem bírtam 

beleilleszteni a megfelelő csavar hornyába. Ahhoz, hogy hozzáférjek, gyakorlatilag le kellett volna 

bontani a bringa hátulját. 

- Hát, nézdd. Nekiállhatok szerelni, de akkor annyi idő megy el rá, hogy pont nem tudunk beülni a 

gödi kocsmába. 



- Akkor inkább menjünk lassabban, úgy én is bírom tartani a tempót. 

- Ez a beszéd! 

Nem jött be. A gödi kocsmáig még elmentünk. Közel két órát pihentünk, rengeteget beszélgettünk 

sörök meg kaja mellett. Ezt tényleg kár lett volna holmi bringaszerelésre vesztegetni. Csakhogy utána 

visszaütött a plusz terhelés. (Akárhogy is nézzük, Barna végig behúzott fékkel jött. Az emelkedőkön 

kikészült, a lejtőkön meg nem tudott pihenni, mert ott is tekernie kellett.) Meg is lett az eredménye, 

egy idő után kilométerenként görcsölt be valamelyik lába. Göd és Budapest között szenvedtünk, mint 

az állat. Ráadásul pont ezen a szakaszon nincs kerékpárút, ki kellett rongyolnunk a 2-es útra. Péntek 

délután. 

 

Dunakeszi után látszott Barnán, hogy teljesen elkészült az erejével. Márpedig onnan még jó 35 

kilométer volt hátra. Próbáltam megrángatni a bowdent, hátha. A sok rángatás után egyszer csak 

valahogy jól beálltak a fékpofák. Na, innen jöttünk, mint a villám. Újpestig. Ott megint beszorult a fék. 

Jó lett volna tudni, mi volt az a mozdulat, amitől megjavult korábban, de tekintve, hogy ész nélkül 

rángattam a bowdent, erre esély sem volt. Pontosabban megint nekiálltam ész nélkül rángatni. Aztán 

egyszer megint javult a helyze, Nem lett olyan, mint normálisan, de nem is fékezett olyan durván, 

mint előtte. Végül így jöttünk haza. Barnának minden megállás, újraindulás után begörcsölt a lába. 

(Az enyém csak egyszer, de akkor nem vacakolt: egyszerre görcsölt be a talpam, a vádlim, meg a 

combom. Elvoltam vele, mire újra használható lett a lábam.) A Népligetnél nem vacakoltam, 

zuhanyoztam egyet a hideg vízben. (Víz a kulacsba, majd a fejemre borítva.) Az utolsó kilométereket 

nem kívánom senkinek sem. Este fél tízre értünk haza. Vettünk egy gyors zuhanyt, Barna beleszédült 

az ágyba, én még irkáltam egy kicsit, majd szintén mély alvás. 

 

De megcsináltuk. Igaz, nem a nagy körömet nyomtuk le (Visegrád, Nagymaros, Vác), de Barna 

bringájával ez a 107 kilométeres túra is hatalmas fegyvertény volt. És remélhetőleg növelte az 

összetartást meg a csapatszellemet. 

 



 

 

Mér csinálom? Mér nem adom fel? 

Úgy bosszant a sok miért! 

Mér csinálom? Mér nem adom fel? 

Úgy bosszant a sok miért! 

KI KELLENE SZÁLLNI! ELÉG! 

 

Beatrice: Mit akarok még 

 

Mondanom sem kell, ma ez volt a kedvenc dalom. Lenyomtam ugyanis a tegnapra tervezett 

bringatúrát. 

Most nem voltam hanyag, lenulláztam a kilométerórát, a teljesen pontos érték 122,2 km. 

Szóval, a kies Szentgyörgypuszta. Hogy mi van ott? Én is azt szerettem volna megtudni. A Google 

Earth sajnos nem becsüli túl sokra a környéket, így hiába is közelítek rá, nem tudom eldönteni, hogy 

akad-e ott – a tassi zsilip környékén – jó ki/beszállóhely a kajakba, vagy sem? A távolság viszont elég 

nagy ahhoz (vízen a csónakháztól 45 km), hogy ne menjünk le csak úgy, vakrandira. Időm van, a 

bringa kevesebb sört fogyaszt, mint benzint az autó, maradt az, hogy lemegyek és megnézem. 

Hajszálon múlt. Sokszor. 

Ha van antibringás túra, ez a mai az volt. 

De menjünk sorjában. 

 

Dunaharasztiig minden rendben volt. A madarak csicseregtek, a napocska még csak éppen kezdte 

melengetni az éjszaka szerencsére még lehűlt levegőt. Enyhe oldalszél lengedezett. Nem is értettem, 

hogy anno 6 évvel ezelőtt, amikor utoljára erre tekertem, miért tartottam pihenőt Harasztiban. 

Taksonyban sikerült eltévednem. Ez mindenképpen bravúr, hiszen ez gyakorlatilag egyutcás falu. Én 

viszont meg akartam keresni a taksonyi hidat, így bementem az első utcán, amelyiknek a végén hidat 

mutatott a helyi térkép. Már ott gyanút foghattam volna, amikor az aszfaltozott út földúttá változott, 

de kaland az élet! felkiáltással mentem tovább. Aztán amikor egyemberes ösvény lett belőle, akkor 

már letettem arról, hogy ezen az útvonalon lesz az a híd, amelyen a teherforgalom is megy a Csepel-

szigetre. 

Utána persze megtaláltam az igazi hidat. Mit mondjak, csúnya szivatásnak tartom, hogy a taksonyi 

híd a városon kívül van, Dunavarsányhoz még közelebb is. 

Az első pihenőt egy Dunavarsányhoz tartozó kamionos kocsmában tartottam. Igen, biciklivel. És? 

 

Sztori. Szakmai gyakorlat az egyetem első éve után. Fűzfő, Nitrokémia. Éjszakás műszak. Imre 

barátommal a délutánt a fövenystrandon töltöttük és mivel a csapos kislány igen vonzott 

mindkettőnket, sűrűn jártunk is hozzá. A fene sem emlékszik, de olyan 8-10 sör biztosan 

elfogyott, meg 5-6 tüske is. Hosszú volt a nap, a franc sem számolta. 

Csakhogy jött az éjjeli műszak. Én felmentem a gyári busszal, a tömeg simán besodort. Imre 

viszont kerékpárral volt. Feltekert a főbejáratig, majd a ruszki versenygépet lelakatolta a Trucks 

Only táblához. Ez helyből kiverte a biztosítékot az őröknél. Megpróbáltak beszélgetni a sráccal, 

de az első pár mondat után, khmm, gyanút fogtak. Előszedték a mikrofont. 

- Leheljen bele! 

- Nem lehelek! 

- De belelehel! 

- De nem! 

- De igen! 

- Na, jó. Figyeljenek! 



Majd mint egy operaénekes, belenyomott egy alt A-tól magas C-ig terjedő zombihörgést. Utána 

büszkén nézett a maximálisan kitapadt mutatóra. 

Aznap nem dolgoztunk együtt. 

 

Ittam egy sört, dolgoztam is egy kicsit. (Igen, ez a nyűves "mindenhol online vagyok" filozófia.) Innen 

egy borzasztó 10 kilométer jött Kiskunlacházáig. A nap már ezerrel sütött, az aszfalt pokoli meleget 

sugárzott vissza, szinte folyamatosan kamionok előzgettek, lökdösve a szelükkel és ráadásul veszett 

szembeszél volt. (Ez utóbbi végig kitartott. És nem túlzok, amikor azt mondom, hogy durva erős volt. 

Egy pihenőnél felborította a kitámasztott kerékpárt.) 

Az elején még meditáltam, hogy bekukkantsak-e Ráckevére, de Lacházán annyira elegem lett a 

folyamatos erős szembeszélből, hogy inkább dobtam egy 90 fokos kanyart és becéloztam Ráckevét. 

Meg izgatott az is, hogy az egyik túraszervező szerint Ráckevén simán ki lehet kötni kajakkal 

közvetlenül a lángossütőnél. 

Nos, a hír igaz, a ráckevei piac tényleg a Duna-ág mellett húzódik, tényleg végig ki lehet kötni, azaz 

ha úgy gondoljuk, akár a lángossütő mellett is. Feljegyeztem az infót. 

Viszont mégsem lángost ebédeltem, nem messze tőle volt egy gyros üzlet (klímával!), itt bedobtam 

egy pitát. 

Komoly döntési ponthoz érkeztem. Valamivel 50 felett állt a kilométerszámláló, tehát ha hazamegyek, 

akkor 100 fölött leszek. Eredmény végülis van, Ráckevére érdemes leevezni. (Ez a csónakháztól 20 km 

le, 20 vissza, azaz jó egynapos túra.) Az eredeti cél még 17 kilométerre volt, azaz nem igazán messze. 

De milyen 17! Végig az a szájbanyomott vad szembeszél és ez a perzselő nap. Ráadásul igencsak 

fáradtnak éreztem magamat. Képes vagyok még 17 kilométert elfelé menni? Hiszen utána valahogy 

haza is kell mennem. 

A hídnál találtam egy táblát. Azt mutatta, hogy innen délre egy E6 kategóriájú kerékpárút visz, végig 

a Duna partján. Ez azért csábított. Mégse kamionok között kell az életemért harcolni. Gondoltam, 

nekiindulok. Ha nem jön be, Dömsödnél még mindig vissza tudok fordulni. 

 

Nekivágtam. Nem jött be. 

 

Egy ideig tök jó volt. Határozottan élveztem. Ha ez ilyen lesz végig, akkor még az eredeti célt is 

tudom teljesíteni. (Az is ezen a bringaúton volt, igaz, kerülővel.) Aztán átmentem a Ráckeve Somlyó 

üdülőövezetbe és a kerékpárút elfajult. De valami olyan durván, hogy ilyet még sosem láttam. E6 

nemzetközi kerékpárút és tele 40 centi átmérőjű és 15-20 centi mély(!!) gödrökkel! Már közel 

Dömsödhöz éppen egy kerékpárost előztem, aki hirtelen balra vágott, emiatt én is elkaptam a 

kormányt, így pont belezúgtam egy durva gödörbe. Az első kereket még fel tudtam kapni, de a hátsó 

teljes erővel megkapta az ütést. Ki is durrant a belső. Tisztán hallatszott, ahogy sikítva távozik belőle a 

levegő. Leálltam, és első dühömben teljes erővel odavágtam a bringát a kerítéshez. Mentségemre 

szóljon, ekkor már mind fizikailag, mind szellemileg kurva fáradt voltam, csak az éltetett, hogy 

Dömsödnél majd megpihenek. A renitens bringás pont ott lakott, be is tolta a kapun a cangát, de nem 

mert szólni a kerítésért. Jobb is. 20 perc szerelés volt a defekt, 20 perc volt az elhajlott, szétcsúszott 

alkatrészek visszatekergetése. Végül kisétáltam egy közeli stégre, belógattam a lábamat a vízbe és 

higgadtam. 

Ekkor már annyira elegem volt a napból, hogy azt mondtam, elszenvedem magamat Dömsödig, aztán 

durva kanyar és az 51-esen hazamegyek. Inkább a kamionok, mint egy ilyen minősíthetetlen 

kerékpárút. 

El is értem Dömsödig, meg is volt a 90 fokos váltás. Az 51-esnél szerencsére találtam egy árnyékos 

sarkot. Leültem, megnéztem az iGO-t, hogyan is állunk. Azt mondta, hogy 6,7 km még 

Szentgyörgypuszta. 

Megint egy döntési pont. A távolság nem nagy, sőt. De végig viharos ellenszélben kell menni, egy 

árnyékmentes, sokadrangú úton. És utána persze vissza. Megér ez ennyit? Természetesen megint 

előjött, hogy miért jó ez nekem? Egyáltalán, jó ez nekem? Meghalni egy napi túrán belül, ordító 



kánikulában, fentről/lentről kapva a meleget, kamionok, teherautók kipufogógázát belélegezni, 

közben birkózni a szélviharral... miért? 

Aztán vettem egy nagy levegőt és mentem tovább. 

Ez az egész már régen túlnőtt egy kerékpáros kiránduláson. Kitűztem magam elé egy célt. Eleve 

látszott, hogy nem kicsit, aztán a körülmények még jobban megnehezítették a dolgomat. De feladni, 

vagy megcsinálni... az nagyon nem mindegy a későbbiek szempontjából. Ha minden észérv abba az 

irányba mutat, hogy fel kell adni, de te dafke csak azért is megcsinálod, hatalmas nyereséget 

zsebelhetsz be: szellemileg is és fizikailag is megkeményedsz. Átlépsz egy határt, meghaladod azt, 

amiről korábban úgy képzelted, hogy az a szellemi/fizikai tűrőképességed határa. Egy ilyen átlépés 

előfeltétele annak, hogy fejlődj. 

Nem akarok túl sokat írni az utolsó 7 kilométerről. A nap perzselt, az út szar volt, a szembeszél pedig 

viharos. Ha nem tisztáztam volna korábban magamban ennek az egésznek az értelmét, régen árokba 

rúgtam volna a bringát és telefonáltam volna Nejnek, hogy itt, meg itt vagyok, jöjjön értem kocsival. 

De mivel tisztáztam, így tekertem, monoton. 

 

Aztán persze megtaláltam a strandot. Abszolút tökéletes volt. Autóval jól megközelíthető, sóderes 

part, hosszú métereken keresztül sekély, ideális ki/beszállóterep. Mission completed. 

 

Gondoltam, tartok egy hosszabb pihenőt. De kocsma, az nem volt. Árnyék szintúgy nem. Egy közeli 

boltban vettem egy sört, és ledőltem egy villanyoszlop cingár árnyékában. Talán tíz percig tudtam 

heverészni, mire felfedezték a hangyák, hogy valami gáz van a vonulási útvonalukon. Amikor az első 

harapások után felpattantam, már százával nyüzsögtek a pólómon. Nem is erőltettem tovább a dolgot, 

visszavittem az üres üveget és elindultam hazafelé. Dömsöd 7 kilométerre volt, majd ott pihenek egy 

hosszabbat valami helyi árnyékos krimóban. 

 

Így is lett. Szeretem az ilyen eldugott, helyi kocsmákat. Mindenki ismer mindenkit, ha valaki odaül 

egy asztalhoz, akkor ott folytatják, ahol pár nappal korábban abbahagyták. A csapos mindenkiről 

tudja, mit iszik. Még az idegen is kap néhány jót szót. Aztán ha belekapcsolódni nem is tud a 

beszélgetésekbe, de belehallgatni igen. 

 

Itt néztem meg megint az iGO-t. Azt mondta, hogy 48 kilométer. Ez azért jól esett, Mégse hatossal 

kezdődött. (Hja, kimaradt a ráckevei kitérő.) Útiterv: 12 kilométerenként pihenő. Azaz 

Kiskunlacházán, Dunavarsányban, Dunaharasztiban egy-egy félórás megállás, esetleg sör is. Időben 

nagyon jól állok. Meg egyébként is, 3 lámpa van a bringán, ha sötétben érek haza, az is belefér. 

 

Aztán bevadultam. Ez megint az egófejlesztés-biznisz része. Ha meg lehet valamit kényelmesen 

csinálni, akkor vagyok én annyira kemény, hogy megcsinálom erőből. Még akkor is, ha hullafáradt 

vagyok, még akkor is, ha borzalmasan nagy számok vannak a kilométerkijelzőn. Elértem Lacházáig és 

vadul ignoráltam az összes hívogató kocsmát. Nem érdekeltek. Átsuhantam a városon, majd 

száguldottam tovább Varsányig. (Meg kell azért jegyeznem, hogy a korábbi vad szembeszél ekkor 

már segített, így sokkal gyorsabban fogytak a kilométerek. Olyannyira, hogy ezen a szakaszon – 

dacára a fáradtságnak – eggyel erősebb nyomatékra váltottam.) Újfent nem volt ritka a 30 feletti 

sebesség és ez határozottan jót tett az egómnak. 

A Varsányig tartó 24 kilométert egy huzamban tettem meg. Bezúgtam megint a korábban már 

meglátogatott Transit kocsmába. 

- Jó napot kívánok, már megint én. 

A csajszi szélesen elvigyorodott. 

- Mi tetszik kérni? 

- Valami hideget. Pingvin van? 

- Öööö, az éppen nincs – még szélesebb vigyor. 

- Akkor jó lesz a sör is. 



Elüldögéltem. Az már látszott, hogy időben nagyon jól állok, semmi nem hajtott. A lakás 24 

kilométerre volt. Szinte a szomszédban. 

Némi pihenés után nekiindultam. Ha eddig lenyomtam megállás nélkül egy 24-est, akkor nehogy már 

ne bírjam hazáig. Mégis, milyen hülyén nézne már ki Dunaharasztiban pihenni, amikor az már 

majdnem otthon van. 

Egy lámpánál trécseltem egy kicsit valami helyi erővel, aki sört ivott az árnyékban, derekával 

támasztva egy bringát. 

- Ez az élet, barátom. Kerékpár, árnyék, sör. 

- Ahogy mondod – vigyorgott vissza – Te nem iszol? 

- Majd már otthon. 

- Az mennyi? 

- Budapest. 

- Asztakurva – kerekedett ki a szeme. 

- Ne bolondozz már. 106 van a bringában ma, a végcél meg 120 körül van. Ez már csak egy ugrás. 

- Jól nyomod, tesó. Valamikor én is csináltam ilyesmiket, de mára már abbahagytam. 

Aztán váltott a lámpa, mentem tovább. Még dafke nyomtam egy 34-es sprintet a soroksári emelkedőn 

(tudod, egóbiznisz), majd fél hét körül otthon is voltam. 

 

Szummázva: 122 kilométer, minden megállást, pihenőt beleszámítva 8 és fél óra. Előny volt, hogy 

egyedül küzdöttem, nem fogott vissza semmi. Eredmény: többször legyőztem magamat, teljesítettem 

a maximális tervet. 

Önértékelés égbeszök. 

 



 

 

Nej nemrég vett immár komolyabb túrabakancsot, naná, hogy valamikor be kellett avatni. Két hete 

beírtuk a naptárba, hogy vasárnap irány a hegyek. Arról nem tehetek, hogy az időjárásfelelős 

elfelejtette megnézni a naptáramat. 

Ahogy haladtunk észak felé, úgy lett egyre vacakabb az idő. Dunakeszi magasságában eleredt az eső, 

Vácnál már szakadt. A Dunakanyar hegyei egytől-egyig ködsipkát viseltek, a levegő meg az esőtől 

volt szivacsnedves. 

Próbáltam célozgatni, hogy ilyen időben a kutyát sem, de Nej határozottan a bakancsára mutatott. 

Menni kellett. 

A nagymarosi kompkikötőben dobtuk le a kocsit. A minimális túra a Julianus Barát torony volt, majd 

vissza Nagymarosra egy másik úton. A közepes túra ugyanez, csak Zebegény érintésével. A 

maximális pedig a minimálissal indult volna, majd utána autóval Verőce, onnan séta a Király-rétig, 

majd vissza kisvasúttal.  

 

- Akartok hajtányozni? Egy telefonomba kerül – buzgólkodott Barna. 

 

Elindultunk. Gondoltuk, majd meglátjuk. 

Na, pont ez nem működött. Mármint a meglátás. Ahogy haladtunk egyre feljebb, úgy hatoltunk bele a 

ködzónába. Ami egyfelől abszolút hangulatos volt (Fangorn – közölte Nej), másfelől viszont igen 

lelombozó, ha a kilátásra gondoltunk. Az ún. Őznyújtó toronyból konkrétan csak a ködöt láttuk, még 

a torony alja is elbújt. 

A torony mögött egy tisztás, mely a szokásos hülyeséggel fogadott. A tisztás úgy általában szép és 

kellemes hely, de túrázási szempontból horror. Kiérsz az erdőből... aztán fogalmad sincs, hogy a 

tisztás túloldalán merre megy tovább a túraút. Anno a Szlovák Paradicsomban találtunk egy 

négyzetkilométer méretű tisztást, teljesen körbe kellett járnunk (4 kilométer), mire rájöttünk, hogy 

nem jó helyen vagyunk. Itt nem volt olyan durva a helyzet, de azért elnyomtam egy röpke 

káromkodást, mire a túloldalon megtaláltam az első ösvényen a jelzést. Mely a fa túloldalára volt 

felfestve. 

Nej szerencsére ebből kimaradt, talált egy szederbokrot és nem törődve az éhező medvebocsokkal, 

lelegelte. 

Innen már nem volt messze a kilátótorony. A trágya időnek megvan az az előnye, hogy ilyenkor 

legalább nincs sok őrült, aki kimegy az erdőbe. Itt azért volt, összefutottunk egy túlzottan jókedvű 

férficsapattal. Húztam is a számat. Kifejtettem már párszor, nekem valahogy nem fér össze az 

erdőjárással az alkoholizálás. de úgy látszik, másoknak igen. (Persze ez csak otromba gyanúsítgatás, 

lehet, hogy maguktól voltak ilyen harsányak és jókedvűek.) 

A kilátás? Hát, aggresszív kismalac stílusban azt mondanám, hogy kuss, én direkt ködöt fotózni 

másztam fel a hegytetőre. Rövid ebéd, majd elindultunk visszafelé, hogy ne interferáljunk a jókedvű 

társasággal. Ekkor még nyitott volt, hogy Nagymaros vagy Zebegény felé folytatjuk a túrát. Csakhogy 

bejött egy masszív és igen kellemetlen ereszkedős szakasz a Szent Mihály hegy csúcsa után. Szűk 

ösvény, sár, sziklák. Habár Nej maradéktalanul meg volt elégedve a bakancsával, de ez a konkrét 

szituációban úgy nyilvánult meg, hogy egyáltalán lejött az ösvényen. A régi bakancsában valószínűleg 

seggreülve csúszott volna le, hangos istenkáromlások közepette. 

Ez el is vitte a további túrához szükséges merszet. Az elágazóban mutattam térképen az útvonalakat, 

a zebegényi úton lett volna még bőven kaptató is, meg ereszkedő is. 

Kihagytuk. Elindultunk vissza Nagymaros felé. Közben persze minden létező helyen kimásztunk a 

hegy szélére, hátha látunk valamit a Dunából meg Visegrádból. Nem mondanám, hogy túl sok ilyen 

kilátási pont volt, de egy azért akadt. 

Délután kettőkor értünk vissza a kocsihoz. Megnéztük az éppen a sodrással küszködő kompot, majd 

eldöntöttük, hogy inkább nem rohanunk neki a Király-rétnek. Az Verőcétől még 10 km lett volna, 



ködös, esős időben. Számításaim szerint valamikor este nyolc körül érkeztünk volna haza, és hétfőn 

mindketten korán kelünk. Így azzal vigasztaltuk magunkat, hogy lesz még hétvége, lesz még jobb idő, 

mint most, legközelebb meg felvonatozunk a Király-rétre és meghágjuk a Csóványost. Az se rossz 

túra. 

Lesétáltunk a büfésorra, bedobtam egy sült kolbászt kovászos uborkával és egy korsó csapolt barna 

sörrel (akkor most én vezetek? – eszmélt Nej), majd hazakocogtunk. Habár csak az abszolút 

minimalista tervet teljesítettük, de határozottan kellemes nap volt. 

 



 

 

Tudom, vörös is vagy, büdös is vagy, de ha már a gyerekeknek megígértem? 

 

Szóval múltkor úgy fejeztük be, hogy a Király-rét környékét máskor fedezzük fel. Ez a máskor 

érkezett el ma. 

Terv: Kismarosból erdei vonattal fel Király-rétig, onnan pedig nagy nekibuzdulásokkal egészen 

Csóványosig. A vonat olyan 250-300 méter magasságon áll meg, a Csóványos 930 méter, azaz ha itt 

nem töri fel Nej sarkát az új bakancs, akkor sehol sem. 

 

A vonaton mögöttünk fiatal család, papa, mama, kisgyerek. 

- Sanyi bátya nem jön velünk? – kérdezte a kicsi. 

- Nem, Sanyi bátya lent megvár minket. 

- Mit fog csinálni? 

- Valamit csak kitalál. 

Oldalra néztem. Éppen ott volt mellettünk az állomáson Csibi kocsmája. Pontosabban Csibi ordas 

kocsmája. Ahhoz képest, hogy a vasútállomáson főleg gyerekek tartózkodtak, a kocsma tele volt 

masszív alkeszokkal. Sanyi bátya biztos meg fogja oldani a helyzetet. 

 

A vonat felzakatolt, ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Tömegek leszálltak, fényképezgettek, 

gatyakorcot rángattak. Nekiindultunk mi is. Fölfelé nem a népszerű piros jelzést választottuk, hanem 

a mézeskalács-gyártó szett elemeit: kék kör, kék kereszt, kék iksz. Rögtön soványmalacvágta 

tempóban kezdtük, mert ugyanarra jött egy kisebb kompánia, köztük két kismama is babakocsival, és 

a hozzátartozó gyerekzsivajjal. Elhúztunk mellettük, aztán bementem a halastóhoz fényképezni, ekkor 

visszaelőztek, később megint elhúztunk mellettük. 

Azt hittük, ezzel minden rendben lesz, de tévedtünk. Feltűnt egy újabb kihívó: egy fiatal pár, két 

kutyával. Mindkét kutyán csengő. A létező legrosszabb kombináció: valahonnan pont mögénk 

fordultak ki és nagyjából ugyanabban a tempóban haladtak, mint mi. Folyamatosan csilingelve. Pont 

mögöttünk. 

Találtunk egy újabb tavat, mondtam is Nejnek, hogy ezt nézzük meg jó alaposan, addig a kutyások 

messzire jutnak, a babakocsisokat meg legfeljebb újra megelőzzük. 

Az elképzelés jó volt, a kerékcseréről még a babakocsis csapat elé jöttünk vissza, a kutyások meg már 

nem látszottak. Elégedetten veregettem meg a vállamat. A következő kanyarig. A kutyás pár úgy 

döntött, hogy szerelvényt könnyít, meg előszedik a fotós felszerelést, szóval elszuttyognak egy kicsit a 

zsákjaikkal. Én lassítottam, amennyire tudtam, de így is visszaelőztük őket. Aztán innentől nagyon 

sokáig ez is maradt a felállás. 

Ráadásul nem akármilyen terep jött. Egy idő után kijutottunk egy piszok hosszú, gyakorlatilag a 

távoli horizontba vesző útra, mely végig emelkedett, hol nagyon durván, hol csak közepesen. Mindezt 

szórt árnyékkal, tűző napon. Nekiiramodtam. Nej próbálta tartani a tempót. Hozzáteszem, amióta 

rendszeresen fut, több nagyságrendet javult az állóképessége. De vagy az út volt túl meredek, vagy a 

napsütés volt erős, vagy a közös hátizsák volt nehéz (ő vitte, naná, ő akart erőnlétre gyúrni), a lényeg, 

hogy le-lemaradozott. Viszont ha időnként bevártam – mert bevártam, hiszen a közös kirándulásaink 

egyik mozgatórugója pont az, hogy hétköznapokon kábé félóránk van egymásra, a kiránduláson meg 

egész nap együtt vagyunk – akkor már fel is hangzott mögöttünk a csengettyűszó. Az összes 

elégtételem az maradt, hogy a hosszú úton végig felzabáltam a szedertermést. Ha bárki kizárólag csak 

szedermeghajtással tudna felmenni egy emelkedőn, akkor erre az útra ne menjen, mert az összes 

stratégiai készletet megsemmisítettem. 

 

Egy idő után újra erdőbe értünk. Itt volt némi tájékozódási zavar: egyfelől meg kellett találnunk egy 

leágazást, másfelől a térkép szerint volt itt valahol egy forrás. Szükség az lett volna rá, mert már itt 



látszott, hogy ilyen melegben, ilyen meredek terepen a vízünk az borzasztó kevés lesz. A kutyás pár 

itt előzött le bennünket, a továbbiakban fogalmam sincs, merre mentek, szerencsére már nem 

találkoztunk. Mi először félreértettünk egy jelzést, elindultunk egy nagyon hangulatos, kellemesen 

lejtő úton, de aztán gyanút fogtunk és visszamentünk egy eszméletlen meredek, borzasztóan kemény, 

ellenben a megfelelő turistajelzéssel ellátott ösvényre. Na, ez volt olyan meredek, hogy időnként csak 

a gyökerekbe kapaszkodva tudtunk előrehaladni. Innentől akár a térképet is félrerakhattuk volna, 

mert a szabály annyira egyszerűsödött, hogy amennyiben volt felfelé vezető út, mindig azon kellett 

menni. Többször is előfordult, hogy úgy éreztük, abszolút fent vagyunk egy hegy tetején, innen már 

fizikailag is képtelenség még feljebb menni – aztán előbújt egy újabb ösvény, a fák közül kibukkant 

egy újabb csúcs és már megint vonszoltuk a nyelvünket a porban. 

 

Egy valamit viszont el kell ismerjek ezzel az úttal kapcsolatban: határozottan őszinte volt. Mit értek ez 

alatt? Tegyük fel, látod a térképen, hogy ott vagy mondjuk 500 méter magasságon, a cél meg mondjuk 

800-on. Ez ugye 300 méter szint. De csak az őszinte útvonalon. Az ugyanis nekiiramodik és felfut a 

célig. A bizonytalan és összevissza kamuzó útvonal viszont elindul felfelé, majd meggondolja magát, 

lemegy vagy száz métert, aztán összakapja magát és elindul felfelé, majd ezt játssza végig. A 300 

méter szint helyett mentél 500 métert, miközben tudod, hogy visszafelé megint lesz 200 méter 

emelkedőd. 

Egy örökkévalóság után kiértünk a főútvonalra. Azaz különböző alsóbb jelzésű útvonalakról a 

kék/piros csíkra. Innen már csak egy kilométer távra és 120 méter szintre volt a Csóványos. Csak 

éppen az út kezdett el úgy hazudni, mint a vízfolyás. Lementünk egy meredek szakaszon 50 méter 

szintet. Nem tetszett. Nem azért szenvedtünk ekkor már órák óta, hogy elpazaroljuk a szintünket. 

Rövid emelkedő után újabb meredek lejtő jött. És ekkor, a Szabó sziklán láttuk meg a csóványosi 

kilátótornyot. Egy másik hegy tetején. Néztük, hogy először akkor most még lefelé kellene mennünk, 

majd ott felkapaszkodnunk jó 200 métert, miközben onnan, ahol vagyunk, már most is eléggé jó a 

kilátás... és azt monduk a Csóványosnak, hogy kapja be. 

A döntéshez hozzájárult a saját balf@szságom is. A túrabakancsomhoz vastag zokni kell, reggel ki is 

kaptam egyet – és nem vettem észre, hogy a zokni egyik darabjának a sarka gyk. nullára volt kopva. 

Meredek emelkedőkön az ember sarka feszül neki leginkább a bakancsnak és itt már túl voltunk annyi 

emelkedőn, hogy dacára az előzetes védekezésül felragasztott sebtapasznak, a rossz zokninál durván 

feltörte a lábamat a bakancs. Ezt értsd úgy, hogy normál terepen nem volt semmi bajom, meredek 

emelkedőn viszont a farkasokkal együtt vonyítottam az ég felé. 

Szóval stop. Kábé 800 méter lett volna hátra a Csóványosig, 200 méter szinttel... és feladtuk. Leültünk, 

kifújtuk magunkat és visszafordultunk. Utólag azt mondom, nagyon jó döntés volt. Kellemes 

tempóban értünk vissza a Király-rétig és éppen elértük az utolsó vonatot lefelé. 

 

De még nem járunk ott. 

 

Történt ugyanis egy durva árulás. Tudni kell, hogy a Börzsönynek ez a szakasza eszméletlenül 

bonyolult. Itt megy át a két főútvonal (piros/kék csíkok) és szinte az összes alsóbbrendű útvonalak 

(kék/piros körök, keresztek, ikszek). Elsőre ki is néztem egy optimális útvonalat, de annyi turistautat 

kellett volna váltogatnunk, hogy végül elbizonytalanodtam. Mivel ekkor a piros csíkon voltunk és a 

rengeteg kavarás után megint a piros csíkon kellett volna lemennünk, úgy döntöttem, nem variálok. 

Habár a térképen látszott, hogy a piros csík tesz egy tök felesleges kitérőt, de ennyit beáldozhatunk a 

biztonság oltárán. 

Ja. A piros csík azzal kezdte a kavarást, hogy felhajtott egy brutálisan levegőelszívó kaptatón. Amikor 

már jártányi erőnk sem volt. Amikor már nem számítottunk emelkedőre. (Ha ugyanott megyünk le, 

ahol feljöttünk, végig csak lefelé kellett volna mennünk.) Amikor már szószerint nyüszítve tudtam 

csak felfelé menni, mert pont ott feszült be a sarkam a bakancshoz, ahol már feltörte a sok felfelé 

menet. 



Vidám szakasz volt. Végig az dobolt a fejemben, hogy mindezt ráadásul a semmiért tesszük meg. 

Mert felmegyünk ugyan, vezessen akárhová is az út, de utána brutális lefelémenet jön. 

A kapaszkodó közepén bevártam Nejt. Egy életem, egy halálom, de most megiszom az összes 

vizemet. Nem érdekel, mi lesz utána, de innen víz nélkül egy lépést sem. 

Bármennyire is meglepő, de innen, ebből a hendikeppből, a piros ösvény ki tudta hozni magát 

nyerőnek. Ugyanis az emelkedő tetején közölte, hogy tulajdonképppen most fent vagyunk a Nagy 

Hideg-hegy csúcsán. Ahol volt egy buszmegálló, de sokkal lényegesebb, hogy volt egy turistaház is. 

Büfével. Vécével. Az előző nekem jelentett katarzist, az utóbbi Nejnek. Amikor a sörömmel 

üldögéltem az árnyékban, Nej pedig a slanya után a jeges teájával, az élet már nem is tűnt olyan 

reménytelennek. 

Különösen úgy, hogy innen már tényleg egy métert sem kellett mennünk felfelé. (Ha puhányok 

lettünk volna, akkor üldögélünk odafent egy háromnegyedórát, majd a négyórás busszal lemegyünk 

Király-rétre, ahol éppen elérjük a 16.38-as vonatot. Meg sem fordult a fejünkben ilyen megalkuvó 

megoldás.) 

Na, ez a lefelé út tipikus spagetti western volt. A tábla szerint másfél óra. Nekünk két és fél óránkba 

került – miközben emocionálisan sokkal többnek tűnt. Hosszú, egyenes út. Mit hosszú, kib@szott 

hosszú. Tök egyenes út, a villanyoszlopokból meg látod, hogy hol lehet a vége. Nem a horizonton. 

Hanem azon is jóval túl. 

Egy pozitív és egy negatív jelenség határozta meg a lefelé menetet. (Sőt, amennyire bonyolult világban 

élünk a pozitív hozadék erősítette a negatívot.) A pozitív a rengeteg szederbokor volt az út mentén – a 

negatív a töménytelen apró légy. 

- Nálad vannak legyek? – kiáltottam hátra Nejnek. 

- Nincsenek. 

- Adjak? 

- Isten ments! Ne tudd meg, mennyi munkámba került, hogy mind átmenjen hozzád! 

- Aha. 

- Valószínűleg az van, hogy a te sörös kigőzölésed jobban tetszik nekik, mint az én teásom. 

- Értem. Szóval szerinted én vagyok a büdösebb. 

Bevártam. Egyeztettünk valamit. 

- Hé, nálam hagytál egy legyet! 

- A francba. Pont a kedvencemet! 

- Lehet! 

- Jenő!! Jenő!! Meg tudsz nekem bocsájtani? 

Ekkor még azt hittük, vicces a helyzet. De aztán elfajultak a dolgok. 

Egyrész a szeder nagyon bejött. Akkora, de akkora bokrok voltak, hogy ihaj. Ha nem ettünk meg 

lefelé fél kiló szedret fejenként, akkor egy szemet sem. Volt egy nagyon szuper bokor, ahol csak az 

zavart, hogy valaki a túloldalról is szedte a gyümölcsöt. Gondoltam, elsütöm a klasszikus viccet 

(Hé,te, ki vagy, hogy nyáron is bundában szeded a szedret?), de időközben megláttam, hogy egy fiatal 

srác – kosárral a kezében – igyekezett kiegészíteni a zsebpénzét. 

Szóval a szeder nagy áldás volt, de ugyanakkora átok is, mert ahogy piszkáltuk a bokrokat, úgy 

rebbent fel belőlük az élősködő had is. Milliónyi apró légy pihent a leveleken, akik észlelték, hogy itt 

van két, meglehetősen izzadó humán lény (só is, meg víz is), próbáljunk velük közelebbi kapcsolatba 

kerülni. 

A többi már rémálom volt. Felhőként vettek körül minket az apró legyek. Csapkodtam magam körül, 

legyeztem. Kipróbáltam, mit csinálnának, ha hagynám őket. Erre egy idióta belerepült a szemembe. 

Befújtam magam szúnyog/kullancsriasztóval. Le se szarták. Végül már folyamatos karkörzésekkel, 

illetve sapkacsapkodásokkal haladtam. Borzasztóan lehangoló volt, hogy a távvezetékek alapján 

ekkor még igen messze voltunk a civilizációtól. Ekkor el is szakadtam Nejtől, annyira zavartak ezek a 

repkedő szarok, hogy semmi más nem lebegett a szemem előtt, csak az, hogy vissza a civilizációba, 

ahol sok az ember és ezek a legyek eloszlanak az emberek között. 

Egy örökkévalóság után beértünk a faluba. Egy fiatal pár jött velem szemben. 



- Jó napot kívánok! – köszöntem illedelmesen. 

- Jó napot kívánok! – köszöntek vissza. 

Én viszont átadtam nekik legalább egy kiló legyet. 

Pár száz méter után eltűntek a legyeim. Bevártam Nejt. Ő is felszabadult. 

Innentől már tényleg csak az elsődleges problémáinkra kellett koncentrálnunk. Én sörre voltam 

szomjas, Nejnek klotyi kellett. Sör hamarabb lett. Bár a sör kifejezés enyhén túlzó, mert valami német 

sörpótlékot adtak cefet drágán, de voltam annyira szomjas, hogy ne zavarjon. Azután átmentünk egy 

étterembe, ahol volt minden. Sör is, capuccino is, na meg vécé is. A klotyin döbbentem rá, hogy le volt 

húzva a sliccem. Még amikor felfelé mentünk, akkor álltam ki egy slanyára. És elfelejtettem rendezni a 

konfigurációt. Az egész túrát úgy csináltam végig, hogy bátran toltam magam előtt az elefántot. Úgy 

látszik, errefelé az ilyesmi hétköznapi dolog. Tényleg kíváncsi lennék, hogyan is telnek ezen a vidéken 

a hétköznapok. 

 

A vonat lefelé pontosan indult – és pontosan is érkezett. Beszaladtunk Csibihez, egy ásványvízért meg 

egy dobozos sörért. 

Nej egyből kicsavarta az ásványvíz nyakát. Én csak zsebrevágtam a sört. 

- Az én kéjes sikkantásomat csak a kocsiban fogod hallani – jegyeztem meg. 

- Azaz büfögni fogsz? 

Elindultunk. Nej a fejéhez kapott. 

- A francba, elfelejtettem átcserélni a bakancsomat a váltócipőre. 

Majd helyesbített: 

- Tekintsd úgy, mint szamaritáriánus cselekedetet, hogy nem vettem le a bakancsomat. 

- Dehát egyszerűen csak elfelejtetted... 

 

A továbbiakról túl sok mondanivalóm nincs. Igyekeztem társalogni, hogy a fáradt sofőr ne boruljon rá 

a kormányra, aztán ennyi. Hazaértünk. Jól kifáradtunk. Jó túra volt. 

 



 

 

Nehogymár tök feleslegen derítsem fel, hol van kajakos beszállóhely a Tassi zsilip környékén. 

Nej bakancsa immár be lett járatva, visszatérhettünk a nyáron értelemszerűen adódó vízi 

aktivitásokhoz. 

 

Fura egy átalakulás ez. Nej már korábban is rájött, hogy akkor tudunk a legtöbbet együtt lenni, ha jön 

velem, akárhová is mászok fel. Alkalmazkodott is szépen, és mostanában eljutottunk oda, hogy néha 

már nekem nincs kedvem kimozdulni a lakásból, de ő erőlteti, hogy menjünk. Persze igaza van, ahogy 

elindulunk, már én is élvezem... de ha csak rajtam múlna, nem biztos, hogy mennénk. A jó nyalóka 

visszanyal... és élvezi. 

 

Szóval, hajnali hétkor ébresztő, Még ránéztem a tegnap éjjel elindított windows update-ekre, 

mindegyik behalt, de le vannak tojva. (Tuti, hogy a dotnet négy frissítés, ahogy néztem, ötből 

négyszer behal.) Aztán erős reggeli, pakolás, csomagtartó a kocsira, kajak a csomagtartóra, majd irány 

a csónakház, ahol feldobtuk a másik kajakot is, végül lekocogtunk a zsiliphez. 

 

Érdekes tapasztalat, hogy a tetőre rakott kajakok nagyjából ugyanolyan vadítóan hatnak az 

autóstársakra, mint a hátsó ablakra kiragasztott T betű. Úgy érzékelik, hogy – habár most rendesen 

megyek – de bármilyen zűrösebb forgalmi helyzetnél valószínűleg már kihívásokkal küzdenék, így 

jobb, ha minél előbb leelőznek. Nem ritkán megkockáztatva, hogy ezzel ők idézik elő a zűrösebb 

forgalmi helyzetet. 

 

Na most ez a beszállóhely nem csak azért jó, mert jó helyen van, hanem azért is, mert ilyen sóderos, 

hosszan sekély, eldugott partot keresek már évek óta. Ha bent ülök a kajakban, körbeevezem a 

világot, először keresztbe, aztán hosszába, utána meg még felmegyek a Niagarán. De kiszállni, meg 

beszállni félelmetesen nem tudok. Mi az RSD-n kupálódtunk ki, annak is a felső részén, az pedig 

gyakorlatilag egy szennyvízcsatorna. Márpedig úgy nem lehet gyakorolni, hogy a beborulás ki van 

zárva. Stégről remekül megy, de vízből... semmi. Egyszer próbáltam meg egy eldugott tengeri 

öbölben. Ott megfogadtam, hogy addig innét el nem megyek, amíg nem megy tökéletesen. Kábé a 

tizedik borulás után tíz sebből vérzett a lábam, a sós víz pedig nem kegyelmezett. Gyorsan 

odébbálltunk, mielőtt a cápák ránktaláltak volna. 

Ennek több, mint egy éve, azóta már szépen összeszoktam a kajakkal. A beszállás immár nem 

probléma, kicsit letámasztom a lapátot és már bent is vagyok. De a kiszállás... az durva. Az a 

legrosszabb, amikor beléd ivódik egy mozdulat, aztán később meg már nem használhatod. A kettes 

kajakból virgoncan pattogtunk ki – de az 68 centi széles volt. A mostani kajak viszont 59 – és ennyi 

elég is ahhoz, hogy ugyanazzal a mozdulattal próbálkozva ötből négyszer beborulok. 

 

Nej fogadkozott, hogy mutat egy tuti módszert. Beült. Aztán kidugta először az egyik lábát, aztán a 

másikat... majd beborult a vízbe. 

- Ezt már ismerem – fanyalogtam – nekem ez sokkal egyszerűbben is megy. 

De legalább meg tudtam neki mutatni, hogyan lehet gyorsan kiborítani a vizet a kajakból. 

Becsületére legyen mondva, többször nem borult ki. Láttam is a módszert: lábak kidobva kétoldalra, 

evezőlapát letámaszt (ez maradt ki az előbb), popsi feltol a hátsó deckre, feláll. 

Kipróbáltam. Beül. Lábak... beszorultak. Aki a génjeimet tervezte, még csak nem is hallott olyasmiről, 

hogy rugalmasság, meg hajlékonyság. Ellenben kötött izmot, azt pakolt fel rendesen. Hátranyomtam 

magam. A jobb lábamat végül kigyüszmékeltem, de az utolsó pár centinél már a lábujaimmal sétáltam 



fel a beülő szélén. Aztán jött volna a másik. De nem jött. Az végképp beszorult. Megpróbáltam így 

kiszállni. Beborultam. 

- Ez se rossz – kommentálta a Kedves. 

Aztán egyszer sikerült. De ekkor már a hátammal felfeküdtem a hátsó deckre, ami nagyon jó 

előkészítő lépés az eszkimó fordulóhoz, de a Kodiak magas pereme miatt elmondhatatlan 

fájdalommal járt. 

- Hát, nem ez lesz a kedvenc módszerem – csóváltam a fejemet. Végül megpróbáltam összekombinálni 

a két nem működő metódust. Az egyik lábamat – miután felfedeztem a lábujjsétáltatós technikát – 

viszonylag simán ki tudtam tenni. Letámasztottam a lapátot, magam alá húztam a benti lábamat, 

kirúgtam magam és a kinti lábamon egyensúlyozva, fél lábon felálltam. Háromból háromszor sikerült, 

így a gyakorlatot teljesítettnek nyilvánítottam. Mehettünk evezni. 

 

Először a zsilipet néztük meg. Egyszer majd, ha nagyok leszünk, úgyis körbeevezzük a Csepel-

szigetet, ahhoz viszont ismerni kell az ilyen körülményes műtárgyakat. Némileg lelombozó volt a 

bejáratnál a ‘Csónakoknak életveszélyes!’ tábla. Ha egy stabil csónakhoz így viszonyulnak, akkor 

hogyan megyünk mi itt át kajakkal? De ez legyen a jövő problémája. 

 

Kicsit csavarogtunk a zsilip környékén. Én eddig is kedveltem az RSD-t, de ez a rész hamar a 

szívembe lopta magát. A folyó itt gyakorlatilag tóvá szélesedik, van benne egy kis sziget is, kedves 

üdülőházak sorakoznak a partokon, van szabadstrand, tényleg jó hely. (Az infrastruktúra mondjuk 

még nem az igazi, a strand mellett ugyan van egy kis bolt, felvilágosult eladó csajszival (Bontsam is 

egyből a sört? – kérdezte, amint kivettem egyet a hűtőből), de klotyi, az nem nagyon akadt. Volt egy 

kézmosó nélküli fülke, jó messze, zárhatatlan ajtóval, hááát...) 

 

Elindultunk felfelé. A Google Earth alapján úgy képzeltem, hogy kellemetlen, sivár utunk lesz, 

mindkét oldalon szántófölddel. Nos, ezek voltak is, de a folyó mindkét oldalán a vízparti házak, a 

házak növényzete, az apró ligetek, jegenyék eltakarták a látványt. Így, ha nem leskelődtünk sokat, 

akkor azzal az illúzióval tudtunk haladni a folyón, hogy mind a két oldalon erdők és széles 

nyaralóövezetek szegélyezik a partokat. 

 

Nem terveztünk nagy utat. Gondoltuk, felevezünk Dömsödig, aztán megnézzük közelről a települést, 

el is hagyjuk (könnyen beszélek, a falu nem tud mozogni) – és ha minden jól megy, felmegyünk a 

Körzátonyig. (Mely minden ellenkező híresztelés hatására egy hosszú, keskeny, szilvamag alakú 

sziget.) Ez 34 kilométer lett volna. Fenntartásaim nyilván voltak. Mindketten régen eveztünk. A nap 

úgy sütött, hogy kis híján ránk olvadt a polietilén. Nejnek ez egyébként is sok lett volna, soha nem 

evezett még ennyit egyfolytában. A szél pedig, az a szél, ami eddig mindig fújt a folyó közepén, ma 

szabadnapot vett ki. 

Aztán az lett, ami reálisan várható volt. Dömsödről még kimentünk, de a Somlyósziget már kifogott 

rajtunk. Nagyjából ott fordultunk meg, ahol a múltkori kerékpáros kiránduláson defektet kaptam. 

 

Egy gyors ebéd a vízen, aztán elindultunk visszafelé. Szerencsére innen már lejtett a pálya, a sodrás 

velünk volt. (Még ha nem is dobott olyan sokat, de azért csak jobban lobogott a hajam lefelé.) Itt el is 

váltak az útjaink, én egy kicsit nagyobb tempóra kapcsoltam, Nej pedig az életéért küzdött. De 

tudtam, hogy ügyes gyerek, itt még ő sem tud eltévedni, csak megérkezik egyszer. 

 

Na, a megérkezés, az kiábrándítóra sikeredett. Gondoltam, birtokomban van a tuti módszer, besiklok 

a fürdőzők közé és elegánsan kilépek a kajakból. Aha. Besiklottam. Kiszenvedtem az egyik lábamat. A 

kajak persze elindult a másik irányba, én pedig félig kilógva próbáltam az evezőlapáttal 

visszatoszigálni magamat. Ekkor már az összes kisgyerek – na meg a hozzájuk tartozó szülök is – 

engem néztek. (- Anyu, mit csinál a bácsi? – Nem tudom kislányom. Lehet, hogy ki akar szállni?) Itt 

jött volna az a mozdulat, hogy a benti lábamat magam alá húzom és elrúgom magamat – csak éppen a 



benti talpam, ahogy megmozdítottam a négyórás üldögélés után, begörcsölt. Annyira fájt, hogy 

legszívesebben felkiáltottam volna, de ekkor kapott el egy adag parlagfű és csak tüsszögtem. Ordítva. 

Végül egy gyors mozdulattal kisiklattam a kajakot a partra, a sóderen szépen felfeküdt és kiléptem 

belőle. Lemostam az arcomról a pollent, kihúztam a kajakot és ugyanazzal a lendülettel bementem a 

boltba sörért. Azért lássák, hogy férfiemberrel van dolguk. 

 

Nej egy kisebb örökkévalósággal később érkezett meg, szerencsére addigra elcsitultak az érkezésem 

verte hullámok. Felpakoltuk a kajakokat, a leányzó a sörösüveg láttán rögtön levonta a következtetést, 

miszerint ő vezet haza. 

 

Dömsöd felé borzasztóan vacak, egysávosnak is alig nevezhető út visz. Messziről láttuk, hogy jön egy 

autó szemben. 

- Mit csináljak? – tette fel Nej a kérdést a közönségnek. 

Padka alig, jelzőoszlopok sűrűn. 

- Nézdd csak, ott hiányzik egy oszlop, ha lelassítasz, akkor pont azon a szakaszon találkozunk velük. 

Lehúzódsz, ők is lehúzódnak és elférünk. 

Lehúzódtunk. Ők nem. Azért elfértünk, de szorosan. 

- Nem húzódtak le – nézett rám Nej vádlón. 

- Ja. De nő vezetett. 

Nej arca egy merő kérdőjellé változott. 

- Úgy értettem, hogy abban a kocsiban csak nők ültek. Nem volt ott senki, aki el tudta volna nekik 

mondani a helyes stratégiát. 

A kérdőjel immár szikrákat is szórt. 

- Izé, jól érzem, hogy ez volt az a magyarázat, mely tisztázta ugyan a helyzetet, de attól az még 

rosszabb lett? – tettem néhány tapogató lépést. 

Ezt már Nej sem bírta vigyorgás nélkül. 

- Jól. De már megszoktam. 

 

Aztán hazakocogtunk. Itthon lemértem, gyakorlatilag 25 kilométer volt a túra. Nem sok, de a 

körülményeket figyelembe véve, nem is kevés. Az tény, hogy mindketten rendesen elfáradtunk, tehát 

a foglalkozás elérte a célját. 

 



 
 

 

Hajnali kelés szombaton Egerben. Mikor fogom vajon utolérni magamat alvásban? Nem ezen a héten, 

az biztos. Ha jó az idő, akkor a Tátrában kötelező a koránkelés. 

Néhány apróság beszerzése a Teszkóban, tankolás, majd irány a kalandok: Lengyel-Tátra. 

Szállás a korábban jól bevált, egykori kábelfelvonó állomásnál, Zakopane és Kuznice között. Olcsó, jó 

helyen van, gyönyörű a telep. A házak egy kicsit egyszerűek belülről, de nekem nagyon bejön az öreg 

faházak hangulata. 

 

Veteránautó találkozó Szilvásváradon. Biztosan nagy buli lehetett. A veteránautók, motorok 

felvonulása még nagyobb. Csak éppen amikor az egész bagázs előtted vánszorog a Bükkben, ahol egy 

autót is képtelenség megelőzni, nemhogy ekkora konvojokat... az már kevésbé felemelő élmény. De 

még az út elején voltunk, nem mérgelődtünk. Lelkesen integettem minden dinoszaurusznak, amikor 

előztem. 

 

Teszkó Tornalján. Ipari mennyiségű (>50) műzlicsoki, egy tálca sör, Kofola. 

 

Sárga benzinkút Rozsnyó előtt. Istenem, hányszor lehánytuk, letojtuk, lepisiltük már ezt a helyet. De 

mit csináljunk, közel távol itt van egyedül út melletti klotyi. 

 

Aztán a kanyarokban a sör kiborult, az egyik doboz ráadásul ki is lyukadt. Pakolásnál kénytelen 

voltam külön kezelni. (Értsd, felbontani, aztán minden cucc megfogása előtt jót húzni belőle. A 

gondnok érdeklődve figyelte.) Viszonylag hamar kiderült, hogy ketten sem tudunk egy fordulóval 

felcuccolni a borzasztó távoli faházhoz. Ehej uhnyem. Magunkra aggattunk mindent, amit tudtunk és 

elindultam a fűben. Nem, nem a kijelölt úton, mert az nagyot került. Mentünk, mentünk, majd amikor 

a híd előtt visszaértünk az útra, láttuk, hogy a gondnok már vár bennünket. Ajjaj. 

Amikor találkoztunk, eljátszottam neki, hogy borzasztó nehéz csomagjaink vannak (nem kellett nagy 

színészi teljesítmény), alig bírom, ezért és csak ezért jöttünk most a fűben, igérem, máskor soha nem 

fog előfordulni. A hapi diszkréten belepillantott a nagy teszkós szatyorba, amelyikből szószerint 

kidagadt a 23 doboz sör, aztán elvigyorodott. Kész. Mostantól én leszek Józef Śör, Magyarországról. 

 

A pakolással nem foglalkoztunk sokat. Küzdöttem egy kicsit az álmosággal, végül összekaptuk 

magunkat és bementünk a városba. Eredetileg mára a Gubalowka megmászása lett volna a bevezető 

túra, de aztán számoltunk, számolgattunk és az jött ki, hogy ez már nem fér bele a napba. 

 

Így nagyon kényelmesen felderítettük a környéket (kocsmák, bolt), besétáltunk a piacig, ráérősen 

megnéztünk mindent, visszafelé ettünk sült kolbászt, ittunk hozzá sört, na meg persze a sétálóutca 

sajtállomásainál mindig vettünk egy-egy apró sajtot, hogy folyamatosan legyen mit rágcsálnunk... 

szóval kellemesen elütöttük a napot. 

 

Amerikai gyakorlónadrág, amerikai gyakorlósapka, surranó jellegű túrabakancs. Na, az biztos, hogy 

így nem fog senki sem rámismerni a városban. (Csók a két olvasónak, akik váratlanul rámköszöntek a 

Westendben.:) 

 

Ahogy mentünk befelé a városba, Nej rácsodálkozott egy gyönyörűen faragott kerítésoszlopra. 

- Ez gyönyörű! 

- Tényleg szép. 



- De nézdd meg a többit is! 

- Igen. Tudod errefelé tíz hónap a tél, hosszúak az esték, valamit csak csinálni kell. Aztán 

kézimunkáznak. 

 

A piacnál toronydaru, bungee felirattal. Pont ment is felfelé a kosár, gondoltuk, egy halálugrást 

megnézünk. De csak városnézésre fizettek be. 

 

A piacon érdekes plüssbaba. Gyakorlatilag plüssbirkát mindenhol lehetett kapni, de egy helyen 

összerakták a mosolygós gorálbácsi babát egy mosolygós birkababával, ahogy átölelik egymást. 

- És ez? – kérdezte Nej. 

- Tudod, hosszúak a téli éjszakák – kezdtem bele, de mindketten elröhögtük a befejezést. 

 

Nejnek megmutattam lentről a Giewont-ot. Elszürkülés után elfehéredés. Láttam rajta, hogy az agya 

egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy egyik nap ott leszünk fent, a szikla tetején, a 

keresztnél. 

 

Zakopane nagytemplom. Voltunk már bent? Nem. Akkor nosza. 

Éppen mise volt. Mindenki állt. Mi is. A pap bejelentette: mindenki fogjon kezet a közelében lévőkkel. 

Megmarkoltuk egymást Nejjel. Pap szólt, hogy boruljunk térdre. Na ez volt az a rész a társasjátékban, 

ahol kiszálltunk. 

 

Túrabot méretű kolbászok, gusztusos csülkök, mámorítóan illatozó sajtok mindenütt. Mindez úgy, 

hogy a múlt heti natív vajas kaland nem csak gyomorégést okozott, hanem visszalökött egy másfél 

évvel ezelőtti állapotba, melyből csak egy durva gyógyszer hosszan tartó szedésével tudtam kijönni. 

Miközben idén júniusban abbahagytam a gyógyszer szedését és nagyon örültem neki, hogy nincs rá 

szükségem. A vaj óta lenne. De nincs. Mármint gyógyszer. Mivel csak itt, Zakopaneban logikáztam ki, 

hogy ez nem múló fájdalom, hanem tartós viszaesés, így gyógyszert nem is hoztam. Nincs alternatíva, 

muszáj lesz meggyógyulnom. Valószínűleg segíteni fog, hogy a tervek szerint többször pusztán az 

életemért fogok harcolni. 

 

 

Távolság: 20 km. 

Szint: 600 m. 

Időtartam: 7 óra. 

 

Vacak ébredés. A sav teljesen szétmarta a torkomat, a nyelőcsövemet meg az ínyemet. Meglehetősen 

indignáltan gondoltam vissza, hogy szándékosan azért nem raktam be a gyógyszert, nehogy 

visszaszokjak rá. Most kénytelen voltam reggelire betolni egy sört. (Ne vigyorogj, tényleg használ. 

Egyrészt valahogy felszívja a savat, másrészt ellazít. Az idegeskedéstől, görcsöléstől összeszűkül a 

gyomor, attól meg szószerint felspriccel a nyelőcsőbe a sav. Csak arra kell vigyázni, hogy gyenge sör 

legyen, de a Táncos pont jó.) 

 

Amikor pakoltam a túrazsákot, akkor vettem észre egy gyanús kitüremkedést az egyik zsebnél. 

Belenyúltam – és meglett a féléve elveszettnek hitt evezőrögzítő madzagom. Ez egyrészt jó hír, mert 

végre meglett, másrészt pedig Libazzoli is megnyugodhat, még a tátrai gyalogtúrára is hoztam 

magammal evezős kötelet. 

 

Mára a Halastavat terveztük és a fölötte fekvő Tengerszem tavat. Nem egy nagyívű kezdés, 

elismerem, de okom volt rá. Ugyanis vasárnap van, a meteorológia szerint pedig gyönyörű, napos idő 



várható. Szeptemberben ilyenkor felborul Lengyelország, aki mozogni képes, az mind beleveti magát 

a Tátrába. (Meg aki nem, az is. Egy csomó rokkantkocsit láttunk az úton.) Viszont ha már úgyis tömeg 

lesz mindenhol, akkor menjünk oda, ahol egyébként is tömeg szokott lenni. Ez a Halastó (Morskie 

Oko.) 

 

Öcsémnek volt régebben egy ideillő mondása. Többször is kijelentette, hogy csak esős napon fog 

megházasodni. Esőben nem jó horgászni és ha úgyis el van rontva a napja, akkor már legyen 

teljesen. 

 

Reggel óriási volt a kisértés. Ma még nem kellett volna nagyon korán kelnünk, hiszen tökmindegy, 

hogy nyolcra, vagy kilencre érünk oda, a tömeg már ott van. (Ha 6-kor kelünk, 7-kor indulunk, 8-ra 

leszünk Lysa Polanában.) Másrészt viszont ez a főpróba. Ma még épek vagyunk, nem gyötört el az 

előző napi túra. Ha most sem tudunk kimászni sötétben az ágyból, akkor mi lesz a héten? Szóval 

fölkeltünk, de elég zombisra sikerült a készülődés. 

 

Öltözködés. Fehér, hosszúszárú zokni, majdnem harisnya. Hozzá fekete térdszorító. Fent 

testhezsímuló, csillogó fekete lycra felső. Nej szerint a teljes sikerhez már csak a tegnap látott 

"szabadítsd ki a kismadarat" grafikájú boxeralsó hiányzik. 

 

A megérzés a tömegről... bejött. Sőt, a valóság túl is teljesítette. Mint a Westendben délután négykor. 

 

A túraút időnként rövidít, bemegy az erdőbe, felteker a sziklákon. A betonút meg inkább tekereg a 

hegyoldalban. Ezen mennek a lovaskocsik. 

Mi a lovakkal vagyunk. 

Van, akit megelőztünk – és vannak, nem is kevesen, akik futottak felfele. Pedig a Superman trikó 

rajtam van. 

 

Némi kinlódás a felszereléssel. A térdszorító makacsul lecsúszik, ami elég hülye dolog a részéről, 

hiszen ha szorítana, akkor nem tudna csúszni. A nadrág viszont annál inkább, mivel a gyomrom és a 

fokozott refluxtevékenység miatt nem merem megszorítani az övet. Lehet, hogy kívülről igazi 

turistának nézek ki, de belülről úgy érzem magam, mint akin csak az akarat tartja egyben a ruhát. 

 

Jó tempóban, megállás nélkül feltekertünk... a táv 95%-áig. Csakhogy ott volt egy bisztró, csapolt 

sörrel. Meg asztalok, meg legfőképpen székek és árnyék. Úgy leültünk, mint a kiszúrt lufik. Senkit 

nem érdekelt, hogy innen már csak 10 perc a Halastó, senkit nem érdekelt, milyen gyönyörű lesz a 

látvány. Nagy az a hegy, nem szalad el. 

 

Ja, és amin nem kicsit akadtam ki: szinte végigtüsszögtem az utat. Meg egyébként tegnap a zakopanei 

sétát is. Nem arról volt szó, hogy fel kell menni a hegyekbe, ott már nem él meg a parlagfű? 

 

Felértünk, és ahogy számítottam is rá: a Halastó turistaháznál minden négyzetcentiért küzdeni kellett. 

Nem is maradtunk sokat, Nejnek meséltem a környező hegyekről (a Rysy-ről különösen sokat), 

elmutogattam, merre fogunk menni... aztán már mentünk is. 

 

A tóparti út furán keverte a hangulatokat: időnként úgy éreztük, hogy egy tengerszem partján járunk, 

időnként meg úgy, hogy egy tengerén. 

 

Húsz perc séta után elérkezett az igazság pillanata. Igaz, eddig is jöttünk felfelé, szépen: 400 méter 

szintet, 9 kilométer hosszú úton. Na, itt viszont kaptunk 200 méter szintet 500 méter úton, míg 

felmegyünk a fentebb lévő Tengerszem tóig. A tüdőmet csak azért nem köptem ki, mert akkora tömeg 

volt, hogy szégyelltem volna. Szikláról sziklára, egyre meredekebben, tűző napon. Kész szerencse, 



hogy az eddigi mászkálások során megtanultam, soha nem nézünk felfelé, hogy mennyi van még 

hátra – ez ugyanis elmondhatatlanul demotiváló. Lehajtott fejjel, lehetőleg egyenletes tempóban 

darálni kell felfelé. Így is történt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy fent vagyok, nem sokkal később 

pedig Nej is belihegett. (Amióta fut a csajszi, meglepően jól bírja.) 

 

Mivel tulajdonképpen itt volt vége a napnak (még ha pont dél is volt), nagyon ráértünk. Bemutattam 

egymásnak Nejt és a Rysy-t. Ebédeltünk, üresre ittük a vizes palackokat, kifeküdtünk a napra. 

Pontosabban én inkább elmászkáltam fényképezgetni. 

 

Ritka nagy szerencsém volt, kifogtam egy fanatikus párt. Egy ifjú házaspár feljött, ide, a Tengerszem 

tóhoz, esküvői fotókat nyomni. Beöltözve. Ahogy kell. A nő fehér esküvői ruhában, a hapi 

szmokingban. Pusztán annyi disszonancia rontotta a képet, hogy a lányon a tüll ruha alatt 

túrabakancs vigyorgott. Mondhatnád, hogy oké, azért ez a minimum. Én viszont megjegyezném, hogy 

felfelé láttunk túrázót strandpapucsban is menni. 

 

Vagy egy órát hesszoltunk fent, aztán elindultunk lefelé. Egy csomószor leírtam már itt, de mindig 

vannak újak: szóval a szerepek egyáltalán nem úgy vannak leosztva, hogy felfelé menet szar, lefelé 

menet jó. Sokkal inkább úgy, hogy mind felfelé, mind lefelé szar. Még konkrétabban: felfelé szar, lefelé 

fáj. De túrázni egyébként jó. 

 

Láttam, hogy Nej nem túl bátran kezeli a túrabotot. 

- Kicsim, nézdd meg a végét. Ez a hegy korundból van, igazán nem kell félteni. Nyugodtan 

támaszkodhatsz vele sziklára is. 

- Kösz. 

Aztán mentünk egy kicsit, majd úgy éreztem, hogy árnyalni kell a szituációt. 

- Viszont az, hogy korund, az még nem jelenti azt, hogy bele is fog mélyedni a sziklába. Annyira a 

szikla is kemény. 

Furcsa nézés. 

 

Természetesen nem korund, hanem wolfram-karbid. Én vagyok a figyelmetlen. De így vonult be 

a családi legendáriumba. 

 

Nyilván lefelé is tömeg, lassú haladás, várakozások. Egyszer be is durrant az agyam és kihasználva 

egy lyukat, nagyot vágtáztam lefelé a hegyről. Nej csak jóval később ért le, neki a vágtázás még nem 

annyira megy. 

 

Visszafelé a másik oldalon kerültük a Halastavat, és ha lehet azt mondani, még sokkal több ember 

töltötte be a völgyet. Immár nem csak a menedékház közelében érte el a népsűrűség a hetes buszét, de 

a tó körüli utakon is. Valahogy átharcoltuk magunkat rajtuk, a turistaházat meg se próbáltuk 

megközelíteni, mentünk lefelé, a negyedórára lévő kocsmába. Itt teljes karbantartás történt: vécé is 

volt, meg sör is. Sőt, Nejnek fagyi is. 

A felfrissülést egy dolog árnyalta csak: a közel két óra unalmas séta lefelé a műúton. 

Elindultunk. 

- Az az én bajom, hogy a mozgáskoordinációm még nem az igazi – elemezte a teljesítményét 

menetközben Nej. 

- Gyakorolsz, és meglesz. Ezzel ne foglalkozz túl sokat – vigasztaltam. 

- A túrabot is inkább csak útban van, mint segít. 

- Majd ráérzel. Sokáig én se szerettem, aztán megtanultam használni. 

- Jó neked. 

- Annyira nem. Nekem a vitálkapacitásommal van baj. 

- ? 



- Nem bírok annyi oxigént odajuttatni az izmaimhoz, amennyi kellene nekik. Erős vagyok, izmos 

vagyok, de cseszhetem, mert az izmok oxigén nélkül nem tudnak dolgozni. Nem elég széles a 

mellkasom. Látod, neked ezzel nincs problémád, elég széles, különösen elől... Aú! 

- Ha több oxigén kell, akkor szokj le a cigiről! 

- 11 éve leszoktam. 

- Akarom mondani, a szivarról. 

- Nem tüdőzöm le. 

- Akkor ússzál! 

- Szoktam. 

- Kerékpározz! 

- Szoktam. 

- Fussál! 

- Mint az állatok? 

Szótlanul sétáltunk pár métert. 

- És mi van, ha a sör javítja a vitálkapacitást? – vetettem fel bátortalanul. 

- Hülyeség. 

- De egy próbát megér, nem? 

 

Egy izompacsirta vetkőzött az úton, húzta le a pólóját. Gyönyörű felsőtest, keresztizmok, 

harántizmok, kockahas. Vállon tetoválás. Élvezte, hogy mindenki őt nézi. Odaadta a pólóját a 

barátnőjének, aki visszakérdezett valamit. A srác válaszolt. 

- Jé, beszélni is tud? – szólalt meg bennem a kisördög. 

 

Láttam, hogy Nejt furdallja valami. 

- Nosza, mondjad, ne kímélj! 

- Tudod, fönt, amikor a korundot magyaráztad... 

- Igen? 

- Azért annyira nem kellett volna hülyének nézzél, hogy azt is elmagyarázd, miszerint a korund nem 

mélyed bele a sziklába. 

- Hmm. Lehet. De én úgy vagyok, hogy inkább nézzenek hülyének, de nem szívesen adok félreérthető 

információt. 

- Aha. Akkor vegyük úgy, hogy ez megtörtént. 

 

Nem hittem volna, de egyszer elértük a parkolót. A többezer egyéb turistával együtt. Zakopane ide 18 

kilométerre van. A távot 40-nel tettük meg. Nej bele is horpasztott egy alvásba, én csak úgy 

tízméterenként hunytam le a szememet. Hihetetlen sokára érkeztünk haza. 

Itthon nem vacakoltunk sokat, szerelvényigazítás, klotyi, aztán irány a kocsma. A Rondó sarkán van 

egy teraszos faház, ott ültünk le. Persze, megint tömeg, a csapolt Táncos elfogyott, szerencsére volt 

üveges, igaz, kétszer annyiért, mint a száz méterre lévő boltban, de ez most egyáltalán nem számított. 

A sült kolbász pazar volt. Igaz, ugyanannyiért adták, mint a belvárosban, de micsoda különbség volt a 

két étel között! A belvárosban egy papírtálcán kaptunk egy kolbászt, egy adag mustárt és egy szelet 

kenyeret. Itt viszont ropogós mákos zsemle járt mellé, tányér, és a tányéron kecsap, mustár, csemege 

uborka, paradicsom, paprika, káposzta. Egész nap alig ettünk valamit, ennek ellenére teljesen 

jóllaktam a vacsival. 

 

Aztán hazafelé bolt. 

A gondnok tegnap látta, hogy sört iszok pakolás közben, majd azt is látta, hogy az 5 napra felcígöltem 

egy teszkós raffiaszatyrot, tele sörrel. Azóta pedig naponta látja, hogy a boltból rendre felhozok egy-

egy négyes zsugor Táncost, meg mellé néhány helyi különlegességet. Építem az imidzsemet. 



Ma belenyúltam valami ritka szar sörbe. Az a neve, hogy Warka és 2 zlotyért adták. Gondoltam, 

kipróbálom. Kár volt. Csak utólag jutott eszembe, hogy tőlem pont 2 zlotyt kértek a hegyen, amikor 

pisilni mentem. Gyanús. 

 

 

Távolság: 13 km. 

Szint: 800 m. 

Időtartam: 6 óra 

 

Ma reggel már nem égett a gyomrom. Valószínűleg a tegnapi szépszámú sör is besegített. Ha az 

egészségről van szó, nem rettenek vissza semmitől. 

 

A meteorológia mára felhős, borongós időt jósolt, így a Murowaniec túrát vettük elő a készletből. 

Ehhez képest reggel úgy sütött a nap, hogy kis híján elfolytunk a kövek között. Hamar le is került egy 

réteg híján az összes ruha. Nyolc óra körül értünk Kuznicére. A pénztár előtt már ekkor hosszú sor 

állt. Feljegyeztem. Ha a gerincre akarunk menni, még ennél is korábban kell jönnünk. 

Rácsatlakoztunk a sárga ösvényre. (Csak szólok, hátha esetleg valaki félreérti: nem, az ösvény nem 

volt sárga, csak a fákra festett jelzés. Köszönöm.) Tudni kell, hogy alapvetően két út van, a sárga 

nagyon sokáig csak téblábol egy völgyben, szintemelkedés alig, aztán észbekap és veszettül elkezd 

emelkedni a hegy tetejéhez. A konkurrens útvonal, a kék ösvény (igen, ugye tudod) ezzel szemben 

jómunkásemberként rögtön emelkedik, így nem is lesz igazán meredek, míg felér a hegy tetejére. 

Ebből következően felfelé célszerű a sárgát, lefelé pedig a kéket használni. 

Mit mondjak? Amikor tekertünk fel a piszok meredek sárgán, isten napsugara veszettül sütött ránk 

(voltak apácák is), én pedig komolyan elgondolkodtam, hogy talán jobb lett volna mára tenni a 

gerinctúrát. 

 

Mentünk, mentünk felfelé. Aztán szuszogó pihenő. 

- Te, mi is lesz ennek a tetején? – érdeklődött Nej. 

- Inflexiós pont. 

 

Durva. Kilenckor már találkoztunk lefelé jövőkkel. Amikor felvonó csak 8.30-tól van, tehát a csókák 

valamikor hajnalban mentek fel, és most jönnek le. Jönnek? Van, aki fut. 

 

Egy pontról be lehetett látni a teljes völgyet, látszott a túloldalon a konkurrens kék út is. 

- Ez egy kicsit a Grand Canyonra emlékeztet – fordultam Nejhez. 

- Szép lehetett – bólintott – Jut eszembe, miért mondtad azt a múltkor, hogy mi már sohasem jutunk ki 

Amerikába? 

- Miért? Mennyi esélyünk van? Még hat évig kell küzdenünk, hónapról hónapra a 

törlesztőrészletünkkel. Remény sincs sem arra, hogy az ország sorsa jobbra fordul, sem arra, hogy a 

miénk. Felejtsük el. 

- De arra még emlékszel, hogy beígértél nekem egy kirándulást az Öt-tónál? 

- Kérésed parancs. Itt van a völgy fél nap járásra, akár indulhatunk is. 

- Nem, nem arra gondoltam! 

- Ja, akkor tessék pontosan fogalmazni. Az Öt-tó itt van, az amerikai tavakat viszont Nagy-tavaknak 

hívják. 

 

Egy hosszú, meredek kaptató után bevártam Nejt. A lihegését már messziről lehetett hallani. Végül 

megérkezett. Akkorákat harapott a levegőből, hogy alig maradt másnak a környéken. 



- Úgy látom, mégsem olyan nagy a tüdőd, mint ahogy gondoltam – vetettem oda társalkodó 

hangnemben. 

- Vigyázz, mert seggbeszúrlak a túrabotommal! 

- Melyikkel, a korundos végűvel? 

- Azzal! 

 

Fél tizenegy körül értünk fel a Murowaniec turistaházhoz. Bementem sört venni... és mire kijöttem, 

valaki leverte a világítást. Egy sűrű, sötét felhő – a fene tudja honnan jött, pár perccel korábban még 

sehol sem volt – betakarta a Sasok Útját, a Swinicát és a Gáspár-csúcsot. Azaz gyakorlatilag körbe az 

összes nagy hegyet. Majd pár perccel később a nap is eltűnt, és késő délutánig nem is láttuk. 

Úgy látszik, a meteorológia csak most ébredt fel és gyorsan korrigálta az időjárást az előrejelzésükhöz. 

 

Sör, narancslé, műzlicsoki – és már mentünk is tovább a Fekete-tóhoz. (Ezekkel vigyázni kell, rengeteg 

Fekete-tó van a Tátrában. Ennek a teljes neve speciel Gasienica-Fekete-tó.) 

Ahogy felvettük a zsákokat, félhangosan felkiáltottam: 

- Akkor irány a Zawrat! 

Erre Nej elkezdett röhögni. 

- Mit röhögsz, te szerencsétlen – csaptam a fejemhez – Valami respektet akartam kicsiholni az 

érzéketlen tömegből, erre elrontod. 

 

Jó félóra alatt fent voltunk a tónál. Leültünk, nézegettük. Szép volt. Még úgy is, hogy a felhősapka 

teljesen betakarta körben a Sasok Útját. 

- Megnézzük akkor a Fagyott-tavat? – érdeklődtem. 

- Ez volt az a picike a térképen? 

- Igen. 

- Hát, tudod, az ilyen kicsikre én már nem gerjedek. Egyébként hol lehet? 

- Ott – mutattam a Zawrat felé – Kábé 180 méter szint. 

- Akkor ezt meg is dumáltuk. 

Lecuccoltunk egy sziklához, kényelmesen megebédeltünk. 

- Azért piszkosul mázlisták vagyunk – jegyezte meg két harapás közben Nej. 

- Mert? 

- Hány ember mondhatja el magáról, hogy ilyen gyönyörű környezetben ebédel? 

 

Ebéd után visszaindultunk. A dombról lefelé rámutattam egy anyukára, aki hátán cipelte a fiát. 

- Látod, így utaznak a főnökök. Nosza, vegyél fel te is a hátadra! 

- Meghülyültél? Teljesen kilapítanál. Meg egyébként is, nem vagy már gyerek! 

- Nem? Hát nem te szoktad mondogatni, hogy még nem nőtt be a fejem lágya? 

- Ja, persze, de... 

- Szóval mondtad. Akkor tessék leguggolni! 

 

Murowaniecnél ittam még egy sört, megettük a maradék szendvicset, majd hazaindultunk. Az 

elágazás után a kéken. Az útról nincs mit írnom, végig közepesen lejtett. 

 

- Te, észrevetted, hogy az előbb megelőztünk egy párt? – kérdeztem Nejtől az út vége felé. 

- Nem mondod? 

- De. Igaz, a nő csípőficamos volt. 

- Naa! 

- Tényleg. De akkor is, kijött a versenypályára, mi pedig leelőztük. Ez a lényeg. 

 



Kuznicénél még végignéztük Awit Szubert archív tátrai képeit, lesétáltunk a Golgotát túl szószerint 

vevő feszület mellett és már itthon is voltunk. Félóra ejtőzés, majd elindultunk a jól megérdemelt 

kolbászunkhoz. 

Leültünk, én pedig az étlappal a kezemben bementem rendelni. Úgy terveztük, hogy először eszünk 

egy céklalevest, majd Nej egy spenóttal töltött tésztát, én pedig – egy életem, egy halálom – egy 

csülköt. A céklaleves kicsit necces volt az étlapon, kicsit megnyomták a ceruzát: lehetett kapni 13 meg 

23 zlotyért (900/1600 forint). Az olcsóbbat választottuk. Leadtam a rendelést, kiderült, hogy csülök 

nincs, kértem helyette a tegnapi kolbászt, fizettem. Egy idő után megjelent a pincér csajszi a 

kerthelyiségben és kihozott egy petrence kaját. Eleve három adag evőeszközzel. El sem tudta képzelni, 

hogy ennél kevesebb ember rendelt ennyi ételt. És ekkor még nem is volt ott a tálcán a spenótos tészta, 

csak a kolbász, és... két nagy tányér étel. Kiderült, hogy a céklalevest önmagában nem adják, hanem 

adnak két hatalmas méretű fasírtrudat, melyet belesütöttek valami tésztába és emellé járt egy-egy 

bögre forró céklaleves. Csak ezzel a kajával degeszre tudtuk volna enni magunkat – és akkor ott volt 

még a kolbászom. Nej nem kapta meg a tésztáját. 

- Fogsz reklamálni, hogy nem kaptál tésztát? – néztem át a kajahalom fölött az asztal túloldalára. 

- Isten ments. 

Éppen befejeztük a levest, amikor megjelent a pincér leányzó és egy malomkeréken kihozott egy 

hatalmas tál spenóttal töltött tésztát. Nej felnyögött. 

Gargantuai zabálás volt. Végül megettem a kolbászt, de a hozzáadott kísérő ételekből már jóval több 

megmaradt, mint tegnap. Nej a spenótos tésztának körülbelül 40%-át ette meg, de ekkor már a fülén 

csorgott ki a fehér massza. Én pedig nem győztem hálálkodni, hogy nem volt csülök, mert akkor ott 

haltam volna meg. 

Kis híján így is. Még elszenvedtük magunkat a boltba. 

- Látod, így kell boltba menni! – hívtam föl Nej figyelmét. 

- Hogyan? 

- Hogy majd kipukkadsz. Hogy hányinger tör rád, ha csak kajára gondolsz. Ilyenkor biztosan nem 

veszel meg semmi hülyeséget. 

- Miért, most mit is akarunk venni? 

- Például sört... 

 

Hazafelé az egyik magánháznál voltak kirakva fényképek dunajeci tutajozásról. 

- Gyere, nézzük meg, hogyan is néz ki – invitáltam közelebb Nejt – Aha, szóval ilyen hosszanti 

darabokból áll a tutaj, keresztben vannak a padok, itt pedig evez a gorál és közben szórakoztatja a 

közönséget. 

- Birka lesz? – vetette közbe Nej. 

Mindkettőnkből egyszerre robbant ki a röhögés. 

- Basszus, most képzeld el, hogy ott van az az ingatag tutaj, a gorál meg érzelmesen átöleli a birkát, 

majd mögékerül... 

- Basszus, hogyan fogunk így tutajozni holnapután? Meglátom a gorált és beszédülök a röhögéstől a 

folyóba! 

 

Hazaértünk, ledobtuk az összes felesleges ruhát, majd nagy nyögések között kiterültünk az ágyban. Jó 

egy óra eltelt, mire nekiálltam feldolgozni a napi élményadagot. Először a képeket másoltam fel a 

netbookra. 

- Nézd már, ezen a képen egészen slank vagy! – hívtam oda Nejt. 

- Hadd nézzem. 

Nézés, elkedvetlenedés. Hoppá, baj van. 

- Oké, ahogy nézem, van a képen némi optikai csalódás... 

- Mire gondolsz? – Nej hangja vágott, mint a penge. 

- Hát tudod, alapvetően minden fénykép valahol optikai csalódás, hiszen a három dimenziót kell 

belezsúfolnia két.. 



- Gyáva – szögezte le. 

 

 

Szint: 500 m. (De milyen 500!) 

Időtartam: 4,5 óra. 

 

Tudom, unalmas, de hát ilyesmik történnek. Pokoli éjszakám volt, többször ébredtem arra a kemény, 

szúrós, savfelmarásos fájdalomra a torkomban, pedig ravaszul mind a párnát, mind a takarót a fejem 

alá gyűrtem, miközben a lepedővel takaróztam. Reggel nem is mertem sokat enni, pár szem pogácsa, 

meg egy sör. 

 

Indulás előtt adtam egy esélyt az órámnak. Meteorológiai adataim voltak, a faház tengerszint feletti 

magasságát még megnéztem otthon, szépen beállítottam mindent. 

 

Ma egyébként sem lehetett szuttyogni: a felvonó 8.30-kor indul, de 7.30-kor már emberes sor várható a 

pénztárnál. Hat órás ébresztő után 7.10-kor már fent voltunk, ami nagyon jó részidő. És pozíció is, 

kábé 50 ember volt csak előttünk. (Ez elméletileg egy kabin, de felfelé nem tömörítették a népeket, a 

második kabinba szálltunk csak be.) 

Előtte volt egy kis kedélyborzolás a pénztárnál, pont az orrunk előtt csukták be mindkettőt, aztán 

kinyitották, de csak a másikat, végül csak meglett a jegyünk, de ekkor már kezdett bedurranni az 

agyam. Szerencsére a kabinban Midnight Oil szólt (imádom), azon belül is a Beds Are Burning, mely 

egy kegyetlenül jó, dinamizáló zene, pont illik egy ilyen túra elé. Kiszálláskor rakta össze Nej a 

mozaikokat: tábla szerint a retúrjegyes egy óra negyven percet maradhat fent, a jegyen meg az állt, 

hogy 10.40-ig érvényes. Ez azért odaütött, nagyon nem olcsó a jegy, akkor most ellőttünk egy 

kedvezményes lemenő jegyet, miközben délután meg vehetünk egy teljesárút. Pedig a Midnight Oil 

annyira megnyugtatott már. 

 

Verőfényes napsütésben léptünk ki a Gáspár-csúcs végállomás ajtaján. Eh, fenébe a kavarásokkal, 

egész napra szikrázó napsütést igértek, mi pedig itt vagyunk fent, közel kétezer méter magasan a 

gerincen, háromnegyed kilenckor, és egy csomó csúcs várja, hogy felfedezzük. 

 

Gyors pillantás az órára. Szerinte 4200 méter magasan vagyunk. Ja. 1960. Krumpli. 

 

A legelső csúcs, a Beskid kis híján rögtön vízválasztóvá vált. Nej még felszenvedte magát, de már 

igencsak remegett a lába. Sokáig győzködtem és a mai napig sem tudom, hogy végül az hatott-e, hogy 

bénának neveztem, vagy az, hogy felcsillantottam előtte, milyen élményekről marad le. 

Innen egész szépen haladtunk. Mutattam a Liliowe-nál, két évvel ezelőtt hol adtam fel, a ködben, 

esőben és szélben. Aztán jött egy nagyobb vad, a Skrajna Turnia. Ide azért már húzós volt a mászás. 

De ez igazi mélyütés utána ért minket, amikor hirtelen fölénk magasodott a Swinica. Olvastam róla 

már sokat, persze, de valahogy sosem az jött le, hogy mekkora cseszett magas ez a csúcs. Márpedig az. 

A Skrajnáig feltekertünk 150 métert, viszonylag szolíd terepen, aztán jött a Swinica, egy kétszáz méter 

magas, meredek szikla.  

 

- Te, hol lehet erre felmenni? – kérdeztem Nejtől, miután az első döbbenettől szóhoz jutottunk. 

- Nem tudom, és egyre inkább úgy érzem, hogy nem is érdekel. 

- Nézd csak ott! 

- Mit? 

- Azt a pici piros pöttyöt, úgy félúton! Az valószínűleg egy turista. 

- Jézusom. 



- Az lesz az, mert ott van még följebb egy csomó másik pötty is. 

- Ide akarsz engem felvinni? 

- Hát, eredetileg a Zawrat lett volna a cél, de ha most azt mondod, hogy te itt megállsz, akkor nem 

fogok tiltakozni. 

 

Hupp. Már le is ült. 

 

- Jó utat, hegymászó! 

 

Egy kicsit méregettem a hegyet, aztán búcsút intettem Nejnek (puszi nem lesz?!) és nekivágtam. 

Hát, Árpád, egy élmény volt. A turistaút egy ideig még kivehető volt, ahogy másztam felfelé, de aztán 

látszott, hogy az építőknek tele lett a tökük a hegyoldallal. A jeleket még csak felfestegették itt-ott, de 

azt, hogyan jutsz el odáig, rád bízták. És ez még az istenes szakasz volt. Mint korábban is jeleztem, 

hajlamos vagyok a környék összes levegőjét beszívni (miközben ez is kevés), na, ezt itt rendesen elő is 

adtam. Gyűrtem a távot, de közben vörös volt a fejem és hörögtem. 

 

Aztán egy idő után eljött az én terepem. Nej ezt csak úgy hívja, hogy a láncoskurvaanyját, de ebben az 

elnevezésben érződik némi szubjektív hozzállás. Először csak a neccesebb átkötéseknél van ugyanis 

lánc, aztán megjelenik a ferde hegyoldalakon, végül a túraút készítői rájönnek, hogy milyen praktikus 

dolog is ez, egyszerűen befúrják, becsavarják és már kész is, nem kell köveket cipelni, sziklákat vésni. 

A folyamatot a Swinicán gyönyörűen lehetett követni, először csak néhány kósza lánc színezte az utat 

(ezeket nem is használtam), aztán később már csak lánc volt, út nem. Én itt érzem elememben 

magamat. Ha lépcsőszerűen kell felmenni a sziklákon, akkor pár méter szint után már levegőért 

kapkodok. De ha lánc van, akkor elkapom és már szaladok is fel a falon. 

Nos, a vége az lett, hogy a láncos szakaszokon sorra beelőztem azokat, akik szánakozva pislantottak 

rám, amint félreállva levegőért kapkodtam korábban, így gyakorlatilag egyszerre érkeztem fel az 

ismerősökkel. 

Az egyik helyen történt némi baleset. A láncnál nagyon sokan jöttek fentről, én meg nem győztem 

kivárni lent és elindultam felfelé a lánc mellett a sziklán. Elég sokáig fel is jutottam, ott 

megkapaszkodtam egy vékony peremben, egy hasonló vékony peremen álltam – és vártam, hogy 

lemenjenek a láncon a fentről jövők. Azt is kiszasszeroltam, hogy ha lementek, akkor egyszerűen csak 

elrúgom magam a sziklától, a levegőben elkapom a láncot és behúzom magamat a mászós felületre. 

Ja. Lement az utolsó ember, rúgtam volna el magamat... és jött velem a szikla is. Kiderült, hogy az a 

lemez, amit én a hegy szerves részének véltem, egyáltalán nem volt az. Egy gyors testcsellel 

visszasímultam a falhoz, a szikla lenyugodott, én pedig lemásztam. Ekkor néztem szét, alattunk volt 

vagy többszáz méter mélység. 

Innentől már olyan nagy dolgok nem voltak. Nej valószínűleg többször is végignézte volna élete 

filmjét, amilyen kitett és amilyen magas láncos szakaszokon óvatoskodtunk át, de én imádom az 

ilyesmit. 

Odafent fotóhegyek... és akármilyen fura is, de ülőhely-keresés. Szép időben hétköznap is nagy a 

tömeg, annyian voltunk a csúcson, hogy igencsak oda kellett figyelni, hogy forgolódás közben ne 

lökjük le egymást. Végül kimásztam a szélére – oda azért kevesebb jelentkező volt – és végre 

kényelembe tudtam helyezni magamat. Megebédeltem és fülembe csengett Nej tegnapi megjegyzése: 

Milyen kevesen ebédelhetnek ilyen festői környezetben! 

 

Alaposan megnéztem a Zawratot. Terveim között szerepelt, hogy bekukucskálok a Sasok Útjára, de 

innen, fentről nem volt annyira vonzó a terep. Ahhoz most le kellene másznom a Swinicáról, aztán 

hazafelé vissza fel, utána meg megint le... ennyit nem ért meg nekem az a meglehetősen kietlen szikla. 

Befejeztem az ebédet, ejtőztem egy kicsit, majd felálltam, hogy elindulok lefelé. Na, ekkor ütött be a 

mennykő. Rámtört valami ordenáré hasmenés. Körbenéztem. Nyilván a csúcson nem, de még amerre 

a szem ellátott (márpedig elhiheted, 2301 méterről elég sokáig lát el a szem), ott sem láttam sehol 



erdőt. Mindenhol csak kövek, meg kövek, meg egy csomó ember, akik a legváratlanabb helyzetekben 

köszönnek rád egy dobrét. A legközelebbi klotyi a Gáspár-csúcsnál, de az valamivel több, mint két 

óra, nem is beszélve a hegyről való lemászásról. De nincs más hátra, mint előre. Olyan tempóban 

rohantam neki a láncoknak, hogy alig győztek félreugrani a kevésbé motivált turisták. Ahol túl sok 

volt a felfelé igyekvő, ott leszaladtam a lánc melletti sziklafalon. Most jött jól, hogy nem igazán 

túrabakancsom van, sokkal inkább hegymászóbakancsom: simán el lehet vele rohangászni ferde 

sziklákon is, megcsúszás nélkül. Valami olyan gyorsan értem le, hogy az egészből csak egy álomszerű, 

elmosódott kép maradt. 

De ez is kevés volt. Amikor oda értem, ahol Nej lassan hozzákövült a sziklához, éreztem, hogy 50 

percet már nem bírok ki. Igazából ötöt sem. Futtában odadobtam neki a fényképezőgépet és a 

hátizsákot, majd leszaladtam a sárga felkiáltójellel különösen veszélyesnek jelölt fekete turistaútra. 

Úgy gondolkodtam, hogy ezen eleve kevesen járnak, a veszély most a legkevesebb, ami érdekel, az 

ösvény pedig nem messze elkanyarodik egy olyan helyre, ahová nem látnak be. 

Vesztemre pont ekkor indult neki egy bátortalan pár ugyanennek az útnak. Én ott pattogtam a sarkon, 

egyre izgatottabban, a pár meg lassan, komótosan segítgetve egymást, időnként orrkifújással, 

időnként egymás bátorítgatásával (- Meg tudod csinálni, Marta. – Tudom, Gustav.) küzdött azon, 

hogy megtegye az első métereket. Végül hagytam a fenébe a veszélyes ösvényt, még vadabb ötletem 

támadt. A Skrajna felé volt egy tízméteres szikla, mely a völgy felé nézett. Amiben biztos voltam, hogy 

a szikla _völgy felöli_ oldalán nincsen ember, de talán még zerge sem. Felszaladtam, gyorsan 

kimásztam a sziklán, átugráltam a hasadékokon egy olyanhoz, ahová már biztosan nem lát be senki 

(hacsak a Murowaniectől távcsővel, de az meg is érdemli), végül sziklákba kapaszkodva sikerült 

megoldanom a helyzetet. Rövid időn belül megint fülembe csengett Nej némileg kicsavart 

megszólalása: Milyen kevesen pottyanthatnak ilyen festői környezetben! 

 

Egy biztos, most két napig inkább nem eszek semmit. Borzalmasan elegen van már ebből a 

táplálkozás bizniszből. 

 

A továbbiakban túl sok minden már nem történt. Visszamentem Nejhez, felcuccoltam, ő is, aztán 

elindultunk hazafelé. Attól eltekintve, hogy elmondhatatlan herótom volt minden emelkedőtől, Nej 

pedig állandóan sikítozott, hogy túl gyorsan megyek (még bennem volt a lefelé jövő lendület), másról 

nem tudok beszámolni. Egy apró afférunk volt a Beskidnél, amikor választani lehetett aközött, hogy 

fellépdelünk a tetejére a sziklákon, vagy egy kitettebb ösvényen elmegyünk a csúcs mellett. Szó nélkül 

elindultam az ösvényen, Nejnek viszont megmerevedett a lába. 

- Most miért állsz? – néztem vissza a túloldalról. 

- Mély. Keskeny. 

- A francokat. Sima ösvény. Ne foglalkozz vele, hogy hol van. 

Elindult. Apró léptekkel. Pánikban. 

- Várjál, segítek. 

Visszamentem, megfogtam a kezét. Aztán elkezdtem húzni, ahogy határozottan elindultam. A végén 

már igencsak kapkodta a levegőt. 

- Látod, ha megígértem, akkor segítek. Áthozlak akkor is, ha elesel, és a földön fekve kell áthúzzalak. 

- Tudtam, hogy olyan vagy. Nem is mertem elesni. 

- Na látod. 

 

Délután kettő körül értünk vissza a Gáspár-csúcshoz, ittam egy sört, Nej egy Fantát, aztán a biztonság 

kedvéért megkérdeztem a pénztárban, hogy jó-e még ez a jegy. Persze – mondta a hapi, majd 

visszalökte és a következő vevővel foglalkozott. 

- Figyelj, próbáljuk ki! – javasolta Nej. 

Odasétáltunk a beléptető masinához, bedugtuk a jegyet, az meg elfogadta. Bent voltunk a kabinban. 

Ott, akkor nem értettem, de azóta van egy sejtésem: a két óra intervallum az lehet, amíg _nem_ lehet 

visszajönni egy retúrjeggyel. Utána már bármikor. Értelme ugyan nem sok van, de még ez illeszkedik 



a legjobban a valóság szövetéhez. Kicsit problémás persze az is, hogy a lényegi információk 

mindenhol lengyelül voltak kiírva. 

 

Kuznicétől még egy lélekölő hosszú séta lefelé, aztán meglepően korán már itthon. Sör, zuhany, bolt, 

sör, blog... szóval a szokásos. Az étteremnek még a környékét is elkerültük. 

 

 

Mára azt mondta a Kindle-be épített meteorológus, hogy felhős, borulékony napunk lesz. A hegyekbe 

ilyenkor nem érdemes menni, meg egyébként is ránkfért egy pihenőnap, szóval elmentünk tutajozni a 

Dunajecre. Méghozzá a szlovák oldalra, mert ott a kiszállási ponttól kábé 10 kilométer nagyon 

kellemes séta után vissza lehet jutni a kocsihoz, a lengyel oldalról viszont ugyanez némileg 

bonyolultabb. 

7 óra 10 perckor már a kocsiban voltunk. Kicsit túlbiztosítottnak tűnhetett a korai indulás, de végül 

nem lett az. Sőt. Többször akartam elharapni a kormányt idegességemben. Megpróbálom leírni. 

Odafelé a Gronkow-Niedzica-Cerveny Klastor útvonalat néztük ki. Gronkow után egy sárga tábla 

fogadott, miszerint 19 kilométer után az út le lesz zárva, nem lehet továbbhaladni. Leforrázva 

üldögéltünk a kocsiban, a tábla előtt félreállva. Most akkor mi van? Tényleg meg lehet csinálni, hogy 

egy utat úgy lezárnak, hogy semmi terelést sem biztosítanak? Vagy van terelés, csak gondolták, azért 

időben szólnak? Az utóbbi mellett szólt, hogy Zakopanéból is úgy jöttünk ki, hogy a Krakkó irány le 

volt húzva, később viszont kiderült, hogy megy az, csak terelés van. De itt határozottan törölték 

Nedecet a tábláról, meg egyébként is, ez 19 kilométer lutri. 

Ja, navigációs eszközünk nem volt. Nej navija kilehelte a lelkét, az én két – navigációs képességgel 

megáldott – mobiltelefonom meg ronggyá ázott. Indulás előtt nyomtattam térképeket a google.maps-

ból. 

 

Végül úgy döntöttünk, hogy nem rizikózunk. A nyomtatott térképen találtunk egy gyökeresen másik 

utat, északon elmegyünk a Nowy Saczy-i úton Debnóig és majd ott le. Lehetetlen – de meghitt és 

hangulatos – utakon elvergődtünk a főútig (Ostrowsko-nál értük el), aztán Debno. A falu előtt tábla, 

miszerint a Nedec felé vezető út Frydman után (olyan 10 kilométer) le lesz zárva, áthajtani tilos. 

Itt már nagyon hülyén néztem ki a fejemből. Mi van, blokád alá vonták Nedecet, aztán senki nem 

közelítheti meg? Visszatolattam a sarokig, felírtam egy papírra a terelőút állomásait: Krosnica – 

Stromowce – Granica Panska. Ezekkel azért volt némi gondom: Stromowce nevű falu több is volt a 

közelben, plusz egy ugyanilyen nevű tó, igaz, a kinyomtatott térkép szerint egyikhez sem vezetett út 

Krosnicából. A Panska nevű határátkelő meg sehol sem szerepelt a papíron. 

Elmentünk Krosnicába, ott találtunk is egy utat Stromovce Nizne felé. Csakhogy. Mind a két irányba 

ott figyeltek az addigra hevesen utált sárga táblák, miszerint terelés van. Nem hiszed el, de 

gyakorlatilag mind a két irányba, azaz előre Nowy Sacz felé, illetve le délre, valamelyik Stromovce 

felé is ugyanaz a terelő tábla volt kirakva. Addig is ipszilonozgattam rendesen a kereszteződések 

után, de itt teljesen bevadultam. (Jelzem, összességében 7 ipszilonfordulóval tudtuk abszolválni a 60 

kilométeres távot, úgy, hogy az út fejben is megvolt és papíron is – csak azok a nyomorult útépítők 

képtelenek voltak normálisan kitáblázni a felfordulást, amit okoztak.) Végül elindultunk Stromovce 

Nizne felé, de ekkor közénk ékelődött Stromovce Wyzne, ráadásul az út kettéágazott és persze sehol 

sem írták ki a Granica Panska irányt. Richtig a rossz utat választottuk, ellenben makacsul elmentünk 

addig, amíg jóformán erdei ösvény lett belőle. Itt tört ki belőlem a dühöngő vadállat, az utolsó 

ipszilonfordulónál csak úgy repkedett a murva körülöttem, a ferodol szagát még délután is lehetett 

érezni a kocsiban. A nyomorult kis falvakban kilencvennel rongyoltam át, és nem kellett volna sok 

ahhoz sem, hogy embert öljek, feltéve, hogy volt valami köze ehhez a ritka elb@szott forgalomterelési 

hadjárathoz. 



Aztán csak átjutottunk a Dunajecen és megérkeztünk a Vörös Kolostor nevű faluba. 10 óra után pár 

perccel. Emlékeztetlek, hogy 7.10-kor indultunk és a távolság olyan 60 kilométer volt. 

Beparkoltunk. Közben odajött egy srác a kocsihoz, tört magyarsággal megérdeklődte, miért jöttünk, 

bólogatott, amikor meghallotta, hogy tutajozni. Kiszálltunk az autóból, megvettük a jegyeket. 

- Mikor indul a tutaj? 

- ?? 

- When will start the... 

- Ah! Tíz perc. 

Összenézés Nejjel. 

- Toilet? 

- Panzió. 

Futás. Sikerült. (A tutajon ugye még szikla sincs.) Pár perc múlva már a vízparton szobroztunk. 

 

Ahol meg lehetett volna rólunk mintázni a röhögő turista szobrát. 

- Nézdd, ott a gorál! 

Nagydarab, hosszú hajú, bajszos, szakállas fickó, díszes mentében. 

- Látom. 

Röhögés. 

- Meg ne mondd, min röhögsz! 

- Istenments! 

Újabb röhögés. 

 

A beszállást viszont túltaktikáztuk. Elsőként léptünk fel a tutajra, gondoltam, majd válogatok, hová 

ülünk. Hát, nem. A tutajokat hátulról töltötték fel, így mi kerültünk a leghátsó sorba, elénk pedig 

összeraktak még két sornyi ülést. Pedig úgy terveztem, végig nyomom a fényképezőgépet. 

Ahol jó sodrása volt a víznek, a két tutajos kapaszkodott a botjába rendesen, a tutaj pedig repült lefelé. 

Ahol viszont gyengült a sodrás, egy kicsit mindig gyengült az élet. 

- Nézdd már, a gorál dobálja a kenyeret a récéknek. 

- Persze. Itt éppen nem történik semmi, muszáj legyen valami látványosság. A récék roppant mókásan 

veszekednek a kenyérért. 

- Aha, értem. Ha így haladunk, akkor pár kanyar és a réce után tényleg jön a birka. 

- Marha! 

- Mondom, birka! 

- Na jó, itt hagyjuk abba, mert bedobnak a vízbe. 

 

Maga az út egyébként szép volt, de a vége felé már kissé unalmas. Ahogy Nej is megjegyezte, túlontúl 

passzív szerepre voltunk kárhoztatva, így nem is csoda, hogy egy óra után elpilledtünk. Ha nem is 

fejeltük le az előttünk ülőt, de volt egy-két igen nagy bólintás. Az idő... mondanom sem kell, 

gyönyörű volt: sütött a nap, szél szinte semmi, felhő szintúgy. A Tátra felé már alakult egy nagy 

borulás, de mi ugye jó tempóérzékkel elhúztunk onnan. 

Végül megérkeztünk, kiszálltunk. Ahogy jött utánunk a többi egység, akkor láttam, hogy volt 

közöttük egy kettes kenu is. Tekintve, hogy a víz raft erősségű volt, alacsony vízállás, komoly sodrás, 

nem kis teljesítmény lehetett a legénységtől, hogy végigjöttek velünk. 

 

Visszafelé gyalog. Pihenőnap, mert ma csak 10 kilométert gyaloglunk. Fura, hogy mennyire relatív 

dolog a távolság: akár hétfőn, amikor kétszer 9 km volt a táv, illetve ma, amikor egyszer tíz, Nej csak 

rábólintott, hogy persze, semmi gond, két óra séta, bőven jó. Aztán amikor azt mondtam, hogy két 

órának két óra, de ez távolságra azért annyi, mintha besétálna otthonról a Kálvin-térig, teljesen elhűlt. 

Hiszen az rengeteg! 



Persze nem kapkodtunk. Sokszor megálltam fényképezni, sokszor csak úgy, hogy szép a táj, várjuk 

meg, amíg jön egy tutaj. Éppen mentünk lefelé, amikor elsietett mellettünk egy pár. Egy határozottan 

idősebb pár. 

- Te, csinálj úgy, mint ha csípőficamos lennél! – vetettem oda Nejnek. 

- Mi van? 

- Legalább ne legyen akkora sikerélményük. 

 

Ez a környék egyébként egy nemzeti park. A hivatalos neve Pieniny Nemzeti Park. Az út mentén 

végig táblák is vannak. Az egyik szabadkozással kezdi: "Dacára az alacsony tengerszint feletti 

magasságnak...". Miközben fenyőerdőben vagyunk. A következő táblánál azt is megtudtuk, hogy 450 

méteren. 

 

A folyón vegyesen érkeznek hajózó egységek: hol lengyel a felségjel, hol szlovák. Vannak érdekes 

felállások is: az egyik hajóban például mindenki mentőmellényt viselt. Egy olyan tutajban, mely meg 

sem rezzen az áramlástól. A vízmélység pedig nincs egy méter. 

 

Másik hajó. 

- Nézdd már, a gorál csak ül és cigarettázik. 

- Akkor most fejezhette be a birkát? 

Újabb röhögés. Pedig lassan le kellene jönni a témáról, mert ciki. De nagyon nehéz. Igen addiktív. 

 

Sétáltunk a folyó mellett, amikor Nej felkiáltott. 

- Ott mozgott egy állat! 

- Hol? 

- A víznél! 

- Akkor biztos egy hal volt, csak kijött pisilni. 

 

Kényelmes tempóban, két és fél óra után értünk vissza a starthelyre. Nem sokkal utánunk jöttek meg a 

tutajok is lentről, ebéd közben néztük, ahogy pakolják. Ebédhez a panoráma sem rossz, de ha nehéz 

dolgokat emelgető embereket kell nézni közben, az is jó. A tudat, hogy nem nekünk kell dolgozni. 

 

Hazafelé becéloztuk a nedeci várat. Már odafelé gyanús lett a helyzet: a vár melletti út visz tovább 

Nowy Targ felé és sehol sem láttunk útlezárásokra utaló táblát. Hogy is van ez? 

 

De egyelőre a vár. Felmentünk, leparkoltunk. 4 zloty. Felsétáltunk, a parkoló szélén pénztár: múzeumi 

belépő ennyimegennyi. 

- Téged érdekel a múzeum? – kérdeztem Nejt – Mert engem abszolút nem. Sétáljunk fel a várba, 

nézzük meg a panorámát, aztán kész. 

Felsétáltunk. A bejáratnál derült ki, hogy az egész vár egy múzeum. Mehettünk vissza, le a parkolóba 

jegyet venni. Odalent derült ki, hogy nem szerénykedtek túlzottan, 12 zloty volt fejenként a belépő. Be 

is keményítettem, közöltem Nejjel, hogy ennyi pénzt nem vagyok hajlandó kiadni csak azért, hogy 

rozsdás, kicsorbult vasdarabokat, illetve ezeréves szövetdarabokat nézegessek, meg mindenféle 

statisztikai diagramokat. 

Természetesen bementünk. Végül azt mondom, nem is lett volna annyira rossz, de pont előttünk ment 

be egy vezetett csoport, akik egész egyszerűen teljesen kitöltötték a pici vár összes belső termét. 

 

Innen egy érdekes kisérletbe vágtunk bele. Elindultunk Debnó felé. Idefelé ugye a túloldalon ki volt 

táblázva, hogy az út lezárva, innen viszont semmi tábla. Nem is volt lezárás. Azaz valami idióta 

kretén egész egyszerűen kinthagyta Debnónál a terelést és lezárást jelző táblát, ezzel szivatva 

mindenkit, aki Nowy Targ felől Nedecre, illetve Szlovákiába szeretett volna utazni. 

 



Ja, nem is mondtam. Ahogy kijöttünk a várból ezerrel ránk szakadt az eső. És ahogy haladtunk 

északra, úgy lett egyre vadabb. A Tátra el is tűnt az esőfelhőben, kis híján az út is. A meteorológia, 

fogalmazzunk úgy, kicsit alábecsülte a helyzetet. Nem lettem volna ma fent a hegyen. 

 

Debnóban megkerestük a fatemplomot. A helybéliek szemmel láthatóan nem nagyon akarják, hogy a 

turisták sokat látogassák, mert ahhoz képest, amennyire el van dugva a tempom, olyannyira nincs 

kitáblázva az út. Néhány plusz ipszilonforduló a szakadó esőben, de aztán csak meglett. Aranyos egy 

templom, a mintákat közvetlenül a fafalra festették, a templomban pedig ott vannak az igazi, nagy 

templomok jellegzetességei (szószék, gyóntatópad), persze, a használhatatlanságig lekicsinyítve. Ami 

viszont nagyot ütött, az az orgonaimitáció: egy laptop méretű xilofonszerűség, de a felügyelő hölgy 

néhány mozdulattal az egész templomot betöltő orgonamuzsikát varázsolt elő belőle. 

 

Innen haza, majd a szokásos sorminta: bolt, sör, keksz, blog, sör. Most már szívesen mennék 

étterembe is, de a gyomrom napról napra szarabb állapotban van, igazából már a keksz is komoly 

fájdalmakat okoz. A levegő is egyre hidegebb. Mivel a takarót a fejem felpolcolására használom, 

kénytelen vagyok az ágytakaró pokrócot használni, hogy reggelre ne fagyjak át. Nem mondom, hogy 

nem mennék már szívesen haza, ahol kényelem és a gyógyszerek várnak, de ekkora mázli, hogy pont 

itt vagyunk a Tátrában, pont jó szállásunk van és pont gyönyörű, verőfényes napok váltják egymást – 

ezer évben csak egyszer van. 

 

 

Helyett haza. Nehéz erről beszélni. A Giewont eleve egy emblematikus szikla Zakopane mellett, 

szószerint zarándokhelynek számít a turisták körében. Szép is, kellemesen fárasztó is az útvonal, 

minden együtt van egy jó túrához. Nem véletlenül ezt hagytuk a végére. 

 

Csak éppen voltak már jelek. Előző este elalvás előtt még ránéztem a meteorológiára – és már ekkor 

éreztem, hogy benne van a levegőben a reménykedés, hátha mégis vacak időt jelez. Aztán hatkor 

csörgött az óra, a sötétben egyből a Kindle-ért nyúltam, újabb ellenőrzés. Ekkor már tisztán érződött, 

hogy mind a ketten nagyon elégedettek lettünk volna, ha az időjárás dönt helyettünk. De nem, 

szikrázó napsütést jelzett egész napra. Magunknak kellett tisztáznunk az érzéseinket. 

A fáradtság egyikünket sem zavarta. Oké, 900 méter szint – de ekkor már volt annyi rutinunk, hogy 

nem zavart a felfelé menet. Igazából motivációnk nem volt. Akárhogy is nézem, a Giewont-ról 

ugyanazt a panorámát láttuk volna, mint két nappal ezelőtt a Gáspár-csúcsról. Sőt, a Swinicáról 

gyakorlatilag lenéztem a Giewont-ra, hiszen az előbbi közel 300 méterrel magasabb. Ráadásul Nej 

valószínűleg ide sem jött volna fel, mivel az utolsó 50 méter ugyanolyan kitett, láncos szakasz. 

De a döntő érv a gyomorproblémám volt. Nagyon eldurvult a helyzet. Immár nem csak az állandó 

savmarás zavart, hanem a bármikor beinduló, intenzív hasmenés is. Így, hogy egy nappal korábban 

megyünk haza, egyfelől hamarabb jutok a gyógyszereimhez, másfelől nyugodt környezetben tudok 

lábadozni – és lesz némi esélye, hogy a szoboszlói bulira már gyógyultabb állapotban tudok elmenni. 

Szóval, nem. Tudom, hogy akár már két hónap múlva is verni fogom a fejemet a falba, hogy ekkora 

ziccert hagytunk ki: ragyogó szeptemberi napsütés egész napra, itt lakunk gyakorlatilag a túraút 

bejáratánál, korai indulással a tömeget is be tudjuk előzni, mi kell még? De ez volt a racionális döntés. 

(Jelzem, később meg is erősíttettünk: fél tizenegykor volt egy jó nagy futásom a faházig. Ha 

elmegyünk túrázni, ekkor nagyjából a nyereg közelében lettünk volna, ahol megint semmi 

lehetőségem sem lett volna vécét találni.) 

 

Így felkeltünk, reggeliztünk, aztán kényelmesen összepakoltunk. Utána besétáltunk a városba, 

beültünk egy kávéházba és nézegettük a kora reggeli városi nyüzsgést, ahogy mindenki készült a 

turisták fogadására. (A kávéházban még körbe is mostak.) A piacon megvettük az ajándékokat, 



vásároltunk egy szatyor sajtot, a maradék pénzen pedig sört. Fél tizenegykor értünk vissza, 

kicuccoltunk a kocsihoz, kicsekkoltam és indultunk is haza. Hogy mennyire kiszámíthatatlan a 

környéken az időjárás: a szlovák oldalon alig látszott a Tátra, akkora felhő telepedett rá. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Zakopane2011 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Zakopane2011


 

 

Hétvégén, egész pontosan vasárnap, gemenci túra volt betervezve. Nem, nem gyalogtúra az erdőben, 

hanem kajaktúra. Szintén az erdőben. 

A megoldás a vízállás. A helyi ember szerint 515-ös vízállásnál már egész jól kajakozható az erdő. 

 

Az érsekcsanádi kikötőből indultunk, átkevertünk a Dunán, be a túloldali, Rezéti-ágba, azon el, el a 

sziget mellett, egészen a dél-nyugati tavakig. Ott egy csatornán be, majd feleveztünk a Malomtelelő-

tóig, aztán indult a rakkenroll. A térképen ugyanis a kisvasút vonala fel van tüntetve, de vízi út, az 

nincs. Magas vízszint ellenben volt, így beeveztünk az erdőbe, ösvényeken, vízzel teli árkokon 

feleveztünk a Decsi Nagy-Holt-Duna tóig. Ezen végigmentünk, a túloldalon volt egy jó százméter 

hosszú csatorna, azon elmentünk a vasútvonalig, ott átemeltünk, végül a Rezéti-ágon vissza, aztán 

Érsekcsanád. 

 

Nagy vonalakban ennyi. Jöjjenek a részletek. 

 

Reggel kilencre volt megbeszélve az indulás. Érsekcsanád Pestről jó 160 kilométer, elég korán volt az 

ébresztő. De mindenki időben ott volt, és nem sokkal kilenc után már a kajakokban billegtünk. 

- Jártál már errefelé? – kérdezte Attila. 

- Kajakkal még nem. Csak gépfegyverrel. 

 

Szekszárdon voltam katona. Amikor kitört a háború, Fadd-Dombori környékén bohóckodtunk. 

A lőterünk meg Baján volt. A tájon kívül volt még egy közös pont: a víz. Akkoriban ugyanis egy 

locsolókocsis zászlóaljnál szolgáltam. 

 

A Dunán simán átkeltünk. Néha ficergett a kajak egy-egy alattomos örvénytől, de nem volt gond. A 

Rezéti-ág abszolút csendben fogadott. Sajnos a sor végén mentem, így le is maradtam az élményről: a 

sziget bal oldalán, egy gázlónál két szarvas úszott át az élenjárók előtt. 

 

Nem sokkal később kaptunk egy kis ízelítőt abból, mi vár ránk. Attila egy ‘nehogymár végig ilyen 

unalmas úton menjünk’ felkiáltással bevágott a fák közé, mindenki más meg követte. Egy erdei rétre 

érkeztünk, látszódtak a víz alatt a mezei virágok, hangaszálak.Itt tekeregtünk egy kicsit, élvezettel 

szlalomoztunk a fák között, aztán visszaeveztünk a holtágba. Nem sokkal később elértük a tavakat, 

beosontunk és mindenki lecövekelt egy-egy fánál. Ebéd. 

 

Itt ért utól minket egy kettes kenu, benne egy férfi és egy nő. 

- Már elkéstünk – szólt át köszönés után a hapsi – valószínűleg utánatok már elbújtak a szarvasok. 

- Á, egyébként sem volt sok – legyintettem – Csak kettőt láttunk átúszni a gázlónál. 

- Aha – mondta, és egy kicsit vörösebb lett a feje. De lehet, hogy csak a nap kapta meg hirtelen. 

 

Nej egyik kezével a fába kapaszkodott, a másik szabadon maradt. Én egyik kezemmel a kajakjába 

kapaszkodtam, a másik nekem is szabadon maradt, így tulajdonképpen a két szabad kézzel mindent 

meg tudtunk oldani. Elértem a hátsó nagy tárolót, és ha Nej az én kajakomat is megfogta, akkor 

mindkét kézzel turkálhattam a csomagtartóban, nyithattam, zárhattam a zsákokat. 

Itt ért az első baleset. A Laser hátsó rekeszének ez a vacak bepattintós gumis fedele van, egyszerűen 

képtelen voltam rendesen bepattintani. Két kézzel gyüszmékeltem, csapdostam, feszítgettem – végül 

beugrott. A bal hüvelykujjam meg ki. Pokolian fájt, nem is tudtam, hogyan fogok tudni 

továbbevezni... aztán megtaláltam a megoldást. A víz jéghideg volt, így csak be kellett mártanom 

időnként az ujjamat és lejegeltem. Azért vannak előnyei a kései kajakozásnak is. 

 



Közben a kenusok már jöttek is visszafelé. Vagy amatőrök voltak, vagy félszegek.  

Vagy csak normálisak. 

 

A Malomtelelő-tónál kiszálltunk. Úgyse hiszed el, miért. Megnéztük az erdei kisvasút állomását. 

Hangulatos egy állomás, remek rönképítményekkel, játszótérrel. És hagyományos vályús-pottyantós 

budival. 

Nejtől turisták megkérdezték, mikor jön a legközelebbi vonat. Nem jutott eszébe az adekvát válasz, 

pedig milyen jól hangzott volna már, hogy ‘Sajnos nem tudom, én kajakkal jöttem’. 

 

Innen kezdett igazán bizarr lenni az út. Először áteveztünk a híd fölött. 

Ahogy a filmben is mondják, a híd túl messze van. Vagy túl alacsonyan.  

Utána sötét erdők követtek világos, vadvirágos réteket. Mindegyiken áteveztünk. 

Az egyik réten Norbi megállt. 

- Nézzétek már, itt úszik egy egér! Vajon csak úszkál, vagy az életéért küzd? 

- Nem tűnik túl őszintének a mosolya – véleményeztem közelebb hajolva. 

- Akkor kimentem. 

- Hagyjad, szemmel láthatóan jól tud úszni, majd megoldja – javasolta Krisztina. 

- Lehet, hogy tényleg csak az olimpiára gyúr. 

Az egér közben kiúszott a kajakok közül. Norbi követte, próbálta felszedni az evezőlapáttal, de nem 

sikerült. Végül az egér unta meg. 

- Hát, ez visszafordult – sóhajtott Norbi. 

- Valószínűleg csak megkerülte a bólyát. 

 

Aztán beszűkült az ösvény, sűrűsödött, először csak frankfurti leves lett belőle, végül már 

spagettiszósz. Majd egy kanyarban elfogyott a patak, a fahulladék eltorlaszolta a folyást. 

- Bezzeg a rábai csapatnál mindig van motorosfűrész! – jegyezte meg Attila. 

Akárhogy is néztük, itt bizony át kellett emelni a kajakokat az akadály felett. 

Pontosabban mellett, mert ez már volt akkora dzsuva, hogy hosszabb legyen, mint a kajak. 

Aztán ezt játszottuk végestelen végig. Vagy hetvenkettő akadály volt előttünk. A legtöbbjének elég 

volt csak nagy sebességgel nekimenni, aztán a kajakok átsiklottak az ágak, gerendák felett. Ezek 

igazából még csak akadállyá sem álltak össze, csak éppen nem látszott a víz a fatörmeléktől. Volt 

néhány, ahol fel kellett robbantani az erődöt. Én a sor végén haladtam, ha messziről hallottam, hogy 

törnek az ágak, már tudtam, hogy az élcsapat bontja az aktuális akadályt. És persze volt egy csomó, 

ahol semmilyen trükk sem számított, ki kellett szállni és cipelni az erdőben a kajakokat. Mit mondjak, 

reggel egészen biztosan nem számítottam arra, hogy napközben kullancsokra kell figyelnem 

miközben erdei csapásokon kajakokat fogok cipelni, ügyesen kerülgetve a szarvas- illetve 

vaddisznóürüléket. 

Aztán megérkeztünk minden akadályok ősanyjához. Attila és Norbi kiszálltak, megnézni, hogy 

milyen hosszan terül el az összeállt fatörmelék. Ami biztos volt, hogy vissza már nem fordulunk: pár 

száz méterre voltunk a Decsi-tótól, visszafelé meg egy csomó megerőszakolt gát várt volna ránk. 

Amíg keresték az utat, fényképezgettem egy keveset. Előreosontam, aztán vissza... csak éppen az 

ment ki a fejemből, hogy a napszemüvegemet nem akasztottam be a spricó kéményébe, hanem 

hanyagul csak ledobtam magam elé. Nyilván leesett, nyilván elsodorta a víz, nyilván nem találtam 

meg. Ha valaki arra jár és lát egy szarvast Bloc Stoat XL polárlencsés napszemüvegben, akkor adja át 

neki az üdvözletem. Az biztos, hogy nekem ez volt az utolsó drága napszemüvegem, az én 

kalandozós túráimra bőven elég az ezerforintos eldobható kategória is. 

A szarvasokkal egyébként nem hülyéskedtem. Miközben vártuk a felderítő csapatot, közvetlenül az 

orrunk előtt vágott át az uszadékfák között egy szépen megtermett bika. 

 

Végül visszaértek a fiúk, jó hírt hoztak: ha ezen átrágjuk magunkat, akkor valószínűleg több akadály 

már nem lesz. (Mondjuk, Attila már az elsőnél is ezt mondta.) Nos, átrágtuk. Itt már egészen profi 



módon szálltunk ki, húztuk fel a magas és meredek partra a kajakokat, cipeltük át, engedtük le és 

szálltunk bele vissza. (Norbi az elején becsúszott kajakostól, úgy tűnt, hogy élvezte, de azért többször 

nem próbálta ki.) 

 

Az akadály után még jött egy pad. Ezen mindenki megpróbált lendületből átsiklani, végül mindenki 

fennakadt. Még én is, aki a lendület m*v-jéből helyből elég tetemes m-mel rendelkezem. Sajnos 

ugyanez az m vonatkozik a súrlódásra is, dehát a fizika már csak ilyen szenyó. Attila kiszállt és 

mindenkit átrángatott. A túloldalon a kajakok egy kicsit begyorsultak, Nejé egy kicsit oldalra is, a 

leányzó még ügyesen megtámaszkodott, így végül nem borult, de vagy harminc liter víz befolyt a 

kajakba. Ez úgy kertlocsoláskor nem sok, de benne ülni, nem olyan jó. A legelső nyugis helyen kapott 

szivacsot, merincset, aztán kialmozott maga alól. 

Még belefutottunk egy meglehetősen hosszú akadályba, de ekkor oldalt már feltűnt a tó, így nem 

foglalkoztunk a faágakkal, áthúztuk a kajakokat egy réten és a tónál voltunk. Megcsináltuk. 

Ahogy Attila fogalmazott, a lottó ötösnek nagyobb az esélye, mint hogy olyan emberrel találkozzunk, 

aki már átjött ezen a szakaszon kajakkal. Nej, ahogy ücsörgött a csuronvizes nadrágjában, 

valószínűleg abban a pillanatban inkább a lottóötöst választotta volna. 

 

A tó már nagy volt. Szokatlanul nagy. Nem lógott be semmi oldalról, nem kellett rágyorsítani, hogy 

átcsússzunk a fatörzsek felett, békésen, kényelmesen eveztünk a gyönyörű napsütésben. 

 

A tó végén volt egy kis gubanc, mire megtaláltuk a feltöltő csatornát, de aztán meglett ez is. Habár 

most azt írtam, hogy feltöltő csatorna, ott és akkor ez valahogy nem realizálódott bennem. Legalábbis 

sokáig nem, és ennek később csúnya következményei lettek. 

A Dunának ugyanis, magas vízállásnál, erős sodrása van. Emiatt erős a sodrása a Rezéti-ágnak is. A 

kisvasút töltése alatt pedig van egy lyuk – kajaknak kicsi, víznek viszont éppen elég – ahol szép 

tempóban dől be a víz a csatornába és azon keresztül a Decsi-tóba. Na, mi viszont mi pont ezen a 

csatornán evickéltünk fölfelé. Elég volt egy helyen elbambulnom, aztán a sodrás nekivitt egy ferdén 

benyúló faágnak, akartam egy nagyot húzni, hogy kikerüljem, de a lapát tolla beleakadt az ág 

villájába, próbáltam ugyan kiakasztani, de a sodrás meg vitte alattam a kajakot – és már be is 

fordultam a vízbe. 

Azt szokták mondani, hogy a víz alatt nem szabad pánikolni. A kajakos magától kicsúszik a kajakból, 

nálam pedig, az eddigi tapasztalataim szerint, még a hullámköténnyel sincs gond, mert a súlyomtól 

kiakad. Most nem ez történt. Lógtam fejjel a víz alatt, a hullámkötény nem engedett, nekem pedig az 

jutott az eszembe, hogy pont így szoktak kajakosok ártatlan helyzetben megfulladni: 

szerencsétlenkednek a kibújással, közben meg az erős sodrású víz beviszi a kajakot egy uszadékfa 

kupac alá, aztán a kajakos beszorul. Szerencsére amíg az agyam ezen sportolt, a kezem automatikusan 

megkereste a spricó hurkát és feltépte. Csakhogy ekkor már nem volt meg a borulás lendülete, így 

messze nem csúsztam ki magamtól, úgy kellett féregmozgással kikászálódnom. Jó nagy levegőt 

vettem, amikor végre kikerült a fejem a víz fölé. 

Persze ekkor még mindig igen nagy szarban voltam. A víz sodort lefelé, próbáltam kajakostól a part 

felé úszni, de a sodrással szemben esélyem sem volt. Hatalmas szerencsémre a lábam egyszer 

beleakadt egy sziklába (farönkbe?), és ehhez a ponthoz úgy ragaszkodtam, mint öregasszony a 

nyugdíjához. Megálltam, megfogtam a kajakot... és álltam. Se előre, se hátra. Szaporákat pislogtam 

előre, vajon észrevette-e valaki, hogy baj van. (Szinte végig én mentem leghátul.) Szerencsére Attila 

látta, hogy valami nem stimmel, visszajött. Megfogta a kajakot, én pedig elrúgtam magam a sziklától 

és egy vetődéssel elértem egy gyökeret. Kihúztam magamat, majd a gyökereken, centiről centire 

felhúzódzkodtam a sáros, csúszos és legfőképpen meredek parton. Közben Attila került bajba, a két 

kajakkal már nem tudott felfelé jönni, vitte lefelé a sodrás. Leszaladtam pár métert, ő is kijött oldalra 

pár métert, végül be tudtam nyúlni a kajak orráért. Kihúztam, felrángattam, kipumpáltam, 

kitörölgettem. Mármint a kajakot. Attila segített a visszaszálláskor (ez sem volt piskóta abban a 



sodrásban, a kapaszkodó gyökerem az első pár másodpercben elszakadt), aztán mentünk tovább. 

Persze, ijedt voltam, meg csuromvizes, de már túl voltam a nehezén. 

 

Nej pár méterrel feljebb várakozott, egy gyökérbe kapaszkodva. (Minket nem látott.) Nem is 

csodálom, hogy nem mert egyedül továbbmenni, a sodrás ugyanolyan gyors volt, előtte pedig néhány 

faág elég bonyolult pályát rakott össze: éles folyosó jobbra, utána hegyes kanyar balra. Elindult, aztán 

a kajak orra beleakadt egy villába, ettől hátracsúszott, így a kajak háta is beleakadt egy másik villába. 

Kész. A kajak beleágyazódott az uszadékba. Sőt, nemcsak belegyazódott, de annyi plusz felületet is 

adott, hogy az egész komplexum elindult lefelé. A parthoz közel, jobboldalon elcsörtettem mellette (itt 

azért jól jött, hogy a Kodiak egy tank és nincs grönlandi módra felhúzva az orra), így le tudtam 

nyomni az első beakadt ágvillát, Attila ugyanezt megtette hátul, így Nej kiszabadult. Mindhárman 

áthámoztuk magunkat az úszó erődön és már csak pár tíz méterre voltunk a töltéstől. A kiszállás nem 

volt túl egyszerű, Nej egyik lába beakadt egy gyökér alá, a másik lábával meg pont ezen a gyökéren 

állt. Az escher-i szituációt végül valahogyan sikerült megoldania, de nem volt kisimult az arca, amikor 

végre szilárd talajt érzett a lába alatt. 

 

A többi már rutinmunka volt. Átcipeltük a kajakokat a jó ötven méterre lévő beszállóhelyig. Mit 

mondjak, volt hangulata: megfogtuk a dögöket, mentünk az erdei ösvényen, kereszteztük az erdei 

vasút útját, néztünk jobbra, néztünk balra, vonat nem jön, mehetünk. Úgy belegondolok, hogyan 

pisloghattak volna ránk a turisták, ha éppen jön egy vonat, mi meg sétáltatjuk a kajakokat az erdei 

ösvényen. 

 

Beszálltunk és kábé egy óra evezés után kikötöttünk a kocsik mellett. Én próbáltam nyomni néhány 

erősebb szakaszt, hadd melegedjen a vizes aláöltözetem. Ez nagyjából sikerült is, kellemes 

meglepetésemre nem fáztam különösképpen. (Száraz ruhát nem vittem, elméletileg arról volt szó, 

hogy csak evezünk egy békéset a Rezéti-ágban.) 

Kocsi, pakolás. Na, ez már szar volt. A nap lement, a hűvösben bizony kellemetlen volt a vizes cucc. 

Gyorsan ittam is egy sört, oldandó a stresszt. 

Ahogy szedtem szét a cuccokat, két meglepetés is ért. Az egyik, hogy a múltkori mobiltartó tok jól 

vizsgázott. Igen, kapott még egy esélyt. Habár a borulás után a napi tárolóban megint állt a víz, a tok 

kívülről tocsogott, de belülről csontszáraz volt. Ergo a múltkor én lehettem a balfék. A másik 

meglepetés sokkal kellemetlenebb volt: a fényképezőgép zsákjában állt a víz. Pont beszéltük is 

Attilával indulás előtt, hogy ez a fajta vízálló zsák nem tökéletes, harmatszerű pára mindig van benne 

– de itt nem harmat volt, hanem rengeteg víz. Az SD kártya túlélte, a fényképezőgép jelenleg 

szétszedve szárad, de túl sok esély nincs a gyógyulására. Hétfő este tesztelésképpen összeraktam, se 

kép, se hang. Oké, hogy 6 éves D40 váz, lassan úgyis cserélni kellett volna – de egy-két év még bőven 

volt benne. Sokkal nagyobbat ütött, hogy a 18-135-ös objektív fókuszmotorja is beragadt. Ha nem 

javítható értelmes áron, akkor napokig fogok zokogni a padláson. 

 

Aztán a hazaút. Nej vezetett, de egy óra után kijött rajta a fáradtság. Cseréltünk. A többi autós 

valószínűleg nagyon nem érthette a helyzetet, hogy az addig poroszkáló kajakos autó miért kezdte 

vadul visszaelőzgetni őket. Kilencre érkeztünk haza, vettem egy forró zuhanyt, aztán pakolásztunk, 

este 11 körül jutottunk oda, hogy mehettünk aludni. A lakás tele van sáros, vizes cuccokkal, de ezeket 

majd apránként feldolgozzuk. 



 
 

 

A kölykök már nyáron bejelentették, hogy nem lesz őszi szünetük, de ha lesz is, nem érnek rá. Így 

Nejjel kezdtünk programot szervezni. Úgy terveztük, hogy leutaznunk Bledbe, túrázgatunk is egy 

kicsit, meg bejárjuk a Bled – Gorica – Trieszt félkört. (Régóta készülök már rá, hogy egyszer 

megnézzem az I. világháború egyik magyar helyszínét, azt a helyszínt, ahol a háború második 

legnagyobb mészárszéke volt.) 

Ehhez képest kiderült, hogy mind a két gyerek tud jönni, így viszont változott a program, előszedtem 

egy régóta dédelgetett kirándulás dossziéját: Dél-Csehország, lankák, Krumlov, várak, kastélyok. 

 

Az egyik útleírás ajánlott szállást: Cesky Krumlov, Krumlovska Fontana, a főtéren. Hát, a helyszín 

nem vizsgázott túl jól. Írtam nekik emailt. Nem válaszoltak. Vártam egy hetet, aztán felhívtam őket 

telefonon. A csajszi csak németül értett valamennyire. Hosszas kinlódással sikerült elmagyaráznom, 

hogy szállás érdekelne, erre közölte, hogy a panzió megszűnt, már csak étterem van. Ehhez képest a 

helyszínen nagy betűkkel hirdették, hogy Pansion & Restaurant. 

Szerencsére nagy a net, Krumlov pedig tele szállással, de tényleg. Hamarosan 5 megfelelő közül is 

válogathattam. Mindegyiknek volt valami baja, egy akadt csak, amelyik minden téren megfelelt, igaz, 

ez volt a legdrágább is. Panzió, egy komplett lakosztályt béreltünk (teljes tetőtér, zárható lépcsővel, 3 

szoba, étkező, konyha, fürdőszoba), pazar svédasztalos reggeli, mindenhol wifi, az alagsorban pool 

biliárd, parkolás zárt udvarban ingyen, kilátás tökéletes, a belváros 3 percre, mindez 2284 

korona/nap/4 fő. 

Mivel több helyen is írták, hogy a Satlava utcai kocsmát a nyílt tüzön, a vendégek között sütött 

csülkökkel ki ne hagyjuk, így arra is rá kellett készülnünk. A hely ugyanis pici, az érdeklődők száma 

meg nagy, így napokkal előre kell foglalni. Szerencsére olvasnak emailt, így már első estére tudtam 

asztalt foglalni. 

 

Még mindig az előkészületek közé tartozott, hogy több napon keresztül túrtam a netet, szedtem össze 

a látogatásra érdemes helyek listáját.  

 

Az eseményeknek öt főszereplője lesz: négyen a családból és Igo. 

Indulás előtti este mindent feltöltöttem a netbookra, amit kellett kinyomtattam, már csak az hiányzott, 

hogy a tizensok helyszínt elmagyarázzam Igónak. Nem is egy olyan volt közöttük, ahol a vár, várrom 

egyedül áll, távol bármiféle településtől, az ilyet menet közben kikeresni, elég durva. (Arról nem is 

beszélve, hogy sok az azonos nevű falu, tehát nem elég, hogy Igo megtalálja a nevet, de mindig le is 

kell ellenőrizni, hogy tényleg ugyanarra gondoltunk-e.) 

Nej elég későn érkezett haza, Igo ugye vele utazott. Addigra összepakoltam mindent, így tényleg csak 

a térképészkedés maradt hátra. Kicuccoltam a teraszra, rápöffentettem egy ünnepi szivarra (hiszen 

most négy napig nem lesz semmi), megböktem Igót... erre semmi. Teljesen le volt merülve. A szivar 

meg már égett, és volt annyira finom darab, hogy nem volt szívem eldobni. Így kint fagyoskodtam a 

teraszon két órát, amikor már rég aludnom kellett volna a korai kelés miatt, és persze a helyszíneket 

sem tudtam rögzíteni, ami majd már kint fog elvenni tőlem két órát. Nem örültem. 

 

 

Ez meg is látszott a hajnali ébredésen. Ha van olyan, hogy bal lábbal kelés, akkor ez maximálisan az 

volt. Egyszerűen semmi sem sikerült úgy, ahogy akartam és amikor a kávéfőző is teleköpte zaccal a 

poharamat, az egészet erőből belevágtam a mosogatóba. 



Ehhez tudni kell, hogy ez az a bizonyos Martello kávéfőző, amelynek az utolsó pillanatban 

kegyelmeztünk meg tavasszal, mert pont akkor jelentek meg a Martello cuccok az Aldiban, 

köztük a tisztító tabletták is, melyekkel ténylegesen sikerült kipucolnom a kávéfőzőt. Innentől 

szépen beálltunk arra, hogy csak főzzük, főzzük a kávét aztán kéthavonta kipucolom a 

készüléket. Na, ez szakadt meg most, a múlt héten takarítottam ki, erre egy hét után megint 

széttépte a kapszulát. Kuka. Plusz a kávém is ugrott, meg a maradék életkedvem is. 

 

A konyhában még a plafonról is kávé csöpögött (ha azt mondom, erőből, akkor azt tessék úgy is 

érteni), a porcelán csésze apró darabjai pedig a pultot és a padlót terítették be. Nem sokat dobott a 

jókedvemen a műsoron kívüli tízperces takarítás. Aztán autó, olajszint ellenőrzés, mert este a sötétben 

már nem sok értelme lett volna, végül elmentem zuhanyozni egyet. Na itt, a hideg víz után tértem 

magamhoz és kezdtem vidámabb színben látni a világot. Végülis csak csavarogni megyünk, csak szép 

helyeken fogunk járni, mi a francért idegeskedek? 

Bepakoltunk a kocsiba, beültettem Igót is a helyére... és paff. Nem kap áramot. Az összes lenyugodott 

idegszálam égnek állt egyből. Kész szerencse, hogy egyik utód sem volt a közelben, így nem 

tapasztalták meg, hogy apjuk milyen rejtett mélységeit is ismeri a magyar nyelvnek. Felszaladtam a 

szobámba, a kütyüs fiókból felmarkoltam az összes autós töltőt, levittem, kipróbáltam, semmi. Ekkor 

már kezdett világosodni, hamar ki is derült, hogy az eredeti töltő vége letört, a többi töltő meg 500 

mAh-s Nokia töltő volt, Igónak viszont 1500mAh kellett volna. Kész. Kardbadőlés. Ha csak annyi lett 

volna, hogy kimegyünk Krumlovba, aztán éljük a világunkat, nem lett volna gond. Linzig sztráda, 

utána meg 70 km, csak ki van táblázva. De mi napi 250-350 km csavargást terveztünk, úttalan utakon, 

szoros időbeosztással. Térképpel talán meg tudnánk oldani, de sok időt vesztünk, annak meg már 

nincs értelme, hogy sötétben nézzünk meg egy várromot. 

 

Csak ültem a kocsiban, mint egy rakás szerencsétlenség. Az összes kedvem elment az egésztől. Már 

egy órája el kellett volna indulnunk, erre itt ez a bilifüle letört hangulat. Ekkor jött ki Nej. Mint 

műszaki dolgokban jártas ember, szépen, aprólékosan elmagyaráztam neki, mi a baj. 

- Látod, ezeknek kicsi a teljesítményük, nem jók. Egyedül ez jó, de ennek meg törött a vége. Nem lehet 

bedugni. 

- Ez oké, de miért a fülhallgató aljzatába próbálod? 

- Miva? 

- Igónak mikroUSB töltője van. 

- B+ 

MikroUSB autós töltőm ugyanis van, megmaradt az eláztatott mobiltelcsi után. De még erre sem volt 

szükség, megtaláltuk az igazi eredeti töltőt, szuperul működött. (Mentségemre szóljon, a műanyag 

tartó némileg eltakarta a jelöléseket.) 

 

No, ekkor már csak tankolás, matrica, és elindultunk. Jó másfél óra késéssel. 

 

Első megálló a mosonmagyaróvári Marche kútnál, ugye kávé, pisi és osztrák autópályamatrica. 

Hihetetlen tömeg. A matricáért vagy 6 ember állt a pult előtt, közvetlenül előttem egy hapi, karján 

hisztiző gyerekkel. Az idegsejtjeim műanyagbuborékként pukkantak ki, egyik a másik után. Ráadásul 

a hapi kártyával fizetett, úgy, hogy a gyereket nem tette le. Közben a család végzett a vécén, de a 

kuponok miatt meg kellett várniuk engem is. A vécé előtti jegyadó automatánál őrült hosszú sor. 

Legelől egy nő, szemmel láthatóan most látott ilyet először, aprólékosan elolvasott rajta minden 

szöveget. Hátulról, a lépcsőforduló tájáról hisztérikusan kiabáltak rá: – Dobja már be a pénzt és vegye 

el a cetlit! 

A nő zavartan bedobta a százast. Az automata visszalökte. A nő megint elkezdte olvasni a feliratokat. 

Újabb kiabálás: – Dobja be mégegyszer! Harmadikra sikerült, az automata kiadta a jegyet. A nőnek 

beakadt a táskája a forgókarba. Se előre, se hátra. Végül amikor a mögötte lévő dobta be a pénzt, ekkor 

mozdult meg ismét a kar és indulhatott meg a sor. 



Odabent nyilván nagy tömeg, szerencsére éppen felszabadult egy magánzárka, berongyoltam. 

Hátradőltem. A hangszóróból Vollenweider szólt, melyet vidáman cifráztak a vécékből kiszűrődő 

jellegzetes hangok. Itt kezdtem el megint vigyorogni. 

Amikor mentem kifelé, akkor láttam, hogy a sor teljesen feltekeredett a lépcsőn és összeért a 

kávés/péksütis sorral. Mely sor vége viszont átlógott a shopba. Óriási tömeg volt, de ugye kávé nélkül 

sehová. Nej volt olyan hős, hogy végigállta a sort. Még kerestünk is két kupont, mert volt, aki inkább 

nem várta ki. 

 

Hegyeshalom. Ismerősként üdvözöltem a vámépületet. Hajjaj. Amikor a C64-et hoztuk, gyalog, 

hóban. Amikor a gorenje-láz idején kilométeres dugókban araszoltunk az első marhahodályban 

berendezett műszaki diszkontig. Mit tudhatnak erről azok az elpuhult nyugatiak? 

 

Aztán megint Igo percei következtek. Jött néhány áthajtó. Alagútnak nem nevezném egyiket sem, 

mert szélesebbek voltak, mint hosszabbak, de Igo mindegyikben elájult. Annyira nem zavart, mert 

ébredés után is emlékezett az útvonalra, én meg, ha láttam, hogy áthajtó jön, memorizáltam a 

következő pár perces szakaszt. 

Egyedül Bécsben szívtuk meg, de ott nagyon. A 22-es út elég sokáig megy a föld alatt, na ott nem 

tudott rendesen újraindulni a dög, feldobott egy olvashatatlanul kicsi betűkkel teleírt ablakot, melyet 

nem lehetett leokézni. De a készüléket kikapcsolni sem. Mindezt úgy, hogy tudtuk, hamarosan 

északnak kell fordulnunk, valami alsóbbrendű úton. Az hagyján, hogy tartóstól leszedtem, de a tartót 

is le kellett feszegetni róla. Azt a tartót, melyet eddig nyugodt környezetben sem tudtam soha, úgy 

bepattant. De mindenképpen meg kellett csinálni, mert a reset gomb a tartó alatt volt. Ja, és mindezt 

úgy, hogy ez egy szigorúan ellenőrzött útszakasz, etapok vannak, ahol a be- illetve kilépésből átlagot 

számolnak a kamerák, és ha az jön ki, hogy többel mentem, mint 80 kmh, akkor küldik is a büntit. Na 

meg persze forgalom is volt rendesen. Őszültem, káromkodtam, de végül sikerült a művelet. Ehhez 

képest 100-as sprinteren futás közben vakbelet műteni, az smafu. 

Szerencsére épp időben kaptuk meg az infót, hol kell lekanyarodnunk. Igo hálából levitt egy 

mellékútra, majd ahogy befordultunk, közölte, hogy újratervezés és forduljak meg, ahol tudok, majd 

menjek vissza a sztrádára. Anyád. 

 

A meteorológia által beígért napsütésnek nyoma sem volt, gusztustalan szürke felhők takarták az eget 

egész úton. 

 

Az osztrák rádióban ütötte meg a fülemet, hogy szent napok jönnek. Tényleg, bakker. Mi meg arra 

építettünk, hogy nem viszünk semmit, majd kint veszünk meg mindent a helyi boltban.  

Budejovice, az Intersparnál meredek kanyar. Bevásárlás 3 napra. Nincs barna sör. Ezt leírom még 

egyszer: Csehországban, Ceske Budejovicében, azaz Budweisben, egy bazi nagy 

bevásárlóközpontban, nincs barna sör. Hová kerültem? 

 

Végül megérkeztünk. Őrült nagy késéssel. Mivel eredetileg úgy terveztük, hogy délben már itt 

vagyunk, és sötétedésig bejárjuk a teljes várost, a következő napokon pedig a környéken csavargunk, 

így megint kardbadőlés. Oké, nem pakoltunk ki, becsekkoltunk, és rohantunk is a belvárosba. De így 

is csak két óránk maradt, az meg szinte semmi. 

 

A város persze szép. Méghozzá úgy szép, hogy fel voltam rá készülve, hogy szép lesz, de még ehhez 

képest is szívfájdítóan szép. Elsőre felrohantunk a várba. 

 

Azt mondták, a várárok tele lezs medvével. Nos, medve egy szál se. Ha van egy csöpp eszük, akkor 

már téli álmot alszanak, de legalábbis fűtött barlangban nézik fotelből a jégkorongot. 

 



Mindenfelé kis utcák. Ingerlően kicsik. Viszketett a lábam, hogy be kellene menni, mindegyikbe, de 

akkor ránk sötétedik és még sehol sem vagyunk. Túlmentünk a váron.  

Kis bisztró, csapolt Eggenberg sörrel. Cefet hideg van, de nehogymár ne kóstoljuk meg a helyi izéket 

ízeket. Aztán vissza a szálláshoz, becuccoltunk, kicsi relaxálás, aztán irány a vacsora a középkori 

kocsmában. 

Ahogy benyitottunk, rögtön visszautaztunk az időben párszáz évet. Füst, akolmeleg, vidám zsivaj, 

középen sercegő disznódarabok. Sajnos a foglalt asztal egy másik teremben volt, némi középkori 

hangulat oda is átszivárgott, de messze nem annyi, amennyi az első terembe jutott. A kölykök menüt 

kértek, mi Nejjel csülköt. Az étlap szerint 1 kiló. Nej először nem hitte. Aztán amikor meglátta, akkor 

már igen. A menü első fogása egy feles slivovica. A két felnőtt nagyokat nyelve nézte, ahogy az ifjúság 

leküzdötte a feladatot. Aztán megjöttek a kaják és mindenki az előtte tornyosuló kupacokkal 

foglalkozott. Nos, a csülökről csak annyit mondhatok, hogy ha arra jársz, feltétlenül kóstold meg. A 

trükkje ugyanis az, hogy először előfőzik, majd nyárson nyílt tűz fölött forgatják addig, amíg a külső 

héja teljesen ropogósra sül. Én nem vagyok oda a zsíros részekért, de a pörcre sütött külső miatt ettem 

abból is rendesen. Mindehhez barna Budweisert ittunk. (Akarom mondani Budvart, de a rosseb sem 

lesz píszí a hülye amerikaiak miatt.) A sör egyébként csalódás volt, elég hígnak tűnt. Pusztán csak 

ezért nem foglaltunk asztalt hétfőre is. 

Aztán, ahogy terveztük, éjszakai séta. Egyrészt legyalogolni ezt a tömérdek kalóriát, meg ha máskor 

nem is, de legalább sötétben járjuk már be ezt a hangulatos várost. Találtunk egy forgó malomkereket. 

Huh, de jó vágókép lesz belőle. De a Moldva szivatott: amikor kamerázni akartam, megállt a kerék, 

amikor fényképezni, akkor megindult. Mindezt hosszú perceken keresztül. Szerintem megkapta a 

drótot, hogy azok a Petrényiék jönnek, akiket ma szabadon lehet szivatni. Sőt, kell is. 

 

Késő este visszaértünk a szálláshoz. Hirtelen ötlettel lementünk a pincébe biliárdozni. Az asztal több 

volt, mint vicces, össze-vissza lejtett. Egy-egy lökés után egy csomót vártunk, hol áll meg a golyó. 

Barna így vesztette el az első partit, pedig már négy golyóval vezetett és csak a fekete golyót kellett 

volna eltennie: az egyik lökés után a fekete elindult, egy ideig tekergett, majd hanyagul bement egy 

lyukba. Rosszba. Nyomtunk még egy kört, ezt a srác már tisztán nyerte. Ennyi elég is volt. 

Odafent még mindenki ráborult a wasabis mogyoróra, pedig azt hittem, egy ideig senkinek nem lesz 

kedve akármit is enni. Szegény Nejnek nincs egyedül wifi-képes eszköze, így rá maradt a konyha. 

Ilyen az, amikor helyükre kerülnek a dolgok. 

 

Ami látszik, az az, hogy ez a város többet érdemel. Az eredeti terv szerint vasárnap és hétfőn már nem 

foglalkoznánk Krumlovval, de ez nonszensz. Simán kibírna még egy napot. De ekkor a két napnyi 

kirándulást össze kell sűríteni egy napba. Kemény feladat. 

 

 

Reggel hétre tervezett ébresztő. Óra (mobiltelefon) ravasz módon nyolcra húzva, mert ugye óraállítás 

lesz az éjjel. A mobiltelefon ellenben még ravaszabbul magától átállt, így tényleg nyolckor csörgött. 

Már az új időszámítás szerint. Kész szerencse, hogy felkeltünk magunktól. 

Ja, hogy minek ilyen korán? Tegnap éjjel ugyanazt mondtam, mint Igo szokta: újratervezés. Tényleg 

igaz, hogy az írásnál csak a kihúzás nehezebb munka: itt is ki kellett választanom azt az 5 helyszínt, 

ahová végül tényleg elmegyünk. Biztosan belefért volna 6-7 is, de az már idegbeteg rohanás lett volna. 

Szívem szerint még ennél is korábban indultam volna, ahogy kezd világosodni – de reggeli csak 

nyolctól van, azt meg nem lehet kihagyni. 

 

Nem is. Svédasztalos. Barna még mindig nem érti, hogyan tudja őt egy cég kigazdálkodni. A kenyerek 

valami irgalmatlan finomak: frissek és ropogósak. Már csak a sima sajtos-sonkás magoszsemle is 

akkora gasztronómiai élmény, hogy csak az akaraterőm megfeszítésével tudtam felállni az asztaltól. 



 

Utána még sorok rendezése a szobában, végül kilenckor indultunk el. Ez a tegnapi időszámítás szerint 

10.00. Nagyon rossz idő, hiszen hét óra múlva sötét, és csak az autókázás elvisz vagy 4,5 órát. Elsőnek 

ráadásul benzinkutat kell keresnünk. Krumlovban 34,8-ért adják a 95-öst. (34,8*12,5=435) Sok. Nej 

javasolta, hogy tankoljunk inkább Budejovicében. Szerintem ott 35,8 (448) volt, de nem vitatkoztam. 

Nem nagyon vigasztalt, hogy nekem lett igazam. Viszont rémlett, hogy ahogy jöttünk be Hradec felől, 

egy városszéli kútnál láttam 33,x-ért is. Keressük meg. Mert nagyon ráérünk. Ahol emlékeztem, ott 

nem volt, tovább meg nem keresgéltünk, megtankoltunk az első kútnál 35,8-ért. Aztán ahogy 

mentünk kifelé Hluboká felé, egy városszéli kútnál 34,2. Úgy látszik még mindig szivatási engedély 

van a családunkra. (Délután Hradecben láttunk egy kútnál 32,4-et is, de úgy nézett ki a hely, hogy oda 

inkább nem mertünk bemenni.) 

 

Hluboká. Első parkolási problémák. Még a legutolsó négyzetcenti is fizetősparkoló, emellett az összes 

utca egyirányú, így ha valahová bemész szétnézni, kilométereket tekereghetsz, mire visszajutsz a 

központba. Végül a periféria környékén tettük le a kocsit, itt csak 50 Kcs volt a parkolás, de azt se 

kérte senki. 

A többiek a kastélyt nézegették kívülről, én viszont bevágtattam az udvarra, megkeresni a kasszát. 

Aztán nem győztem füstjelekkel jelezni a többieknek, hogy futás, mert éppen indul egy csoport. Igaz, 

cseh nyelvű, de legalább használjuk a gyerekkorban belénkvert oroszt. Ajtón tábla: fényképezni tilos. 

Hmm. Egy idősebb hölgy le sem tojta, sorra kattogtatott egy nagy dslr géppel. Ezen felbátorodva én is 

nekiálltam. Úgy az ötödik képnél odajött az idegenvezető és figyelmeztetett, hogy tilos. – Dehát nem 

vakuzok – próbálkoztam, de esélytelenül. Az idős nő közben nyomta tovább és még csak ki sem volt 

nála kapcsolva az exponálást jelző csipogás, mint nálam. Hirtelen ötlettel gépet cseréltünk Dórával, 

aztán bánatos képpel lóbáltam végig a D40-esét, az idegenvezető megnyugodott, Dóra meg nyomta a 

képeket az én D3100-as gépemmel. Őt nem figyelték. 

 

A palota egyszerre gyönyörű és nyomasztó. Sötét és levegőtlen... de az utolsó négyzetcentiig tele van 

gyönyörű kő- és fafaragásokkal, pazar gobelinekkel. Meg Schwarzenbergekkel. Ők is nyomasztóak. 

 

A csoportban volt egy kisgyerek is. Végigkiabálta a vezetést. Két év alatt ingyenes belépő? Szerintem 

az lenne a logikus, ha két év alatt minimum duplaannyit kellene fizetniük. (Volt vagy 40 fizető 

látogató. A kisgyerektől alig lehetett hallani valamit az idegenvezető beszédéből. A csöppség 40 ember 

élményét rontotta el.) 

 

Következő megálló Zvikov. Közben kisütött a nap, és a csoroszkálásból élményautózás lett a dél-

bohémiai lankákon. Elmentünk a temelini atomerőmű mellett (pár méterre), de Igo egyébként is bevitt 

olyan utakra, hogy ihaj. Viszont Nej élvezte. Szerencsére nem jött semmi szembe. Nem fért volna el. 

 

Zvikov. Moldva és Otava. Lentről – kajakból – bizonyosan lélegzetelállító lehet a látvány, fent, a 

várban semmi izgalom. Sőt, hihetetlen béke és nyugalom mindenfelé. A várban hátul laknak is, 

kiteregetve a száradó ruha. 

 

Néhány ember bóklászott rajtunk kívül a köveken. A múzeumot kihagytuk, az előzetes tájékozódás 

alapján semmi érdekes, a belépő viszont annyi, mint Hlubokában, ráadásul időnk sincs sok. 

Olyannyira nincs, hogy habár az út keresztülvitt Táboron, de nem álltunk meg. Ha reggel korábban 

indultunk volna, akkor belefért volna. Így nem. 

 

Innen Cervena Lhota. Igo szokás szerint nem használható első körben, amit kiadott erre a falunévre, 

az gyanúsan messze van. Aztán a kastély szomszédos faluját már megtalálta, onnan meg majd csak 

lesz valahogy. (Zvikov is így lett meg.) A kastély viszont éppenhogy, kitáblázva ugyanis nem volt, a 

parkolóőrtől kellett megkérdezni, hogy miért is van itt ez a parkoló. 



 

Pont fordított, mint Zvikov. Ide bemenni nem tudtunk, de körbesétáltuk a tavat, így minden oldaláról 

láttuk a kastélyt. A bútormúzeumot időhiány miatt kihagytuk. Nem gondoltam volna, hogy mégis 

fogunk ma erdőben császkálni. Még jó, hogy Dóra nem magassarkúban jött, bár így is sikerült valamit 

varázsolnia a lábával, mert innentől végig sántikált. 

 

Jindrichuv Hradec. Hagytam, hogy Igo hadd jelölje be a város közepét. És be is vitt. Úttalan – de 

gyönyörű erdei – utakon, majd egyre szűkebb sikátorokon, aztán végül át a várkapun, be a főtérre. 

Ahol egy gramm parkolóhely sem volt. Köröztünk néhányat, egyre nagyobb sugárral, majd a város 

úgy járt, mint anno Grado: mivel a város összes legális parkolóhelye foglalt volt, a cirkálás közben 

meg láttuk – többször is – az összes nevezetességet, így végül meg sem álltunk, hanem mentünk 

tovább. Majd legközelebb nem rezerválják le a fél belvárost. De még így is bajban voltunk, mert még 

annyira sem tudtam megállni – a külvárosban sem! – hogy beüssem az új célpontot. El kellett 

hagynunk a várost, hogy egy városzéli logisztikai telep előtt le tudjak húzódni a fűbe. Nem hiszem el, 

hogy ennyire utálják az autókat errefelé. (Ettől függetlenül nem húztam le a várost a listáról. Egyszer 

úgyis visszajövünk még megnézni a kihagyott nevezetességeket, akkor majd sorrakerül.) 

 

Végül Ceske Budejovice, de ide már erősen szürkületben érkeztünk. Pont kifogtunk egy üres 

parkolóhelyet, mentem volna az automatához, de egy öreg bácsika hevesen tiltakozott. Én nem 

értettem, amit ő mondott, ő nem értette, amit én mondtam, jól elvoltunk. Végül valószínűleg 

megsértődött, mert mégiscsak odamentem az automatához: pedig csak azt akartam megnézni, hogy 

tényleg ingyenes-e ma a parkolás. (Ha ugyanis mégsem az, valószínűleg nem sokat nyom a latban az a 

magyarázat, hogy azért nem vettem jegyet, mert egy öreg bácsika azt mondta, illetve úgy értettem, 

hogy azt mondta.) 

 

A város nem túl szép, ellenben nagyon sötét. Aztán elkezdték felkapcsolni a világítást és kezdett 

szépülni a város is. A főtér tényleg óriási, de ez sötétben annyira nem látványos. Séta, séta, végül 

beléptünk vacsorázni. (Meglepően sok étterem volt zárva.) A csajok már visszafogták magukat tegnap 

óta, de azért szép lassan feléledt a kisérletező kedv. Úgy kezdődött, hogy habár nem volt házi 

hermelin, de Nej és Barna kiválasztottak valami ahhoz hasonló valamit. Erre kaptak egy nagy szelet 

remegő disznósajtot, egy csomó ecetes hagymával. Nej ugye még tegnap este megfogadta, hogy soha 

többet nem eszik húst, Barna meg szerencsére nem tudta mit eszik, és amíg volt a tányérján, addig 

nem is mondtuk el neki. Aztán Nej ennyivel be is fejezte, a pincér pedig nekiállt elpakolni előlünk 

mindent. Amikor kérdőn ránéztünk, közölte, hogy kell a hely a következő fogásnak. Nem hangzott 

rosszul, bár azért elborzadtunk, hogy vajon mit rendelhettünk. Aztán kijött: hatalmas tálakon marha 

oldalas. Rusztikus csontok, inas húsok. Nagyok. Torma és mustár. Erős. Világos Budweiser sör. Híg. 

Már megint. Nem hiszem el: Csehországban nem tudunk jó sört inni? Köret természetesen nincs, 

errefelé elég a mustár meg a torma. Sőt, kaptunk egy kevés káposztát és erős paprikát is. A szálláson 

meg vár a wasabis mogyoró. Élni tudni kell. 

 

Borravalónak ismét egy százas. Relative sok, ez a pincér sem érti. (A tegnapi is csak nézett bután.) 

Pedig egyszerű: százasnál kisebb címletben csak fémpénzek vannak, a cseh fémpénzek pedig a világ 

legbénább darabjai. Színben, méretben alig különböznek egymástól, a szám még napfénynél is 

éppenhogy olvasható, az ötvenesen pedig még hosszas szemrevételezés után sem találtam meg. Sötét 

étteremben, amikor előtted áll a pincér, egyszerűen reménytelen és felettébb kínos is percekig turkálni 

az aprópénzben. Akkor inkább kapjon többet és ne égessük magunkat. 

 

Aztán Nagyarcz hazavezetett. A kocsiban közöltem, hogy innen nekem már nem kell, hogy Igo 

segítsen. Ki fogad? Senki nem mert. Szerencsére. Már a városban eltévedtem volna, ha az orrom után 

megyek, de a tragédia a sima hazaúton következett be: sötétben, kifejezetten erős forgalomban két 

útkereszteződést is beszoptunk, a másodiknál kész csoda, hogy visszajutottunk az eredeti útra. 



Minden összejött: túlzott önbizalom, elábrándozás, kereszteződés mögé rakott tábla, mely messziről 

olvashatatlan volt, elmélázó Igo, valami borzasztóan eszementen megtekert kereszteződés, meredeken 

hegyesszögű leágazókkal, észrevehetetlen kanyar, mely után bejön egy új sáv, azt szuggerálva, hogy 

majd ebből lesz a leágazás. Nappal nem volt semmi gond, látszott a tábla, látszott a lekanyarodó ív... 

de sötétben? Hát, volt minden. Töksötétben szántóföldön ipszilonozás, záróvonal átlépése 

szándékosan, kamionban alvó sofőr mellett centizgető tolatás és persze a közlekedésszervezők 

verbális abuzálása. A szálláson határozottan örültem, hogy letettem végre a kocsit. Pálinka. 

 

De úgy egyébként is érzem, hogy sokkal feszültebb vagyok, mint általában a kirándulásainkon 

szoktam. Már a kávéspohár kivégzése sem volt szokványos, aztán a sok káromkodás, dühöngés 

vezetés közben, az sem. Ingerült vagyok, nincs ellazulás, nincsenek elszabadult gondolatfutamok, 

elenyésző a zrikálás is. Nem tudom, miért. (Illetve sejtem. Fáradt vagyok és gondterhelt. Mostanság 

különösen.) 

 

 

Hosszú-hosszú alvás, ébredés után még egy kis lustálkodás az ágyban. 

- Otthon legalább két hétig nem eszek – szögezte le Nej. 

- Lássuk csak, milyen cubákokat nem próbáltunk még ki itt? – kezdtem szórakozottan számolgatni az 

ujjaimon. 

 

Kilenckor mentünk át reggelizni. Megint bőséges. Azt a ropogós magos zsemlét, azt nem lehet 

otthagyni. Utána vissza a szállásra. Tíz után kezdett felszállni a köd és erősen sütni a nap – 

elindultunk. Ha volt is kétségem, hogy jól döntöttünk-e, amikor egész napot szántunk Krumlovra, 

nos, az elrepült. Az óváros összes utcáját bejártuk. Élmény volt. Felmentünk a várba, de a torony 

zárva volt. A medvék még mindig aludtak. A gyümölcsök ugyanúgy hevertek, mint tegnapelőtt. 

Lehet, hogy műanyagok. 

Vár. Budiár a várfalon. (Copyright by Lucia.) Úgy elképzelem, milyen élmény lehetett, amikor egy 

egész város vizsgálgathatta a levegőben potyogó naftát, majd kitárgyalták, milyen éppen a Rosenberg 

vagy Eggenberg család emésztése. 

 

A vár főépülete mondjuk nem szép, cserébe durva vonásai vannak. Kíváncsi vagyok, milyen lehet 

belül. Ezzel szemben a kiszolgáló épületek sokkal csinosabbak. Az egész együtt ad izgalmas képet, 

kétoldalt a csícsás, kimunkált épületek, középen a nagydarab, duzzogó vár. Baloldalt egy pazar híd, 

tetején kétszintű zárt folyosóval: az egyiken a színészek jártak át, a másikon az úri közönség. Az 

alattuk lévő nyitott szinten meg a pórnép, beleértve immár a turistákat is. 

 

Itt remekül el tudtam magyarázni a fizikából nemrég érettségizett ifjúságnak, hogyan tudtak hídat 

építeni kötőanyag nélkül (Ördög hídja) és mi a kitüntetett szerepe a zárókőnek. (Vektorok felbontása, 

ugye.) 

 

A lovardába már csak egy szint ment tovább, valószínűleg nem a színészek számára. 

 

Színházmúzeum. A legközelebbi turnus másfél óra múlva indult, mi viszont ennyire nem voltunk 

időmilliomosok. Kastélypark. Kellemes meglepetés, nem számítottam rá. Szép. 

 

A parkban mókus. Egy, azaz 1 darab. Turista meg vagy egy tucatnyi vágtat utána, keresztül-kasul a 

parkban, beélesített fényképezőgéppel. Mi inkább a fényképezőket fényképeztük. Nem voltam 

népszerű, amikor megemlítettem, hogy a Yosemite parkban úgy kellett lesöpörni magunkról a 

mókusokat. 



Egyébként a fényképezés tényleg kezd túlmenni az épeszű határokon. Mondom ezt én, az egyik 

fotóbolond. Tény, hogy Krumlov nagyon veszélyes hely. Nem csak nagy vonalakban elbűvölő a város, 

hanem részleteiben is. Akárhol megállva legalább 5-6 érdekes, megörökítendő témát lehet találni, 

aztán két méterrel arrébb megint. Értelemszerűen ember is bőven van – és mindenki fényképez. 

Mindent. Ha el akarsz jutni A pontból B-be egy téren, és nem akarsz belesétálni senki kompozíciójába, 

flippergolyóként pattoghatsz hosszú percekig. 

 

Sok a magyar szó, ami nem baj, de elég sok a bunkó magyar szó is. Szerencsére csak a magyarok értik, 

de nem túl kellemes érzés. A park végében egy tó, tele vízinövényekkel. Szerintem szép. Erre jön egy 

csoport és egy fazon már messziről hőbörög, hogy ezért a szarért jöttek fel ilyen messzire? 

 

Sétáltunk a hátsó parkban. Valahol a háttérben puskalövések. Sok. 

- Most lövik ki az elkóborolt turistákat. 

- Már miért? 

- Valahonnan be kell szerezni a bőrt a méregdrága Art bőrműveseknek. 

 

Az Orangerie mellett elindultunk egy erdei úton, a töltés és várfal között sétáltunk egy kellemeset, 

majd egy meredek kanyarral vissza az óvárosba. Innen lementünk egy belvárosi parkba. Egy csomó 

gyerek valami tanerővel kislabdadobást gyakorolt, de érdekes módon ettől csak még hangulatosabb 

lett a hely. Nem csak szép, de használják is. Visszasétáltunk a Moldva partján és közben tátott szájjal 

figyeltük a túlpartot. 

A part elég meredek, viszont a dombtetőn lévő házakhoz tartozik egy-egy pici vízpart is a mélyben. 

Az hagyján, hogy hangulatos horgászbódékat alakítottak ki, kajakkal és kajakos beszállóhelyekkel, de 

az egyik háznál lapító csúszda már igencsak az extrák közé tartozott. Most gondold el: hosszú csúszda 

(locsolják?), a kimászó rész meg áramlással szemben. Márpedig itt a Moldva áramlik rendesen. De 

biztos jó buli lehet itt lakni. 

 

Hazafelé még vettünk klotyipapírt, mert nagyon elfogytunk, aztán egy óra múlva jött az egyik klántag 

(családi panzió, aki él és mozog, az dolgozik), hogy cserélne. Megköszöntük, nem kértünk. 

Kukászacskót sem, megoldottuk teszkós szatyrokkal. Pihentünk a szálláson vagy két órát, aztán fél 

háromkor vissza. Ötkor már sötét van, nem értünk rá vakarózni. Most jöttek a kevésbé evidens utak. 

 

Rögtön az elején lementünk egy meredek lépcsőn és bejártuk az eddig rejtőzködő részt a Moldva 

partján. 

Utána sörgyár (Eggenberg) hátsó kapuja, kolostor, isten háta mögötti várkapu, végül a sörgyár 

főépülete. 

Megjegyeztük a helyet. Aztán vissza a városba. Sok utca volt még bejáratlan, de nem sokáig. Olyan 

apró lyukakon másztunk át, hogy csak akkor vettük csak észre az átjárót, amikor már közvetlenül 

előtte voltunk. 

Ismét feltekeregtünk a várba, csak most máshogy. Barna némileg húzta a száját a sok kamu sgrafito 

(egyszerű festéssel imitált vakolatrétegek) láttán, szerinte ez olyan gagyi. Lehet. De szerintem még így 

is hangulatosabb, mint a puszta fal. 

 

- Ez azért már túlzás – mutatott fel Nej a falra. Egy Bacchus érezte éppen magát nagyon jól, a pucér 

férfi illetlenül széttárta lábait. A festő is érezte, hogy ebből könnyen máglya lehet, ezért az illusztris 

rész helyére egy nagy vadvirágot festett. 

- Hát, ez korrekt. Akkor ugyebár nem lehetett se lógó, se meredező faszt festeni – vontam vállat. 

- Na de egy vadvirágot? 

- Miért, elefántfej jobb lett volna? 

- Még az is jobb, mint egy napraforgó! 

- Ugyan már, ezt legalább lehet pörgetni. 



 

Aztán nem sokkal később láttunk egy csomó elefántfejet is. Csak ott meg Bacchus nem volt. De azért 

vettük a festő üzenetét. 

 

Végül még sötétedés előtt bejártunk mindent, amit terveztünk, Barna vett magának Krteket, Nej 

hűtőmágnest. Azaz mindent teljesítettünk. Jöhetett a vacsora. Megnéztünk néhány éttermet. Nej már a 

kaja szóra is rosszul lett. Az ő kedvéért külön kitárgyaltuk, hogyan is dolgozzák fel a disznót. 

- Melyik az a része a disznónak, amelyet nem dolgozunk fel? 

- A pacal – tippelt Barna. 

- Na, azt tényleg nem. Az a marhában van. 

- És mi van az agyával? 

- Az a velő – világosított fel Dóra. Nej feje már egyre lilult. A válasz hallatán az enyém is kezdett 

színeződni. Amennyi velős pirítóst megettem már fiatalkoromban és fogalmam sem volt róla, hogy a 

disznó agyát csócsálom. 

- A bőre? 

- Az meg a velúr, amit elhordunk. 

- Ez olyan megalázó. 

- Nem, a megalázó az, hogy ledaráljuk a húsát és a beleibe töltjük. Mintha saját magát szarná ki. 

 

Nej étvágyát elrendeztük. 

 

Kerestük tovább a szimpatikus éttermet, de valami bibi mindegyikkel volt. Végül lementünk a 

sörgyárhoz – ha van autentikus hely, akkor ez biztosan az. 

Jó döntés volt. Tipikus cseh kajákat tömtünk, knédli barna mártással, főtt marhahússal, krumplis 

knédli főtt disznóhússal, köménymagos savanyúkáposztával, pirog savanyúkáposztával, almásrétes, 

és persze a jó öreg házi hermelin. Mindehhez csapolt barna sör (Eggenberg, naná). Nej teljesen kidőlt, 

Dóra hasonlóan, de még Barna is túlevésre panaszkodott, amire pedig az utóbbi 19 évben még nem 

volt példa. A dúvad étkezés számlája 650 korona volt, ami a 12,50-es rekordárfolyammal számolva is 

igen barátinak számított. Miközben a helynek határozottan hangulata volt. 

 

Persze a vacsit le is kellett sétálni, de itt már kiütközött az, hogy jó-jó, de hová? Hiszen minden utcát 

ismerünk. Így egy olyan útvonalat választottam ki, amerre még csak egyszer jártunk, akkor is 

világosban. 

 

Odafent már pangás, sebek nyalogatása. Olvasás: ülve, aztán fekve, végül már csak elméletben. 

 

 

Viszonylag korai ébredés, azaz 7.00. Nyolctól reggeli, tetvészkedés, bepakolás, kilenckor indultunk. 

Első megálló Rozmberk, 25 kilométer, nagyrészt a Moldva partján, élményautózás. Még ilyen szürke, 

ködös időben is. 

 

Már csak 10 kilométerre voltunk a falutól, amikor egy kanyar után satufék. Teherautó állt keresztben, 

az út javítás miatt zárva. De nagyon. Kézzel firkantott tábla: Rozmberk jobbra. Csak éppen út nincs. 

Aztán beoldalazva a teherautó mögé, feltűnt egy szűk erdei út. Ezen? De nincs más. Elindultunk. Igo 

egyből benyögte, hogy újratervezés, aztán Rozmberk el is csúszott 36 kilométerre, Azt a betyár. 

 

Ez sem volt kispályás terelés Valahol Zaton körül volt a lezárás, innen egy hihetetlenül vékonyan 

jelzett út vezet Sus felé. Nos, nem csak vékonyan jelzett volt, de fizikailag is inkább erdei ösvénynek 

tűnt, mint útnak. Azok közül is olyannak, amilyennek túrabakancs nélkül nem szívesen mennék neki. 



Mondanom sem kell, az útnak volt túrajele. Külön öröm volt, hogy Igo meg – egyébként teljesen 

logikusan – becsavarodott. Az első kereszteződésnél például felvitt Slubicébe, majd vissza akart 

kanyarintani a lezárás felé. Hátha másodikra át tudok menni rajta. Fojtott (itt még) káromkodás. 

Ipszilon forduló a szűk erdei úton. Svérazba magamtól mentem be, mert jó iránynak tűnt, terelőtáblák 

nem voltak, Igo meg éppen nem mondott semmit, azonkívül, hogy forduljak meg. De azt meg annak 

véltem, hogy megint vissza akar küldeni a lezáráshoz. Nos, ez meg zsákfalu volt. (Azaz kivételesen 

Igónak volt igaza.) Mentünk tovább nyugatra. Igo aztán Sus-ban rúgott igazán övönalul, mert addig 

legalább azt hittem, tudja az utat – de a faluban boldogan közölte, hogy itt már meg tudok fordulni és 

visszamehetek, hátha azóta megszűnt az útlezárás. Ott álltunk a semmi közepén, bokáig érő tejfehér 

ködben és elképzelésünk sem volt, hol vagyunk és hogyan fogunk visszakeveredni a civilizációba. 

Igóra szemmel láthatóan nem számíthattunk, csak a visszafelé utat favorizálta. (Tudom, valahogy el 

lehet magyarázni neki, hogy mindenképpen kerüljön el egy útszakaszt, de nem itt akartam kitalálni, 

hogyan kell.) Hozzánk hasonlóan gondolkodott egy cseh házaspár is, akik szintén ott dekkoltak 

elanyátlanodva és várták, hogy elmenjünk mellettük és kivezessük őket. Jobb híján elindultunk, 

közben szigorúan néztem Igóra: mondjon már valamit. Nem sokkal később újratervezett és ez már 

jónak tűnt. Újabb 30 kilométer plusz. Azaz a 10 kilométeres táv hirtelen ötvenre gyarapodott, de hol 

voltunk még attól, hogy Rozmberkben legyünk? Vagy egyáltalán valahol a XXI. században? Végül 

eljutottunk Svetlikbe, Igo közölte, hogy innen már menjünk délnek, ami a nyugathoz képest már 

legalább egy égtájjal közelebb volt a kelethez. Meglátva Frymburkot, a káromkodásközpontom 

végképp lerúgta az összes féket. Ezt a települést ugyanis tudtam, hol van és csak most realizáltam, 

mekkorát kerültünk. Aztán ahogy bementünk, Igo rögtön azt mondta, hogy hegyes szögben 

forduljunk északkeletnek, egy negyedrangú (1621-es) úton. Melyet alig vettünk észre a fűben. 

- B+, ha azért visz erre, mert így 200 méterrel rövidebb, kibaszom az ablakon és addig ugrálok rajta, 

amíg egyetlen felismerhető vonása sem marad – vetettem oda Nejnek. Maradtam a biztonsági 

játéknál: leolvastam, mennyire van szerinte Rozmberk, aztán mentem arra, amerre jónak gondoltam. 

Ez utóbbi sokkal messzebb volt, ráadásul az út át is kanyarodott volna a víztározón, ami abszolút 

rossz írány volt. Újabb leállás. A cseh házaspárt ekkor vitte tovább a lendület mellettünk, de 

pánikszerűen befékeztek. Én már nem is vettem a fáradtságot, hogy érdemi információt szőjjek a 

káromkodásözönbe, hagytam, hadd folyjon. Lófaszt a nyomorult Rosenbergek seggébe. Aztán hirtelen 

mozdulattal töröltem Rozmberket és beírtam Linzet. Megyünk haza. Rohadjanak meg a nyomorult 

parasztjai. Ha nem képesek rendesen kitáblázni egy ekkora elterelést. Ha hagyják, hogy fogalmatlanul 

bolyongjunk útnak alig nevezhető ösvényeken egy ködös erdőben. Ha nem képesek arra, hogy egy 

forgalmasabb utat (mégiscsak Krumlov – Linz) egyszerre csak félpályásan zárjanak le javításra. 

Na és, mit mondott erre Igo drága? Hogy Linzbe is ugyanazon a tetvarek úton tudok eljutni, mint 

Rozmberkbe. Feladtam. Újabb ipszilonforduló. Megint bementünk az erdei ösvények világába. Nem 

részletezem, félóra múlva Rozmberkben voltunk. Durván 50 kilométer kerülő, legalább másfél óra 

bolyongás. 

De ott voltunk, ledobtuk a kocsit a vár alatt és felsétáltunk a kastélyhoz. Zárva volt. Minden 

különösebb értesítés nélkül. Egy ideig vakartuk a fejünket. Körbejárni ugye nem lehetett, kérdezni 

nem tudtunk kitől (az egész faluban két embert láttunk magunkon kívül, azok is turisták voltak), 

végül visszasétáltunk a kocsihoz. Jó túra volt. 

 

Oké, most már jöhet Linz. Igo. Erre azt mondta, hogy menjünk vissza ugyanazon az erdei úton, 

amelyiken jöttünk. Itt már hisztérikusan kacagtam. Emlékezz vissza, csak azért jöttünk be 

Rozmberkbe, mert Igo szerint erre visz az út Linz felé is. Most meg mehetünk vissza. Ugyanott. De 

nem volt jobb ötletem. Aztán az egyik kereszteződésben egy másik ösvényre terelt át, ekkor kezdtem 

el reménykedni, de végleg csak akkor nyugodtam meg, amikor megláttam a Vyssi Brod táblát. Ez már 

elég civilizáltnak tűnt és biztatóan közel az osztrák határhoz. 

 

Hamarosan át is értünk és ekkor Igo újabb akcióba kezdett. Közölte, hogy menjek jobbra, majd amikor 

továbbmentem, lévén a jobb oldalon nem volt út, vad újratervezésbe kezdett. Oké, az első földútnál 



lementem, ipszilon, vissza a határhoz. Hol van az az út? És tényleg ott volt. Igaz először járdának tűnt, 

de alaposabban megnézve, autóknak készült. Túl soknak nem, mi éppenhogy elfértünk volna rajta. 

Hátranéztem. A másik út forgalmas volt, legalább három kamionnyi széles, masszív, határozott út. 

Megnéztem, mennyire lenne a rövidebb úton Linz. Aztán újabb ipszilon és elindultunk a széles úton. 

Nos, a különbség nem lett volna egy kilométer. Párszáz méterért levitt volna a gyors főútvonalról 

istenhátamögötti mellékutakra. Mindezt úgy, hogy az – eddig – normális kompromisszumnak tűnő 

gazdaságos útvonaltervezés volt beállítva. Tényleg nem értem. A programtervezőknek nincs autójuk? 

Nem szoktak soha vezetni? Nem hiszem el, hogy olyan nehéz lenne definiálni a normális autós 

mentalitást. Például nyilván megadom a földutat a tervezéshez, mert van egy csomó hely, ahová csak 

azon lehet eljutni – de ha van más út is, akkor nem akarom használni, még akkor sem, ha így 1 

kilométerrel többet megyek. Földút, egy sávos mellékút csak akkor legyen, ha nincs más lehetőség. 

Hasonlóképpen, nem ajánlok fel két nagyságrenddel alacsonyabb kategóriájú utat, ha 50 kilométeres 

távon párszáz méter a nyereség. Ezek nonszensz dolgok, függetlenül attól, hogy milyen 

útvonaltervezési beállításokat használok. 

 

Egy biztos, hogy ekkor már teljesen ki voltam vetkőzve magamból. Nem dobott az se sokat a 

jókedvemen, hogy az utak tele voltak olyan kocavezetőkkel, akik max évente egyszer, ilyenkor, 

halottak napján veszik elő az autójukat és hosszú percekig töprengenek indulás előtt azon, melyik 

pedál lehet a fék és melyik a gáz. Ötvennel araszol, az út kanyargós, a köd közepesen tejföl. Menni 

lehetne simán kilencvennel, de előzni életveszélyes hazárdjáték. Habzó szájjal kétszer így is 

megtettem (visszakettő, padlógáz), de nem vagyok rá büszke. 

Az viszont tény, hogy eddigre az összes türelmem szertefoszlott, a frusztrációtűrő képességem 

eloldalgott a balfenéken, olyan tipikusan "mindenkinekakurvaanyját" dühöngő stílusban vezettem. 

Idióta útterelés, Rozmberk, béna Igo, a hülye mazsolák, nyomasztó idő...eh. Az eredeti tervhez képest 

Linzben már nem is álltunk meg, közöltem, hogy nem vagyok hajlandó megint egy kiszámíthatatlan 

gépezet alapján ismeretlen utcákon araszolni, parkolóhelyet vadászni, mindezt néhány kib. épület 

kedvéért. 

 

Elmondhatatlan öröm volt, amikor végre feltekeredtünk a sztrádára. Innentől már laza utunk volt. Igo 

persze minden felüljáró alatt beájult, természetesen ilyen felüljárók leginkább a nagyvárosok 

egyébként is bonyolult útjain voltak, de szerencsére az osztrákok jól tábláznak. 

 

Fél ötre értünk haza. Úgy, hogy reggel kilenckor indultunk. 3 helyen álltunk meg, összesen fél órára. 

Az annyi, mint 7 óra tiszta menetidő. A Google Maps szerint az út 516 kilométer, a becsült idő 5 óra 22 

perc. Ezt a két órát – és a nyugalmamat – vették el az idióta csehek az idióta útlezárásukkal. 

 

Pedig Krumlov tetszett. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/CeskyKrumlov2011 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/CeskyKrumlov2011


 
 

 

Hosszú napok óta az első olyan reggel, amikor valami halvány életjeleket észlelek magamon. Lehet, 

hogy mégis túlélem a torokgyulladást? 

Mindenesetre félő, hogy megjön a Nápoly szindróma: félig gyógyultan elmenni kalandozni, aztán 

hazaérkezni sokkal betegebben. De a szállás már le van foglalva, egyébként is ránk is férne már egy 

kicsit valami más, mint a büdös Pest, szóval hajrá, belevágtunk. 

 

Azért látszik, hogy nem voltam teljesen magamnál. Kényelmesen pakolhattam össze mindent, erre 

mind a sört, mind a pálinkát otthon felejtettem. Beraktam viszont két-két mobiltöltőt és usb mobil 

sticket is – pedig térerő, az nincs. Ez gáz, mert úgy emlékeztem, hogy szlovák oldalról azért van, és 

akkor a Kindle DX még használható lenne, de az sincs. Semmi. 

A sört még talán tudnám is magyarázni a betegséggel, de azt már jóval nehezebben, hogy oké, de 

akkor mézes teának valót, coldrexnek valót miért nem? Mert se teafű, se méz, se citrom, se coldrex, se 

vízforraló. Egyedül ásványvíz, de amellett meg elég keserves lesz blogolni, ezt már most 

megjósolhatom. Ja, és hátizsákot is elfelejtettem berakni. Nej viszont nem, így ő hozza az összes kaját. 

 

Tehát, irány a Bükk. A szállást már kipróbáltuk egyszer, igaz, akkor nem jött be túlzottan, de azért 

csak jó helyen van, és a sátornál összehasonlíthatatlanul kényelmesebb. Szóval megint foglaltunk. 

Azért történtek változások, nem kellett foglalót fizetnem, éppen szabad volt az egyik apartman (mely 

sokkal nívósabb volt a múltkori szobánál), szóval már októberben jól indult a szervezés. 

 

Megérkeztünk. Kerestem a recepciót, de élet egyedül a konyhában volt. Bementem. 

Egy fiatal legénnyel – Szemesemálljól Kornél – futottam össze. (Ismered azt az arcot, amelyre ráragadt 

a selyma bazsalygás: biztos lehetsz benne, hogy mindenből, amibe belekezd, tréfa, vagy ugratás lesz.) 

- A recepciót keresem. 

- Ez az – somolygott. 

- Ez? 

- Ez. 

Aztán kijött egy idősebb bácsika, és megerősítette, hogy tényleg ez a recepció. Letisztáztunk mindent, 

becuccoltunk, visszasétáltunk enni egy kis friss szarvaspörköltet, persze pálinka hozzá, meg barna sör. 

Nem rossz teljesítmény, ahhoz képest, hogy már egy hete csak mézesteán és édeskekszen élek. 

 

Aztán hatalmas nagy punnyadás. Hoztunk magunkkal olvasnivalót – és maximálisan kiélveztük, 

hogy offline-ban vagyunk. 

 

Hatalmas a fürdőszoba, habár a tér nagy része kihasználhatatlan, a tetőlecsapás miatt. De ettől még 

van, és a hatalmas térben elanyátlanodva árválkodik a klotyi. Ha létezik antiklausztrofóbia, akkor itt 

biztosan megtalálható. 

 

Melegtől feléledő legyek. Az egyiket az én – saját! – kezemmel csaptam agyon, a másikat a 

kispárnámmal találtam el, amikor a lámpabúrán grasszált. 

 

A szállás viszont tényleg jó. Nem a panzió főépületében kaptunk szobát, hanem az istenhátamögötti 

telep istenhátamögötti épületében egy tágas apartmant. A kazánt nem sokkal korábban indították be, 

az áporodott szag alapján már jó régen nem lakott az épületben senki. Mondtam is Nejnek, hogy tutira 

miénk az egész épület, használhatjuk nyugodtan a nagy, közös konyhát a földszinten, a felfutó 



lépcsők melletti tágas társalgót az emeleten, egyáltalán, a szobaajtót sem kell becsuknunk, miénk a 

kégli, hiszen ilyen trágya időben ki más akarna pont ebben az épületben tölteni egy hétvégét? 

Istenhátamögötti telep, istenhátamögötti sarka. 

 

Nos, mint kiderült egy 30 fős társaság úgy döntött, hogy pont ez az épületet szemeli ki pont ezen a 

hétvégén egy nagy hepajra. Mi négy óra körül értünk oda, este 11-ig hittük, hogy megfogtuk az isten 

lábát. Utána jöttünk rá, hogy büdös. 

Már a megérkezésük is durva volt este 11 körül, egy csomóan a mi ajtónkat rángatták, mert ők is azt 

hitték, hogy övék az egész épület. Kinyitnia csak az elsőnek sikerült, mert utána addig tekertem a 

kulcsot, amíg bírta a zár. Kábé a tizedik próbálkozó elordította magát a folyósón: 

- Na, most kezdődnek majd a problémák! 

Furán figyeltem. Azt hittem, ez az én végszavam, közvetlenül mielőtt kirohanok az ajtón a fejszével. 

Aztán valahogy csend lett, felmentek a központi épületbe. 

Olyan éjféltájban indult be az igazi műsor, amikor az első sebesültek visszajöttek lefeküdni. A főépület 

kábé 500 méterre volt, ez pont akkora táv a hideg Bükkben, hogy még a merev részegek is 

kijózanodjanak annyira, hogy azt higyjék, fér még beléjük. Ahhoz már kevés volt a táv, hogy az 

ajtóikat is eltalálják, így volt megint némi behatolási kísérlet. Aztán néhányan kiültek egy sörrel a 

társalgóba, mások bent maradtak a szobájukban – és beszélgettek. A folyosón, meg rajtunk keresztül. 

 

És az egészben az a legszarabb, hogy nem tehettem semmit. Ha ők közösen akarták leereszteni a gőzt 

és ezért kivettek a világ végén egy panziót, akkor ők megtettek mindent, amit emberileg tehettek. 

Nem panelházban csaptak ordenáré bulit, nem kertvárosban, hanem egy istenhátamögötti telep 

istenhátamögötti épületében. Hogy én pont akkor akartam félrevonulni a világtól és pont ide, hát az 

szopás. De tenni tényleg nem lehet semmit. Nem lehet úgy kiengedni a gőzt, hogy figyeljünk arra, ne 

sértsük meg a másik álmát. Illetve lehet, csak az már nem gőzkieresztés. Miközben az én 

hangulatomat már az is pont eléggé lerontotta, hogy itt voltak és ennyien: 30 ember mászkálása, 

dobogása, egyszerű beszéde is pont elég zsúfoltságérzetet ad egy ilyen faragott faházban, különösen, 

ha az ember csendes magányra számít. Szóval a végén csak legyintettem: így jártam. És a fejemre 

húztam a takarót. Ez egy feloldhatatlan helyzet. 

 

Ahogy lehiggadtam, beugrott a bosszú. Mikor horkolok én kegyetlenül? Ha be vagyok rúgva, vagy ha 

meg vagyok fázva. Hát, akkor kellemes éjszakát, jó szomszédok. Ha bejön a hang, akkor ki is megy. 

 

Elalvás előtt még megcsörrent a telefonom, jelezve, hogy emailt kaptam. Döbbenten meredtem rá. 

Emailt? Amikor térerő sincs? Nos, az éjjeliszekrény egyik sarkán – csak ott – óránként pár 

másodpercre volt térerő. Pont ezt használta ki egy szpem és áttört. 

 

 

Egészen pontosan: 

Jávorkút – Nagy Mező – Három Kő – Bánkút – Csipkéskút – Jávorkút 

 

Reggel az egyik éjszakai bajnok elég elgyötörten ült a társalgó kanapéján. 

- B+, még mindig olyan a szám, mintha ma ittam volna! – szólt oda a haverjának. 

- Na ezen abszolút nem lepődök meg – somolyogtam, de hangosan csak annyit mondtam, hogy ‘szép 

napot, vitéz urak’. 

 

Ez a ‘vitéz úr’ megszólítás spontán jött, de utólag azt mondom, lehet, hogy a miliő is tette. A telep első 

épülete a XX. század elején épült és Gróf Bethlen István vadászrezidenciája volt. A kor jellegzetes 

stílusában készült, két szint, tornácok, apácarácsok, mindenhol faragott fa, zöldre festve. Aztán később 



TVK üdülő lett belőle, persze közben többször is bővítették, mi most a régi nevén Brigádház, új nevén 

Fenyőház épületben voltunk. A valóság inkább az utóbbihoz áll közel: dacára, hogy ez az épület már a 

szocializmusban épült, stílusban illesztették a többi épülethez, így ezt is belengi némi méltóság. 

 

A hol sáros, hol jeges talajon a nemrégen látott keringőlépések gyakorlása. Már tudom, honnan került 

bele a mozdulat az emberiség mozgástárába. 

 

A túrázás egyik alapszabálya: ha belemész egy völgybe és egy idő után bármerre is nézel, hegyek 

vesznek körül, akkor két dolgot tehetsz: vagy letelepedsz helyben, vagy beletörődsz, hogy valamelyik 

hegyet meg kell másznod. 

 

A fényképezőgéppel bajok lesznek. Akkumulátor csak egy van hozzá (12e/darab, nem olyan dolog, 

amit csak hipp-hopp vásárolunk), a töltőt természetesen otthon felejtettem (eszemben volt, de 

szórakozottan az egyébként teljesen hasonló mobiltelefon-töltőt raktam el helyette, persze 

feleslegesen, mert térerő, az nincs), ráadásul a szalagavató után nem is töltöttem fel. Pedig ott a 

videókamera is dolgozott vagy 40 percet. Kész szerencse, hogy a dslr kamerákból kialakított 

videókamerák esetében manuálisan kell tekergetni az obit, nincs zoom motor. Mondjuk, cserébe jól 

belekattog a tekerés a felvételbe. (Nem én cöcögök, ha esetleg eddig azt gondolta volna valaki.) 

 

Azt lehetett tudni, hogy eső talán lesz. De pont a Három Kőnél szakadt a nyakunkba valami, ami 

biztosan nem volt sem eső, sem hó, leginkább darált jéghez hasonlított. A metsző erős szél meg 

gondoskodott róla, hogy olyan porcikáink is megismerkedjenek vele, melyek esetében még csak 

szándékunk sem volt hasonlóra. Ez a trágya idő elég sokáig eltartott, aztán lentebb már szolidult, 

átváltott esőbe. Sajnálatosan pont ez volt az a rész, ahol szinte percenként kellett elővenni a 

térképünket. A térkép azóta két t-vel írja a nevét. Amennyire szar volt, ez nem is baj, az sokkal inkább, 

hogy vasárnap is ez alapján szerettünk volna tájékozódni. Bár a mai nap után ez a mondat már nem 

teljesen állja meg a helyét. De ne rohanjunk ennyire előre. 

 

Mindenesetre a teflonbevonatú kabátom jól bírja a tré időt. Amikor ezt a bevonatot hangsúlyozom – és 

tudom, hogy sokszor szoktam – nehogy azt hidd, hogy dícsekedni akarok. Pont ellenkezőleg. Annyira 

viccesnek találom a tényt, hogy humorforrásként igyekszem ilyen sokszor hivatkozni rá. Gondold el, 

mi is lehet az értelme a teflonbevonatnak egy outdoor kabáton? A teflon az egy egy érzékeny dolog, 

az első karistolásra sérül. Mikor kaphattam meg az első karistolást? A vásárlás után kábé két órával. 

Ellenben remekül bírhatja a hőt. Ha például forró lávát iszok, akkor simán lehet a hátamon rántottát 

sütni, nem fog ráégni a kabátra. 

Egy viszont biztos: a teflonkabát esőben perverz módon nyikorog. 

 

Bánkút előtt ötfős kerékpáros csapat jött szembe. 

- Meg tudnátok mondani, melyik a helyes út? – állt meg az első. 

- Hová mentek? 

- Bánkútra. 

- Na, oda biztosan nem ez. 

- Hogyhogy? 

- Mert mi is oda megyünk, és ugye épp az előbb találkoztunk szembe. 

- Huh. 

Aztán rövid időn belül kiderült, hogy az ötből egy úgy tudta, hogy Bánkútra mennek, egy úgy, hogy 

Felsőtárkányba, egy meg úgy, hogy Szentlélekre. Valójában meg Szilvásvárad felé mentek. 

 

Csípkéskút után, alkonyi félhomályban. 

- A bokádra nagyon figyelj! – intettem Nejt, amikor a rossz látási viszonyok között rohantunk lefelé. 

- Miért, ha kimegy akkor nem viszel haza? 



- Dehogyisnem. Pont ezért figyelj! 

Néhány ugrás. 

- Meg arra is figyelj, hogy seggre se essél. Egyből belegyógyulsz ebbe a masszív sárba. 

- Miért, te figyelsz rá? 

- Nekem nem kell, nekem a gatyám is teflon borítású. 

(Nem hülyéskedek, tényleg.) 

 

Beléptünk a szobába. Gyors körbenézés. Bakancs alig látszik ki a sárból, ellenben a sár felnyomult a 

nadrágok belső felén egészen combtőig. Hmm, akkor mielőtt bármit is csinálnánk, vetkőzés derékig. 

Mentem Nej után a fürdőszobába, ledobni a nadrágot. 

- Te, miért a radiátorra tetted? – kiáltottam ki utána. 

- Hogy biztosan megszáradjon. 

- Ne hülyéskedj már, mindjárt bedurrantom a radiátorokat. 

- Kibírja. 

- Akkor is, miért kockáztatsz? Hatalmas tér van a földön, leteríted a radiátor elé és megszárad ott is. 

- Te oda raktad? 

- Oda, persze. Pedig az enyém teflonborítású! 

- Huh, ez nagyon kemény érv volt. 

 

Hevenyészett íróasztal a sarokban. Törölközők az előtér hideg padlóján: egyik a földön, rajta a másik, 

azon a lábam. Nem tudom, melyik járt rosszabbul. 

 

- A zöldsapkás képem nem kerülhet ki a blogra! – kiabált ki Nej a fürdőszobából. 

- Oké, semmibe sem kerül fotósoppal átszineznem rózsaszínre! 

 

- Mennyit mentünk ma? – kérdezte Nej. 

- Hát, ez gyakorlatilag gyenge táv lett volna – hümmögtem – de a sok jelkeresgélés és eltévedés miatt 

olyan közepes táv lett belőle. 

- Én mindenesetre elfáradtam. 

- Várjál csak. Reggel belehúztunk, hogy legyen időtartalékunk. 12.10-re voltunk a Három Kőnél, ami 

nagyon jó teljesítmény. Utána leadtunk egy órát, amíg elértünk Bánkútig, de nem úgy, hogy 

andalogtunk, hanem úgy, hogy erős tempóban jártunk be rossz útvonalakat. Aztán Bánkútnál az első 

rossz indulással elvesztettük a maradék félóra előnyünket, a második rossz indulással összehoztunk 

20 perc hátrányt, végül ezt hoztuk ki egy nagy rohanással nullára. Akárhogy is nézem, végigrohantuk 

a napot. Akkor maradjunk abban, hogy közepes táv, erős tempóban. (Utólag nagyjából lemértem 

térképen, olyan 16-17 km lehetett.) 

 

Éjjel nézegettem ki az ablakon. Szélvihar rángatta a zsalukat, szakadt az esővel kevert dara. A 

meteorológiát képtelen voltam befogni a mobiltelefonomon, bezzeg a céges emailek jöttek gond 

nélkül. Kurva szelektív adatkapcsolat. 

Aztán beindult egy autóriasztó az ablak alatt. A csapat valószínűleg megint fent szittyózik, tehát ez a 

riasztó egész éjszaka szólni fog. Szerencsére megtaláltam a zsalu akasztóját és bezártam. Így már nem 

is hallani. Csak alig. 

Még egy éjszakai sport: a napközben felengedett legyek vadászata. Vagy négy figyelt megint a 

hálószobában. Komolyan, sok mindent elcsesztem pakoláskor, de a legmerészebb álmomban sem 

jutott volna eszembe, hogy december 11-én a téli Bükkbe csomagoljak egy légyirtó sprayt is. 

 

(Innen kitöröltem 3 A4-es oldalnyi anyázást a bükki túrajelzésekről. Nem azért, mert nem érdemelnék 

meg, hanem azért, mert unalmas. De tudjál róla, hogy a Bükkben elképesztően szar mind az útvezetés, 

mind a jelzés. Ja, hogy ez az egyik leglátogatottabb hegység? Ki nem szarja le. A nemzeti park például 

simán.) 



 

 

Pontosabban: 

Jávorkút – Csipkéskút – Bánkút – Bálvány – Istállóskő – Őserdő – Tarkő – Nagy Mező – Jávorkút 

 

A behúzott zsalu miatt nagyon nem értettem, mit kukorékol az órám, amikor még sötét van. Aztán 

leesett. Nem volt egyszerű mutatvány, de negyed kilencre sikerült embert faragnom abból a 

fehérjekocsonyából, aki nem sokkal korábban az ágyből kilöttyedt. Átsétáltunk reggelizni. A termet 

kitöltötte a csoport, de úgy, hogy közben folyamatosan érkeztek is. Az egyedüli személyzet, egy öreg 

hapi alig győzött futkározni a konyha és az étkező között. Egy szemkontaktot még összehoztam, 

kaptunk is egy kancsó teát, borítottunk bele mézet, elkortyolgattuk, majd miután félórán keresztül 

senki nem jött a közelünkbe, elmentünk. Odakint fehér lepel borította az élettelen tájat, a napsugár az 

első sugarait köszörülte, ordított az egészről, hogy ideális kirándulóidő lesz. Végül is... kit érdekel 

ilyenkor a reggeli? 

 

A tegnapi vihar kisöpörte a ködöt, cserébe bejött a hajnali fagy. Remek. Mehettünk azon az úton, 

melyen tegnap alig tudtunk jönni, mert állandóan elsüllyedtünk a sárban. A fagyott sár nem süllyed. 

A jégre meg hódara esett, szóval nagyon kellemes utunk volt Bánkútig. Újból megnéztük a sokkarú 

útjelző táblát, megkértem Nejt, nézzen bele, hová mutat a Lillafüred aljelzésű piros. Ő is elismerte, 

hogy a széles útra. (Lásd egy korábbi túrán az eltévedésünket. Egyiket a sokból.) 

 

Itt először felsétáltunk a Bálványra, ott is a kilátótoronyba. A középső szintig nem volt gond, de utána 

gigászi pszichológiai csata következett. Én gond nélkül felmásztam a felső létrán, de közben 

siránkoztam Nejnek, hogy meg ne próbálja, mert még én is kellemetlenül érzem magam, pedig nekem 

még sohasem volt tériszonyom. Aztán felmásztam és többször is eufóriás örömujjongásban törtem ki, 

milyen szép is a látvány. 

Jól sejtettem, ahogy kinéztem lentre, már csak a letámasztott hátizsákot láttam. Most kellett biztatnom, 

mert képes félúton beszorulni, ahol elfogy a bátorság. 

- Nocsak, mit látok! – dugtam ki a fejem a résen. 

- Mmmmm... – válaszolta. 

- Figyelj, ha nem megy, nyugodtan fordulj vissza! 

Újabb néhány létrafok leküzdődött. De utána megállt a mutatvány. 

- Nekem nagyon jó itt! – kiabálta fel és igyekezett olyan arcot vágni, mint aki komolyan is gondolja. 

- Te tudod – vontam vállat – De már csak öt fok van hátra, miközben feljöttél tizenötöt. Innen igen 

lúzer dolog lenne visszafordulni. 

Én magam sem hittem el, de végül feljött. Egy acélelemekből összerakott, pille könnyedségű, kb 25 

méter magas kilátótorony legfelső, pár négyzetméter alapterületű teraszára, ahol a végén egy öt méter 

magas, közel függőleges létrán kellett mászni, gyakorlatilag a levegőben lógva. Mindezt egy olyan 

ember követte el, aki öt évvel ezelőtt a Szlovák Paradicsom bébierősségű akadályain is a könnyeivel 

küszködött. Gratulálok, nagy utat tettél meg, Kedves. 

 

Visszasétáltunk a Fehér Sasba, majd egy ideig leültünk, mint az iszap. Volt külső büfé is, nekem pont 

elég is lett volna egy sör az elhalasztott reggeli mellé, de Nejnek szüksége volt kávéra és klotyóra. 

Bementünk. A kávé jó volt, ittunk mellé forralt bort is – nehogy elbízza magát az a kávé – nem 

mellesleg áttanulmányoztam egy 3D Bükk makettet. Jó volt. Csakhogy énbelém beégett a sör. Értelme 

nem sok volt, mert a kávé és a bor eltöltött, nem voltam már éhes. 

Ahogy kiértünk, betámadtam a bódét. 

- Várjál, Kicsim, veszek egy sört! 

- Ki fogja cipelni? 



- Hát, te. Neked van csak hátizsákod – ütköztem meg. 

- Szó sem lehet róla! 

- Ne hülyéskedj már. Egy sör az szinte semmi. 

- Na jó, maximum dobozos. 

- Csakis. 

 

Gondoltam, a bor hatása úgyis elmúlik hamar, valahol leülünk kajálni, aztán nagyot könnyítünk a 

zsákon. Hát, nem így történt. 

 

Ja, a tervezett útvonal. Megvolt az eleje, meg a vége, de Bánkút környékén azt mondtuk, nem 

küzdünk az elemekkel. Szar a térkép, vacakok a jelzések... mi pedig nem fogjuk idegesíteni magunkat, 

megyünk az orrunk után. Egy a lényeg, legkésőbb négykor legyünk ott, ahol tegnap a bringásoknak 

magyaráztuk, miért járnak rossz úton. Onnan ugyanis másfél órás sétával műúton tudunk hazajutni, 

az meg megy sötétben is, fejlámpával. 

Szóval napközben vigyorgós, szédültnyulas kavargás a Bánkuti fennsíkon, amerre éppen kedvünk 

tartotta. Elképzelés volt, persze, de senkit nem érdekelt, ha mássá változott menetközben. Első körben 

például a sárga jelzésen akartunk eljutni a kék plusz jelig. Nos, a sárga nem jött el a randevúra. Sebaj, 

elindultunk irányba egy földúton, aztán átváltottunk egy másikba, végül kilyukadtunk a Csurgói 

Erdészháznál. Itt határozottan közöltem Nejjel, hogy ha ez az út nem a sárga, helyből lepetézek, de 

nem tudtuk eldönteni, mert jelzés sem ott, sem addig nem volt. Aztán az egyik öreg fán megláttunk 

egy hóthalovány sárga jelet, viszont utána, egészen a kék pluszig már nem volt több. Azaz 

kivéreztették a sárgát – legalábbis ezen a szakaszon – de a térkép, ugye, mutatta. Tegnap ideges lettem 

volna. Ma csak vigyorogtunk. A nappal együtt. 

 

A Bánkúti fennsík eldugott sarkában jártunk, váratlanul egy házba ütköztünk. Itt? Elgondolkodtam, 

mekkora élmény lehet itt lakni? Aztán hamar legyintettem: ugyanolyan, mint nekem a mostani 

lakásunkban. Az erdő mindkét helyen a háznál van, mind a két ház olyan helyen található, ahová 

mások már kirándulni járnak. Itt biztos kisebb a háttérzaj, cserébe viszont én 40 perc alatt 

metróállomáson vagyok. 

 

Szebbnél szebb helyeken jártunk, de nem nagyon mertem fényképezni. Alig volt már szufla az 

akksiban, márpedig az út végén ott várt minket szikrázó napsütésbe öltözve a Tarkő. Oltári blamázs 

lett volna, ha nem tudom lefényképezni. Igaz, így viszont a régi analóg időszak emlékei jöttek elő, 

amikor tudtuk, hogy a tekercsen van még 12 hely, azaz maximum annyi fényképet lőhetek el a túra 

hátralévő részében. Spóroltam is, de azért néhány esetben nem bírtam a viszkető mutatóujjammal. 

 

Aztán meglett a kék plusz, azon vonatoztunk jó sokáig. Mentünk volna tovább is, de ledobott. Én 

ugyanis megnéztem korábban a térképen és ott az állt, hogy jó sokáig, nyílegyenesen. Semmi faxni. 

Naná, hogy volt. A hivatalos túraút egy négyágú kereszteződésben elment balra, majd nem sokkal 

utána jobbra, azaz távolabbról nézve egyenesen ment ugyan, de a részletek... azok speciel nem 

látszottak, mert pont erre a kereszteződésre esett a Bükk Fennsík felirat bazi nagy ‘B’ betűje. (Otthon, a 

másik térkép alapján tudtam csak meg utólag, mi is történt.) Azaz nem láttuk a trükköt, mentünk 

tovább egyenesen, egy immár jelöletlen földúton, mely enyhe ívű kanyarban ugyan, alig 

észrevehetően, de elfordult 90 fokot jobbra. A jelzés hiánya nem hatotta meg egyikünket sem, helyi 

specialitásként gondoltunk rá. Olyan 3-400 méter után lettünk biztosak benne, hogy rossz úton járunk, 

de egyfelől már jó sokat jöttünk felfelé, másfelől pedig ez is teljesen jó útnak tűnt. Földút, tehát visz 

valahová. Csak arra kell figyelni, hogy ne essünk le az Óriások Asztalának a széléről. Mentünk, 

mentünk... aztán kereszteztük a sárga háromszöget. Jó az nekünk? Persze, ha lehet, még jobb, mint a 

jelöletlen út. Ráfordultunk. Aztán addig mentünk, amíg hirtelen az Istállóskő tetején nem találtuk 

magunkat. Ez külön vicces volt, ugyanis tegnap döntöttük el, hogy ide _biztosan_ nem akarunk 



feljönni, hiszen nincs itt semmi látnivaló, ellenben jó nagy a felvezető kaptató. Dehát, ma ilyen nap 

van. 

Elindultunk megkeresni az Őserdőt. Ezt két évvel ezelőtt már kinéztem magamnak, de akkor 

kimaradt. Most megtaláltuk. Te ne tedd. Gondolom jó pár évvel ezelőtt elhatározták, hogy mi lenne, 

ha egy darabon nem nyúlnának az erdőhöz? Ezt jól elkerítették és figyelik. A korábbi túrautat meg 

elvezették a semmi szélére. Melyiket, vajon melyiket: hát, az országos kéket, a bükki kéket, meg a 

zöldet. Olyan meredek hegyoldalba, ahol ösvény még csak véletlenül sincs, csak mély avar, az utat is 

abból lehet látni, hogy időnként feltűnik egy fán a jel, tehát tudjuk, hogy valahogyan addig a fáig kell 

elharcolni magunkat, aztán majd meglátjuk valahol a következő jelet egy másik fán. 

Határozottan örültem, amikor végre elértünk a Tarkő előtti kaptatóig, pedig emlékeztem rá, hogy az 

egy überbrutál kaptató, a ‘b+mikorfogymárezel?’ becenevűek közül. De legalább ösvény, nem pedig 

valami amorf fel-alá rohangálás. 

Na, felszenvedtük magunkat a kaptatón. 15.16 perckor néztünk le a völgybe a Tarkőről. Eredetileg 

15.00-ra terveztük, teljesen meglepődtem, hogy egy ilyen laza nap során ennyire jól tartottuk az időt. 

A napocskának viszont nem szóltunk, így ő délután kettőkor elment haza, helyette meg jött egy sűrű, 

sötétszürke köd. 

Mondanom sem kell, ez lett volna a nap fénypontja. A tegnapi, mosogatólészürke látvány után, a mai, 

tűző napos. A kontraszt. Ja.  

Innen kicsit kiléptünk, közeledett a sötétedés időpontja. 16.00-ig kellett elérnünk a műutat, 15.55-kor 

léptünk rá. Eszméletlen pontosság. 

 

Nem sokkal arrébb volt egy faház, leültünk kajálni. Igen, jól figyeltél. Bánkút óta, ahol a sört vettem, 

egyszer sem volt olyan hely, ahová kényelmesen le tudtunk volna ülni. (Pontosabban, Istállóskőnél 

igen, de akkor már futottunk a napocska után.) Így nyomtuk, gyk étlen, mert ugye a panzióban sem 

volt reggeli. 

Leültünk a fapadra, elkértem a sört. 

- Hát, hallod, az, hogy te négy órája cipeled ezt a sört a hátizsákodban, az összes emelkedőn, az összes 

tüdőköptető kaptatón, az valami olyan hőstett, mely megérdemelné, hogy megénekeljék! 

- Ugye? Ezért már biztosan járna nekem valami extra meglepetés! 

- Pontosan! Én például arra gondoltam, hogy egyenértékűen beszámoljuk abba az esetbe, amikor 

nekem, elsőnapos, lázas betegnek kellett kitakarítania a fürdőszobát, pizsamában segíteni a szakiknak 

kivinni a régi mosógépet télvíz idején, aztán behozni az újat, majd a végén bekötni. 

- Dög. 

Kibontottam a sört, egy nagy adag kihabzott a földre. 

- Igazán rázhattad volna kevesebbet is útközben. 

 

Közben végérvényesen lement a nap, érezhetően hidegebb lett a levegő, nem is üldögéltünk sokáig, 

mentünk haza. Jól kiléptünk, nem akartuk húzni a sétát. Így is lesz vagy másfél óra. A levegő 

csikorgott, na meg a léptünk is. Vékony porhó fedte szinte végig az utat, de szerencsére a 

bakancsainknak meg se kottyant. Ezzel szemben remekül világított. Már vagy félórája jöttünk, de még 

nem kellett elővenni a fejlámpát. Nézegettem is körbe, aztán észrevettem, hogy a felhőzet felszakadt, 

egyre több csillag gyulladt ki az égen. Na, azoknak a fényétől csillogott az út, mi meg mentünk és 

élveztük a hangulatot. 

- Te nézd már, valami nagyon világít ott, a távoli erdőben! – mutattam jó messzire. 

- Igen, tényleg. De mi lehet az? 

- Fogalmam sincs. Torony nem, mert Bánkút nem arra van. Talán egy ház a hegyoldalban? Igen, az 

lesz, amikor jöttünk, mintha láttam is volna ott egyet. 

Nos, a ház mellett nem sokkal később elmentünk, de a fényhez nem kerültünk közelebb. 

- Égne az erdő? – gondolkodtam hangosan. 

- Füst nélkül? 



Csak mentünk. Egy óra után felvettük a fejlámpát, mert nagyon közel jött az úthoz az erdő. Végül már 

majdnem visszaértünk a panzióhoz és már szinte kéznyújtásnyira kerültünk a fényforráshoz, amikor 

egyszerre kiáltottunk fel: 

- A telihold! 

Az volt, csak bújkált a fák és a felhők között. Ettől függetlenül lefényképeztem. Viszont így már 

jobban érthető, miért jöhettünk ilyen sokáig lámpa nélkül. 

 

Hat óra körül léptünk be a panzió éttermébe. A konyhai asszonyság tördelte egy kicsit a kezét, hogy 

már zárva vannak, de azért felvette a rendelést: fokhagymaleves cipóban, vaddisznópörkölt, barna 

sör. Éppen a sörünket kortyolgattuk, amikor bejött a reggeli öreg. 

- Jaj, de jó, hogy itt vannak. Úgy sajnálom, hogy reggel elmentek! 

- Elmentünk, mert nem győztünk tovább várni. Most, ebben a pillanatban értünk haza. Ha megvártuk 

volna a reggelit, akkor még mindig kint kóvályognánk a vérfarkasok között. 

- Tudja, a csoport direkt korán kért reggelit, mert sietni akartak, én meg nem győztem kiszolgálni 

őket, ráadásul a virsli is nagyon nehezen főtt meg. 

- Hát, ez van. 

- Nézze, én kompenzálom magukat. Ezt a két sört itt az asztalon például nem írom a többihez. 

- Köszönjük. 

- Meg úgy látom, maguk nagyon fáradtak. Biztosan jól esne két pálinka is. 

- Ahogy mondja! – vigyorodtam el. 

- Már hozom is. És természetesen azokat sem írom hozzá. 

 

Azaz az öreg, ami pénzt megspórolt rajtunk a reggeliben, azt ideadja sörben, pálinkában, 

kedvességben – én pedig vissza fogom adni holnap borravalóban. Néha elég bonyolultak az emberek 

közötti simogatási tranzakciók. 

 

Vacsora után home, sweet home. Csont üres az épület, csak a mi kocsink áll előtte. A főépületben 

üldögél a négyfős személyzet, az istenhátamögötti épületben pedig mi ketten. És kész. Közel-távol 

sehol senki. Az utolsó éjszaka végre olyan, mint amilyenekért jöttünk. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Bukk2011 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Bukk2011


 

 

Tegnap belevágtam egy tesztbe. 

- Te, a rézmozsár hogy bírja a vizet? – kérdeztem Nejt. 

- Mit tudom én? 

- Biztos, hogy ez réz? Nem lehet, hogy bronz? 

- Lehet. 

- Oké, akkor annak bírnia kell. A szobrok is bírják. 

Aztán Nej és anyósom nézték a tévét a nappaliban én pedig elsétáltam elöttük egy téglával. Kicsit 

később pedig egy 30 kilós betonkockával. 

Később Nej benézett a fürdőszobába és kerek szemmel jött ki. 

- Te, mi ez? Él? 

- Ó, csak egy teszt. 

 

Kíváncsi voltam ugyanis, én voltam-e balek a nyáron, vagy a vízhatlan zsákom. A teszt lényege pedig 

az volt, hogy meghaltam volna, ha a mai evezésre nem tudtam volna vinni a fényképezőgépemet – 

csakhogy a vízhatlan felszerelésem még – finoman szólva – sem állt össze. 

 

Nézzük, mire jó, amim van. 

Előszedtem egy 15 literes zsákot, belevágtam egy jó nehéz rézmozsarat, megtömtem papírral, majd 

beledobtam a fürdőkádba. Nem süllyedt el. Hoztam bele egy téglát. Kevés volt. Alig hittem a 

szememnek. 15 literes zsák, a rézmozsárral és a téglával majdhogynem tele is lett. Amikor lezártam, 

kipréseltem belőle a levegőt. De a benne maradó kevés arra még elég volt, hogy ússzon a víz felszínén. 

Ekkor mentem ki az udvarra a betontömbbért. A zsákra ráborítottam egy lavórt, arra meg rátettem a 

betont. Na, így már nem jött fel. Az más kérdés, hogyan nézett ki órákig a fürdőszoba, de a tudomány 

fejlődését nem lehet megállítani. 

Nos, az eredmény vegyes lett. A papírok szárazok maradtak, de a belső felület, ahol feltekertem a zsák 

száját, benedvesedett. Márpedig, ha sokszor nyitom/zárom a zsákot, akkor nedves lesz a tartalma. 

 

Aztán a mai időjárás megoldotta a problémát. Az orrunkig alig láttunk el, nemhogy fényképezgessek. 

Pedig. A Lupa szigettől eveztünk le a Kopaszi-gátig, végigcsorogva Budapest belvárosán, mindkét 

oldalon gyönyörű panorámák között. Nem mondom, a sűrű köd tett hozzá némi romantikát, de 

cserébe elvett a látványból egy darabot. 

 

A Hajógyári sziget mellett, a vaddisznó után. Nem messze a Graphisoft parktól egy házaspár 

sétáltatta a kutyáit, közöttük pórázon egy jól megtermett vaddisznót. Ismerőseim szerint a malac 

teljesen háziasított, szobatiszta, nem zavarja a póráz és hallgat a nevére. (És ezzel már leelőzött 

néhány embert.) 

 

A Lánchídnál csorgott a csapat. Itt jött velünk szemben egy vizibusz. Nem, nem az, amit a Mahart 

annak nevez, hanem egy... izé, tényleges vízibusz. Hogy mit keresett a vízen, ahol a madár sem járt 

látott semmit, az rejtély. 

 

Végül egy forró kávé, koronázásképpen. 

Őrült dolognak tűnt, de nagyon jól sült el. Különösen, ha láttuk is volna a várost. 

 



 
 

Ezeréves ismerősök, akiket kábé félezer éve nem láttunk. Valamikor régen, még az egyetemi években, 

nagyjából ez a kör fedte le a Szivacs őrs formációt, azzal a kitétellel, hogy nő eleve nem lehetett tag, 

így értelemszerűen gyerek sem. 

 

Elméletileg nem zártunk ki senkit, de nőknek a normál kvóta kétszeresét – húsz kisfröccsöt – 

kellett volna elfogyasztaniuk az első taggyűlésen. Azok a nők, akiket ismertünk, erre képtelenek 

voltak – akik meg képesek, azokat nem hívtuk meg. 

 

Érkezés este hatkor a majorba. Lelkes régi haverok és egy gyerekágy méretű fémtepsi várt, tele 

csülkökkel. Pontosabban ebben az időben még csak a tepsi volt tele, a haverok csak készülődtek. 

Vacsi, bor, ‘vajonmibajunklehetbelőle’ pálinkák. Hajnal kettőig még kibiceltem egy igen fura 

pókerpartiban, a tét gyertyamécsesekből állt, egy-egy allin-nel évekig elketyegett volna egy temető. 

 

Aztán egy igen zavaros nap jött. Simán túlaludtam a mobiltelefonom csörgését, így amikor magamtól 

megébredtem, a disznó már túl volt a nehezén. Reggeli, ingázás. (A disznóvágás nem a szálláson volt, 

hanem egy másik épületben.) Ez az ingázás nagyon jól ment, hol itt ettünk valamit, hol ott ittunk 

valamit, gyakorlatilag nem volt olyan hely az egész majorban, ahol ne buktunk volna bele valami 

zsírosba vagy valami töménybe. Vagy tömény zsírosba. 

 

Állítólag kora délután megjelent a konyha előtti eresz alatt egy lelkesen vigyorgó alak, odalépett a 

fateknőhöz és nézegette a tartalmát. A böllérek meredten szuggerálták az alak lendületesen mutogató 

kezét, melyben egy kolbász méretű szivar égett, rajta vagy négy centi leveretlen hamu. Aztán az illető 

belenyúlt a teknőbe, megkóstolta a keveréket. 

- Nagyon finom! De erre még ráfér egy kis füstölés! 

- A véres hurkára? – szaladt fel az egyik böllér szemöldöke. 

 

Kettő óra körül döntöttem úgy, hogy elmegyek egy kicsit szundikálni. Egy órányi alvás után 

folytatódott minden úgy, ahogy abbahagytam. Séta ide, séta oda, a disznó darabjainak azonosítása, 

csodálkozás a lámán. Fényképeztem veszekedő kecskéket, meglepetten bámuló tehenet. 

 

Aztán visszasétáltam a szállásra, kiültem a teraszra. Szivar, meg nézegettem a bandázó kölyköket. Ja, 

voltak. Sokan. A szivacs korszak óta eltelt vagy húsz év, nálunk már önállósultak a gyerekek, a 

többieknél meg széles volt a spektrum: egészen apró csecsemőktől 8-10 éves lókőtőkig volt ott 

mindenféle népség. Leginkább azzal töltötték a napjaikat, hogy hol az állatokat, hol a szüleiket 

terrorizálták. 

Éppen üldögéltem, amikor odajött a szélvész csapat. 

- Adsz szivart? – vágott rögtön a közepébe az egyik. 

- Persze – nyúltam a zsebembe. Mindig volt nálam néhány szál churchill. 

Boldogan elrohantak a zsákmánnyal. 

Nem sokkal később elporzott mellettem egy apuka is. Pöfékeltem párat, amikor lihegve visszajött az 

apuka. Kicsit csálén állt rajta a ruha. 

- A gyerek úgy döntött, hogy önként visszaadja a szivart. 

- Hát, ha nem kell neki, akkor nem kell – vontam vállat és visszatettem a zsebembe. Aztán sétáltam 

még néhány kört, majd bementem kivenni a táskámból valamit, ott viszont úgy döntöttem, ledőlök 

még egy kicsit, mert az az egy óra kevés volt. 

 

Reggel ébredtem fel. 

 



Reggelire gyümölcs-nap: mandarin, sörrel. Aztán – lévén pihenőnap – elmentünk túrázni. Sajnos a 

kocsma alacsonyabb tengerszint feletti magasságon volt, mint a vár, így az előbbi nyert. Ittam egy 

kávét, majd leváltam a túrázóktól, mert rendetlenkedett a gyomrom. Visszasétáltam, pont volt friss 

kolbász, hurka. Gondoltam, sokkterápia. Bejött, úgy nézett ki, rendbejöttem. 

 

Volt is mire. Móka cukor. A női ital, a bél íz. Délután a lányok rétest sütöttek. A fiúk csülköset kértek. 

(Csülök, fokhagymás tejföl, egy kis krumpli, belecsavarva a rétestésztába.) Isteni volt. Rátaláltunk egy 

nagyon kellemes rozéra, szódával kisfröccsnek, tökéletes pálya. Napokig el lehet üldögélni mellette. 

 

Hát, nem. A gyomrom este hétkor diszkréten bejelentette, hogy bocs, de kampec. Begerjedt a sav, 

hiába vettem be gyógyszert, még az orromon is savgőz füstölgött. Este tízig üldögéltem egy sarokban, 

reménykedve, hogy majd helyreáll, de nem. Közben behoztak egy hatalmas fémkoporsót, benne egy 

egészben sült malaccal. Gyönyörű látvány volt, ingerlő illat, a gyomrom egyből termelt is plusz egy 

liter savat, hátha szükségem lesz rá. 

 

Megnéztem, míg felszeletelték, aztán elvonultam a hálóterembe. Felpolcoltam magamat és vártam. 

Aludni, arra esélyem sem volt, mert a gyerekcsapat a hálószobában rohangált fel-alá, szilveszteri 

trombitákkal, melyeket nem féltek használni. A konyhában pedig néhányan emlékzenekart alapítottak 

(szilveszter éjjel mi mást) – és játszottak is. Hangszer nem nagyon volt, az egyik szekrény tetején 

láttam egy lehangolt citerát, ezenkívül már csak golfütők és ember méretű favillák voltak, de valahogy 

megoldották. A himnuszra még emlékszem, de utána elnyomott az álom, a falusi tűzijátékról már 

lemaradtam. 

 

Kilenc körül ébredtem meg, meglepő módon már szinte mindenki ébren volt. Ücsörögtünk, 

pakolásztunk, beszélgettünk, aztán egyszer csak megjelent a böllércsapat és behozott egy kaszott nagy 

fémlábast. Lencseleves. Imádom a lencselevest, különösen a lencsegulyást, így elsőként kukucskáltam 

bele a lábasba: férfitenyér méretű szalonnák úsztak a tetején a vastag zsírban. Hát, élni, azt tudnak 

errefelé. Viszont baromi finom volt, két nagy tányérral is bevágtam. Nehogy elpaccoljam a 

szerencsémet. (Már ébredés után begyógyszereztem magam, nem bíztam a véletlenre.) Nem is lett baj, 

egy ideig még nézegettük egymást a konyhában, majd érzékeny búcsú, irány haza. 

 

A mérlegre még nem mertem ráállni. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Csesznek2011 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Csesznek2011


 
 

 

Őrült hajnali kelés. Persze a fekvés sem volt korai, de majd alszunk a repülőgépen. Taxi időben 

megjött, bár a hapi elgyötört hangon kérte, hogy vezessük ki innen, mert gőze sincs, hogy hol van. Hja 

kérem, a világ végén lakni, az jár némi kényelmetlenséggel. 

Aztán Ferihegyen beindultak a folyamatok. Nej még időben rászólt Barnára, hogy semmi viccelődés. 

Így Barna teljesen komoly fapovával súgta Nej fülébe az ökörségeket, aki persze nem bírta 

visszatartani magát, röhögött, mint a fakutya. Bíztunk is benne erősen, hátha lekapcsolják és ott marad 

mosogatni, de csak egy durcás motozást kapott azzal a világító jedi karddal. Még jó, hogy ő hívta fel 

mindenkinek a figyelmét az illő komolyságra. 

 

Nej bőröndje támad. Én se hittem el, de tényleg. Ha csak úgy letesszük, pár másodperc után 

becserkészi valakinek a lábát, addig forgolódik, amíg valami éles, hegyes oldalával nem fordul a 

lábikra felé és már vetődik is. 

 

Méricskéltük a bőröndöket, hogy beleférnek-e a szabványdobozba. 

- Akkor ha teszem azt, utcai gitározásból akarnék megélni Barcelonában, akkor nem tudnám kihozni a 

dobgitáromat? – vakarta meg a fejét Barna. 

- De. Külön spéci csomagjegyet kellene rá venni. 

- Aha. És mi van az utcai zongoristákkal? 

 

Aztán két eseménytelen óra és már Barcelonában is voltunk. Giovanni megkért, hogy csörögjek rá, 

amikor lejöttünk a repülőgépról – de arról nem volt szó, hogy nem veszi fel a telefont. Már a vonaton 

ültünk, amikor a sokadik sikertelen hívás után küldtem neki egy sms-t, miszerint wtf? Na, erre végre 

válaszolt, megírta, hogy délben vár minket a szálláson. Apró probléma, hogy ekkor még csak 10.00 

volt, a szállás pedig félórára volt tőlünk, a lepakolás után pedig rohanni akartunk a Güell parkba, 

mielőtt a péntek délutáni tömeg odaér. Sóhaj. Végülis jó helyen lakunk, bent a legsűrűbb, legsötétebb 

barcelonai óvárosban, legfeljebb sétálgatunk egyet. Megnéztük kívülről a katedrálist, bejártuk a piacot, 

vettünk is némi péksüteményt. Miközben ettük, odajött egy néni és felhívta a figyelmünket arra a 

tényre, hogy testtartásunk hagy maga után kívánnivalókat. Én például úgy ültem, hogy sem a 

hátizsákomat, sem a fényképezőgépemet nem kötöztem celluxszal magamra, márpedig így bárki – a 

nő el is mutogatta – huss, felkapja a táskáimat és elszalad vélük. Megköszöntem neki, látványosan 

kétszeresen is magamra csavartam minden csomagomat és mósztattam tovább a kroászont. Izgalmas 

helyen lakunk, már megint. Foglalni tudni kell – én pedig immár sokadjára nyúlok bele a tutiba. 

Megtaláltuk a házszámot, bár korán érkeztünk, így körbesétáltuk a tömböket – és egyre inkább 

éreztük, hogy ez bizony jó lesz. Hihetetlen szűk utcák. Nem, hidd el, még annál is szűkebbek. Ha itt a 

harmadikon kiállok az erkélyre és kihajolok, meg tudom érinteni az utca túloldalán lévő erkélyt. 

Tisztán hallani, ahogy az utca túloldalán lakók kapargatják a pirítóskenyerüket. Vagy a falat. 

 

Aztán pár perc késéssel Giovanni megjelent a találkozóhelyen. Nem okozott csalódást, egy kukkot 

sem beszélt angolul. Mint ebben a városban szinte minden helybéli. (Külön jó, hogy miután 

tisztázódik, hogy ők csak katalánul beszélnek, mi meg minden más nyelven, de katalánul sajnos egy 

kummantásnyit sem, simán ránkzúdítanak többperces monológokat. Nyilván katalánul.) 

 

A hely buli. Van egy kétszemélyes galériaágy, meg egy szófa. Az utóbbi alvásra alkalmatlan, de 

találtunk egy dupla matracot, így Nejjel azt lőttük ki magunknak. Az emeleten a kölykök aludtak, egy 

dupla takaróval. Mind a kettő harcos típus, majd megoldják. 



Egyébként pici lakás, de minden van. Tévé, hifi, wifi, hajszárító, mosógép. Konyha, fürdőszoba. A 

lépcsőház félelmetes: csigalépcső, de a szögletes fajtából – és fél méter széles. Én csak úgy tudok 

feljönni, ha összehúzom a vállaimat. Csomaggal esélyem sem lett volna, kész szerencse, hogy nekem 

jutott a hátizsák. 

Eszméletlenül más, mint amit otthon megszoktunk – és eszméletlenül élvezzük. 

 

Nej elment vécére, mi a konyhában ácsorogtunk. 

- Ja, hallottatok már arról, hogy ilyen öreg, mediterrán házakban van olyan, hogy nem szabad egy pici 

darabka vécépapírt sem beledobni a kagylóba? – kérdeztem okító céllal az ifjúságot. 

- A kiskésit neki! – hallatszott ekkor a fürdőszobából. 

 

 

- Mi történt, kedves? – kiabáltam be a budiba. 

- Beleejtettem a vécépapírt a vécébe! 

- Mármint az egész gurigával? 

- Persze! 

A kölykök felé fordultam, elhúztam a kezemet a torkom előtt: – Nekünk végünk! 

 

Mondanom sem kell, a téma kitartott az egész hétvégére. A kemény és kitartó Nej, aki szembeszáll 

minden akadállyal, és ha kell, páros lábbal ugrálva tapossa meg az apartman összes vécépapírját 

(tényleg nem volt több, csak az az egy guriga), hogy belepréselődjön az öreg ház elaggott 

szenyvízrendszerébe. 

 

Csak érdeklődésképpen benéztem néhány tabakboltba. A Dannemann maffia Barcelonát is megszállta: 

mindenhol leginkább csak a Moods volt. 

 

Güell park. Metróval fel, nagy séta, aztán a park. Még nagyobb séta. Növények. Épületek, melyek úgy 

néztek ki, mint a növények. Fel, fel, ameddig csak lehetett. 

 

Aztán végül vissza az iguánához, Dóra nyomott neki egy puszit, onnan megint fel, most a park másik 

végében lévő kereszthez. 

 

A kereszttől a kilátás sem volt rossz, de itt kaptuk telibe a hétvége legbizarabb produkcióját: egy hippi 

kinézetű fazon, leopárdmintás cicanadrágban és hasonlóan szűk felsőben gitározott és énekelt. Azt 

mondtam, énekelt? Nem, nem jól fejeztem ki magamat: nyögött, hörgött, sikított. Dőlt belőle a 

világfájdalom. Nekünk is fájt. 

De tény, hogy hatalmas egyéniség volt a hapsi. 

 

Hazafelé sétálva beültünk egy pizzázóba. Olyan kellemesen szolíd árak voltak a táblán. (Pizzák 6-9 

euró között, odakint ez szolíd ár.) Aztán fizetéskor esett le az állam. A pizza mellé ugyanis mindenki 

kért egy korsó sört (ember, piszok meleg volt, mi meg tettük bele a kilométereket a lábunkba 

rendesen), melyeknek ugyan nem volt kiírva sehol az ára (se a fali táblán, se az étlapon), de nem 

számítottunk nagy vérengzésre. Aztán mégis az lett. Egy korsó Estrella (a legegyszerűbb mezei sör) 5 

euró volt, korsónként. Ezt úgy csócsálgassuk: egy külvárosi, szakadt pizzázóban (tényleg az volt, 

olyan magyar önkiszolgáló színvonal) egy korsó sör 1500 forint. Az a sör, mely a boltban 0,99 euró. 

Van árrés, mi? Tudomásul vettük a trükköt, tanulópénz. Akárhol is kajáltunk később a hétvégén, 

mindenhol ugyanez volt a helyzet: az italárakat sehol sem írták ki. Mi viszont már tudtuk, amit 

tudtunk, általában a szállás közelében kajáltunk és otthon ittunk rá. (Vagy az utcán kortyolgattunk a 

magunkkal hordott vízből.) 

 



Aztán jó nagyot sétáltunk a Joan nevezetű úton: tulajdonképpen a Güell parktól majdnem a 

tengerpartig. Szinte az egész hétvégénk ilyen nagy mászkálásból állt, és azt kell mondjam, 

Barcelonában vétek nem sétálni. A városban járnak ugyan autók, de az egész utcahálózatról ordít, 

hogy gyalogosoknak készült. Ha van egy széles utca, akkor nem autósávokat tettek még rá, hanem jó 

széles sétálórészeket alakítottak ki középen. Fákkal, padokkal. Sokat mászkáltunk, bejártunk 

forgalmas helyeket, voltunk elhagyatottabb részeken, császkáltunk a külvárosban és a belvárosban is, 

de mindenhol maximálisan kényelmesen lehetett sétálni. Nem csak arról volt szó, hogy gyalog el 

lehetett jutni A-ból B-be, hanem élveztük is a sétát. És igen, lehet úgy is kerékpárutat kialakítani, hogy 

felfestjük a járdára: ha a járda 10 méter széles. És persze ott van még a hagyományos járda az épületek 

mellett. Ilyenkor mindig csak azt tudom mondani, mint amit akkor, amikor hazajövök külföldről és 

eszembe jut a Rákóczi út, meg a véres acsarkodások a közlekedési fórumokon: istenem, de messze 

állunk még szemléletben ettől! (Meg persze a tömegközlekedéstől is: tizenegy metróvonal, 

buszhálózat, befüvesített villamosvonalak. Mindez egy 1,6 millió lakosú városban. Bár ha 

hozzávesszük az agglomerizációt, akkor azért jóval több emberről beszélünk.) 

 

Ja, nem is írtam arról, merrefelé laktunk. A szállás a Ciutat Vella városrészben volt, ez Barcelona 

legősibb belvárosa. Az utcáknak gyakorlatilag csak hosszúsága volt, szélessége nem nagyon. Ezeket 

az utcákat akkor tervezték, amikor még szekerek sem léteztek: elfér rajtuk két ember egymás mellett? 

Igen? Akkor az már főutca. Olykor már úgy tűnt, hogy utcák egyáltalán csak azért vannak, hogy 

legyen a házak tömegében valami lichthof is. 

Itt volt a dzsumbujban egy piac, a Santa Catarina nevű, ettől laktunk olyan 50 méternyire. A lokáció 

tökéletes volt, 5 perc sétán belül érhettük el vagy a nagy katedrálist (Szent Kereszt és Szent Eulália 

katedrális), vagy a Santa Maria del Mar katedrálist vagy a Ciutadella parkot. A Sant Sebastia strandig, 

vagy a Rambláig már 15 percet is kellett gyalogolnunk. (Mondanom sem kell, metrót alig láttunk.) 

 

Eredetileg úgy terveztük, hogy a hosszú séta után bejárjuk még a Ciutadella parkot is, de ekkorra már 

hulla fáradtak voltunk. Inkább hazasétáltunk, gondoltuk pihehünk egy kicsit, aztán éjszakai séta a 

gótikus negyedben, meg benézünk a Ramblára is. Hát, ebből csak egy nagy kipukkadás lett. 

Megegyeztünk, lesz még este, lesz még új nap, legyen mára elég ennyi. 

 

Bár amíg készülődtünk, az merő röhögőgörcs volt. Ilyenkor tényleg sajnálom, hogy nem jut eszembe 

időben bekapcsolni a diktafont, aztán kiesnek a részletek és csak az marad meg, hogy mekkorákat 

vigyorogtunk. A szenvedő alany természetesen Nej volt, kapta ezerrel az ívet a vécé eldugítására tett 

kísérletével kapcsolatban, de senki nem kímélt senkit. Tipikusan az az állapot volt, amikor mindenki 

már annyira elfáradt, hogy kontrollálatlanul dőlt belőle a hülyeség. Szóba került a nagy 

cipőfűzővadászat. (Dóra mindkét cipőfűzője kábé öt percen belül szakadt el. Aki próbált már 

cipőfűzőre vadászni egy olyan városban, ahol semmit nem beszélnek angolul és ahol teljesen 

természetes az, hogy a cipőboltok nem tartanak cipőfűzőt, az sejtheti, mennyi mulatság forrása egy 

ilyen kaland.) Aztán ott volt a közvetlenül a szállás mellett található baklavabolt is. Előjött az összes 

isztambuli poén arról, hogyan is veszítettük el a kontrollt és tértünk át a napi két baklaváról a napi 

nyolcra. Mármint fejenként. Ekkor derült ki egy apró becsapás: a boltban vásárolt vörösboron volt egy 

kis aranyháló és annak a szára pont úgy ment el a cimke felett, hogy csak a kicsomagoláskor derült ki, 

hogy az nem is rioja, hanem csak roja. Aztán amikor megkóstoltuk, akkor nyugodtunk meg, ezzel az 

ismeretlen borral sem volt semmi probléma. Be is dobtuk mind a két üveggel. 

 

 

Előző este a szokásos vetélkedő: ki lesz az a szerencsés balek, aki kora reggel lemegy a boltba?. Az 

eredmény viszont egyáltalán nem volt szokásosnak nevezhető, tekintve, hogy a bolt ma piac, nem is 

akármilyen, hanem telistele tengeri bizbaszokkal, így végül egyedül Dóra maradt otthon őrizni a 



bútort. (És biztos vagyok benne, hogy utólag már ő is bánta. De vasárnap reggel már nem lehetett 

ismételni, zárva volt egész nap a piac.) 

Nyolckor már lent voltunk, a piac félórája nyitott, volt élet rendesen. Mármint nem a pultokon, mert 

ott pont fordítva. Pucolt nyulak. Fóliázott koponyák. Kimért agyak. Hal, minden formában és 

mennyiségben. Ami biztos: egyik életemben sem akarok halpiacon halszeletelő férfi lenni, mégha 

akkora naagy késük is van, mint egy török jatagán. Alaposan bejártuk a piacot, vettünk kenyeret (fel is 

szeleteltettük, "mostmutasdmeg" technikával), péksütit, mindenféle sonkát (érdekes, itt nem 

dekagrammoznak, hanem grammban számolnak, mondjuk amilyen drága a sonka, ez valahol érthető 

is) meg sajtokat. Mindezt nagyon szomorúan, hiszen ha valahol igaz az "all of them" mondás, akkor itt 

mindenképpen. Közben nézegettük a vicces installációkat: a halpiacon a mindenféle halakból, 

garnélákból egész érdekes jeleneteket raktak össze. Aztán még át akartunk menni a boltba, de az meg 

kilenckor nyitott, így ráértünk újból csavarogni a piacon. Leültünk egy kávéra. Méregerős eszpresszó, 

a pohár is sistergett, amikor belemérték. Amíg kortyoltuk, néztük, hogyan bontja közvetlenül 

mellettünk egy pacák a nagy darab halat, a vevő mamóka instrukciói alapján. (Ott nyúljon bele 

kedves, de könyékig, mert az a belsőség kell, aztán legyen kedves fordítsa ki, vágja át az izmait és 

csapja le a fejét, de azért húzza ki előtte a kezét, si, si, csak vicceltem.) 

 

Tegnap este sangria. Hogy majd jó lesz. Aztán megjelent a konkurrencia: egy csomó bor. Amikor 

először megláttam a borospultot, nem bírtam magammal és csak szórtam, szórtam befelé a borokat. 

Ember, 2,5-6 euró között olyan borok, hogy ihaj. A felső sávban Raimat-okat gyűjtöttünk be, az alsó 

sávban meg riójákat. Mindegyik maximálisan korrekt volt, mit korrekt, kifejezetten finom. Tehát, hogy 

érthetőbb legyek: 800-1800 forint között vettünk olyan csoda borokat, melyeket itthon 4-5e forintért 

tudnánk csak beszerezni. És akkor is lutri, hogy megéri-e. Mármint nálunk. Kint... még csak nem is 

gondolkodtam. Ez tökéletesen meg is látszott, amikor kipakoltuk a bevásárlótáskát és ott volt benne 

10 üveg bor. Két estére. Repülőgépen ezt ugyanis haza nem visszük, az tuti. Sangria balfenéken el, a 

család pedig annyira rákapott a borra (reggelire spanyol sonka, spanyol sajt, vörösborral), hogy a 

végén még venni kellett két üveggel. Aztán otthagytunk a pulton 12 boros üveget meg egy kétliteres 

narancslés üveget. Azért érzed az arányokat. 

(És ha már itt járunk. Hazaérkeztünk, elővettem a borhűtőből egy ostorosi cabernet sauvignont  - 

olyan 1000 huf körüli kategória - belekóstoltam, ahogy a napokban megszoktam... és kiköptem. Mi ez 

a szar? Aztán az egész üveg bor a mosogatóban végezte. Én pedig el vagyok kettyenve, hogy akkor 

most vissza kell butítanom az ízlelőbimbóimat, ha nem akarok vagyonokat költeni a borokra?) 

 

Visszafelé belefutottunk egy üzletbe, ahol tusfürdőket árultak. Vagy 150 fajtát. Ez különösen azért volt 

vicces, mivel előző nap bőröndökkel felcuccolva jártuk sorra a boltokat és sehol sem találtunk értelmes 

– értsd, fiúk/lányok számára egyaránt használható semleges, kis kiszerelésű – flakkont. Végül valahol 

kezünkbe akadt az az eredeti citromos FA tusfürdő, literes kiszerelésben, bagóért. Legfeljebb marad 

belőle Giovanninak is. Reméltük, nem veszi célzásnak. 

 

Volt is egyből nosztalgia zuhanyzáskor. Már azt hittem, elfelejtettem ezt az illatot, de visszajött. 

Az emlékekkel együtt. 1981 1979 körül volt középiskolás almaszüret valahol Zemplénagárd 

környékén. Ez olyan kitelepülős volt, valami nagy tanyaféleségen laktunk, közös szobák, közös 

zuhanyzókkal. Volt fiúturnus, meg lányturnus. Ott csapta meg először ez az illat az orromat és 

sokáig nem is tudtam hová tenni az élményt. Suttogós pletykaként jött, hogy valakinek az 

iskolában FA SZAPPANJA van, annak érezzük a szagát. (Mondanom sem kell, soha nem 

hallottam addig róla és csóváltam is erősen a fejemet, mert egyben értettem a két szót.) Aztán 

addig helyezkedtem, míg sikerült a szappan közelébe kerülnöm és megcsodáltam a sárgával 

erezett zöld csodaszappant, majd lubickoltam egy kicsit az illatában. Nem mondom, hogy ezen 

bukott el a szocializmus, de egész biztosan döntő szerepe volt benne. Pár év múlva már lehetett 

kapni a szappant magyar boltokban is, mi meg sorra cseréltük le a zöldalma csodákat. 

 



Na de vissza Barcelonába. 

 

Reggeli közben kiléptem az erkélyre. A borzalmasan szűk utcában valami filmforgatás folyt, egy 

színész mamóka és egy színész bácsika sétáltak karonfogva, körülöttük bámész tömeg, meg a slepp. 

Előttük, utánuk rokkant kocsiban egy-egy operatőr. Gondolom, valami helyi szappanopera lehetett. 

Álltam a picike erkélyen, egyik kezemben sajt, a másikban vörösbor. Reggeli. Feltételezem, a 

bámészkodók számára én lehettem a tipikus mediterrán férfi. 

 

Aztán csak összekaptuk magunkat és olyan 11 körül elindultunk. Nej megnyomta a lépcsőházban a 

villanykapcsolót, kattanás, sistergés – és az egész lépcsőházban elment a világítás. Ekkor már inkább 

elhúzódtunk a közeléből. Először a szennyvíz, aztán az áram... nem lesz ennek jó vége. Még a végén 

hozzáér a falhoz is. 

 

A tegnap délután kihagyott parkkal kezdtük, de előtte még benéztünk a Francia pályaudvarra is. 

Habár Barna már nem akkora vasútbolond, mint régen volt, de ez a pályaudvar megért egy pillantást. 

Nem túl nagy, de olyan tiptop. Az előcsarnoka ódon és hangulatos, a sínek csarnoka pedig világos és 

modern. Mind a kettő szép. 

 

Utána beestünk a Ciutadella parkba. Ez az a park, melyet 2007-ben elböktem, rossz metróállomásnál 

szálltam le és amikor körbementem a bejárathoz, már letelt az időm és rohannom kellett ki a reptérre. 

Csúnya hiba volt, mivel a park nagyon kellemes hely. Valamikor itt volt az a világkiállítás, mely 

meghozta Barcelonának a modernkori ismertséget. Még korábban egy vár állt itt. Most kőhalom. 

Illetve, izé, rossz vicc. Szóval itt van a Katalán Parlament, valami öreg épületben egy múzeum, illetve 

az ifjú Gaudi álltal tervezett szökőkút komplexum. Plusz fura hangulatú fasorok, pálmák és 

csónakázótó. 

 

Innen egy ferde úton terveztük elérni a nevében is ferde Diagonalt, hogy majd onnan sétálunk át a 

parttal párhuzamos úton a Sagrada Familiához, de Dóra kiszúrta, hogy az egyik merőleges úton 

látszik a templom tornya és ha lehet, ne kerüljünk már akkorát. Így kihagytuk a tamponházat 

(uborkaház, ahogy Barna némileg eufemisztikusabban nevezte), de legalább Dóra lába túlélte a napot. 

A cipője, az nem. Ilyen az, amikor valaki elhozza megmutatni a kedvenc cipőjét a kedvenc városának. 

 

Az épülő katedrálist alaposan körbejártuk, megszemléltük minden apró részletét. A bejárat feletti rész 

még nem volt készen a múltkor, most csodáltam csak meg, milyen fura koncepcióban gondolkodott 

Gaudi. Az egész templom, minden egyes része aprólékosan kidolgozott természetes motívumokból 

áll, ezzel szemben a főbejárat feletti emberi(?) figurák teljesen elnagyoltak, mondhatni kockafejűek. 

Nem tehetek róla, de a Mária mögött álló katonákról elsőre a Júdea Népfront öngyilkos alakulata 

jutott eszembe. Másodikra meg a stormtrooperek. 

Bemenni viszont nem mentünk be. Egyrészt több órás sor kígyózott a környező utcákban, másrészt 

meg a belépődíj is igencsak borsosra lett belőve. (13 euró/fő, azaz négyünknek... ki sem merem 

számolni.) 

 

Sétáltunk tovább. Gondoltuk, bedobunk valahol egy fagyit, de az árak ettől is elvették a kedvünket. 

Még a legolcsóbb helyen is 2,20€ körül volt egy gombóc, akkor már inkább boltokban vettünk apró 

fánkot, üdítőt meg kicsi sört. 

 

Passeig Gracia. Itt levadásztuk a két híres Gaudi házat: Casa Milá és Casa Batllo. 

 

Az előbbinél kifogtunk egy ingyenes idegenvezetést is, egy privát cicerone magyarázta néhány 

turistának angolul(!), hogy mi is ez a ház és hogyan épült. Mondjuk semmi olyat nem mondott, amit a 



wikipédiából ne lehetett volna megtudni, de jó volt úgy hallani a történetet, hogy a főszereplő ott 

ácsorgott előttünk. 

 

Utána némi bámészkodás a Catalunya téren, majd irány a kikötő, a Ramblán keresztül. Lányom lába – 

és a cipője – itt mondta fel végképp a szolgálatot, be kellett mennie egy H&M-be újat venni. Mármint 

cipőt. (A férfiak gonoszkodva jegyezték meg, hogy ezt szándékosan sem lehetett volna ügyesebben 

elrendezni. De a férfiak már csak ilyenek.) Sodródtunk a tömeggel, a piacot kihagytuk (van nekünk 

jobb házipiacunk), a kis utcákba sem nagyon néztünk be. Majd este. 

 

A Kolombusz szobrot körbejártuk és megnéztük végre közelről is a tengert. A strandot direkt nem, 

mert Barna a szálláson felejtette a fürdőnadrágját, márpedig nagyon elhatározta magát, hogy fürdeni 

fog. 

- Majd holnap, úgyis kevesebbet fogunk gyalogolni, akkor hazafelé kerülünk egyet a strand felé – 

vigasztaltam. 

A móló bejárása után végigsétáltunk a parti sétányon, onnan meg már csak egy ugrás volt az otthon. 

Mivel farkaséhesek voltunk, kerestünk egy pizzázót a közelben. Meg is találtuk. Biztosan volt rendes 

neve is, de nálunk a "Vicces Fiúk Mosogatnak" nevet kapta. 

Úgy kezdődött, hogy leültünk a közeli térre kirakott asztalhoz. Sikerült szemkontaktot létesítenem a 

pincérrel, intett, hogy mindjárt jön. Hamarosan kaptunk is étlapot – és aztán sokáig semmi mást sem. 

Időközben kezdett lehűlni a levegő. (Ahogy megy le a nap, azért itt is gyorsan hűvös tud lenni, nem 

beszélve a tenger felől fújó erős szélről.) Testületileg felálltunk és bevonultunk a belső helyiségbe. 

Nos, a belső tér úgy nézett ki, mintha egy jókedvű osztály éppen túl lett volna egy parázs hangulatú 

érettségi találkozón. Minden asztalon magas kupacokban álltak a mosatlan tányérok, evőeszközök, 

üres üvegek. Kinéztük a még legkevésbé veszélyes asztalt, az előzékeny pincér gyorsan átlapátolt 

mindent egy másik asztalra, majd felvette a rendelést. Mi pedig ültünk a feketemosói hangulat 

közepén. Aztán megjelent két lassúmozgású indiai figura és elkezdték betermelni a terítéket a pult 

mögötti mosogatógépbe. Ez nem ment gond nélkül, egy részét a pulton tornyozták fel, mely persze 

így átfedett a gyors mozgású pizzasütő figura felségterületével. Aztán egy idő múlva a szakács 

kirohant hozzánk egy már ránézésre is halálosan erősnek tűnő pizzával (Pizza India? No!!) és csak 

hosszas győzködésre vitte el tőlünk azt a mérget. Szerencsére berohant a pincér, elkapta tőle a tálcát és 

kirohant vele a teraszra. Addigra már az indiai srácok is rohantak, de valahogy nem volt jó az 

összhang, mert a pincér akárhányszor bejött, a fejét fogta és mindenkivel ordított. Mindez a hatalmas 

adag mosatlan közepén. 

- Mint amikor mi voltunk kocsmárosok az egyetemi klubban – csóváltam meg elégedetten a fejemet. 

- Nekem is pont ez az érzésem – vigyorgott Nej – Néhány faszi összeállt, hogy mekkora buli lesz 

nyitni egy pizzázót, de szemmel láthatóan senki nem ért hozzá, mit is kellene csinálni. 

Aztán kaptunk a négy helyett három pizzát, majd amikor odamentem a pulthoz, az addigra teljesen 

zaklatott pincér hevesen elmagyarázta – katalánul, naná – hogy értsem már meg, nem tudnak 

egyszerre kettő tonhalas pizzát sütni, majd hozza a negyediket is hamarosan. Meg sem próbáltam 

elképzelni, mi is lehet a technológiai megkötés mögött. A mosogatógépek folyamatosan dohogtak 

mellettünk, az állandó ki-bepakolás csörgése andalító kortárs zenévé állt össze, mi meg vigyorogtunk, 

mint a vett malac. 

 

Viszont a sok üldögélés lelohasztotta a harci kedvet. Az addig használatban lévő lábak hirtelen 

ráébredtek, hogy mennyire is fáradtak. Végül abban maradtunk, hogy mivel holnap úgyis kevesebbet 

fogunk gyalogolni, akkor inkább halasszuk holnapra az éjjeli csavargást. (Ezzel frankón el is buktuk a 

múzeum előtti színes-szagos zenés szökőkút produkcióját, mert előszezonban csak péntek/szombaton 

van. Persze, hogy csak vasárnap reggel tudtuk meg az információt.) 

Mivel vasárnap zárva a piac, így inkább azt választottuk, hogy iszunk valamit otthon, majd 

kimetrózunk az Alcampo-ba (helyi Auchan), bevásárolunk holnapra, meg otthonra, aztán este 

pihenés. 



De még ez sem ment simán. Ahogy ballagtunk hazafelé, Barna felvetette, hogy ismeri már a családot, 

tutira az lesz, hogy lepihenünk a szálláson, aztán elpunnyadunk, majd nem megyünk sehová. Emiatt 

beletettünk egy biztonsági kört, a legszükségesebb dolgokat megvettük egy helyi kis boltban. 

Felmentünk a szállásra, a töksötét lépcsőházban. (Gabi, nem nyúlsz semmihez, értem?) Ittunk egy 

üveg bort – ez már nagyon ment – majd mindenki meglepetésére mégiscsak elindultunk. 

Szerencsére nem volt nagy menet, a sárga metróvonal mellett laktunk, emlékeim szerint az Alcampo 

is ugyanezen a vonalon feküdt, csak éppen kint a Sant Marti negyedben, a szállodák mellett. Úgy is 

volt, és ugyan egy kicsit eltévedtünk, de végül meglett. Az mondjuk a családot is ledöbbentette – 

hasonlóképpen ahhoz, mint amikor én mentem be először ebbe a mallba – hogy ez egy sima, 

egyszintes, lapos, jellegtelen épület egy lakótelep közepén, csak éppen odabent hirtelen egy hatalmas, 

négyszintes, se vége, se hossza üvegpalota lesz belőle, akkora, hogy simán eltörpül benne egy Auchan 

meg egy Media Markt. Az előbbiről annyit, hogy miután bejártuk a hatalmas üzletet és csodálkoztunk, 

hogy ugyan minden van, de ehető dolog egy sem, akkor derült ki, hogy el van dugva hátul egy 

mozgólépcső és azon lemenve jutunk egy ugyanolyan hatalmas üzletbe, ahol viszont csak az ehető 

dolgok vannak. Megtaláltuk a külön szobát a sonkáknak, az impozáns boros sarkot (de itt már csak 

két üveggel vettem), sajnos azt a csokis pultot már nem találtuk, amelyikre emlékeztem, így be kellett 

érnünk egy kisebb választékkal. 

 

Pénztár. Az előttünk fizető óriási adag vécépapírt pakolt ki a futószalagra. 

- Basszus, hány vécét lehetne ennyi papírral tönkretenni! – jegyeztem meg. 

Puff. Egy rúgás jött hátulról. 

- Akkor ezennel vissza is vonok mindent! – fenyegett meg Nej. 

- Miért, mondtál valamit? – csodálkoztam el. 

- Akartam! 

- Aha. 

 

Hazafelé még beléptem egy kis boltba. Már régen kinéztem egy ilyen decis kiszerelésű abszintes 

üveget. Még soha nem kóstoltam, pedig lassan ötvenéves leszek. Valamikor már ezen is túl kell esni. 

 

Otthon pakolászás, az új zsákmányok szemlézése. Zsírízű chips. Kóstolás. Köpés. A kukába. Utána 

rögtön rá is borultam az abszintre, mert éreztem, ezt az ízt kispályás versenyző nem fogja eltávolítani 

a memóriámból. Nem mintha az általam választott sósnak tűnő rudak sokkal jobbak lettek volna. 

Szárazak voltak, mint az atom és semmi ízük sem volt. Még csak só sem került beléjük. De legalább 

tovább tartottak. Pedigree Pal, ahogy a lányom aposztrofálta. Sok borral végül elment. De sok borral 

minden elmegy. 

 

Este mindenki nyomkodta a telefonját. Nej, velünk szemben ült és mivel neki van egyedül kőkorszai 

telefonja, így ő nem nyomkodott semmit. 

- Beszélgessen már velem valaki! – jött egy bátortalan felszólítás. 

- Kérlek – tettem le a telefonomat. Nálam a mások lelkibékéjének pátyolgatása mindent felülíró 

feladat. 

- Jól ülsz? – kérdeztem meg. 

- Hát, nem! – háborodott fel Nej – Ez az egyik bajom! Mindenki beleült a jó székekbe, nekem meg 

maradt ez a borzalmas kanapé! 

- Miért nem ülsz a vécére? – emelte fel fejét Barna a mobiltelefonból – Közelben is van, meg kényelmes 

is. 

- Oké, de akkor előre el kell dugnunk a vécépapírt! – mutattam rá. 

Bár már kezdett egy kicsit elcsépelt lenni a poén, de azért mindenki felröhögött. Nej kinyújtotta a 

nyelvét. 

- Ezt most miért? – kérdeztem vissza felháborodva – Nem te akartad, hogy beszélgessünk veled? 

 



Aztán a lányok eldőltek, Barnával még késő éjjelig beszélgettünk bor mellett a történelemről, aztán mi 

is. Holnap nincs piac, így nem is kell korán leszaladnunk sehová. 

 

 

Korán keltem, kihasználtam, hogy szabad a fürdőszoba, zuhanyzás után összedobtam egy reggelit 

(igen: sonka, bagett, vörösbor), majd míg a többiek éledeztek, megterveztem a mai csavargást. Ekkor 

vettem észre, hogy a Camp Nuo-tól az Espanyol tér csak 3 metróállomás... hát nehogymár ne gyalog 

menjünk. Végül ez lett az útiterv: metróval ki a Barca stadionhoz, körbejárni, amennyire csak lehet, 

besurranni, ahol csak lehet, aztán visszasétálunk az Espanyol térhez, onnan mozgólépcsővel a 

Nemzeti Múzeumhoz, majd – megnézve a helyi érdekességeket (valami park, olimpiai stadion, modell 

versenypálya) – felmegyünk a várba. A Montjuic túloldalán lévő parkban le, a kikötőből elmegyünk a 

strandig, onnan meg haza. Jó kis sétának tűnt: hosszú is volt, meg szint is volt benne. 

 

A férfirészleg úgy döntött, hogy ma sört visz magával, úgyis rengeteg van még belőle. Nej 

megpróbálta késsel elvágni a nejlont a zsugoron, aztán a kés megszaladt, kiszúrta az egyik 

sörösdobozt, mely valósággal felrobbant, beterítve a kicsi konyhában mindenkit. Meg a padlót. Meg a 

falat. 

Pont amikor nekiállt nyiszálni, megkérdeztem Barnát: – Iszunk sört? 

Aztán amikor felrobbant a doboz, halkan megjegyeztem: – Hát, most már muszáj lesz. 

Nej nekiállt feltörölni, mi pedig megpróbáltunk párhuzamot vonni a fürdőszoba tönkretétele, a 

lépcsőházi világítás tönkretétele és a konyha tönkretétele között. 

- Te, Gabó, ha holnap felszállunk a repülőgépre, lehetőleg ne menjél be a pilótafülkébe, jó? 

Csúnya pillantás a fóka mögül. 

- De ha mégis arra jársz, figyelj arra, hogy vécépapír még véletlenül se legyen nálad! 

A mai napig nem értem, miért nem kaptam meg akkor az arcomba a felmosórongyot. 

 

Aztán már a metróállomásnál derült ki, hogy Dóra otthon hagyta a T10-es jegyét, persze 

visszamentünk érte, mert annyi eszünk nem volt, hogy más kölcsönad a saját jegyéről utazást, aztán 

legfeljebb holnap visszakapja. Hiába, a mi gondolkodásunk még ilyen pesties, ilyen békávés.  

 

Feljöttünk a Les Corts megállónál (ez a kerület neve is), gondoltuk, majd meglátjuk egyből a stadion 

világítótestjeit, de ádehogy. Mediterrán lakótelep, jó magas házakkal. Végül a házszámozás adta meg 

a kulcsot, hogy merre is kell elindulnunk. 

 

A stadion... hát, olyan stadion formájú. Bemenni nem tudtunk, de igazából nem is jártuk körbe. Ahhoz 

azért baromira nagy. Elméletileg indultak valahonnan Barca-túrák, ezeken be lehet menni a pályáig, 

meg lehet nézni az öltözőket... csak éppen 22 euró/fő. Akkor már inkább a Sagrada Familia. Volt még 

egy tábla, hogy múzeum arra, de ez meg pont az igazi hardcore rajongókat nem érdekelte – így némi 

szemlélődés után elindultunk vissza a városba. 

 

Hát, mit mondjak. Nem voltak rövid metrómegállók. 

Viszont láttuk, milyen az, amikor alternatív értelmet kap a "felment a cukrom" kifejezés. Két 

teherautóról valamilyen szervezet aktivistái ugyanis két kézzel szórták a papírba csomagolt cukorkát 

a bámészkodók közé. Akik olykor életük kockáztatásával harcoltak az édességért – és most abszolút 

nem viccelek, ez egy elég forgalmas utca volt, az emberek pedig be-beugráltak a forgalomba, hogy 

felkapják azokat a szemeket, melyeken még nem ment át valamilyen jármű. Végül rendőrnek kellett 

kijönnie és lezárnia azokat a sávokat, ahová beszóródott a cukor. Hiába, a potya az a világ minden 

sarkában potya. Mi egy mellékutcában értük utól a karavánt, ahol éppen bedugultak, így kínjukban itt 

szórták ki a legtöbb cukrot. Anélkül, hogy különösebben megerőltették volna magukat, a kölykök 



összeszedtek egy kisebb reklámszatyornyi édességet. Annyi volt belőle, hogy az utcaseprők csinos kis 

kupacokba söprögették össze. 

És még mondja azt valaki, hogy nincs ingyen kaja. 

 

Így értünk le az Espanyol térre. (Itt is felfedeztük az úttesten a cukorosztogatás nyomait.) Azt kell 

mondjam, hogy ez a tér sokat változott a legutóbbi látogatásom (2007) óta. Akkor annyira ocsmány 

volt, hogy akárhogy is erőlködtem, nem találtam olyan fotós pozíciót, amelyikből kellemes képet 

lehetett volna készíteni róla. Ma viszont nem volt tömve turistabuszokkal, nem volt feltúrva és 

telerakva beton elemekkel, szóval egészen kellemes, jóképű tér lett belőle. Dóra kapott egy feladatot a 

barátnőjétől, hogy van valahol az Espanyol téren egy metróaluljáró, abban pedig egy napszemüveg-

árus, attól hozzon neki egy napszemcsit. Mutattam a leánynak, hogy ezen a téren kábé tíz metrólejárat 

van, elég nehéz lesz ennyiből megtalálni azt az árust, de aztán hamar megoldódott a probléma, mert 

vasárnap lévén az összes árus zárva tartott. (Mondanom sem kell, hogy úgy egyébként a városban 

nem lehetett úgy eldobni egy követ, hogy ne találjon el egy napszemüveges bazárt vagy egy pokrócról 

áruló néger úriembert, de hát a kérés egy konkrét üzletre vonatkozott.) 

 

Áthaladtunk a két torony között, majd lehuppantunk egy árnyékos padra. Már korábban is áradoztam 

arról, milyen jól dolgoznak itt a várostervezők, de van valami, amiben különösen erősek: nagyon jól 

tudnak közösségi tereket készíteni. Ezek közül is az egyik legkellemesebb a múzeumhoz vezető 

lépcsősor. Órákig lehetne itt ücsörögni és elveszni az apró részletekben. 

Órákig ugyan nem vártunk, de én itt végeztem ki a sörömet, megkímélve Nejt attól, hogy a hegyre 

felfelé is cipelje. A múzeumba nem mentünk be, éppen elég volt kívülről nézegetni a szép épületet. 

Aztán megkerültük, megkerestük a mögötte lévő park bejáratát. Ez egy kicsi park, kicsi kastéllyal, 

három tóval, szökőkutakkal, vízeséssel, antik oszlopokkal és csinos növényzettel. Tényleg nem túl 

nagy, de egyfajta ékszerdoboz. 

Innen továbbmenve elsétáltunk az olimpiai stadion mellett. Nem tudom, hogyan csinálják a 

katalánok, de náluk minden épület újnak néz ki. Az olimpia 1992-ben volt, nálunk ennyi idő már 

bőven elég lett volna, hogy a stadion bontásig leamortizálódjon. Itt viszont a halványrózsaszín falak, a 

felettük magasló vakítóan fehér tűvel, a mögötte háttérként szétterülő világoskék égbolttal megkapó 

összhangot alkottak. 

Már a parkban is hallottuk a berregést, nem is kellett sokat sétálnunk, hogy feljussunk a pici, de annál 

haragosabb autók versenypályájához. Ez megint egy olyan hely, ahol órákig tudnék ücsörögni, 

figyelni, hogyan repkednek az akadályokon a gépek. Közvetlenül mellette van egy modellrepülő 

pálya is, szóval akad minden a technikai sportok kedvelőinek. 

Akad hegy is. Mi ez utóbbi mellett szavaztunk és elindultunk felfelé. Nem kicsit fura kijönni a zsúfolt 

városból, aztán egy kilométerrel arrébb már veteményeskertek között sétálni a csupasz utakon. 

Hamarosan elértük a kötélfelvonó útvonalát, ami meg a konyhakertek felől érkezve volt érdekes 

kontraszt. Innen viszont már nincs messze a vár. 

Majdnem azt mondtam, hogy citadella, hiszen az egész környezet kísértetiesen hasonlít a Gellért-

hegyhez és az azon lévő objektumhoz. 

A vár önmagában nem egy nagy szám, sokkal érdekesebb a kilátás a városra. Meg akit érdekelnek a 

közlekedéstechnikai részletek, alaposan meg tudja figyelni, hogyan néz ki egy valóban nagy 

konténerkikötő. (Érdekes volt nézni, ahogy mászkálnak a konténerek között a fentről picinek tűnő 

rakodóautók, aztán amikor alaposabban megnéztük, akkor láttuk, hogy ezek az autók kábé háromszor 

magasabbak a kamionoknál.) 

 

A büfében a lányok elmentek slanyálni, majd vettünk egy-egy nagydarab jégkrémet, a zacskóból 

mindenki beállította a vércukorszintjét – és lesétáltunk a kikötő felőli oldalon. 

Nagyjából itt kezdtek mutatkozni a társaságon a lázadás jelei. Ugye az előző két napon végig arról 

beszéltem, hogy ezen a napon fogunk a legkevesebbet sétálni. Ezért is hagytunk annyi mindent erre az 



estére. (Ekkor még nem tudtuk, hogy nem lesz szőkőkút.) Aztán ehhez képest Nej már félórája egy 

Ady verset motyogott, a többiek egyszerűen csak nyűgösek voltak. 

 

S most nézd, Uram, nincs nekem lábam, 

Csak térdem van, csak térdem. 

 

Pedig ekkor még bőven volt hátra. A kikötőtől a strand légvonalban ugyan nincs messze, de ez egy 

ravasz földnyelv, ferdén lóg be a tengerbe, azaz jó nagyot kell gyalogolni, ha az emberfia nem tud 

repülni. (A drótkötélpálya nem működött.) A strandra viszont muszáj volt kimennünk, egyrészt Barna 

határozott céllal cipelte magával a fürdőnadrágot és a törölközőt, másrészt meg nehogymár ne is 

lássuk a homokos partot. 

Elvonszoltuk magunkat. Habár a környezet mindent megtett azért, hogy feldobja a kedvünket – a 

földnyelven mindenfelé lelkes produkciók, zenészek, akrobaták mórikálták magukat, bódéhegyek 

sorakoztak, megtömve minden földi jóval, tömeg... szóval igazi vásári hangulat volt végig, de látszott 

a kis csapatunkon, hogy mindenki üveges szemmel várja már a strandot. Aztán persze meglett az is, a 

tenger hullámzott is, ahogy kell. Egy dolog nem lett meg, az a pavilon, közvetlenül a parton, 

amelyiknél én az elkövetkezendő egy órát szándékoztam üldögéléssel tölteni. Így állva nézegettük a 

neoprénbe öltözött szörfösöket a vízben. Barna térdig feltűrte a nadrágját és beóvatoskodott a 

húszcentis vízbe, majd kijött, hogy ez bizony csúnyán hideg. (Nem pont ezt a kifejezést használta.) 

Nekem vérzett a szívem, mert én hülye fejjel nem is csomagoltam fürdőnacit. A helyes stratégia az lett 

volna, hogy bemegyek, kipróbálom, aztán ha fürödhető, akkor hajrá. (Én már lubickoltam kora nyáron 

Warnemündében, tudom, milyen az, hideg vízben fürödni.) Így viszont inkább hanyagoltam a "meg 

tudod csinálni" tipusú szöveget, és csak rábólintottam, amikor Barna feladta. 

Ücsörögtünk még egy kicsit, majd elindultunk haza. Még vettünk ezt-azt a vacsorához (sajt, 

olajbogyó, friss kenyér), aztán a szálláson ettünk, nagy-nagy lábpihentetések közben. Hamar kiderült, 

hogy szökőkút, az nem lesz, így tartottunk egy három órás csendespihenőt az esti séta előtt. Békés 

szunyókálás, netezés, a maradék borok pusztítása. 

 

Bármilyen meglepő, időben mindenki összekapta magát és teljesítettük az egyetlen hátralévő 

feladatot: a gótikus városrész éjszakai bejárását, beleértve a Gracia sétányt és a Ramblát is. (Na meg a 

barátnő is kapott napszemüveget.) 

 

Ahogy jöttünk lefelé a Ramblán, a felső, kevésbé frekventált részen hangulatosnál hangulatosabb 

kiülős helyek kísértek. Elszórtan emberek üldögéltek, beszélgettek, kortyolgatták a borukat. Úgy 

belegondoltam, hogy milyen jó is lenne egyszer Nejjel csak úgy kiülni ide, időtlenül csak üldögélni, 

inni egy pohár bort, néha rágyújtani egy szivarra és csak úgy beszélgetni, nézegetni az embereket, a 

sok nyüzsgő turistát. És a legfurcsább, hogy meg is tehetnénk, hiszen nem a pénz hiányzik. Oké, 

Barcelona drága város, de az egy pohár bor mellett üldögélés itt sem a milliomosok sportja. Az idő. És 

a mentalitás. Rohanunk, minél többet akarunk látni a városból, még ezt is meg kell nézni, még azt is. 

Ezért vagyunk mi a turisták, ők pedig a helybéliek. 

 

Aztán hazaértünk, felharaptuk az utolsó üveg bort, megkóstoltuk a 85%-os abszintot is, leültünk, 

beszélgettünk, miközben elindult a szokásos esti tisztálkodási program. Végülis, így is lehet. 

Megtaláltuk a hifibe bekészített kazettát, gondolom, Giovanni ajándéka. Bekapcsoltuk, úgy aludtunk 

el. Diszkózenével indult, a spanyolul éneklő Jézus Krisztus Szupersztárra még emlékszem, de sokkal 

többre már nem. 

 



 

Ötkor ébresztő. Inkább legyünk korábban a repülőtéren. Gyors reggeli. Bor nélkül. Elvonási tüneteink 

lesznek otthon. 

6.40-kor indultunk, tartva némileg a Passeig Gracia átszállástól. Elképesztő, mekkora labirintusokat 

voltak képesek a katalánok a föld alá vájni. Ahhoz, hogy a sárga metróról átkeveredjünk a városi 

szakaszán szintén föld alatt járó HÉV-re, át kell jutnunk a zöld metró vonalára, beleértve egy 

ránézésre 500 méter hosszú nyílegyenes alagutat, majd végigmenni a zöld állomás peronján, onnan 

úgy csinálni, mintha kimennénk, de trükkösen újra bejövünk, végül a sokadik barlang után már ott is 

állunk a peronon. Ahol persze vigyázni kell, mert vagy hat fajta HÉV jár errefelé. 

 

Meglepően gyorsan kiértünk a repülőtérre. Most először tapasztaltunk némi szervezetlenséget, a 

kapun kívül nem volt kiírva, melyik épület melyik kapujához menjünk, aztán bementünk saccra az 

egyik általános Departure kapun. A szekuritisek meglehetősen köcsögök voltak, Dórát konkrétan 

szétszivatta az egyik banya, a végén már én mentem oda hozzá, hogy mi a fene baja van, de egy 

kukkot sem volt hajlandó mondani angolul, csak katalánul dőlt belőle a szó. Végül még a fülbevalókat 

is kiszedette a gyerek füléből. Hát, ha neki ilyen egy jó nap, akkor ez legyen a legnagyobb öröme az 

életben. A szervezetlenség tovább folytatódott, odabent már kaptunk kapuszámot, de csak úgy 

nagyjából, azaz kaput nem írtak ki, csak csápelosztófejet. Az óránkat nézve álltunk be saccra végül az 

egyik sorba, aztán szerencsénk lett, tényleg ott engedték be a budapesti utasokat. De a kiírás már csak 

akkor jelent meg, amikor a látóhatárig ért a sor vége. Aztán jöttek a bőröndméregető kartondobozzal, 

később meg a fémkosárral, de én már otthon lemértem mindent colostokkal, így nem kellett semmitől 

sem tartanunk. Ja, előtte kiügettem a duty free-be, venni némi riójai bort hazára, de lógó orral ügettem 

vissza. Vám nem volt ugyan a borokon, de árrés annál inkább: 15€ körül voltak a palackok. Végül csak 

elindultunk. A szembeszél menetrendszerűen jött, így a pattogás és a félóra késés is. Fél egykor 

landolt a gép. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Barcelona2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Barcelona2012


 
 

 

Az előző nap hosszúra sikerült, szombat hajnali negyed hatig utazást terveztem, aztán minimális 

alvás után délelőtt újra át az egészet. Majd a repülőgépen még egyszer, fejben. Aztán csoda, hogy 

fáradt és stresszes vagyok. Meg a hasam is elkezdett fájni, szóval nyoma sincs annak a pozitív 

optimizmusnak, amellyel a csavargásoknak szoktam nekivágni. De mindegy, majd elmúlik. 

 

De biztosan nem ma. A repülőtársaság reggelről estére rakta át a jegyünket, este kilenc körül leszünk 

"Londonban" (fapados, tehát nagyjából az Üveghegyen túl rak le), onnan távolsági busszal be a 

városba, majd vonattal ki a szállásra. Cifrázza a dolgot, hogy a szállodában este 11-ig van checkin. 

Szóval, a gép landol 20.50-kor. Ha elérjük a repülőtéren a 21.05-ös buszt, nagyon királyok vagyunk. 

Ha a félórával későbbit, akkor necces. Ha azt se, akkor mehetünk aludni a híd alá. (Hozzátartozik, 

hogy írtam a szállodának, négy különböző módon jeleztem, hogy léccilécci várjatok már egy kicsit, de 

nem reagáltak, illetve nem jól. Azt is tudni kell, hogy direkt azért választottam őket, mert 7/24 

recepciós szolgálatuk van, de mint utólag kiderült, ez nem jelent checkint is.) Szóval, nem volt 

egyszerű. 

A gép pontosan landolt, Stansteden futottunk egy nagyot, már majdnem sikerült, de ekkor bejött egy 

útlevélvizsgálat. Innentől sétáltunk. Sorbaállás buszjegyért. Itt akartam felrobbanni. Előttem két fiatal 

csaj faggatta ki a pultost, hogyan lehet bejutni Londonba és mi mennyibe kerül. Könyörgöm, ma már 

minden reptérnek van Transport oldala a neten, indulás előtt el kell olvasni. Így meg szopott egy jó 

nagy sor, akik a gépről lejőve jegyet akartak vásárolni. 

Közben Nej elszaladt sörért a Tescoba, így legalább sikerült csökkenteni valamelyest az entrópiát. 

Aztán ki a terminál elé. Az itiner azt írta, hogy közvetlenül a terminál elől indul a busz, állt is bent 

egy, de 19-es. Nekem a pultos nő azt írta a jegyemre, hogy 15. Hogy ez most busz, vagy állás, az jó 

kérdés, mert a megállókban sehol sem volt számozás, a buszokon meg egyedül hátul, azaz amikor 

már menthetetlenül elment a busz, csak akkor láthattuk, hanyas is volt. Szerencsétlenkedtünk egy 

ideig, majd Dóra fogott egy nyelvet, aki elárulta, hogy az igazi buszok egy szinttel lejjebbről indulnak. 

Ekkor volt 20.31, azaz négy percünk volt az utolsó esélyes buszig. Meg egy nagy futásunk, végül az 

utolsó pillanatban ugrottunk fel rá. 

 

Stratford. Itt jött az újabb kultúrsokk. Az én Oyster kártyám fel volt töltve (naná, ott vettem a 

repülőtéren), de a lányokéról nem tudtunk semmit. Mindkét kártya évekkel ezelőtt volt utoljára 

használva, senki nem tudta, mennyi pénz van rajtuk. Mivel Stratford – Ilford között a vonatjegy 1.6Ł, 

bíztunk benne, hogy ennyi talán van. Nem volt. Egyiken sem. Újabb feladat: töltsünk fel pénzt egy 

Oyster kártyára egy külvárosi, de egyébként nagy forgalmú állomáson, éjjel fél tizenegykor. Külön 

nehezítés volt, hogy kábé 30 másodpercnyi próbálkozásaink voltak, ennyi idő alatt gyűlt fel 

mögöttünk egy ötméteres sor, akiket elengedtünk, majd kezdtük újra. Végül egy fekete csajszi szánt 

meg minket, megkérdezte, mit is akarunk, aztán gyorsan végignyomogatta a gombokat. 

Innen már csak pár percre volt Ilford, egy utolsó nagy futás a szállodáig, végül két perccel 11 előtt 

toltam be a papírt a recepción, hogy ez egy checkin, kérem őrizzék meg a nyugalmukat. 

A szállás meglehetősen kellemes, három fő, három éjszaka, 190Ł, két duplaágy, egy szimpla, 

fürdőszoba, szóval tényleg oké. Eltekintve attól, hogy szálloda (pontosabban inn), azaz hűtő nincs, 

mintahogy konyha sem. De a legkeményebb pofon a konnektor volt. Ez ugyanis angol. Oké, 

Angliában ez nem annyira meglepetés, de tény, hogy nem készültünk rá. (Pedig indulás előtt 

nézegettem a fiókomat, mi is kellhet még. Észre sem vettem a három darab átalakítókészletet.) Gyors 

leltár: a netbook bír 6 órát, ezzel ki tudom húzni a 3 éjszakát. A fényképezőgép is elketyeg ennyit egy 

akkumulátorral. A mobil viszont nem, egy nap alatt lemerül. Márpedig arra lett feltöltve minden 



napra a napi program, az összes fontos információval együtt. És akkor még nem is beszéltem a 

legszűkebb keresztmetszetről: lányom hajsütővasáról. Azaz itt nem cipőfűzőt kell vadásznunk 

vasárnap, hanem konvertert. 

 

 

7.30-ra húztam az órát, de az időeltolódás miatt már 7-kor mindenki kukorékolt az ágyában. 

Tisztálkodás, reggeli. A legrosszabbkor mentünk le, tömve volt a reggeliző, az egyszem 

pincér/felszolgáló még megszakadva sem bírta időben kiszolgálni a népet. Majd egy órát ücsörögtünk 

lent. Hétköznap nem is lett volna probléma, mert az off-peak jegyek miatt úgyis érdemes megvárnunk 

a 9.30-as indulást, de a vasárnap definíció szerint egész nap off-peak, szóval mehetteünk volna 

korábban is. A kontinentális reggeli elég érdekes, én pl. sajttal töltött palacsintát ettem, a csajok meg 

paradicsomos babbal nyakonöntött tojásrántottát. 

 

Aztán elindult a nagy túra. Pontosabban, a ksebb nagy. Ma délelőttre napos időt mondtak, délutánra 

viszont trágya esős-szelest. Stratégia: délelőtt becsavarogjuk a Liverpool Street környékét (tőzsde, 

bankok, City, monument, Tower, Tower bridge), aztán reménykedünk benne, hogy még az eső előtt 

eljutunk a túloldalon a Millenium hídig, utána pedig a Szent Pál katedrálisig. Innentől viszont már 

csak emeletesbusszal közlekednénk, a célpontok pedig fedett helyek, azaz múzeumok. Roppant 

szimpatikus, hogy egy csomó múzeumba ingyenes a belépő, azaz vacak időben is van alternatív 

program, a művelődés. Ehhez persze már Travelcard kell, szóval szépen gyűltek a kártyák a 

zsebemben: oystercard, travelcard, szobakártya. Menetjegy, az nincs. Civilizált városban már nem 

divat. (A fenti két kártya annyira sikeres lett, hogy manapság már senki nem használ normál jegyet.) 

 

Rögtön az első sikerélmény: még Ilfordban találtunk konnektorkonvertert. Meg voltak oldva az 

elektronikus problémáink. 

Egy dolgot viszont nagyon nem sikerült vennem: normális térképet. Márpedig az egész háromnapos 

kirándulás arra épült, hogy lesz nálunk használható térkép. Hogy Ilfordban nem volt, azon nem 

lepődtem meg. De hogy a Liverpool Station több focipálya méretű fedett csarnokában sem volt sehol, 

az övön aluli ütésként ért. (A turista információ elhajtott a könyvesboltba, a könyvesboltban csak 300 

oldalas bekötött térkép volt, onnan továbbhajtottak az ingyenes prospektusokig, de azok meg 

használhatatlanul vacakok voltak.) Hogy érthető legyen: indulás előtt hajnal ötig a látnivalókat 

szedtem össze, útvonalakat terveztem – de utca szinten, Google Earth-szel – és a barangolás sikere 

nagy mértékben függött attól, hogy tényleg tudjuk-e tartani ezeket az útvonalakat, na meg persze 

nagyjából a szintidőket. Térkép nélkül akár az egészet elfelejthetjük, azaz a közel húsz órás előkészítő 

munkám megy a levesbe. 

 

Jobb híján az ingyenes reklámprospektussal próbáltam boldogulni, de ez valami borzasztóan nem 

ment. Ha pokolra fogok kerülni, az pont az ilyen férfihisztik miatt lesz, mint amilyet ilyen fáradt, 

frusztrált állapotban tudok előadni. A Monumentnek például az összes anyját felemlegettem, hogy 

milyen tetves Monument már az, amelyik nem tud kiemelkedni a házak főlé – amikor véletlenül 

észrevettem a tetejét. Fent a magasban. Csak éppen másik irányban, mint amerre a térkép alapján 

kellett volna lennie. Szerencsére innen elég sokáig adta magát az út, a Temze azért elég masszív 

vezetősugara a meggyötört vándoroknak. Még bekötött szemmel is lehet mellette menni, annyira erős 

hal- és tengerszaga van. 

 

Külön szeretném kiemelni a folyó déli oldalán lévő parti sétányt. Ezt ugyanis nem láttam rendesen a 

Google programokból, így nem is terveztem vele – valójában viszont rendkívül hangulatos utakat 

találtunk a mindenféle wharf-ok mellett. (Érdekes kontraszt az üvegpaloták előtt a tömérdek 



ittapirosholapiros gengszter, az ilyesmi már nálunk, a sokkal kevésbé modern Pesten is gáz. Ennyivel 

megelőznénk a nyugatot?) 

 

A Tate Gallery valami iszonyúan taszítóan néz ki, a modern művészetek sem vonzottak olyan nagyon, 

Nej pedig helyből be van oltva Picasso ellen, szóval az aktuális nagy kiállítás sem jöhetett szóba. 

 

Ezzel szemben a Globe színházat kellő áhitattal rajongtuk körül. Tudom, ez már nem az eredeti 

épület, fura is lenne ezt elvárni a csomó londoni tűzvész után, viszont ott van, ahol az eredeti állott és 

lehetőség szerint úgy is néz ki, ahogy az eredeti kinézhetett. És ez egy nagyon fontos kultúrtörténeti 

momentum: itt jutott eszébe először valakinek, hogy a néző-színész találkozót nem csak úgy lehetne 

összehozni, hogy a színész megy el a nézőkhöz, hanem úgy is, hogy a színész minden este ugyanott a 

játszik és a néző megy el hozzá. Ehhez pusztán csak jó darabokat kellett írni, de mit ad isten, 

Shakespeare ezt is megoldotta. Méghozzá nem is akárhogyan: a darabok nem csak művészileg és 

pszichológiailag találtak telibe, hanem az akkori közönségnek is tetszettek. Ehhez a mutatványhoz 

nagyon kifinomult arányérzék kellett. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy ezek a darabok 

most, jó 400 évvel későbben is ugyanúgy hatnak. 

 

Aztán átmentünk a Millenium hídon, Szent Pál katedrális. Háát... ez az az épület, amelyre nagyon illik 

a bazilika név, mert tényleg egy bazi nagy lik. De a hangulata, az nem fogott meg. Sokan is voltak 

bent, valami nagyon vad orgonaszóló ment, a nagy kupola alá nem lehetett bemenni, szóval mi sem 

időztünk odabent túl sokat. A barcelonai Santa Maria del Mar templomnak nagyságrendekkel 

megkapóbb hangulata volt. 

 

A templom melletti közértben vettünk szendvicseket, üdítőket és kiültünk a padra. Ahogy még 

gyerekkorunkban utaztak a magyarok a drága külföldi országokba. Hülyén semmiképpen nem 

éreztem magamat, a csomó padból alig volt néhány szabad és mindegyiknél ilyen nomád ebédelés 

folyt. (Margarita teszt: megnéztem, kifejezetten pizza gyorsétterem hálózatban a margarita pizza 

7,50Ł. Innentől el is ment a kedvünk mindenféle éttermi próbálkozásoktól.) 

 

Habár a beígért eső nem érkezett meg – pontosabban 11.59-kor esett pár csepp a Towernél, még 

bólogattam is, hogy ez aztán a pontos időjárásjelzés, de aztán nem lett belőle eső – ennek ellenére úgy 

gondoltuk, ha korlátlan jegyünk van mára, akkor buszozzunk is már egy kicsit. Így mentünk négy 

megállót egy emeletes busszal, majd jött újra a frusztráció. Térkép nélkül kellett volna megtalálnunk a 

British Múzeumot. Hát, kész. Dühöngés, káromkodás, a reklámtérkép megszaggatása. A járókelők is 

csak azért úszták meg, mert már rutinjuk volt az utcákon tomboló futóbolondok ignorálásában. Aztán 

Nej – hármunk közül a legvaksibb – szúrt ki egy Packet Handy Map kiadványt egy ajándékboltban. 

Berongyoltam, megvettem, és egyből megváltozott a világ. 

 

- Azt hiszem, most már azt sem tartom kizártnak, hogy 10 percen belül el fogok mosolyodni – 

fordultam Nejhez. 

 

Nem jött be, sokkal hamarabb sikerült átváltanunk a jól bevált kölcsönös-szivatós üzemmódba. De 

tény, hogy innentől jött meg a kedvem az egész kiránduláshoz. 

 

- Légyszi, tedd el ezt a papírt – fordultam Nejhez. Eltette. 

- Te, megvan még valahol a menetrend? – fordultam hozzá. Megvolt. 

- El tudnád rakni a polárszűrőmet? Köszi! 

Nej szó nélkül elrakta. 

- Olyan vagy nekem... olyan vagy – kerestem a szavakat, hirtelen ellágyulásban – Olyan vagy nekem, 

mint Sancho Panza Don Quijote-nak. 

Nej úgy nézett ki, mint aki citromba harapott. 



- Csak helyetted is nekem kell megírnom a naplókat – pontosítottam. 

Ekkor kaptam meg a Középső Ujj érdemérmet. Hirtelen minden a helyére került. 

 

A buszmegállókban rágógumi-gyűjtó tábla. Nagyon jó ötlet, ráadásul a kevésbé finnyásoknak életük 

végéig biztosítva van a rágóutánpótlás. 

 

A British Museum megtalálása ezután gyerekjáték volt. Odabent zavarbaejtően nagy terek, rengeteg 

vicekvacak. Ennyi mindent úgysem tudunk megnézni – döntöttünk, majd meglátogattuk a múzeum 

legnagyobb sztárját, a Rozetta követ. (A közelébe is alig lehetett menni, annyi rajongója volt, mint a 

Mona Lisának, most mondja azt valaki, hogy nincs érdeklődés a tudomány iránt) Aztán be-benéztünk 

a földszinti termekbe, de nem vittük túlzásba a bolyongást, a múmiákat például már kihagytuk. 

(Biztosan ott fekszenek valahol, ha már a térképen be voltak jelölve.) Végül elmentünk a büfébe és 

ittunk egy hatalmas adag forró kávét. (Ja, eddigre azért rendesen átfáztunk odakint.) Ültünk, 

kortyolgattuk a kávét, közben nézegettünk körbe-körbe, és megállapítottuk, hogy mi annyira, de 

annyira műveltek vagyunk, hogy még kávézni is a British Múzeumba járunk. Majd felhörpintettük a 

lötyit, kisétáltunk és mentünk tovább. 

 

A következő célpont a Kings Cross volt. Lányom indulás előtt bejelentette, hogy ő ugyan nem egy 

vasútbolond, de most ő kéri, hogy egy pályaudvart feltétlenül keressünk fel. Ez volt a Kings Cross, és 

igen, Harry Potter. A csajszi határozottan közölte, hogy ő bizony át akar szaladni a bevásárlókocsival 

a falon. 

 

Láttunk közben két gyönyörű szállodát is, mindkettő a jellegzetes vöröstéglából épült, szögletes 

Dudor Tudor stílusban felhúzott épület volt. 

 

A pályaudvaron keveregtünk egy kicsit. Rögtön az elején beléptetősor. Bátran elővettem a 

Travelcardot – és beengedett. Remek. Akkor csak meglesz az a 9 és 3/4-ik vágány. Nem lett meg, 

abban a csarnokban csak 8 vágány volt. Hogy örüljünk, kifelé nem működött a Travelcard, egy 

biztonsági őrt kellett megkérnünk, hogy engedjen ki. (Aztán már utólag tudtuk meg a kint élő 

emberünktől, hogy a felvételek a 4-5 vágányok között történtek, azaz sikeresen meghekkeltük a 

rendszert, el is vezettük a labdát a gólvonalig és ott estünk seggre egy fűcsomóban.) Átmentünk az új 

melléképületbe, persze megint automatasor, de itt már a Travelcard varázslat sem működött. Lógó 

orral megfordultunk, amikor Nej, a vaksi, kiszúrta a preparált falfelületet. Dóra örült. 

(Illetve itthon, fényképrendezgetés közben vettem észre, hogy véletlenül mégis lefényképeztem azt az 

ominózus forgatási helyszínt.) 

 

Innen hosszú séta a Regent Parkig. Csak a középső kört (Queen Elisabeth park) jártuk be, többre se 

kedvünk, se energiánk nem volt. (Pihenőnap, ja, morgott ekkor már a lányom. Igenis, az, emeltem fel 

az ujjam – legalábbis a holnapihoz képest.) Röpke vita, hogy a 101 kiskutyát itt forgatták-e. Mókus. 

Odajött kajáért, de nem volt, így otthagyott minket a francba. 

- Ez egy szelíd mókus – jegyeztem meg – az amerikai mókus, ha nem adsz neki enni, lerágja a húst a 

csontodról. 

 

Akármilyen modern környéken is jártunk, mindig belebotlottunk valami öreg épületbe, ódon ajtóba, 

ablakba, ye olde pub-ba. (Ezek a pub-ok valami szabvány szerint készülhettek, mindegyik egyformán 

dögösen nézett ki.) Persze, erre is van elmélet. Londont szinte folyamatosan sújtották tűzvészek és 

amikor leégett egy-egy darabja, akkor az éppen uralkodó stílusban építették újra. Ettől olyan 

eklektikus. Mindamellett egyértelműen mindenkinek a szögletes, vöröstéglás épületcsodák jöttek be. 

 

Bal oldali közlekedés. Kisgyerek nyalókával, a vezetőülésen. Ezt most hogyan? Öreg nénike, sminkeli 

magát. A vezetőülésen. Gyerekülés, szintén a vezetőülésen. Pacák, aki rágyújt, miközben az autó 



kanyarodik. Ez mivel tekeri a kormányt? "Vezető" beül, még nincs bent, de már felpörög a motor. 

Apró jelek, az észlelés mögötti világból. Tudod, hogy valami nem stimmel, de csak sokára esik le, 

hogy mi az. És csak ilyenkor kapcsolódik be a tudat, hogy ember, itt baloldalas közlekedés van. 

 

Madame Tussaud-ot udvariasan kikerültük – túl drága nekünk az öreg hölgy. Baker street. Immár 

tényleg buszozás. A 74-es innen indul, a magyar könyöklős nyomulással van is esélyünk megszerezni 

az emeleti első sort. Hát, tényleg az lett: az ajtóban beelőztem mindenkit, aki a sofőrrel, meg az oyster 

olvasóval vacakolt, meglengettem a Travelcardot, aztán mentem. Már csak fent vettem észre, hogy a 

nagy kapkodásban véletlenül a szállodai belépőmet lengettem meg a sofőr előtt, de úgy látszik, ez is 

működött. Hihetetlen az az integráltsági szint, ahová a londoniak felfejlődtek. 

 

Aztán kiélveztük a panorámabuszozást a múzeumokig. Melyek addigra bezártak. A sors fintora, hogy 

az esős idő miatt terveztem annyi múzeumot, de mivel eső nem volt, így végül annyit mászkáltunk, 

hogy lekéstük a múzeumokat. 

Innen egy jól kidolgozott akciót hajtottunk végre. Még otthon kinéztem térképen, hogy a 11-es busz 

gyakorlatilag elmegy az összes kiemelt idegenforgalmi látványosság mellett, amíg ki nem visz minket 

a Liverpool Street állomásig. Tök jó lenne elkapni itt is a felső üléssort. Biztosra végül nem tudtunk 

menni, de az esélyeinket megnöveltük: kigyalogoltunk annyira a műemlékekkel terhelt területről, 

hogy megelőzzük azokat, akik nem gyalogoltak ki ennyit. De még ez is jól sült el, végigsétáltunk 

Kensington-Chelsea határán, gyönyörű házak, előttük eszméletlen autók. Egy idő után már fel se 

kaptuk a fejünket egy-egy öreg Porsche láttán. 

Vagy a trükk segített, vagy csak vasárnap este is volt, a lényeg, hogy megint megszereztük az első 

üléssort – és lógó nyelvvel bámultuk a nevezetéssegeket: Westminster Cathedral, Buckinhgam Palace, 

Westminster Apátság, Parlament, Big Ben, Trafalgar Square, Szent Pál székesegyház. 

 

Ilfordban Tesco, az "éhes ember jól bevásárol"-hiba elkövetése. Néztem a borokat, de elég béna volt a 

felhozatal, ehhez képest meg drága is, de végül megtaláltuk az ideális megoldást: Stella cíder. 

Aztán vacsora, cíder, és minimális ökörködés után mindenki beájult az ágyába. A pihenőnap után. 

 

Mi lesz itt holnap, amikorra kiemelten megerőltető napot terveztem? 

 

 

Egy újabb ismerős érzés. Szállodában lakunk, a helyszín eleve nem alkalmas szobán belüli étkezésre, 

de messze ez a legracionálisabb mód, tehát este bevásárolunk a Tescóban, felcsempésszük a cuccot, 

gyorsan elfogyasztunk mindent (mert a cíder megmelegszik reggelre), aztán másnap kicsempésszük a 

szemetet. Végülis, illik a napközbeni közteres étkezésekhez. 

 

Tegnap reggel egy répavörös hajú pincérnő szolgált fel, aki mindenkinek úgy mutatkozott be, hogy 

Sorry For The Delay. Viszont megjegyezte, ki mit kért és kedves volt. Ma egy idősebb, kövérkés, 

mogorva nő van, nekem csak üres rántottát hozott, alltogether feltét nélkül. Amikor rákérdeztem, azt 

mondta, hogy nem is kértem. A valóság az volt, hogy Dóra kért egy omlettet with altogether, én meg 

hozzátettem, hogy an omlette as well. Azaz tegnap európai típusú kiszolgálásban volt részünk, ahol 

tudták, mit akarok – ma viszont amerikai típusúban, amikor szószerint azt hozták, amit mondtam és 

nem erőltették meg az agyukat, hogy olyan töltelékszavakat is értelmezzenek, mint az as well. 

(Hozzátartozik, hogy bár méltatlankodva ugyan, de visszavitte a rántottát és rárakta az alltogether-t. 

Nem, betonkeverőt nem rakott rá, pedig elméletileg az alltogether-be az is belefér.) 

 

Reggel fontos, hogy mindenki elintézzen mindent a klotyin, mert utána napközben, a városban 

bolyongva kellemetlenebb lesz. Nálam egyszerű a helyzet: magyar közélettel foglalkozó írásokat 



olvasok a reggeli után. A hatás garantált. Csak arra kell koncentrálnom, hogy ne felül jöjjön vissza az 

étel. 

 

A Liverpool Street-en vettem észre, hogy egy mobiltelefon sincs nálam. De egy nyomorult fecni, egy 

toll sem. A mai napnak lőttek. Le tudom írni, merre jártunk, de az írások apró fűszerei, a beszólások, a 

röpke hangulati elemek már nem lesznek meg. Hát, így nem nagyon lesznek életszagú bejegyzések. 

Viszont cserében életbe maradok. Mindenesetre kár értük. Különösen úgy, hogy a telcsiben voltak a 

túraútvonalak is. Így maradt a rögtönzés. Szerencsére térkép már van. 

 

Nem lehet nem észrevenni, hogy Londont ezerrel burkolják. Egy csomó hangulatos tér egyszerűen le 

van zárva. (Tegnap este a Trafalgar Square is el volt kerítve, szerencsére csak tévéforgatás miatt, 

reggelre eltűnt minden kerítés.) Biztosan jól fog kinézni minden az olimpia alatt, de most még csak a 

por szállingózik és a tömörítőgépek dübörögnek. 

 

Első célpont a Barbican. Ezzel némileg bajban voltam. A Google Earth szerint ez egy érdekes 

objektum, melyet érdemes megnézni... de mi a fene is ez? Mint a helyszínen kiderült, tkp egy 

művészeti központ, lakóházakkal körbevéve. Stílusra azt mondtam, hogy ez az általam melegen utált 

Corbusier stílus, és nem is jártam messze tőle. A wikipedia szerint a komplexum brutalist stílusban 

épült, mely a Corbusier stíl egyik oldalhajtása. Minden zsigeri ellenkezés dacára azt kell mondjam, a 

helynek volt egyfajta izgalmas hangulata. A tó a lakóházak között, a vizierőműre hajazó szökőkút a 

végében, a betonrengetegben arányosan elhelyezett növények, a híd a medence felett... nem néztek ki 

rosszul. Az egyik végében volt egy rusnya beton kolosszus, egy durván 20 emeletes épület. Az volt a 

neve, hogy Shakespeare torony. Jaj, szegény Sexpir, csúnyán elbántak veled. Ettől a tény még tény 

marad: 2003-ban London legrondább épületévé választották az együttest. 

Nej és Dóra sunyi oldalpillantások mellett bevették a félrotundán a roki vécét. Én falaztam nekik. 

Ennyi betonfal között még feltűnő sem volt. 

 

A következő objektum a Central Market, más néven Smithfield piac volt. Üde egy hely lehetett, egy 

időben kivégzések is zajlottak itt, ami simán belefért a vértől, szartól, sártól iszamos tehénpiac 

hangulatába. Sajnos ezt a részt elterveztem, addig variáltam a napokkal, meg az időjárással, amíg én 

magam is összezavarodtam, így hétfőre tettem a piacot, mondván, hogy vasárnap zárva van, 

miközben pont fordítva volt. Így megnéztük kívülről, beóvakodtunk az áthajtóba, elolvastuk a 

kirakott történelmi tablókat. A figyelmemet rögtön megkapta, hogy egy időben, amikor Londonban 

drága volt a válóper, divatba jött, hogy a mindenre elszánt férfiak kivitték a feleségüket a piacra és 

egyszerűen eladták. Lehet, hogy itt egy kicsit el is túloztam a sajnálkozást afelett, hogy rosszkor 

jöttünk és zárva találtuk a placcot. 

 

Aztán eljött a lányom ideje. Kisétáltunk a Holbourn utcára és egy lendülettel végignyomultunk a 

különböző Oxford street-eken. Tömeg, tömeg hátán, mindenfelé turistalehúzó üzletek, köztük persze 

divatos csecsebecsék is. Én a háttérbe húzódtam, tőlem oda mehettek be a csajok, ahová akartak. A 

pénztárca nálam volt. 

Nem mentünk végig a bevásárlóutcán, a Regent street-en lefordultunk balra. Csöbörből vödörbe. Ha 

lehet, még nagyobb tömeg, még több üzlet. Biztosan voltak szép épületek is, de ezekből semmit nem 

láttunk, mert a sok emeletes busz eltakarta az utcát. 

 

Egy időben olvastam olyat Pratchett fórumokon, hogy talán Budapest volt Ankh-Morpork modellje. 

Hát, aki ezt írta, az életben nem járt még Londonban. Annyira erős volt a párhuzam, hogy a három 

nap alatt alig tudtam elszakadni tőle: az Ankh folyó, a rendszeres leégések, a különböző mitologikus 

lények egymás mellett élése, ez mind megvolt. (A St. James parkban üldögéltünk, nem messze a 

Buckingham palotától. Elsétált mellettünk egy iskolai osztály, tanerők vezetésével. Saccra a diákok 

kábé 20%-a volt fehér. A kölykök pedig élénken beszélgettek, ökörködtek egymással, leszarva, hogy 



kinek milyen a bőrszíne. Mint a kinti cimbora mondta, az se kizárt, hogy a maradék 20% meg lengyel 

volt.) 

 

No, vissza a sétához. A Regent street-en elmentük a Piccadilly Circus-ig (circus=körforgalom), onnan a 

Piccadilly-n a James utcáig. Eredetileg a Hyde parkig terveztük, de haverok még időben szóltak, hogy 

a James utcában van két, meglehetősen ismert szivarbolt is, én pedig úgy gondoltam, hogy nekem is 

jogom van konzumálni. Nos, jogom volt, pénzem már kevésbé. A hátsó szentélyben a legolcsóbb petit 

robusto szivar is 9Ł-nál kezdődött, ez meg durván a háromszorosa annak, amennyit én hajlandó 

vagyok szivarért fizetni. Az 50 fontos rudacskákról meg inkább ne is beszéljünk. 

 

Bekukucskáltunk a Buckingham parkba, majd a Mallon keresztül elsétáltunk a Trafalgar Square-ig. 

Kész, a tömegundorom beállt, mint a gerely. Ez a tér méltán pályázhat a világ legkátrányosabb tere 

elnevezésre.  

 

Az én szakmámban a tarpitting azt jelenti, hogy valami folyamatot szándékosan lelassítunk. 

 

Nos, ezen a téren eljutni A-ból B-be mindenképpen azt jelenti, hogy át kell menni legalább 5 zebrán, 

melyek 1-2 percenként adnak szabad áthaladást, közben pedig őrült autóforgalom tombol, beleértve a 

minden emeletesbuszok öreganyját is, aki valahol itt a téren köpködheti ki magából a buszokat. 

Ebben a káoszban talált Dóra egy Tescót, vettünk valami kaját, majd kiültünk a térre és a színes 

forgatagban megebédeltünk. Nem, nem éreztük egy cseppet sem hülyén magunkat, ahogy a kőkáván 

ülve, a térdünkön egyensúlyozott műanyagtányérból ettük a szószos tésztát egy állandóan széteső 

műanyag villával és ittuk hozzá a doctorpeppert, majd ettünk desszertnek csipszet. Rajtunk kívül még 

többszáz ember tette ugyanezt, ugyanott. Hja, kérem, ha egy város a világ második legdrágább 

városa, ne lepődjön meg, ha az emberek alternatív stratégiákat választanak. 

 

Jóllaktunk, pihentünk egy kicsit, majd jöhetett a szórakozás. Elsétáltunk a Covent Garden piachoz, 

lecövekeltünk és vártuk, milyen produkciókkal kényeztet minket a város. Az első meglehetősen 

csalódás volt, a keleti oldalon egy nő énekelt operaáriákat, de elég hamar kiszúrtuk, hogy csak tátog. 

Átmentünk a nyugati oldalra, és igen, ott már odatették magukat a csepűrágók. Elsőre egy zsonglőr 

pakolt ki, dobálta a szivacsgolyókat, aztán a handzsárokat, majd jojózott egy kicsit, végül eljátszotta a 

Boston Cézárja trükköt. 

 

Ugye, emlékszünk: Reviczky a tükör előtt. 

 

A show jó volt, de nagyon látszott a trükk lényege: amikor a pacákra tekerték először a 

kényszerzubbonyt, aztán az acélláncot, majd végül a kötelet, akkor megfeszítette az izmait, utána 

pedig elernyesztette magát és minden lepotyogott róla. 

Nej közben fotózott néhány Faberge tojásszobrot. Azt mondta, hogy vannak ilyen szobrok a városban 

és ha lefényképez X darabot, akkor valami lesz. Hát, nem tudom. Mindenesetre ha én csinálnám ezt a 

játékot, kiraknék a városba X-1 darab szobrot, az utolsót meg jól elrekkenteném a pincémbe, aztán 

hajrá fényképészek. 

 

Nézelődés közben többször is rákönyököltem a betonkorlátra és csak utólag jutott eszembe, hogy a 

kabátom kézelőzsebében most egy szivar van. (Nem vettem, hoztam.) Vajon eltörhetett? Csak nem 

történik ilyen csúfság velem. Másfelől pedig, ha eltörik egy szivar, a világ nem áll meg, nem szólalnak 

meg fanfárok tragikus hangnemben, szóval minden további nélkül elképzelhető, hogy ez már 

valójában törött. Shroedinger szivarja. Elővettem, épp volt. De újabb esélyt már nem adtam a 

véletlennek, rápöffentettem és úgy néztem tovább a produkciót. 

 



A következő versenyző egy fekete, vigyori srác volt, percekig csak hergelte a tömeget, mely tömeg 

roppant öntudatosan nem volt hajlandó hergelődni, aztán a srác unta el magát, gyorsan kézenállt és 

mindenféle kunsztokat mutatott be. (Kézállásban felmászott egy kukára, félkezes fekvőtámaszok, úgy, 

hogy a lába sem érte a földet, meg ilyenek.) Végül a fejére tett egy biciklit és azzal csinált mindenféle 

tornagyakorlatot, mely után a tömeg egyből eksztázisba esett. A háttérben már melegített a következő 

versenyző, de nekünk dolgunk volt, mentünk tovább. 

 

Egészen a National Gallery épületéig. Igen, megint múzeum. Aki követte a korábbi írásokat, annak 

feltűnhetett, hogy nem szoktunk ennyit múzeumba járni. De ez most kivételes helyzet volt: a 

múzeumokban ugyanis van egy csomó kultúrált hely. Gondolok itt elsősorban a vécére, másodsorban 

a kávézóra, na és persze vannak ott mindenféle kiállítótermek is. (Elnézést, ha most egy világ dőlt 

össze benned, de ha egy drága közlekedéssel bíró városban a szállásod kint van a 4. zónában, akkor 

hirtelen felértékelődnek bizonyos helyek a városban.) Négy óra után nem sokkal érkeztünk ide, a 

koncepció az volt, hogy elintézzük a zűrös ügyeket, aztán megyünk egy kört a képtárban (nem, az 

összes képet egy hét alatt is reménytelen lenne megnézni, az ember kábé tizenöt kép után telítődik), 

majd leülünk a kávézóban és megvárjuk, míg ránksötétedik. 

 

Aztán jöhet a nap második fele, az éjszakai London. Ezt tulajdonképpen hoztuk is, igaz, egy kicsit 

korábban indultunk el, de a lemenő nap pont nagyszerű fényeket varázsolt a Whitehall utcára, szóval 

egy szavam sem lehet. 

Közben teljesen összetörtük Nej önérzetét. Korábban már volt egy barátnőjével Londonban, aztán a 

London Eye és a parlament után, immár a sötétben, találtak egy istállót, meg egy unalmas parkot és 

utána hazamentek, hogy nincs ebben a városban semmi érdekes. Pusztán csak egy utcával nézték el az 

éjszakai nyüzsgést. 

 

A Parlament térre egyszerre érkeztünk meg a sötétedéssel. Tényleg nem akarlak vele fárasztani, az 

egész úgy szép, ahogy van, ha nem csináltunk fejenként ötven képet, akkor egyet sem. Mármint csak 

itt. Végigsétáltunk a parlament mellett, megkerültük az apátságot, aztán átmentünk a túloldalra a 

Westminster hídon. Újabb ötven kép. 

 

Innen már egyszerű volt a feladat: a Temze partján lévő sétányon elmenni a Tower hídig, aztán 

Liverpool Street. Kimondva egyszerű, gyalog ez olyan 5-6 kilométer, de mi akkor már egész nap 

gyalogoltunk, szóval a csajok simán elmehettek volna statisztának valamilyen zombi apokalipszis 

filmbe. Szerencsére a látvány tényleg gyönyörű, simán feledteti a fáradtságot. Dóra útközben 

átlendült a holtponton, így már ketten voltunk, akik küldetésüknek érezték, hogy Nej is élvezze a 

sétát. 

- Vigyázz, mert erősebbet ütök, mint apa! – figyelmeztette Dóra Nejt, miközben pajkosan verekedtek. 

- Ki van zárva! – sértődtem meg. 

- Pedig igen! – erősködött a csajszi. 

- Oké, mérjük le! – javasoltam – Mindketten ideállunk anyád mellé és egyszerre ütünk. Tiéd a bal 

válla, enyém a jobb. De ne finomkodj, ha nem akarsz veszteni! 

 

Nej pánikszerűen bemutatott. Mind a két kezével, egyszerre, mind a két irányba. 

 

- Te ne szólj bele – vakkantottam – Itt most a tekintélyemről van szó! 

- Aztán majd jól seggberúglak mindkettőtöket! – jött meg a hangja. 

- Aztán majd úgy jársz, mint amikor a múltkor elkaptam a lábadat és fél lábon ugráltad körbe 

Barcelonát. 

- Sőt, én is elkapom a lábad! – önkénteskedett lelkesen Dóra. 

- Tulajdonképpen az nem is lenne olyan rossz – gondolkodott el Nej – Vihetnétek hazáig. 

- Vihetnénk – bólintottam – De végig kopogna a fejed a betonon. 



 

Nem sokkal később néhány fiatal gördeszkázott a betonon. Két néger fazon, tipikus turisták, 

nézegették őket. Az egyik elunta, odament hozzájuk, olyan 

‘nafigyeljetekmegmutatomhogyaniskelleztcsinálni’ stílusban elkérte az egyiktől a deszkát, feldobta a 

betonpadra, ráugrott – és akkorát taknyolt, hogy még a Királyi Szeizmológia Intézetben is 

regisztrálták a rengéseket. Úgy szép az élet, ha zajlik. 

 

Sajnos műkövezés miatt pont az egyik kedvenc részem volt lezárva, így viszont elkeveredtünk egy 

nagyon hangulatos piacra. Igaz, már zárva volt, de így még különösebb hangulatot árasztott. Előtte az 

aluljáróban egy gitáros fazon a Nobody Home-ot énekelte a Pink Floyd-tól, és bár messze nem volt 

kristálytiszta a hangzás, de nagyon jól csinálta, tökéletesen átjött Waters elkeseredettsége. (Ki is 

játszotta a filmben? Valami Bob Gandalf.) 

 

A wharf-ok mellett végig citromos-fokhagymás halszag. Dolgoznak az éttermek. 

 

Komolyan mondom, nem értem az embereket. A HMS Belfast-ot egy csomó ember fényképezte. 

Állvánnyal. Na most, a hajó kábé 25 méterre volt a parttól és nekem elhiheted, nem nagyon 

fickándozott. Hogy ehhez miért cipelték ide azokat a dögnehéz állványokat, fel nem tudom fogni. 

 

A Tower híd szép volt. Ezt érdemes így kijelenteni, mert messziről annyira nem tűnik 

lélegzetelállítónak, a kivilágítása is olyan semmilyen, de közelebb érve hirtelen megszépül. 

Maga a Tower – és a környéke – estére már bezárt, így mindenki nagy örömére az egyszerűbb és 

rövidebb úton mentünk vissza a Liverpool Street állomásra. Ilfordban még benéztünk a Tescóba, 

felvásároltuk a maradék cíder készletet, aztán este egy vidám muri a szobában. Mármint a 

lehetőségekhez képest. Értem ez alatt, hogy három hullafáradt ember, éjjel fél tizenegykor. 

 

Csajok elbóbiskoltak, én még elővettem a blogsörömet (kész szerencse, hogy Barnának meg sörnyitós 

hűtőmágnest vettünk), gyorsan feljegyeztem, amire még emlékeztem, aztán ágybaájulás. 

 

 

Azok az elgyötört fejek, melyek reggel nyolc körül bújtak elő az ágyból. Szeretem ezt a látványt. 

 

Ma nem siettünk sehová. A mai program úgy lett eltervezve, hogy mindent megnézünk, amit az előző 

két napban nem sikerült. Márpedig eddig dolgoztunk rendesen, így csak könnyű séták maradtak. 

Ráadásul mindezt Travelcard támogatással, mivel délután már egy baráti családhoz megyünk ki, 

náluk is alszunk. Szóval nincs sok célpont, de azok annál töményebbek: Soho, kínai negyed és úgy 

általában a Trafalgar Square feletti részek, utána Buckingham palota, Hyde Park, bekukkantás a 

Harrods-ba, majd a Royal Albert Hall és környéke, végül a múzeumok közül a V&A, azaz Victoria és 

Albert. 

Azaz rövid séta. 

 

Reggel megint a répafejű nő szolgált fel, de úgy látszik ma reggel nem vette be a szövegértelmező 

tablettáját. Alaphelyzetben palacsintából csak egy fajta volt: sajttal és valami török trutymóval töltött. 

Nyilván visszakérdezett, hogy melyiket szeretném. Aztán visszakérdezett, hogy hányat szeretnék. 

Első nap két darabot kaptam, második nap Nej csak egyet a duci mogorvától... ennek fényében kicsit 

furán néztem rá, majd mondtam, hogy egy adagot. Erre tágra nyílt a szeme, hogy csak egyet? Oké, 

akkor hozzon hármat! – vigyorogtam rá. Visszavigyorgott és felírta. Végül én voltam meglepődve, 

hogy ez csak ilyen egyszerűen megy. Medve, húzzál le a halállistáról. Ha kérek a piritós mellé egy 

világbékét, lehet, hogy azt is kihozza. Vagy nem. Dóra ugyanis kért egy omlettet alltogether-rel, aztán 



nem kapott rá semmit. Úgy látszik, ma ennyi fért bele a mindenbe. Vagy mi kaptuk meg töltelékként 

az ő feltétjét. 

 

Gyors checkout, majd az utolsó vonatozásunk befelé. Most már Stratfordnál leszálltunk, innen 

egyszerűbb metróval a Víziló Waterloo pályaudvar. Ott terveztük ledobni a cuccainkat a 

csomagmegőrzőben, mivel innen fog indulni a délutáni vonat is a haverokhoz. 

Csomagmegőrző. Drága. Nagyon. A faszi pedig bunkó. Nagyon. Megkérdezte, hogy a csomagokban a 

saját dolgaink vannak-e? Nem értettem a kérdést. Erre valami olyasmit szólt hátra a társának, hogy 

ezek milyen sötétek, még azt sem értik, amit kérdeznek tőlük. 

 

Aztán a város, de London nem az a hely, ahol nyalogathatod a sebeidet. Charing Cross, tömeg, sőt, 

tömeg*tömeg, mindenki nyomul, neked megy, félrelök... ha megállsz, akkor hátulról mennek neked, 

hangzavar, buszok és buszok mindenhol, váratlan zebra, ha mész a tömeggel, akkor futás, mert a 

tömeg éppen pirosban ment át, és hirtelen kikanyarodott egy autó jobbról, szóval tömény idegbaj, 

miközben én éppen a laptopom és a Kindle-m miatt aggódok, melyek a hátizsákban maradtak, a 

bunkó faszinál és lelki szemeim előtt már pereg a jelenet, amint délután ötkor átveszem a zsákot, 

belenézek és nincs benne a laptop és erőből beleverem a faszi fejét a mérlegbe, majd hajánál fogva 

felrántom, orrán-száján dől a vér, aztán nyakánál fogva a falhoz szorítom és közelről ordítom bele a 

képébe, hogy where is may laptop, you asshole! De a tömeg nem engedi, hogy foglalkozzak a 

fantáziáimmal. Csak a Soho-nál nyugodtam le, amikor megláttam a licensszel rendelkező szexboltban 

a próbababán a férfi szadomazó szetet. Ez azért elvonta rendesen a figyelmemet. Pusztán csak 

tudományos szempontból, persze. 

 

Még egy gondolat erejéig visszatérve a csomagmegőrzéshez. A vasútállomáson 8,5Ł volt, 

bőröndönként. Ez egész pontosan 3 kubai szivar ára a tegnapi horrordrága szivarboltban, szóval nem 

kevés. Miután visszajöttünk, akkor tudtam meg, hogy a múzeumokban is van csomagmegőrzés. 1 

fontért. Istenbizony, Londonban a legjobb helyek a múzeumok. 

 

Szóval séta. Charing Cross, Trafalgar Square, kátrányos gödör zebrák, végül a Soho. Úgy gondoltam, 

itt már béke lesz, az iskolás csoportokat csak nem hozzák be ide tanulmányi kirándulásra. Aztán csak 

de. És még én éreztem magamat hülyén, amikor anno a kiskamaszoknak megvettem a nagy 

puncikönyvet. 

 

Habár meglehetősen nyitott elmével rendelkezem, és tényleg komolyan is gondolom, hogy 

virágozzon száz virág (na jó, a pedofilok azért mégse), de ennél a cégtáblánál igencsak magasra 

szökött a szemöldököm. Aszongya, hogy hagyományos magyar étterem, Buzi Huszár néven, a 

londoni Soho-ban. Azért ez már... izé. Nem is bírtam magammal, itthon utánaolvastam, hogyan is van 

ez. Nos, a nyelv formálódása jól kibabrált az étteremmel. A weblapjukon van egy írás, abból 

megtudhatjuk, hogy az éttermet még abban az időben alapították (1953), amikor a gay szónak nem 

volt meg a szexuális jelentése, egyszerűen csak annyi volt mögötte, hogy vidám, jókedvű. Az alapító 

pedig, aki korábban Magyarországon tanulta a szakácsművészetet Gundel Károly keze alatt, 

tisztelegni akart a névvel az elit magyar katonaság előtt. Értsd: A Vidám Huszár. 

 

Innen leballagtunk az Oxford Street-re, bejártuk azt az óriási Kínai negyedet (kici, de ócó), utána jött 

volna a Leicester Square, de azt most éppen teljesen feltúrták. Ez egyébként klasszikus cucli 

mostanság Londonban, mindenhol készülnek az olimpiára, rakják le a díszburkolatokat, emiatt elég 

nehéz is beszívni a városban a megfelelő hangulatot. A kőport, azt könnyű. 

 

Volt még egy elmaradásunk. Dóra leszögezte, hogy ő addig haza nem megy, amíg nem macerált 

halálra egy medvekucsmás őrt. Tegnap már jártunk ugyan őrzött objektumok környékén, de egyiknél 

sem találtunk még csak hasonló őrt sem. Egyenruha, az volt rajtuk, hülye kalap is, de piros kabát és 



medvekucsma, az nem. Gondoltuk, ha máshol nem is, de a Buckingham palotánál biztosan akad 

elfekvőben egy. 

 

Előtte beléptünk a Trafalgar téren a Tescóba. (Vagy 50 magyarral együtt. Pont előttünk engedték 

szélnek a csoportot és nagy részük egyből ebédet vásárolni ment a boltba. Egy nagy család vagyunk.) 

Nekem itt már annyira eldurvult a tömegundorom, hogy otthagytuk a teret és elmentünk hátra, a St. 

James parkba. De ez így sem volt az én napom. Megálltunk a lovasőrök istállója mögött, 

nekitámaszkodtunk egy-egy vasoszlopnak, a csajok elővettek egy szelet csokoládét, én meg egy 

kókuszgolyót. Ennyi. Nem terítettünk meg hatfogásos ebédre, egy csokit bárhol a világban el lehet 

majszolni az utcán is, nemhogy Londonban, attól a Trafalgar tértől 50 méterre, ahol a világ összes 

nációja köztéren ebédel műanyag tányérokból, műanyag villával. Erre odajött egy fényvisszaverős-

mellényes pacák, hogy húzzunk innen. Az istálló mellől. Legszívesebben nyerítettem volna egyet, 

hátha akkor maradhatunk. 

Aztán száz méterrel arrébb, a parkban volt szabad pad, leültünk a többi köztéren ebédelő pária közé, 

előszedtük mi is a tányérjainkat és megebédeltünk. A Diana emléksétányon. 

 

Mondanom sem kell, a palota előtt egy, azaz 1 őrt sem láttunk, szóval a leányzónak bele kellett 

törődnie, hogy a kucsmás fiúk elmenekültek.  

Folytattuk az utunkat a Wellington tér felé. Hátha látunk szimpatikus őrülteket a Hyde Park Corner-

ben. De egy létrás fazon sem volt kint, pedig remekül sütött a nap és elég sokan is sétálgattak a 

parkban. Elmentünk a tóig, majd visszafordultunk a civilizációba. Elhaladtunk a "Talán még átérünk a 

zöld lámpán" kompozíció mellett, aztán a Kensington utcán elsétáltunk a Royal Albert Hall-ig. 

Nagyon szép az épület, engem speciel felkészületlenül is ért. Valami olyasmire számítottam, mint 

New Yorkban a Madison Square Garden, egy nagy betontömb. Ehelyett egy igényes, vöröstéglás, 

görög amfóramotívumokkal gazdagon díszített épületet találtunk. 

 

- Ez az a hely, ahol egy csomó rockzenész készített komolyzenei felvételeket is? – kérdezte Nej. 

- Ja, ez az. Zappát konkrétan kétszer is kitették innen. Meggondolták magukat. 

 

Nem csak az épület volt szép, hanem a környéke is. Északnak az Albert Memorial, délnek pedig 

múzeumok hátán múzeumok. Tobzódás a vöröstéglás épületekben. Albertopolis. 

 

Ja, igen, feltűnhetett, hogy a tervhez képest kimaradt a Harrods. A női szakasz itt már annyira nem 

érezte a lábát, hogy inkább nem vállalták be az 500 méteres kitérőt. Nej racionalizálása pedig úgy 

hangzott, hogy amilyen elgyötörtek vagyunk, nagyon hülyén néznénk ki egy luxusáruházban. 

 

Szóval V&A múzeum. A három nagyból (Science, Natural History) ennek a küldetése a legkevésbé 

megfogható, ezért is szokott leginkább ez kimaradni a látogatásokból. Én is sokáig zavarban voltam, 

amíg meg nem tudtam, hogy ez valamikor a manufaktúrák múzeuma volt. Azaz most a tárgyak 

múzeuma: művészet és formatervezés. 

Először persze itt is vécé és kávé. A klasszikus múzeumi pihenő. A lábak nagyon hálásak voltak érte. 

Közben átnéztük a prospektusból a kiállítások elhelyezkedését, kifigyeltük, miket akarunk megnézni. 

Számomra rögtön csalódással indult a tervezgetés, a bútor részleg majd csak novemberben nyit. 

(Imádom a régi bútorokat.) Így csak a negyedik emeletig mentünk fel és onnan csorogtunk le a 

földszintre. A lányok főleg az ezüst/arany tárgyaknál, ékszereknél ragadtak le, én a vázlatoknál, 

festményeknél. 

Degas-nak volt egy balettelőadást ábrázoló képe, na annál csak lehuppantam a padra és tátott szájjal 

néztem. Ha valaki definiálni akarja az expresszionizmust, nem kell szólnia egy szót sem, elég csak 

előrántania ezt a képet. Néhány sebtében odakent folt, és mégis teljesen tökéletesen adja vissza az 

előadás hangulatát. (Nem, nem a híres balettáncos képéről beszélek, ez egy számomra ismeretlen 

darab.) 



 

Öt óra körül indultunk vissza a vasútállomásra. Ahogy közeledtünk, úgy kezdett emelkedni az 

adrenalinszintem, de végül nem volt semmi gáz. Egy másik pacák volt szolgálatban, kiadta a táskákat, 

gyorsan leellenőriztem mindent, nem hiányzott semmi. Meglepő módon az egész állomáson nem 

találtunk vonalhálózat-térképet, így a saját, pici nyomtatott térképem alapján keveregtünk ki az 5-ös 

zónába. Tényleg kész szerencse, hogy nálam volt a kajakos sípom (anélkül sehová), azon ugyanis van 

iránytű és nagyító is. 

 

A baráti családnál egyből szabadkozással kezdték: sajnos nincs túl sok vécépapír a lakásban, tehát 

megkérik Nejt, ne is próbálkozzon eltömíteni a klotyit, és lehetőleg a falnak se nagyon dőljön neki. 

(Mondjuk ehhez képest az én kezemben maradt ott a Waterloo állomáson a tájékoztató tábla.) 

Vacsoráztunk, leültünk beszélgetni. Érdekes volt hallgatni a tapasztalataikat: ugyanazt csinálták meg, 

mint amikor mi a Bakonyból költöztünk fel pici gyerekekkel Budapestre – csak ők jóval nagyobbat 

ugrottak. Eggyel több gyerekkel. Egy jóval drágább országba. De ahogy elnézem, milyen irányba 

halad Magyarország, egyre biztosabb vagyok benne, hogy igazuk van. 

 

Aztán viszonylag korán alvás, mert durva korán lesz a kelés. A repülőtér kábé 100 kilométerre van (de 

városon belül), a reggeli géphez már hajnalban el kell indulnunk. 

 

 

Szerda hajnal, félhomály. Beültünk az autóba. Nej kapásból a sofőrülésre akart, jót vigyorogtunk rajta. 

Aztán a kertvárosi szűk utcában szembejött velünk egy autólámpa. – Jézusom – sikoltottam fel 

magamban – Egy őrült van a mi sávunkban! 

Hja. Még mindig a baloldali közlekedés. 

 

Innentől túl sok érdekesség nem történt. A repülőgép időben indult, időben is szállt le, minket pedig 

arcon legyintett a 10 fok különbség. El is csomagoltam a télikabátomat, és rövidujjú ingben sétáltam 

haza. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/London2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/London2012


 
 

 

Ott fejeztem be az angliai utat, hogy idehaza váratlanul a márciusi nyárba csöppentünk, ennek 

örömére egy szál rövidujjú ingben sétáltam hazáig Ferihegyről. Meg is lett az eredménye, este már 

éreztem, hogy baj lesz, ami másnap be is következett: kifogtam Minden Náthák Öreganyját. Az 

orromba percenként felszúrtak egy százas szöget, egy láthatatlan kéz erősen megcsavarta, az 

orrommal együtt, majd az ezt követő tüsszögésektől ketté akart robbanni a fejem, az agyam helyére 

pedig egy takonnyal átitatott szivacs került. Azzal vigasztaltam magam, hogy legalább a helyes 

francia kiejtéssel nem lesz problémám: a náthás orrhang sokat segít. 

Ilyen állapotban kellett összeraknom a háromnapos csavargás programját, ráadásul az egészre volt 

egy hosszú délutánom (értsd, hajnalba nyúló), pedig mit nem adtam volna egy jó alvásért. De mivel 

komolyan hiszek abban, hogy a csavargások által nyújtott élmény egyenes arányban van a rákészülés 

erősségével, így nem sok választási lehetőségem maradt. Teletömtem a zsebeimet papírzsepivel és 

negróval, hogy legalább a repülőgépen ne kövezzenek meg, kint meg majd iszok folyékony negrót, 

aka abszintet. (Egy centet sem találtam Párizsban. Baudelaire és társai valószínűleg folyamatosan 

pörögnek a sírjukban.) 

 

Nejnek mindenesetre jól indult a napja. Még a ferihegyi buszon mellé állt egy nála jóval alacsonyabb 

nő és megkérte, hogy jelezzen helyette. 

 

A legdurvább az egész kalandban az a fél nap, mely a lakás bezárásától az idegen helyen lévő 

ágybahuppanásig tart. A repülés, az összes hülyeségével, az idegen városba bejutás a reptérről 

valahogy, aztán tömegközlekedni, jegyet venni, megtalálni a szállást, elintézni a formaságokat... és 

végül ruhástól az ágyba dőlni. Ismét megcsináltuk. A többi már jókedv, vidámság, hejehuja. 

 

A bejutás mondjuk némileg zsebbevágó, a repülőtérről (Beauvais) csak és kizárólag shuttle visz be a 

városba, 15 euró/fő áron. Ez négy embernél 120 euró. Csak az arányok kedvéért, a repülőjegyek oda-

vissza olyan 130 euró körül voltak, szintén négy főre. Viszont raktak ki térképet a pultra, olyan 

szódával elmegy minőségben, de végül teljesen elég lett mindenhová. 

 

A szállás valami extra szerencse volt, Párizs ugyanis borzasztó drága, különösen 4 embernek. 

Apartmanban nem is nagyon reménykedtem, de még a booking.com is csak az üveghegyen túlra 

adott elfogadható áron szobákat. Aztán egy héttel az indulás előtt tettem egy újabb kísérletet és a 

kedvenc apartmanos oldalam kidobott egy jó találatot: négyszemélyes apartman a Montmartre szélén, 

3 éjszaka 250€, éppen van is a cégnél kedvezményem, a fényképek jók, a kommentek is, közlekedés 

oké, Moulin Rouge 5 perc séta, hajrá. Három dolog zavart csak: a ház és a környéke kívülről eléggé 

arabsújtottnak nézett ki, a szállásadó kontakt egy bizonyos Selim nevű pacák volt, emellett elég vastag 

kauciót (300€) kértek – az előre fizetendő – teljes szállásdíj mellé. (A gyanú ott horgadt fel igazán, 

hogy a szállásdíj és a kaució együttes értéke volt pariban a többi apartman díjával, tehát végig az 

motoszkált a fejemben, hogy valami trükkel le akarja majd nyelni a pacák a kaucíót.) De ne rohanjunk 

ennyire előre, végülis elég sok városban szálltunk már meg ezen a cégen keresztül, mindegyik szállás 

erősen necces volt első ránézésre, aztán mégis mindegyik rendben volt (beleértve a vadromantikát is), 

szóval gyorsan befoglaltam. Legfeljebb kiemelten vigyázunk a felszerelésre. 

 

Az első találkozás nem volt gáz, a pacák mosolygós, annyira nem is arab, egy kicsit olyan Jean Reno 

figura, de fura zselézett hajjal (ha ez nem meleg, akkor lerágom tőből a karomat – reagálta le a kicsi 

lányom), adott elismervényt minden pénzről, lelkesen elmagyarázta a lakás működését, külön 



felhívva a figyelmünket az IKEA kanapéra. Hogy hogyan kell szétnyitni. Hanyagul rálegyintettem. Az 

5 évvel ezelőtti költözködés óta nekem nemzetközi vizsgám van Ikeából, ráadásul a szemem sarkából 

láttam, hogy ott van az ágy mellett az eredeti használati utasítás is, nincs ezen mit megbeszélni. A 

biztonság kedvéért 1 órával a tényleges indulás elé kértem a checkout-ot, ha esetleg nem jelenne meg a 

pacák a kaucióval, akkor legyen időm intézkedni. 

 

Az első lépés volt boltot keresni a környéken. Háát, Párizs nem a boltjairól lesz emlékezetes. Majdnem 

a Moulin Rouge-ig mentünk el, de csak nagyon apró boltokat találtunk az Avenue de Clichy-n. Végül 

kínunkban bementünk az egyikbe, vettünk valami sajtot, vettem valami olcsó spanyol tempranillo-t 

meg egy üveg bordói bort, a pékségben mindenféle finomságot, aztán ennyi. Majd visszafelé sétálva 

vettük észre, hogy az egyik sárga/fekete üzlet tulajdonképpen élelmiszerbolt, na itt végre találtunk 

mindent, amire szükségünk volt. Külön szerencse, hogy az üzlet kábé száz méterre volt a szállástól. 

Oké, innentől minden rendben lesz. Gyors ebéd: croissant, baguette, sajt, sonka, bor. 

 

Naná, hogy egyből a borokhoz nyúltam. Venném le a poharat... derékben el volt törve. Csak éppen 

ügyesen visszarakták a szekrénybe. Aha, itt más is küzdött a kaucióval. Aztán elöblítettem egy másik 

poharat, leráztam róla a vizet, majd ugyanezzel a mozdulattal hozzávertem a hűtőszekrény széléhez 

és letört egy jó nagy darab a pohárból. Ügyesen visszaraktam és betettem a szekrénybe. Én is küzdök 

a kaucióval. 

 

- Láttad a poharakat? – kiabált ki Barna a szobából. 

- Melyikre gondolsz? 

- Van ott egy Simpson családos. Enyém lesz a Bart! 

- Oké. 

- Dórának keressél egy Lisá-t! 

- Oké. 

 

Ekkor megálltam egy pillanatra és extrapoláltam: akkor nekem melyik is jut? 

 

- Te, Barna, ezt itt fejezzük be! 

 

Rögtön ezután megbontottam a tempranillo-t... és egyből borítottam is a lefolyóba. Teljesen poshadt 

volt, színre pedig halványrózsaszín és majdnem tejsűrűségű. De én vagyok a hülye, Párizsban spanyol 

bort venni -még ha csak 1,5€ volt, akkor is – mekkora marhaság már. Jelzem, tényleg az. Az újonnan 

felfedezett bolt tele volt 3,5 – 5,5 euró közötti bordói borokkal, egyszerűen nem lehetett hibázni, mind 

nagyon-nagyon finom volt. (Gondolom, bár mindet nem kóstoltuk végig – volt vagy negyven – de 

erősen törekedtünk rá.) 

Természetesen a szokásos kesergő. Hogy nálunk a borász szakma milyen csúful visszaél azzal, hogy 

az emberek nagy részének nincs külföldi tapasztalata. Egész egyszerűen nálunk a borok 

árkategorizálása el van csúsztatva eggyel. Mivel kint is zömében a 4€ körüli borok uralták a közértet, 

elmondható, hogy ott is, meg nálunk is az 1000-1500 forint körüli borokra lenne a legnagyobb kereslet. 

Ezek azok a borok, melyekből az átlagember hajlandó lenne bontani egy üveggel hétköznap is. Ha 

viszont a borok minőségét nézem, akkor a kinti 4 eurós borok itthon a 2-3000 forint közötti boroknak 

felelnek meg. Azaz tudunk jó borokat csinálni, csak szemérmetlenül drágán adjuk. Ami viszont 1000 

forint körül kapható, az csak annak számára vállalható, aki nem kóstolt még külföldön ebben az 

árfekvésben bort. 

 

Na, mindegy, feltöltöttük magunkat borokkal, ciderekkel (a csajok Londonban rájöttek, hogy ők 

cíderrajongók), aztán nekiindultunk Párizsnak. Eredetileg közepes mászkálást terveztem, de Dóra 

szerette volna látni az Eiffel tornyot is éjszaka, így rögtön egy jó nagy mászka lett belőle. 

 



Kezdtük a hullákkal. Elnézést, halottakkal. A fene tudja, Párizsban miért annyira divat a temetőkben 

mászkálás, de mi sem tudtuk kihagyni. A Monmartre temető pont útba esett, éppen nyitva is volt, 

mentünk bent egy lendületes kört. Szívesen mondanám, hogy illedelmesen, az élet múlandóságán 

elgondolkodva andalogtunk, leróva a tiszteletünket néhány nagy névnél, de megjelent egy csomó 

temetői szolga harangokkal, és elkezdték kihajtani a népet. Stendhal sírja előtt azért megálltunk 

legalább egy biccentésre, illetve meglátogattuk Zola egyik sírját. (A másik állítólag a Pantheonban van, 

de ez nekem egy kicsit gyanús.) 

 

A következő megálló a Vörös Malomnál volt. Megnéztük, beszagoltunk... de ez nem a mi világunk. 

Egzotikum. Innen elég sokáig mindenféle szexboltok szegélyezték az utunkat. Az egyetlen üde kivétel 

egy őszinte bolt volt, a sokat sejtető Porno Shop néven. (Már az utcai tábla is sokat ígért: Gay Revue, 

Poppers, Big Dong... és hasonlók.) Akartam nyomni egy fényképet is róla, de éppen előtte üldögélt 

egy részeg, aki azt hitte, hogy őt akarom lekapni és hevesen tiltakozott. Hiába, a kies Montmartre. 

 

A Place Pigalle-nál tértünk le a főútról és vettük be magunkat a kis utcákba. 

 

Ha kell önnek még egy vallomás, 

nem csókol jobban senki más! 

Nélkülem hideg a Place Pigalle! 

 

A Ravignan utcában, nem messze a legendás mosókonyhától megálltunk, mert egy Citroen tolatgatott 

a szűk utcában. Xara Picasso. Nem bírtam megállni röhögés nélkül. 

 

Mosókonyha. Egyik nagy-nagy kedvenc filmem a Picasso Kalandjai. Ebben szerepel ugye az a 

manzárdszoba, ahol víz ugyan nincs, de electricité, az igen. Na, ez az épület ténylegesen is 

létezett, ez volt az a bizonyos Bateau Lavoire, azaz Úszó Mosoda a Rue Ravignan 13. szám alatt. 

Miután Picasso ideköltözött, egy csomó extrém művész követte, így alakult ki ebben a sivár 

mosókonyhás épületben a párizsi művészvilág egyik központja. 

 

Sztori. Egyetem, orosz záróvizsga. Nem ez volt az első eset, hogy betlivel mentem vizsgázni, de 

messze ez volt a leglukasabb mindegyik közül. A szórakozás témát húztam. Ez külön gond volt, 

mert nekem akkor valójában kétféle szórakozásom volt: olvastam, illetve haverokkal dumáltam 

mindenféle kocsmákban. Kínomban benyögtem egy általános rizsát, miszerint mozi. A gonosz 

vizsgáztató rákérdezett, hogy melyik filmet láttam utoljára? Ez úgy nagyjából a Csizmás Kandúr 

lehetett, durván tíz évvel korábban. Egyre nagyobb zavarban voltam, végül eszembe jutott a 

Picasso Kalandjai, mint örök kedvenc. – Picasso. Picasso Zsizny – nyögtem ki. A tanárnak 

felcsillant a szeme. Egy művelt hallgató! Rögtön bele is vágott: Picasso melyik korszakáról volt 

benne szó? – Ööö – kerestem a megfelelő kifejezést – Vszjo Picasso. 

Szemet így kigúvadni még nem láttam. Nem is volt több kérdés, megkaptam a kegyelemhármast. 

 

Másik sztori. Az vígasztal, hogy ezzel sokat tettem a tanerő mentális egészségének megóvásáért. 

Évekkel később, amikor Zsolt barátom hasonló záróvizsgán az ‘elmentem a kórházba’ kifejezést a 

meglehetősen hevenyészett ‘igyí szjudá ambulancija’ formában rögtönözte, a tanár már csak 

rezignáltan legyintett. 

 

Nos, ha másból nem is, de a Montmartre névből (Mártírok Hegye) azért lehetett sejteni, hogy nem lesz 

sík a terep. Ennek ellenére Nej hatalmasat nyögött, amikor meglátta előttünk a lépcsőket. 

 

Nem a katedrálissal szemben mentünk fel, úgy gondoltam, hangulatosabb lesz, ha először a piktorok 

terén kötünk ki. Itt valamikor tényleg nagy festők dolgoztak, de a turisták miatt a Montmartre-ról már 

elég régen elmenekültek az igazi művészek. Ettől persze a térnek még félelmetes hangulata van, a 



piktorimitátorok gőgösen szegezik állukat az égnek... de sokat levon az élményből a mindent elárasztó 

hatalmas tömeg. 

 

Innen csak pár lépés volt a Sacra Coeur katedrális. Ez egy szokatlanul fiatal katedrális, valamikor a 

XX. század elején fejezték be – de ez nem látszik rajta. Lokáció terén pedig kifejezetten jól áll, a 

templom előtti mellvédekről belátni Párizs teljes belvárosát. (Ez is maradt az egyetlen kilátási 

pontunk, sem a Pantheonban, sem a Notre Dame-ban nem mentünk fel magasra. Sőt, az Eiffel 

toronyban sem. El se hiszed, mindenhol milyen hosszú sorok álltak.) 

 

A katedrális előtti tömegben láttam egy zseniális idegenvezető nőt. Ugye tömegben mindig probléma, 

hogy a vezető ne veszítse el a csoportját, ezért igyekeznek valami feltűnő esernyővel operálni a 

szerencsétlenek. Csak hát, az egyik esernyő olyan, mint a másik. Na, ez a nő megoldotta: egy rendes, 

életnagyságú kaszát cipelt magával. Hihetetlen, mennyire praktikus lehet egy ilyesmi a tömegben. 

 

Minden gagyi- és ajándékárusok Mekkáján, a Steinkerque közön visszamentünk a Clichy útra. Ekkor 

már elég szomjasak voltunk, gondoltuk, keresünk egy boltot. Ahogy Londonban szoktuk. Aha. 

Teljesen vissza kellett mennünk a Mártírok útjáig, és ekkor még nem is tudtuk, mekkora mázlisták 

voltunk, hogy egyáltalán találtunk boltot. Vettünk bent másfél liter dobozos bort (6*2,5 decis bor, mint 

máshol az üdítő) – és olyat láttam, amitől könnyek jelentek meg a szemem sarkában. Trappista sör. 

Chimay. Az egyik kedvencem. A világ egyik legjobb söre. 1,5 euró körüli áron. Amit itt 

Magyarországon 800 körül árulnak az Auchan-ben. Amit már olyan sokszor megfogdostam, de 

sohasem mertem megvenni, mert hogyan nézne már ki, hogy egy sörfüggő apuka elissza gyerekei 

jövőjét. Persze, hogy bedobtam egy üveggel és a lendületet látva Nej is berakott egyet. (Ha nem lett 

volna előttünk még az egész éjszaka, tele gyaloglással, simán bedobtam volna egy egész rekesszel.) 

Majd nagyon laza, nagyon vidám clochard módjára be is csöveztük a szesz egy részét, rögtön a bolt 

melletti mellvédnél. Vettünk odabent 1 euróért egy érdekesen dizájnolt pincérdugóhúzót, mert hát 

csak Franciaországban vagyunk, nehogymár zavarba jöjjünk, ha szembejön velünk egy üveg bor. 

Ezzel felharaptuk a söröket – és hát... meggyaláztuk. Gondolj bele, tényleg egy viszonylag drága, 

nagyon finom, meglehetősen bonyolult, kifinomult sör – mi pedig melegen, üvegből döntöttük 

magunkba, egy kevergő város meglehetősen zsúfolt közterén, szombat este. Hatalmas röhögések 

közben. Hangulatunk ekkor érte el az egyik lokális maximumot, végülis Párizsban voltunk, eddig 

minden jól alakult, épp most ittunk finom söröket, vár minket a belváros, a Szajna-part, a borokat 

visszük magunkkal, aztán a végén kiülünk az Eiffel-torony lábához, a fűbe, elborozgatunk, hóhahó, 

mekkora éjszaka lesz. Én még egy szivart is vadásztam magamnak útközben egy trafikban. 

 

Egy ideig tényleg jó is volt, az utcákat hozzánk hasonlóan vidám népek lepték el, még az autók is 

vidáman dudáltak az időnként a járdákról leszédelgő gyalogosokra. Aztán a Notre Dame Lorette után 

váratlanul néptelen utcákon találtuk magunkat, le is ült a hangulat, de ettől még mentünk egyenesen 

lefelé. A királyi palotánál volt a mélypont, ott dühöngtem, hogy nem igaz, hogy nem találom meg a 

bejáratot az udvarra... és tényleg nem találtam meg. Eszembe sem jutott, hogy a királyi palotában egy 

deszkakerítés mellett kell elsunnyogni, hogy az egyébként meglepően kellemes és hangulatos kertbe 

bejussunk. (Hétfőn, immár fényes nappal azért csak megtaláltuk.) 

Szóval itt egy kicsit vacakul éreztük magunkat, ott, ahol a Louvre üvegpiramisa kellett volna, hogy 

álljon, csak falakat találtunk, én már kezdtem volna dühöngeni és falat bontani, amikor találtunk egy 

boltíves árkádsort, majd azon átbújva csak megleltük a Louvre előtti teret. Üldögélés, némi 

fotótechnikázás, pihenés. 

 

Mindenkit megvigasztaltam, hogy még a felénél sem járunk a kijelölt távnak. Aztán kisétáltunk a 

folyóhoz. Innentől már jók voltunk, hasonlóan a Temzéhez, a Szajna is elég jó sorvezető tud lenni. 

Hajjaj, de még milyen jó. Még nem is láttuk a vizet, de már hallatszott, hogy itt bizony buli van. 



A hídakon, a folyó két partján, mindenhol lelkes fiatalok és kevésbé fiatalok éltek éjszakai életet. 5-10 

fős társaságok üldögéltek, borozgattak, bagóztak, gitár szinte mindenhol volt, na meg diszkrét jókedv. 

Senki nem volt túl hangos, de a sok ember miatt az apró zajok bódító zsongássá álltak össze. Ott 

voltunk hülyék, hogy nem ültünk le közéjük, borral, szivarral, a bársonyos, meleg szajna-parti 

éjszakában, együtt élvezni az életet azzal a sok emberrel. Ekkor még álmosak sem voltunk, sőt, 

kifejezetten tágra nyílt szemmel néztük ezt a csendes fesztivált. De aztán hibáztunk, én legalábbis úgy 

képzeltem, hogy hasonló buli lesz majd az Eiffel torony lábánál is, a Mars mezőn, aztán majd ott 

lazulunk egy nagyot. 

Jó ideig mentünk még a Szajna mellett, felblattyogtunk az Ile de Cite szigetre, megkerestük a Notre 

Dame-ot. Itt is tömeg, itt is élet. Éppen elkaptuk egy tüzeskedő zsonglőr produkciójának utolsó 

pillanatait. Jó hely ez a Párizs. 

Innen átmentünk a túloldalra. majd elindultunk a hosszú útra. St. Germain boulevard. 

Egy ideig ez is rendben volt, nyüzsgés, vidám emberek, buli. Aztán egyszercsak eltűnt mellőlünk 

mindenki és egyedül maradtunk a késő éjjeli Párizsban. Térkép szerencsére volt, határozottan 

meneteltünk az Eiffel torony felé, de végig volt egy olyan érzésem, hogy a torony legalább ilyen 

határozottan menetel előttünk. Kábé két örökkévalóság volt, mire végül elértük, gyk. üres éjjeli 

utcákon. Mondanom sem kell, a jókedvnek nyoma sem maradt, gyakorlatilag egy zombiapokalipszis 

vándorolt be képünkben a Mars mezőre. 

- Itt van az Eiffel torony. 

- Aha. Itt van. 

- Az Eiffel torony! 

- Látom.  

- Mondom, Eiffel-torony! 

- Van valahol pad? 

Én megittam a maradék boromat, vagy 5 percig üldögéltünk, nézegettük a kivilágított, böszme nagy 

tornyot, a fel-alá futkározó lifteket, majd elindultunk haza. Véres verítékkel találtuk meg a RER (HÉV) 

állomást, közben – mondhatni érzéketlenül – átgyalogoltunk egy, a tévé által is közvetített éjszakai 

futóverseny befutóján. Az állomáson sűrűn kerülgettük a rókákat – úgy látszik a bulizó ifjúság 

eltökélten végigvitte a produkciót. Egy néger csocsesz jött oda, látva a család állapotát, hogy segítsen 

megtalálni a helyes vonatot. Határozottan jó ötlet volt, mert éppen készültünk elkövetni az év 

baklövését: kis híján felszálltunk egy hasonló nevű, de teljesen más irányban lévő kisváros felé 

közlekedő szerelvényre. Így viszont végül jó vonatra szálltunk, mi több, ez volt az utolsó éjjeli járat, 

minket már udvariasan, de határozottan kidobtak a Port Clichy állomásról. Persze tojtunk rá, 

örültünk, hogy ott vagyunk pár méterre a szállásunktól. 

 

Az első meglepetés az volt, hogy habár ekkor már jócskán benne voltunk az éjszakában, a belülről 

decensnek tűnő lépcsőházban javában zajlott még az éjszakai élet. Udvariasan köszöngettünk, majd a 

negyedik emeleten vadul zártuk magunkra az ajtót. Huh. Itthon. Közel az ágyhoz. 

 

De ez nem jelentette azt, hogy már aludhattunk. De még mennyire, hogy nem. 

 

A kihúzható ágy egy IKEA kanapé volt. Valami LYCKSELF nevű. Legalábbis kis híján benyaltam 

magamnak, mire széthúztuk. Ekkor ugyanis felállt e fejrésze. Majd visszatoltuk. Utána megint 

szétszedtük. Megint felállt. Gondoltam, ráfekszem és lenyomom. Ekkor velem együtt – értsd, plusz 

110 kiló – állt fel a fejrésze. Megnéztem a használati utasítást. Az volt odarajzolva, hogy egy 

mosolygós alak odasétál az ágyhoz, megfogja a szélét és széthúzza. Még mindig mosolyogva. És 

ennyi. Csikorgó fogakkal bemásztam alá és letéptem az aljáról egy rugót (ezt mi a fasznak tették ide?), 

de ez sem segített. Aztán a teljes tanácstalanságban Nej megpróbálta még egyszer kihúzni és simán 

szétcsúszott. Csak hát... hogyan fogom én ezt az utolsó napon visszacsukni? (Mert hogy addig hozzá 

sem nyúlunk, az tuti.) És egyáltalán, hogyan fogom visszarakni azt az iszonyú erős rugót, melyet 

letépni is alig bírtam? 



Alakul a kaució. 

 

2012.03.25; vasárnap 

 

Úgy feküdtünk le, hogy semmi korai kelés, de 10 óra körül azért jó lenne elindulni. Ez egy ravasz 

megfogalmazása volt annak, hogy megint keveset alszunk. Éjjel két óra is elmúlt, mire sikerült 

legyőznünk az Ágyat, mondjuk az elalvás nem tartott tovább 5 másodpercnél, de akkor is, ha tartani 

akartuk az indulást, akkor legkésőbb nyolckor ébresztő. 

Nej volt olyan szolidáris, hogy velem együtt kelt, együtt mentünk le a boltba és együtt csodálkoztunk 

a kiíráson, miszerint zárva. Itt jött jól a tesóm röpke franciaképzéséből rámragadt idióta gyerekdal, 

kilogikáztuk, hogy a bolt csak hétfőtől szombatig tart nyitva. 

 

Löndimardimercredizsördivendrediszandiédimanzs, infebókondanlöbuáalzuázom, azaz hétfő, 

kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, jó dolgunk van, mint erdőn a madárnak. 

 

Vállvonogatás. Pékség van, éhen nem veszünk. Aztán amikor már hazafelé sétáltunk, akkor kezdte 

kipakolni a zöldségeket egy kisboltos, na, őt megvártuk, vettünk nála sajtot, bort és nescafe-t. Nem így 

terveztük, de végül csak lett megint croissant, baguette, sajt és bor, szóval jöhetett a mediterrán 

reggeli. 

 

Beosztottuk. Amíg a csapat fele reggelizett, addig a másik fele zuhanyzott. Dóra kitépte a falból a 

fürdőszobai konnektort. Nekem a kezemben maradtak a zuhanyfülke ajtajai. Visszaraktam. Dóra is 

visszatuszkolta a konnektort. Megint legyőztük a kauciót. 

 

Az órát viszont nem sikerült, végül 11 lett, mire elindultunk. Volt némi közelharc, mire az angolul egy 

kukkot sem tudó pénztárossal tisztáztuk, hogy négy retúrjegyet szeretnék venni Versailles-ba... de 

végül sikerült, sőt, kellő eligazítást is kaptunk. A tegnap már olyan jól megismert Mars mezei 

megállóban kellett átszállnunk. 

 

A tegnapi rókák barátságos farkcsóválással fogadtak. 

 

Mint már korábban is utaltam rá, Párizs legfontosabb jelzője a sok. Mármint ember. Mindenhol tömeg. 

A nevezetességeknél pedig valami űbertömeg. Most akkor próbáld elképzelni: vasárnap késő délelőtt, 

szikrázó tavaszi napsütés, Versailles-ba menő vonat. Mint a heringek. A végállomáson ki is kapcsolták 

a jegyellenőrzést, így is alig bírt kizúdulni a sok ember. De legalább nem kellett foglalkoznunk azzal, 

merre lehet a kastély. Mentünk a többiekkel. Útközben megvettük a jegyeket. Közepesen magas árak 

(kombinált jegy 19,5€, de 26 év alatt EU állampolgárnak nem kell), aztán a kastély. 

 

Még odakint toronyárus feketék masszív tömege. A kulcstartóra akasztható pici Eiffel toronytól a 

cseresznyefa permetezéséhez létraként is használható giga Eiffel toronyig mindent árultak. 

Szerencsére az udvarra már nem engedték be őket. De ehhez az kellett, hogy talpig géppisztolyba 

öltözött kommandósok járőrözzenek. 

 

Security check. Lehet abból probléma Franciaországban(!), hogy az embernél mindig van dugóhúzó? 

Csak nem gondolják azt, hogy habzó szájjal meg fogjuk támadni egy dugóhúzóval valamelyik 

baldachinos ágyat? Illetve... izé. Azért megpróbáltuk becsempészni. Sikerült. 

 

Első harc. Csajok a klotyiért. Férfiak audio guide-ért. (Egyébként ingyenes.) Mi nyertünk. Mehettünk a 

kastélyba. 

 



Audio guide. A szobákban minden egyszerre belépő egyszerre bámul fel a plafonra. 

 

Irdatlan tömeg. A sokadik frusztráció után úgy döntöttem, mostantól én is direkt bele fogok sétálni 

mások képeibe. Rögtön helyre is billent a lelki egyensúlyom. Ez nem is rossz szórakozás: adni a 

hülyét, forgolódni idegen gépek előtt, a legrosszabb esetben odavetni a pampogó békazabálóknak, 

hogy nye ruzomis. 

 

Barna némileg csalódott. Hivatalosan az a mondás, hogy a kastélyban rendezték be a francia 

történelmi múzeumot, de ez leginkább csak egy gyökérkefe, nem múzeum. Egy tematikus kiállítás 

van, itt a Napóleon hadjáratokkal kapcsolatos festményeket lehet megtalálni. Amikor megkérdeztük, 

hogy és a többi rengetegminden hol van, azt mondták, hogy Louvre. Gondolhattuk volna. Az az a 

hely, ahová szándékosan nem megyünk be, mert nincs annyi szabink egy évben, mely a 

végigjárásához elég lenne. Így maradtak a szobák és a bútorok. Bútorokat írtam volna? Hát, ez már 

majdhogynem a szégyen kategória szélét nyaldosta. Szoba szobát követett, tapéták a falon, remekbe 

szabott freskók a mennyezeten, a bútorok pedig... néhány szánalmas puff a fal mellett, esetleg egy-egy 

pici asztal. Hát, ez így nem kastély. Én nem csak bútormániákus vagyok, de szeretem elképzelni azt is, 

hogyan lehet élni egy környezetben. Nos, ebben a környezetben sehogy. Ezt csak úgy odalökték a 

látogatóknak, nesztek. Gondolom a többi bútor szintén a Louvre-ban van. 

 

Mindemellett a tükörterem elképesztő. Még akkor is, ha tulajdonképpen nincs benne más, mint 

tükrök, csillárok, puffok és dohányzóasztalok. 

 

A kastély után visszakerültünk az egyszerű nép körébe. A parkba ugyanis ingyenes a bejutás, csak a 

kastélyokért kell fizetni. Van valami belső buszközlekedés, a kombinált jegy jó is rá, de nehogymár 

buszozzunk, amikor gyalogolni is lehet. 

 

Az egész park összes fája szögletesre van vágva. Nem ám 1-2 méter magasságban: 10-15 méteren. 

Aztán később láttuk, hogy más parkokban is. Ha Franciaországban az ember megtanul fákat 

trimmelni, egész életére el lesz látva munkával. Bár Barna koncepciója is elgondolkodtató: szerinte 

ezeket a fákat direkt ilyen formájúra nemesítették és azok már nem mernek kinőni a kocka formából. 

De nam csak a fák szögletesek, hanem a park összes növényzetét is geometriai formákra nyírták. 

Tudom, ez a francia kert stílusa... de engem határozottan nyomaszt. Mi mindent lehetne ebből az 

anyagból kihozni, ha beengednék ide Gaudit, vagy csak egy japán kertészt? 

 

A japán nő, ahogy gondosan felrakta a gépre a napvédőt, majd szembefényképezett a nappal. Értem 

én, hogy ennyire szikrázó napsütésben komoly kihívás komponálni, meg fényképezni... de ha ész 

nélkül használjuk a technikát, attól nem lesz jobb. 

 

A séta első állomása a Grand Trianon. Igen, ez az a bizonyos kastély, azon belül is az a terem, ahol azt 

a szerződést aláírták. Hát, nem egy nagy durranás, de anno a Sans Souci is csalódást okozott 

Potsdamban. Persze, én vagyok a túl igényes, egy papírt bármilyen fészerben is alá lehet írni. A 

kastély meg egyébként is azért épült, hogy a királyi család tagjai elmenekülhessenek a túl sok 

megkötéssel járó fő kastélyból. 

 

Aztán pont ezért épült meg végül a Kis Trianon kastély, amikor már a Nagy Trianon kastély is túl 

merev, túl etikettes lett. Ennek már tényleg voltak fészer jellegű beütései, de messze ez tűnt a 

legélhetőbb épületnek. Annak ellenére, hogy itt különítették el leginkább a személyzetet a lakóktól: 

mindenféle trükkös gépezetek tették lehetővé, hogy a szolgák úgy tudjanak felszolgálni, hogy 

személyesen nem is találkoznak az uraikkal. A konyhát simán elfogadtam volna itthonra. 

 



A vécéhelyzet meglehetősen tragikus a parkban. A női részlegek előtt kivárhatatlan sorok, de még a 

férfiaknál is ácsorogni kellett. A csajok nem is nagyon próbálkoztak, inkább tűrtek. Aztán Kis 

Trianonban a látogató útvonal elment Marie Antoinette budiárja mellett. Nej meg lemaradt. Azt 

hittük, beült. 

 

Ahogy kiléptünk, vascsöveket pillantottunk meg, melyek az épület eldugott sarkait védték. 

- Komolyan gondolják, hogy ez megakadályozza az embereket abban, hogy odapisiljenek? – 

értetlenkedtem. 

- Szerintem inkább azért vannak ott, hogy segítsenek azokon, akik a sarokba akarnak hányni – tippelt 

Barna. 

Ezen akkor jót vigyorogtunk, de a valóság, a hősi időszakban, valami ilyesmi volt. A kastélyokban 

nem volt klotyi, mindenki odapakolta a cuccost az eldugott sarkokba, a szolgák meg takarítottak. Na 

jó, a királynak járt egy aranybili. (A kiválasztott kegyenceknek pedig megadatott a jog, hogy ott 

legyenek, amikor a király gúvadt szemmel nyögött az apparáton. Szurkolhattak és ha különösen 

formás adag jött ki, akkor jutalmat is kaptak.) 

 

Ekkor már délután öt körül járhattunk, a parkot hatkor zárták, így elindultunk hazafelé. Komótosan, 

ráérősen. 

 

Az egyik réten labdáztak. Apuka vagányul be akart mutatni egy Zidane-cselt a gyereknek, de 

belegabalyodott a lábaiba és hatalmasat taknyolt. Mind a ketten fülig érő vigyorral néztek egymásra. 

 

Már a kastélyon kívül, egy üzletben láttunk egy elájult próbabát, hanyatt feküdt a parketten. Keze 

leszakadva, messze a földön. Biztosan ő is ott bulizott tegnap este a Szajna parton. 

 

Kényelmesen hazavonatoztunk, kis bolt, sajtok. A söröknél megint kikerekedett a szemem: Chimay 

trappista sör, abból is a vöröscimkés, a leginkább kedvencem, 0,75 literes kiszerelésben. 4 euró. Ez az a 

pont, ahol a férfiember elsírja magát. A hűtő tele van finomabbnál finomabb cíderekkel. Ilyenek 

otthon egyáltalán nincsenek. (Elszórva egy-egy 3 decis, de minőségben meg se közelítik az ittenieket.) 

Szintén ott figyel a hűtőben néhány üveg bordói bor. Ebből sincs sok odahaza és ha van, akkor bőven 

nem az itteni áron. Erre jött most rá az abszolút kedvenc söröm, az otthonihoz képest féláron, azaz 

már megfizethető magasságban. De nekem csak egy gyomrom van és berúgni sem akarok... akkor 

melyiket válasszam? A biztonság kedvéért vettünk mindenből, aztán majd meglátjuk. 

 

Este nyolc körül értünk haza... és tekintettel a korábbi kevés alvásra, nem is húztuk sokáig a napot. 

Vacsiztunk, odacsaptunk a boroknak, aztán nagyon korán ágynak is dőltünk. Holnap megint 

gyaloglós nap lesz. 

 

 

7.30-kor ébresztő, skera a boltba. Végre be tudtunk rendesen vásárolni. Vettem 3 üveg cídert meg 3 

üveg bordóit. 

 

- Jézusom – hüledezett Nej – Belegondoltál, hogy csak a mai napunk van már ebben a városban? 

- Hmm, nem. De majd megoldjuk. 

- És a hűtőben lévő borokkal mi lesz? 

- Mindig csak ezek a részletek. 

 

Kezdtük ott, hogy a reggelihez elfogyott az egyik literes cíder és az egyik bor. Abban is biztos voltam, 

hogy az egész napos fárasztó csavargás a tűző napon elintézi majd, hogy az ajtónyitás után 5 perccel 



már ne maradjon a lakásban cíder: hideg is, szénsavas is, finom is. Az alkoholtartalma kevesebb, mint 

egy Radlernek, szóval tipikus üdítőital. A többi meg tényleg kialakul, legfeljebb hagyunk egy üveg 

bort az utánunk jövőknek. 

 

Ejtőzés, kávé – és indulás. Tegnap este kicsit meghúztam az útitervet, a korábbi éjszakai séta 

megmutatta, hogy nem érdemes minden kiszemelt helyre elmenni. Igaz, jöttek új helyszínek. 

Elképzelés: levonatozunk a már jól ismert Mars mezőre, megnézzük az Eiffel tornyot nappal is. A 

Trocadero-n keresztül elmegyünk a Diadalívig, majd végig a Champs Elysees-n, Concorde tér, 

Tuileriák kertje, Louvre. Királyi Palota. Les Halles. A Pont Neuf-on át az Ile de Cite-re, Notre Dame 

nappal. Innen elmegyünk Marais felé: zsidó negyed, Place des Vosges, Bastille. (Már az az egy 

kockakő, ami maradt belőle.) Aztán a Pere Lachaise temető, majd vissza a Szajnához, átkeveredni a 

Latin Negyedbe, csalingázni a kis utcákban, Pantheon, Sorbonne, végül pihenő a Luxemburg parkban. 

Amint fel tudunk állni, kényelmesen elsétálunk a Notre Dame melletti RER állomásra, útközben pedig 

megvesszük az ajándékokat. 

Szendvicset csomagoltunk, innivalót nem. Gondoltuk, majd veszünk valamit az útbaeső boltokban. 

Aha. A legvégén, tehát már a RER állomás felé menet találtunk csak boltot. Egészen addig semmi. Ez 

egy akkora, de akkora fekete pont Párizsnak, hogy rá sem fér a képernyőre. Ezzel simán lecsúszott az 

utolsó helyre a márciusi kirándulások rangsorában. Egész nap tűzött a meleg, mindenfelé zsúfolt és 

drága kocsmák voltak csak... bolt, az nem. A folyamatos szomjazás rá is nyomta a bélyegét a 

csavargásra. Nem volt éppen jó kedvünk, le is húztuk a látnivalók egy részét. 

 

De az elején még nem sejtettünk semmit. Méregettük az Eiffel tornyot, próbáltuk felfogni, mekkora 

böszme nagy. Úgy átfogóan nem is lehet értelmezni, csak úgy, ha megnézzük az egyes részleteket, 

azokat felfogjuk, majd a végén megpróbáljuk az egészet összerakni. 

 

Barna sokadjára sem akarta elhinni, hogy ezt a tornyot eredetileg tényleg 20 évre építették és csak az 

mentette meg a lebontástól, hogy időközben kiderült, mennyire tökéletes antenna. Azt meg végképp 

nem értette, miért utálták ennyire kitartóan a párizsiak. A mostani eszünkkel már tényleg nehéz 

felfogni, de akkoriban a tiszta vas, mint építőanyag teljesen új, teljesen szokatlan – és valljuk be, ronda 

is volt, ha a kővel, a márvánnyal és a fával hasonlították össze. El kellett telnie pár évtizednek, hogy 

elfogadjuk, megszeressük. Ne azt lássuk benne, hogy mekkora rozsdás ócskavastömeg (nyilván nem 

rozsdás, nyilván nem ócska, de az ember valamiért zsigerből hajlamos a vasra, mint rozsdás és ócska 

anyagra asszociálni), hanem észre kell venni az íveket, a statikát, a csipkére jellemző bonyolultságot. 

És persze sokat segített az is, hogy a stílus elterjedt, megszoktuk. 

Felmenni eszünk ágában sem volt, legalább akkora sor állt a lift előtt, mint tegnap Versailles-ban. 

Lehetett volna menni gyalog is, de akkor el is felejthettük volna utána a gyalogtúrát. Meg a lábunkat. 

 

A Trocadero már messziről sem nyerte el a tetszésünket, nem is mentünk el odáig. Előtte bedöntöttük 

jobbra a gépet és egy kisebb, de követségekkel teletömött utcán értünk el a Diadalívig. Már előre 

szóltak, hogy szociológiai szempontból sem utolsó az autósok viselkedésének tanulmányozása. 

Körforgalom, öt vagy hat sáv – igazából senki nem tudja mennyi, hiszen sávok nincsenek felfestve, így 

tulajdonképpen annyi autó megy egymás mellett, amennyi az adott pillanatban éppen elfér. Ha jól 

láttam, a behajtóknak volt elsőbbségük, akik ezzel erősen éltek is: jött a kocsi oldalról és egy kövér 

gázzal már három sávot be is nyomult a tömegbe. Kicsit úgy nézett ki, mintha csupa szuicid lemming 

próbálna behajtani a körforgalomba. 

Amíg a férfiak a forgalmat vizslatták, Dóra a tanulmányaival foglalkozott. Hamarosan le kell adnia a 

szakdolgozatát, melynek témája egy francia körutazás. Nejjel bementek egy közeli hóttelegáns 

étterembe és elbeszélgettek a pincérrel, kértek menükártyát, meg minden olyasmit, ami jól fest 

beleragasztva egy szakdolgozatba. 

 



Itt még mindig vidámak voltunk. A Champs Elysees-n kacagott a napsugár, a tömeg is inkább élénk, 

mint nyomasztó volt. Elkaptunk egy forgatást is, valami sörreklámhoz kapcsolódó álinterjú lehetett, 

legalábbis a medvebundába öltözött söröző nő eléggé valószerűtlenül nézett ki. 

 

Aztán kezdtünk fáradni, de az út csak nem akart elfogyni. Az a baj a sugárutakkal, hogy a tervezőik 

legtöbbször annyira beleélik magukat, hogy nem bírják felemelni a ceruzájukat a vonalzó mellől. 

Határozottan örültünk, amikor elértük a Concorde teret, mert ott végre le tudtunk egy kicsit 

táborozni. Nehéz erről röviden írni, mert hatalmas nagy tér. Kicsit hasonlít a Hősök terére, csak mi 

nem loptunk hozzá obeliszket Egyiptomból. Az útleírások azt mondják, hogy tömény Párizs, látszódik 

innen a Diadalív, az Eiffel torony, a Louvre előtti diadalív, középen a luxori obeliszk, a teret egyfelől 

klasszikus épületek veszik körül, barokk szökőkutakkal, másfelől pedig egy park, a Tuileriák kertje. 

Ez mind igaz, de a valóságban ezen a téren ad randevút egymásnak Európa távolsági buszainak 

jelentős része is, melyek utána körbe-körbe vánszorognak a tömérdek autó között. Szvsz a tér inkább 

zsúfolt és idegesítő, mint pihentető, léleknyugató. (Bár volt, aki kigurított egy babzsákot a betonra és 

szemmel láthatóan jól érezte magát.) Az se dobott túl sokat a hely hangulatán, hogy tudtuk, anno ezen 

a téren folytak a kommün kivégzései. (Bár más források szerint a guillotine a Körhinta téren, a 

mostani kis diadalív helyén tombolt. Szvsz ott lesz a keveredés, hogy az egyik forradalom során az 

egyik helyen gyilkolásztak, a másik forradalom után meg a másikon. Nekem meg most nincs kedvem 

felfejteni, hogy melyik alkalommal pontosan hol is.) 

Utána a park... olyan park. Vannak benne sugárutak és kisebb oldalsó utak, szökőkút, nagy 

medencével, padok, aztán fák, virágok. Valószínűleg bennem van a hiba, az eddigi olvasmányaim 

mindig úgy hivatkoztak erre a parkra, mint a mennyország egy apró szeletére – ehelyett viszont 

egyszerűen csak egy park. (Ott lehet a probléma, hogy a kert valószínűleg a Tuileirák palotájával 

együtt alkothatott nagyszerű élményt, egészen addig, amíg a kommün idióta vezetése 1871-ben fel 

nem gyújtatta az egész gyönyörű épületet. Néha tényleg nem értem az emberiséget. Hitler az utolsó 

napjaiban parancsot adott, hogy egész Párizst el kell pusztítani. Kész szerencse, hogy elszabotálták a 

parancsot.) 

Aztán a túloldal, immáron a Louvre előtti tér. Ez az a pont, ahol maximálisan meg tudom érteni az 

anno morgolódó párizsiakat. Nekem ugyanis nagyon nem jön be az üvegpiramis. Nem csak az 

anyagával van gondom: az üveg már évtizedek óta elfogadott építőanyag, megszokhattuk. A 

hangulata, az. Nem csak, hogy nem illik az együttes hangulatába, de egyenesen rongálja azt. Körben 

egy egységes reneszánsz palota, az U alak kinyílásában egy diadalív, mely mögött a Tuileriák 

kertjének fő útja, mögötte pedig ennek folytatásában a végtelenségbe nyúló Champs Elysees. Ennek az 

egésznek a közepére, az udvarra lett lelökve egy nagy alumínium/üveg piramis. Egyszerűen nem illik 

ide, a rideg mértani forma tönkrevágja a reneszánsz épület és tér íveit, vonalait. Teljesen ugyanazt 

érzem, mint a Gellért téren a szabadtéri kút láttán: van valami, ami úgy önmagában nem ronda, de 

nem illik a környezetébe, elrontja a ‘fenséges’ érzést, bosszankodásra cserélve azt. (És akkor a cetről 

még nem is beszéltem.) 

 

Morgás vége. Egyelőre. 

 

Innen felsétáltunk a királyi palotához. – Hogy-hogy királyi palota? – kérdezhetnéd – Hát nem a 

Louvre volt az? 

Igazad van, tényleg az volt. XIII. Lajos kezdte a versailles-i vadászlakot bővítgetni, XIV. Lajosig a 

Louvre volt a királyi palota. E mellé építtetett egy palotát magának Richelieu bíboros. (Ez volt a 

Három Testőrben a bíborosi palota.) Aztán később fejlődött fel Versailles, a bíboros halálával pedig az 

épület a királyé lett. Az egykori bíborosi palotát hívják ma királyi palotának. 

Ennek az épületnek megint híresen kellemes udvara van, de amikor belépsz, semmi mást nem látsz, 

csak egy deszkapalánkot a kőoszlopok között. Nos, ez minden, csak nem szép. Aztán ha elosonsz 

mellette, akkor már ott lesz az udvar. Körben árkádok, alatta mindenféle butikok (nem a klasszikus 



ajándékboltok, annál egy fokkal kifinomultabbak, pl. numizmatikai shop), középen szökőkutak és az 

elmaradhatatlan szögletesre nyírt (vagy nemesített) fák. Tényleg hangulatos. 

 

Itt húztuk le az első látványosságot. Eredetileg meg akartuk nézni a Forum des Halles-t, a Les Halles 

egykori híres piacterét, de menetközben értesültem róla, hogy a piacot még a hetvenes években 

lebontották, jelenleg egy ízig-vérig modern bevásárlóközpont van a helyén. Azt meg azért mégse. 

 

Ekkor jutottunk el oda, hogy kivált a só a kiszáradt szánk szélén. Innen a Neuf hídig elég zsúfolt 

utcákon haladtunk, gondoltuk, majd csak lesz valahol bolt, legalább egy icipici szupermarket. Nem 

volt. A szigeten ráadásul naív módon középen, a hosszanti tengely mentén szerettünk volna 

végigsétálni, de kétszer is belefutottunk olyan épületegyüttesbe, mely a sziget teljes szélességét 

elfoglalta, csak a szélein hagyva meg egy-egy utat. Így jutottunk el a Notre Dame épületéig, ahol a 

már addig is kritikus határon lévő tömeg hirtelen megtízszereződött. Csak, hogy érthetőbb legyen a 

megrökönyödésünk: abszolút mezei hétfő dél volt. Habár a kölyköknek ingyenes volt a belépő, de a 

kilométeres sor láttán lemondtak a bejutásról. Leültünk egy járdaszegélyre, megettük a 

szendvicseinket. Jó ropogós, száraz szendvicsek voltak, illettek a jó ropogós, száraz ajkainkhoz. 

Emellett tűző meleg, tűző tömeg. Nem is töltöttünk itt sok időt, megkerültük az öreg templomot és a 

mögötte lévő parkban végre tudtunk pihenni egyet. Találtunk egy vízcsapot (most milyen jól jött, 

hogy Nej elfelejtett kidobni a táskájából két darab 2,5 decis borosflakkont), volt vécé is a parkban, így 

teljes vízcserét hajtottunk végre. Leülepedtünk, mint az iszap. Közben elmeséltem, hogy állítólag ezen 

a szigeten keletkezett az az ősi település, amelyből Párizs kinőtte magát. Akkor Lutéciának hívták, 

gondolom, a név sok embernek ismerős az Asterix rajzfilmekből. Azért írtam, hogy állítólag, mert 

amikor építették a metrót, úgy döntöttek, hogy nem szaroznak mindenféle régészkedéssel, ennek 

következtében a szigeten lévő összes lelet megsemmisült. Szelavi. 

 

Ez volt az a pihenő, ahol igazán drasztikusan húztam meg a programot. A Bastille tere annyira nem 

érdekes látnivaló ma már. Zsúfolt körforgalom, középen egy emlékoszloppal. Ha viszont nem 

megyünk el odáig, akkor ugrik a Pere Lachaise temető is, amiért megint nem ejtettünk túl sok 

könnyet. Oké, kultikus hely, de akkor is csak egy temető. Különben is, megnézni, hol porladnak 

egykori nagy emberek maradványai... az valahol egyfajta bálványimádás. A magam részéről úgy 

vélem, sokkal inkább arra érdemes koncentrálni, ami maradandót alkottak, amiben továbbéltek. Most 

például – amikor írom a cikket – Doors megy a háttérben. 

Aztán ha már lehúztuk ezeket a célpontokat, érdemes-e a Marais negyedet megnézni? A királyi palota 

után egy ideig jártunk benne, a szűk utcák nem azok a romantikus fajta szűk utcák, a tömeg ellenben 

valódi. A zsidó negyed is csak a nevében az, az őslakosok mára elhagyták. (Nagy részük nem egészen 

a saját akaratából.) Egyedül a Vogézek tere piszkálta a fantáziámat, de ahhoz, hogy egy térért ekkorát 

kerüljünk, már fáradtak voltunk és egyébként sem szerettük ekkor Párizst annyira. 

 

Így feltápászkodtunk, átsétáltunk az agyonlakatolt hídon, csavarogtunk egy kicsit a Latin negyedben. 

Itt is voltak szűk utcák, de valahogy ezek sem jöttek be. Nem tudom. Szerintem mi lettünk elrontva 

Barcelonában, illetve Nápolyban és szűk utcák esetén az ottani élményeket keressük. Viszont a 

Pantheon környéke lélegzetelállítóan szép. A kölykök be is mentek az épületbe (nekik ingyenes volt), 

mi pedig addig csalingáztunk a környéken. Érdekes lehet errefelé egyetemistának lenni.  

 

A Quartier Latin a sok diákról kapta a nevét. A Sorbonne-t 1257-ben alapították – csak 

emlékeztetőül, Magyarország ekkor éppen a tatár dúlásból próbált felépülni – és a negyedet 

főleg diákok, konkrétan latinul beszélő diákok lepték el. 

 

A Pantheon érdekessége – a nagyívű épület mellett – hogy itt van elhantolva az ország néhány 

kiválósága. A korábban említett ellentmondás feloldása: Zolát eredetileg tényleg a Montmartre-on 



temették el – ahol két nappal korábban láttuk is a síremlékét – de később átszállították a hamvait a 

Pantheonba. Tehát tényleg mind a két helyen "el lett temetve". 

A Sorbonne épületei mellett lesétáltunk a dombról, majd lerogytunk a Luxemburg parkban. Tó, 

szökőkút, árnyék... nem is kellett más megfáradt lábainknak. Na jó, megittuk a magunkkal cipelt 

vizünk maradékát. (Bolt persze még mindig nem volt.) 

A parkban, a tótól viszonylag távol, a víznek háttal, a szobor előtt parádézott két kacsa. Eszembe jutott 

egy tegnapelőtti ökörködés. A Montmartre egyik kis utcájában sétáltunk lefelé, amikor a húsbolt 

kirakatában mindenféle állattetemet láttunk. 

- Hát az meg mi ott? – csodálkozott rá az egyik dögre a lányom. 

- Kacsa. Lö kacsa – világosítottam fel. 

 

Fél órát ücsörögtünk itt, majd jött a túra utolsó szakasza: megkeresni a RER állomást, illetve útközben 

bevásárolni a szokásos bóvlikból. (Nej hűtőmágnesekre gyúr, Barna pólókra, Dóra meg kulcstartókra.) 

Közben persze voltak látványosságok is: elsétáltunk a Notre Dame-tól éppenhogy csak egy kicsivel 

kisebb Saint Sulpice templom mellett, majd az 542-ben épült (később 1163-ban romjaiból újraépült) St-

Germain-des-Pres templom mellett. (Többek között itt található Descartes sírja.) 

De itt már igazából csak a kulcstartók, pólók és hűtőmágnesek tartották a lelket a fáradt csapatban. 

Ritka perverz tréfa volt a sorstól, hogy ezután nagyon sokáig nem találtunk gagyiboltokat, viszont itt, 

ebben az utolsó, reménytelen szakaszban futottunk bele két élelmiszerboltba is. Persze ekkor már tök 

feleslegesen, hiszen a RER megállótól negyedóra utazás és otthon vagyunk, ahol tele a hűtő minden 

jóval. (Például azzal a két liter cíderrel, mely ebben az állapotban már nem is tűnt olyan soknak.) 

 

A St Germain körúton megtaláltuk a korábban már körbenyáladzott cukrászdát. Nem túlzok: odabent 

hatalmas kupacokban álltak a macaronok. Nehogy már még csak meg se kóstoljuk az eredetit! Némi 

nyomozás után találtunk előrecsomagolt adagokat (a kimértnél fogalmunk sem volt, milyen súlyú 

lehet egy darab), ezek alapján az jött ki, hogy 1 darab süti 1 euró. Itt azért elhúztuk a szánkat: azért 

ezek elég picike darab vackok, ennyi pénzért. Ennyi éhes embernek. Dóra mentette meg a helyzetet, 

eszébe jutott, hogy mintha a szállásunk melletti boltban is látott volna macaront. 

 

Végül a fátum is megszánt minket, találtunk egy közt, ahol csak ajándékboltok voltak, de vagy húsz, 

egymás mellett. Utána beszédültünk a RER aluljáróba, kókadtan hazabumliztunk. Aztán bementünk a 

kisboltba, erővel ellenálltam, hogy vegyek még pár üveg bort, a macaron-ból 4 euró volt a tízdarabos 

kiszerelés (és pont ugyanaz a doboz volt, melyet a belvárosban is árult a cukrászda), szóval minden jó, 

ha jó a vége. A lakásban a két üveg cídert 3,5 másodperc alatt végeztük ki, aztán lassú, alapos vacsora, 

lassú és alapos borfogyasztással. 

 

Közhely, de igaz: mindig tanul az ember. Nekem itthon egy nagyon profi Fackelmann pincér 

dugóhúzóm van.  

 

Nem, nem az az agyonbonyolított, csigás-karos izé. Láttál te már pincért ilyesmivel dolgozni? Az 

csak az otthoni látványkonyhába való. Az igazi dugóhúzó egyszerű, de nagyon hatékony: a kulcs 

a támaszték, azaz egy egyszerű emelő. (Ezt lehet még cifrázni, ha a cucc összecsukható, akkor az 

a Dreco.) 

 

Ezen a műszeren van gallérvágó is, melyet teljes elégedettséggel használok. Meglehetősen sok borász 

gondolja úgy, hogy nem rak a gallérra olyan szalagot, melynek meghúzásával szabaddá válna az út a 

dugóhoz. Ilyenkor elnézően mosolygok, pár mozdulat a dugóhúzómmal és már le is esett a gallér 

teteje. 

Igenám, de a kint vásárolt pincér dugóhúzón nincs gallérvágó. Miközben az összes kint vásárolt borra 

igaz, hogy nincs szalag a gallérjukban. Azt a keservit. Hát milyen kapitalizmus ez? Igény, az lenne rá, 

de a piacon meg nincs megoldás? Jobb híján késsel szenvedtem, de azért ez elég gusztustalan munka: 



ötször-hatszor körbe kellett metélnem a késsel a gallért, mire levált a teteje. Ez az első bornál még 

elmegy, de a sokadiknál már elég kockázatos mutatvány. 

Teljesen véletlenül jöttem rá a megoldásra. Az egyik gallért valamivel jobban szorítottam meg és erre 

az elfordult. Hoppá. Jó erősen megmarkoltam, egy hirtelen rántás felfelé – és az egész gallér a 

kezemben maradt. Innentől kezdve semmit nem kellett vagdosnom, csak egy jól irányzott rántás és 

volt gallér, nincs gallér. Mindenféle vágószerszám nélkül. Hát, ilyen kapitalizmus ez.  

 

Visszatérve az apartmanba. A fárasztó nap, a sok gyaloglás, a folyadékhiány megtette a magáét: 

meglehetősen hamar odacsaptunk a készletnek, aztán mindenki bedőlt az ágyba. (Egy fél üveg bor 

maradt a reggelihez.) A korai fekvés nem is volt baj, 7.30-ra jön Selim, addigra menetkésznek kell 

lennünk. 

 

 

6.00-kor ébresztő. A reggeli menetrend szerint nem kellett volna ilyen korán kelnem, de még várt rám 

a borzalmas ágy és annak összecsukása. Nem is vacakoltam vele sokat, egy gyors hidegvizes arcmosás 

és már másztam is be, úgy, pizsamapólósan az ágy alá. Kezemben a brutális rugó. (Tényleg az volt, 

összeakasztva a két végét simán lehetett marokerősítőnek használni.) Kész szerencse, hogy ez egy 

francia ház volt, így a szomszédok nem tudtak mit kezdeni az egyre dühösebben elordított 

káromkodásaimmal. Az expander egyszerre felrakott hat rugójának kihúzása kutyafasza volt ehhez a 

feladathoz képest. Beakasztottam az egyik végét, majd megpróbáltam ezt az erős dögöt kábé 

kétszeresére kihúzva beakasztani a másik végpontba. Féloldalasan fekve, egy 30 centi magas ágy alatt. 

Többször körbevonszoltam az egész tákolmányt a szobában, mert inkább az egész ágy mozdult meg, 

mint hogy a rugó nyúljon. 10 perc után már ott voltam, hogy inkább vesszen a kaució, de én ezt nem 

akasztom vissza. Aztán szerencsére elkezdtem használni az agyam. Ha félig összecsukom az ágyat – 

még nem tudom, hogyan, de tételezzük fel, hogy – akkor közelebb kerül pár centivel egymáshoz a két 

végpont. Talán úgy menni fog. Elkezdtem összecsukni, de úgy a negyedéig ment, aztán megállt. Se 

előre, se hátra. Visszanyitni sem tudtam. Bemászni alá szintén nem. Ekkor számoltam ki, hogy ha 

kibaszom az egészet az ablakon, a kaució még azt is betakarja. Óriási volt a kísértés. Aztán arra 

tippeltem, hogy a rávarrott vastag szivacstól nem csukódik össze. Próbáltam kicsit lazítani a 

kötődésen, erre felszakadt a szivacs varrása. Ekkor mentem ki a konyhába, meghúzni a tegnapról 

maradt bort. Éhgyomorra. Jól esett. Visszasétáltam a szobába. Bermuda alsógatya, pizsamapóló, 

kibontott, csapzott haj, kezemben egy fél üveg bor, a szememben eltökéltség. Nem lettem volna ekkor 

az ágy helyében. Leültem egy székre és méregettem a fenevadat. És ekkor jöttem rá a trükkjére! 

Ugyanazt az alattomos húzást alkalmazta két nappal ezelőtt és ugyanazt próbálta most is: a 

fekvőréteg lécekből állt és a dizájnosan ívelt láb időnként becsúszott ezen lécek közé. Ha ez 

bekövetkezett, akkor a láb megszorult és nem engedte egyik irányban sem elmozdulni a szét-, illetve 

összecsúszni akaró fekvőfelületeket. Mind a két oldalon kifeszegettem a beszorult lábakat – és az ágy 

puha könnyedséggel összecsúszott. Egy kicsit széthúztam, bebújtam közé és egy lendületes 

erőfeszítéssel helyére is akasztottam a rugót. A varrás ugyan felszakadt egy helyen, de az nem látszik. 

- Te, mit fogunk csinálni a maradék borral? – kiabált be Nej a konyhából. 

- Milyen borral? – néztem körül értetlenkedve. 

 

Még zuhanyoztam egyet, majd elkezdtem pakolni, közben felkeltettük az ifjúságot is, gyors reggelire 

megettük a tegnapról maradt két zacskó chipset, és éppen amikor a kávémat kortyolgattam, beállított 

Selim is. Futólag átnézte a lakást, hirtelen jófejségi rohamomban megmutattam neki a két törött 

poharat, vigyorogva legyintett. Poénkodtam egy kicsit az ággyal, de nem értette, dumáltunk még egy 

kicsit Párizsról, a sok gyaloglásról, végül visszaadta a kauciót, sokáig rázogattuk egymás kezét és 

eljöttünk. Ahhoz képest, hogy mennyire szétaggódtam magam, teljesen simán ment minden. 

 



Időmilliomosok voltunk. Háromnegyed nyolc volt, a repülőgépünk fél egykor indult a világ végéről. 

Még a legnagyobb rátartással is ráértünk fél tízre eljutni a buszhoz, amely két RER állomásra volt 

tőlünk. Beléptünk a kis boltba, meg a pékséghez, a kaját elraktuk, aztán elutaztunk a Porte Malliot 

térre. Csak lesz ott egy park, ahol le tudunk ülni kajálni. 

Ilyen durván még nem sikerült beletrafálnunk: a tér sarkától kezdődik Párizs legnagyobb parkja, az 

egy egész kerületet betöltő Bois de Boulogne. Miközben zabáltunk, folyamatosan futó emberek 

cikáztak körülöttünk, de nem hagytam magamat frusztrálni: lehet, hogy ti reggelente futtok, én 

viszont ma reggel lebirkóztam egy LYCKSELF ágyat. 

 

Reggeli után visszasétáltunk a buszmegállóba. Még mindig igencsak korán volt, a pályaudvaron 

semmi élet sem mozgott. A buszok felé kordon zárta el az utat, jobb híján ez elé telepedtünk le. 10-15 

perc múlva kezdtek szállingózni többek is, beálltak mögénk. Aztán megjelent egy házaspár és szó 

nélkül besétáltak elénk, teljesen rátapadva a szalagra. (Mi olyan 3 méterre álltunk tőle.) Na most, te 

mit csináltál volna? Az látszott, hogy az első buszon bőven kevés utas lesz, teljesen függetlenül attól, 

hogy mikor szállsz fel, nyugisan jut mindenkinek ablak melletti ülés. Azaz semmi tétje nincs, hogy az 

első vagy, vagy a harmadik helyen szállsz fel. Csak éppen, mégis, az elv. Nehogy már egy pofátlan 

tahó ilyen könnyen érvényesüljön. Balhézzunk? Amikor semmi tétje? Ráadásul borítékolható, hogy 

nem fogjuk érteni egymást? (A házaspár lengyel volt, az ő gépük negyedórával korábban indult, mint 

a pesti.) Végül Arany Jánosra gondoltam és legyintettem egyet. 

 

Repülőtér. Security check. Kiszúrták Barnánál a dugóhúzót. Kis híján főbelőtték miatta, végül 

elkobozták. A fene tudja, én eddig nem éreztem úgy, hogy egy szimpla pincérdugóhúzó ennyire 

veszélyes fegyver lenne. Próbáld csak meg elképzelni: ha tényleg azt szeretnéd, akkor hogyan 

próbálnál megölni vele egy embert? Úgy értem, próbálj elképzelni egy olyan módszert, amelynél 

egyszerűbb lenne a dugóhúzóval megölni egy embert, mint puszta kézzel. Úgy belegondolok, hogy 

bemegy valaki a pilótafülkébe és egy dugóhúzóval sakkban tart két pilótát. 

Na mindegy, nem volt drága, de Barna érzelmileg ragaszkodott hozzá. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Parizs2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Parizs2012


 
 

 

Lefekvés hajnali ötkor. Egyszerűen bármikor is kezdek bele egy akármilyen utazás megszervezésébe, 

mindig az utolsó pillanatokban derül ki, hogy még ez sincs készen, még azzal is foglalkoznom kell. És 

hát Róma... egy félév kevés lenne rendesen felkészülni belőle. 

 

- ‘És’-sel nem kezdünk mondatot! 

- ... 

- ‘Hát’-tal sem kezdünk mondatot! 

- ‘És hát’-tal? 

- Fiam, te meg akarsz engem gyilkolni? 

 

A problémát így lehetne valahogy összefoglalni: 

 

1. Róma kábé 2800 éves város. Csak a történelmének átnézése egy hét. Anélkül viszont nincs értelme 

ismerkedni a várossal. Ha nem tudom, hogy ki csinálta, miért és mikor építette, akkor oda a varázs, 

akkor a kő csak egy darab kő. Utána jöhet a megtekintendő objektumok kiválogatása, megismerése. 

Újabb két hét. 

 

2. Az egyes látványosságok összevissza vannak nyitva. Pusztán elborzasztásként egy hevenyészett 

lista a tervezési fázisból: 

- Colosseum és tsai: minden nap 

- Angyalvár: kedd-vasárnap 

- Vatikán: hétfő-szombat 

- Szent Péter székesegyház: szerdán korlátozott 

- Piac (Fiori): vasárnap nincs 

- Piac (Trastevere): csak vasárnap délelőtt 

- Pantheon: hétfő-szombat 

- Da Vinci múzeum: kedd-szombat 

- Caracalla termái: minden nap 

- Cecilia Metella: kedd-vasárnap 

- Villa de Quintilli: kedd-vasárnap 

 

3. Időjárás. Áprilisban megyünk – és ezzel már mindent elmondtam. Amikor összeállítottam egy 

kiinduló programot, nagyjából összerakva a sétákat, úgy, hogy az egy környéken lévő, azonos 

napokon nyitvatartó látványosságok egy napra kerüljenek, akkor derült ki, hogy pölö aznapra, amikor 

egész napos szabadban tartózkodást terveztem, a meteorológia 90%-os valószínűséggel mondott 

makacs esőt, időnként villámlással. Természetesen áprilisban az előrejelzés napról napra változik, 

tehát még az utazás előtti éjjel is át kellett szerveznem a programot. Mondjuk tök feleslegesen, mert a 

helyszínen lévő időjárás úgyis felülírta az egészet, nem beszélve a meteorológiai előrejelzések 

bénázásáról. (Egynapos előrejelzésben a 40%-os valószínűséggel igért eső megjött, a 90%-os 

valószínűséggel igért felhőszakadás meg nem.) 

 

4. Belépőjegyek, közlekedési jegyek. Megéri-e a Roma Pass? Hát, ugye, attól függ. Ha jól szervezek, 

azaz minden nap egy környéket járunk be, akkor nem. Ráadásul a Roma Pass megköt, csak az első két 

múzeumba ingyenes a belépés, a többibe max kedvezményes, azaz hiába mennénk az első nap a 

harmadik legdrágább múzeumba, ekkor vagy a kedvezményt bukjuk el, vagy a drágább 



múzeumokba az ingyenes belépést. (És a hosszú sor kikerülését.) Tömegközlekedésnél ugyanaz a 

varia. Jegy? Napi bérlet? 3 napos bérlet? Heti bérlet? (Négy éjszakát leszünk, öt közlekedős napunk 

lesz.) Aztán Roma Pass? Archeologia card? Appia Antica card? Melyik mit is takar? Milyen 

szolgáltatásokat adnak melléjük? Aha, nyilván a szaftosabb cuccok egyikben sincsenek benne. 

(Pontosabban csak állami múzeumok vesznek részt az összevont kártyákban, értelemszerűen a 

vatikáni tulajdonú helyek ki is estek.) Aztán ezen belül is vannak olyan látványosságok, ahová hiába 

jó a Pass, pár nappal korábban jelentkezni kell. Vannak olyan helyek, ahová nem kell, de ajánlott, mert 

több órás sorbanállást lehet vele spórolni. De pár nappal előre tudni, hogy mi lesz? Mik vagyunk mi, 

jósnők? 

 

5. Végül ott van a vis maior. Amikor az utolsó pillanatban derül ki, hogy valami apróság elkerülte a 

figyelmünket, emiatt borul egy attrakció, és vele együtt a nap is. Lehet újratervezni az egészet... illetve 

ezt már pontosabb improvizációnak nevezni. 

 

Jó, mi? Nézzük, mi lett a program péntek hajnali változata. A vasárnapi és a hétfői programot 

meghatározták a nyitvatartások. Kedden este indul vissza a repülőgép, aznap már cuccal mászkálunk, 

ide valami koncentrált helyen sok látványosság jellegű hely kell, ez a Fórum, vagy a Vatikán. 

Vasárnap a Vatikán, hétfőn a legtöbb múzeum van zárva, ezeken a napokon a tömeg tutira a Fórumba 

vonul, tehát a Fórum/Palatinus/Colosseum kombóra marad a szombat vagy a kedd. Mivel hétfőn a 

múzeumok zárva lesznek, ekkor érdemes templomokba menni. Lehetne a Vatikán is, de a múzeumi 

zárvatartások miatt valószínűleg nagy lesz a tömeg. Azaz marad a szombat vagy a kedd a Vatikánra. 

Nézzük az elővételi lehetőségeket: szombaton már csak késő délutánra van hely, ezzel el is dőlt, kedd 

reggel Vatikán, szombaton Colosseum. Némi probléma, hogy az időjárás szerint szombaton lesz 

legnagyobb valószínűséggel eső, de akárhogy is variálom, még így is ez a változat az optimális. 

Mármint a lehetségesek közül. Nagy levegő, megvettem keddre online a vatikáni jegyet (15€ a vócser, 

4€ az online felár), kinyomtattam. Stílszerűen szólva, a kocka el lett vetve. 

 

Már most szólok, hogy nem fogom tudni megállni és rengeteget fogok sztorizni a történelemből. 

A fenti mondás Julius Caesarhoz kötődik. Miközben építette a politikusi karrierjét, rengetegen 

szivatták, változatosabbnál változatosabb módokon. Aztán egyszer végképp elege lett a 

kutyakomédiából, az éppen aktuális hadseregét megfordította és átkelt a Rubicon folyón, 

megtámadni Pompeiust, azaz Rómát. Így tört ki a polgárháború. A fenti mondás arra utal (még 

akkor is, ha az újabb kutatások szerint nem is mondott ilyet), hogy döntött, immár nem rázza a 

pohárban a dobókockákat, hanem kiborítja mindet az asztalra, hadd pörögjenek. Aztán 

meglátjuk, mit hoz a sors. 

 

A mindenféle kártyák közül végül a Roma Pass-t választottam, ha nem is olyan bődületesen nagyon, 

de azért megéri. Viszont itt is tekertem egyet a szokásos felálláson. A legtöbb ember a két ingyenes 

programnak a Colosseum kombót és az Angyalvárat választja, hiszen ez a két legdrágább (12, illetve 8 

euró), na meg legismertebb látványosság is. Viszont én nem sok jót olvastam az Angyalvárról, 

egyedül a tetőterasz kilátását dícsérték, így második produkciónak az Appia Antica card által is 

lefedett Appia Antica túrát választottam. (Ez Caracalla termáinak a romját, Cecilia Metellia úrhölgy 

mauzóleumát és a Quintili család villájának romjait takarja be, egy hangulatos sétával a többezer éves 

Appia Antica úton. Árban csak 2 euróval marad el az Angyalvár mögött, hangulatban pedig jobbnak 

tűnt.) 

 

Péntek délelőtt nyúzott ébredés. A nyúzottság ki is tartott egész nap. Pakolás, céges OOF-ek, mobilok, 

akksik feltöltése. A buszon elmeséltem Nejnek a valószínű programot. 

- A Colosseumban feltétlenül menjünk fel a második emeletre, mert azt hallottam, hogy hamarosan 

összedől! – szögezte le. 

- Miért, hozzá akarsz érni a falhoz? – utaltam a katalán kirándulásra. 



- Örülök, hogy visszanyerted a jókedvedet. 

 

A repülés teljesen sima volt, eltekintve attól, hogy a pilóta Rómában úgy vágta oda a gépet a 

betonhoz, hogy utána még pattogtunk, mint a gumilabda. Soha nem féltem még repülőgépen, most 

először szorult el a torkom, amikor az ablakból láttam, hogy már csak pár méter magasan vagyunk a 

kifutópálya fölött, a gép szárnya viszont papírrepülő módjára tekereg, vonaglik. A produkciót 

döbbent csend, majd felszabadult taps követte. 

 

A repülőtér épületéből ki, shuttle buszok megkeresése. A hivatalos menetrend szerint (mobiltelefonra 

feltöltve, naná) a Sitbus indul 22.15-kor, a Terravision 22.30-kor. A gép 22.00 körül landolt, nagy 

futással 22.10-kor értünk a buszokhoz. (Az idő nagyon nem mindegy, a szállásunk gyakorlatilag a 

város túlsó felén van, éjjel pedig tömegközlekedni nem egyszerű.) A sitbuszt hamar kiszúrtam, 

becéloztuk. A busz előtt pár méterrel leánykák árulták a jegyet, az egyiktől gyorsan meg is vettem, 

aztán szállnánk fel a buszra, de a sofőr csóválta a fejét: másik company. Nézem, tényleg. A 

terravisionos csajszi beállt a sitbusz elé, és ott árulta a konkurrenciára a jegyet. Meg tudtam volna 

fojtani. Most emiatt rohadunk itt plusz negyedórát, bámulva, hogyan megy el az a busz, melyet a 

futással még elértünk volna, de az utolsó pillanatban átvágtak a palánkon. 

Ültünk, morogtam. 

Aztán a busz nem indult el negyedkor. Ugyanis – mediterrán módra – letojták a menetrendet, vártak, 

amíg tele nem lesz a busz. Közben persze telt mind a kettő, attól függően, hogy az utasok melyik 

leánykától vették a jegyet. Végül 22.25-kor elment a sitbusz, úgy, hogy teljesen megtelt. Na, itt indult 

el az igazi mediterrán gyönyör. Ugyanis a lányka még akkor is árulta jegyet, amikor a sitbusz már 

megtelt. Azaz aki azért rohant, hogy elérje a Terravision buszt, és nem figyelt oda, melyik leánykától, 

melyik buszra vette a jegyet, az döbbenten konstatálta, hogy a sitbuszra már nem engedik fel, mert 

megtelt, de a hamarosan induló másik buszra sem engedik fel, mert az ugye másik cég, a következő 

sitbusz meg egy óra múlva(!) indul. Azaz álldogálltak szerencsétlenek a megállóban, nézték hogyan 

indul el a városba a busz, amelyen még voltak üres helyek... de nekik még várniuk kell egy órát. Éjjel. 

Mindez azért, mert a csajszik szabad rablás alapján árulják a jegyeket, a két, közvetlenül egymás 

mellett álló buszra. Nem tudom, mekkora a halandóság ezek között a lányok között, de ott álldogálni 

éjjel egy órát egy kihalt reptéri épület mellett, olyan utasokkal, akik miattuk szoptak ekkorát – 

biztosan nem a hosszú élet titka. 

Na, mindegy, mi időben indultunk, azaz gyakorlatilag csak öt percet vesztettem a lánykák kavarása 

miatt. Illetve... a sofőrünk már a rajtnál füstölgő gumikkal lőtt ki, aztán a kezdeti kanyarokban nem 

győztünk Nejjel egymásba borulni. Az első lámpánál már utolértük a sitbuszt, aztán egy ideig még 

tartott a holtverseny, végül perceket vertünk a konkurrenciára. A menetrend szerint 40 perces utat a 

sofőr 21 perc alatt abszolválta. 

 

Mediterrán életöröm. 

 

Ahogy mentünk befelé, néztem az éjszakai tájat. A házak mögött hatalmas szántóföldek, elszórtan 

ezek az esernyőfejú, hatalmas fenyők. 

- Nézd, ilyesmi lesz az a táj, ahová ki fogunk sétálni a Via Appia romjait nézegetni! – mutattam 

Nejnek. 

Ebben a pillanatban tűnt fel a benzinkút mögött, a távolban egy hatalmas rom. Egyből megismertem a 

Quintilli villát a sziluettjéről. 

- Hoppá, bakker! – helyesbítettem – _Ez_ lesz az a táj, ahol romokat fogunk nézegetni! 

A várt lelkesedés helyett egy óvatos kérdés jött. 

- Mennyit is fogunk még most buszozni a belvárosig? 

- Izé. Negyven percet. 

 



A Termini pályaudvaron még bőszen zajlott az élet. Az a fajta, amelyik minden nagyvárosi 

pályaudvaron szokott zajlani péntek éjjelenként. Gyorsan lerohantunk az alagsorba, mert úgy 

olvastam, hogy ott van egy éjjelnappali közért: reggeli és tusfürdő holnapra, bor és rágcsa ma estére. 

Meg is találtuk, elküdtem Nejt, hogy szerezzen be mindent, addig én beveszem magamat a borok 

közé. Aha. Léptem volna be, amikor megjelent egy lányka (ezekkel addigra már elég rendesen tele 

volt a hócipőm) és egy kötéllel lezárta a teljes alkohol részleget. A döbbent tekintetem láttán 

rámutatott egy táblára, miszerint 23.00-kor zárják a szeszeket. Reflexből rántottam elő a mobiltelefont, 

megnézni, mennyi is az idő. Ugyanezt tette mellettem egy fekete hapi is. Mindkettőnk telefonján 22.59 

percet mutatott a kijelző. A jó nagy kijelző. Jó nagy számokkal. Hevesen lengettük a csajszinak, 

gesztikulálva, hogy már kinéztük a cuccot és istenbizony képesek vagyunk arra, hogy 1 perc alatt 

berohanjunk és felkapjuk azt az egy üveg bort. Nem hatotta meg a mutatvány. Így vettünk végül egy 

üveg kólanszki zéronszki vagy miafene nevű helyimárkás italt, meg valami csokit. Kaja, az már nem 

volt. 

 

Metró. Éjféltájban sétáltunk a metróállomástól a szállás felé. Csapkodó esőben, a nem sokkal korábbi 

nagyobb eső után még nedves, pocsolyás járdán. Ekkor ment el mellettünk egy locsolóautó. Kezdett 

otthonos lenni a hely. 

 

A szállás épülete kívülről nem okozott különösebb meglepetést, a Streetview nem hazudott. Nálunk 

úgy hívnák a környéket, hogy mediterrán lakópark, a lépcsőházban műmárvány lépcsők, hangulatos, 

gondozott belső parkudvar. A lakás viszont... borzasztóan pici. Nem győztem tisztelettel adózni az 

ismeretlen fényképésznek, hogy ezt a kis lukat olyan nagynak tudta bemutatni az ismertetőben. Aztán 

hamar hozzászoktunk, végülis hiába volt kicsi, de minden kényelmi szolgáltatás megvolt benne, még 

ha kompakt módon is. Konkrét példa. A vécé mellett volt egy csap. Ezzel lehetett állítani, hogy 

mennyire meleg vízzel szeretnénk lehúzni. Azért ez... kissé már perverz, nemdebár. Aztán később 

fedezte fel Nej, hogy ez nem sima klotyi, ugyanezzel a csappal lehet átváltani bidé módba is. Aztán 

viccrovat. Házilag nyomtatott tábla a falon: csak tiszta vécépapír dobható a klotyiba. Izé, azt meg 

minek? (Eltekintve persze Nej fura vécéeldugító szenvedélyétől.) Végül az ábrákból silabizáltuk ki, 

hogy az a ‘clear’ az tulajdonképpen ‘only’, azaz csak vécépapírt lehet lehúzni, minden más a kukába 

megy. 

 

Elalvás előtt még meteorológia. Nem, nem, az istennek sem tűnt fel egyetlen napocska ikon sem a 

hetes előrejelzésben. De legalább hoztunk egy csomó meleg cuccot. 

 

Hajnali kettőkor fekvés, ébresztő reggel nyolckor. Ez csak ránézésre durva, én például majdnem dupla 

annyit aludhattam, mint indulás előtt. 

 

 

Éjjeli bolt híján étlen-szomjan indultunk el otthonról. Mint az állatok. Szerencsére 15 méterre a 

bejárattól volt egy sarki étkező, bezörrentünk. Cukrász- és péksütemények, üdítő, kávé. Nem is kell 

más. Kezdésnek kértem egy üres croissant-t, ezzel helyből le lehet tesztelni a péket. Megbukott. 

Ugyanaz a nehéz tésztájú, lisztfetisiszta stílus, mint nálunk. Következőre kértem egy vaníliásat, ha 

már úgyis el van cseszve, akkor legyen teljesen. Az eszpresszó kávé viszont ütött rendesen, még 

délután is maguktól trappoltak a lábaim, amikor csak álltam a buszmegállóban. 

 

Elméletileg ma már Roma Pass-szal utaznánk, de ötkilométeres körzetben nincs turisztikai iroda, ahol 

vehetnénk, szóval el kell lőni még egy jegyet. Bementünk a Terminihez, ott biztosan kapunk RP-t. 

Bármennyire is bizarr, de ott sem kaptunk. Nem azért, mintha nem lett volna – csak az eladó nem 

adott. A szokásos kedvenc szituációm: közöltem, hogy ‘two roma pass, please!’... erre kaptam egy 



hosszú szónoklatot, kérdéssel a végén. Mindezt az utcai zajban, forgatagban. Szerencsére másodikra 

jobban figyeltem, levettem, hogy Annual Culture Week van, azaz április 14-22 között minden 

múzeum és intézmény, amelyik benne van a Roma Pass programban, minden papír nélkül, ingyen 

látogatható. Kivéve Colosseum és barátai, ez a blokk – idén először – maradt fizetősnek (12€). 

A fejemben lévő komputer ekkor mondta azt, hogy buffer overflow. Gyakorlatilag az egész jól 

felépített programtervem összedőlt, lehetett mindent újratervezni, a megváltozott körülményeknek 

megfelelően. De a sok tervezésnek megvan az a nagy előnye, hogy ekkorra már az összes szükséges 

adat fejben van, csak szét kell szedni a korábbi tervet és összerakni máshogyan. Például, mi lenne, ha 

egy napra raknánk az összes olyan látványosságot, melyekhez tömegközlekedni kell, arra jó a napi 

bérlet, a többi napon meg úgyis csak beutazunk a városba, délután meg vissza a szállásra? Az annyi, 

mint 6 jegy + 1 napi bérlet, na meg a Colosseum belépő, az összesen 22€. De jók vagyunk! A 

Colosseum és környéke fél nap, a töredékbe pont beleférnek az utazgatós célpontok, akkor mára 

bérlet, azaz ma este lesz az is, hogy bejövünk éjszakai csavargásra. 

 

A Terminin megvettem automatából a bérletet, már annyira ment, hogy nem is állítottam át angol 

nyelvre. A Colosseum két megálló. Kiszálltunk, égnek emeltem a tekintetemet, eltátottam a számat – 

és telement esővel. Jól indul. Mivel Roma Pass nincs, így keményen végig kellett állnunk a pénztár 

előtti sort. Nem baj, legfeljebb addig eláll az eső. Aha. 

 

Mire végeztünk, már határozottan és makacsul szemetelt. Bejártuk a szinteket, megcsodáltuk Minden 

Focistadionok Öreganyját és külön örömömre az egyik szinten volt egy részletes anyag is a Domus 

Aurea-ról. 

 

Domus Aurea: Néró, őrület a szemekben, nagyzási hóbort. Megvan? Nos, előljáróban jó tudni 

annyit, hogy a történelmet végig a szenátus írta, ergo ha egy császár sokat csesztette őket, akkor 

megnézhette magát, mi maradt meg belőle az utókornak. Ha egy császárról annyit tudunk, hogy 

sültbolond volt, akkor azért joggal gyanakodhatunk, hogy nem-e csak az volt-e az egész mögött, 

hogy túlzottan keményen bánt a szenátussal? Ettől függetlenül Néró tényleg nem volt százas, de 

nem is volt annyira idióta, mint ahogy az elterjedt róla. Habár valójában nem ő gyújtotta fel 

Rómát, de az határozottan nem növelte a népszerűségét, amikor kiállt a tűz mellé és elénekelte a 

Trója pusztulásáról szerzett dalát. Mint ahogy az se lendítette előre a népszerűségi listán, hogy 

úgy döntött, a leégett területen felépíti a világ legfényűzőbb palotáját. Magának. Fényűzésben 

Róma mindig is jó volt, de Néró ezt is bőven túlszárnyalta. A drágakövek és az arany közönséges 

építőanyagok voltak a palotában. Úgy indult, hogy felállított az épület mellé egy 35 méter magas 

bronz (illetve arannyal és ezüsttel kevert bronz) szobrot. Magáról. A palota teljes elkészültét nem 

élte meg, de azért már nem kellett szégyenkeznie, amikor beköltözött. Állítólag azt sóhajtotta, 

amikor becipelték az első papundekli dobozát, hogy "végre, emberi körülmények között 

élhetek!". Néró halála után az épület gyorsabban fogyott el, mint egy féldisznó Etiópiában. 

Később teljesen el is felejtették, majd a reneszánsz időszakban találták meg véletlenül, nagy 

szemeket meresztve a föld alól kikerült értékekre. (Pl. Laokoon szoborcsoport.) 

 

Erről az aranyszoborról kapta később a mellé épített aréna is a nevét: Colossus -> Colosseum. 

 

A Domus Aurea komoly problémát okozott nekem tervezéskor. Sokat olvastam róla és igencsak 

kíváncsi is voltam, mi maradt meg a nagyívű épületből. Csakhogy a Google Earth legnagyobb 

nagyításában sem láttam semmi kivehető alakzatot ott, ahol lennie kellett volna. Akkor ez most van, 

vagy nincs? Végül arra a döntésre jutottam, hogy nincs, maximum a pinceszintje lehet meg – ezért 

örültem a kiállításnak, mert rengeteg kép volt arról, hogy az ásatások alapján hogyan is nézhetett ki az 

épületegyüttes valójában. 

 



Az arénából kijövet megnéztük I. Constantinus összelegózott diadalívét, felmentünk a Fórumig, 

döbbenten konstatáltuk, hogy ott nincs bejárat, majd visszamentünk a Palatinus oldalában lévő 

kapuhoz. Na, ekkor szakadt ránk az ég. A szemerkélő eső először szaporára váltott, később 

elveszítette minden gátlását és dőlt, mintha dézsából öntötték volna. Mivel a meteorológia mind a 

négy napra ilyen időt jósolt, így nem húzódtunk be sehová, hiszen négy napig úgysem engedtek volna 

minket megbújni mondjuk Romulus kunyhójában. Na, szarrá is áztunk. A könnyű túrázáshoz 

használt vékonyabb esőkabátom kábé egy órát bírt, utána ronggyá ázott rajtam minden: útlevél, 

térképek, mobiltelefonok, fényképezőgép. Tökmindegy volt, mit, hová raktunk, hiszen mindketten 

bőrig áztunk, de úgy rendesen, fehérnemű mélységig, a táskáinkkal együtt. Mindezt akkor, amikor 

azon a területen voltunk, amelynek megismerésére napokat készültem. Áttanulmányoztam a 

császárokat BC50-től AD200-ig, térképről, írásokból kikerestem miden egyes megmaradt kődarab 

történetét, egy csomó papírt nyomtattam, hiszen ezt a rengeteg információt úgysem lehet fejben 

tartani. Gondoltam, majd a helyszínen előszedem ezeket, megnézegetünk, beazonosítunk mindent, ha 

kell rétegek szerint. Na, ezekből lettek az egyszer használatos térképek: ahogy előszedtem 

valamelyiket, egy percen belül cafatokra foszlott az esőben. Hiába törölgettem a fényképezőgép 

lencséjét papírzsebkendőkkel, hiszen a pézsék is csuronvizesek voltak. Végül csak azokat az 

objektumokat néztük meg, amelyekre emlékeztem, aztán kimenekültünk. Jó lett volna bemenni egy 

meleg múzeumba, szárítkozni, de a Campidogliónál láttuk, dolgozik ezerrel a Culture Week, legalább 

százan álltak sorba, hogy bejussanak a Palazzo Nuovoba, a Capitoleumi múzeumba. 

 

Nézegettük a teret, már amennyire a tömegtől meg az esernyőktől lehetett, aztán folytattuk a napi 

tervet: Via Appia Antica. Újabb nyitott helyszín. Esőben. De, ugye emlékszünk, a kocka ekkor már el 

volt vetve. Aztán ahogy mentünk a Circo Massimo felé, az eső kezdett szolidulni. Egy helyen 

megakadtunk: volt egy tér, utak minden irányba, nem tudtam, melyiken kell továbbmennünk. Közel-

távol sehol nem volt semmilyen fedett hely, így beálltam egy nagy fa alá és elővettem az addig 

kiemelten óvott kölcsön térképet. (Ing belső zsebe, ahol csak enyhe felületi nedvességet kapott.) Ekkor 

jött egy széllökés és vagy egy liter víz zúdult a térképre. Itt borult el az agyam, megrugdostam néhány 

fát és an-bloc elküldtem Rómát a ká anyjába. Nem ez volt a nap fénypontja. Végül saccolt irány 

alapján mentünk tovább, szerencsénk volt, nemsokára feltűnt a hatalmas murvás tér, ahol egykor a 

pompás versenypálya állt. Mondjuk, ma már leginkább semmi nincs ott az ősi dicsőségen kívül, de 

ahogy Nej megjegyezte, az is szép tőlük, hogy nem építették be plázával, lakóparkkal meg parkolóval, 

hanem meghagyták az emlékezet számára. 

Gyakorlatilag itt már elállt az eső, de fenyegetésnek otthagyta a lábát. Lógott. 

Az eredeti tervek szerint gyalogoltunk volna, de mivel úgyis bérletünk volt, meg tele hócipőnk, így 

maradt a 118-as busz. Rohadt ritkán járt. Álltunk a Circus Maximus megállóban, és közben 

szórakozottan nézegettük az egykori aréna mögött a Palatinus romjait. Róma, egy mondatban. 

 

Röptében történt egy programmódosítás. Úgy terveztem, hogy a busszal kimegyünk a végállomásig, 

onnan még gyalogolunk egy kicsit a Quintili villa romjáig, majd eldugott földutakon átkeverünk a Via 

Appiára, ahol többezer év ódon hangulatától övezve visszasétálunk Cecilia Metella mauzóleumához. 

Ez egy meglehetősen hosszú szakasz, kiemelt látnivaló nincs, csak hangulat: megy az ember az öreg 

köveken, jobbra-balra rétek, szántóföldek, esernyőfenyők... és öreg romok. Végül a levegőben lógó eső 

miatt ez a szakasz kimaradt, sajnálom is erősen. (Ha valamikor visszamegyek, ez az 5 kilométeres 

szakasz kiemelt helyen fog szerepelni.) Ehelyett leszálltunk a mauzóleum magasságában és 

átsétáltunk az öreg útra. A sarkon volt egy presszóféleség, kértünk egy-egy omlettes szenyót, meg 

még egy eszpresszókávét. Mert már kezdett leállni a motor. A jó ég tudja, mi volt a szenyóban, 

ismerős íz, az nem igazán. De ekkor már mindegy volt. 

Csak amikor kijöttünk a fűtött, meleg helyről, akkor realizáltuk, mennyire át fagyunk fagyva, 

mennyire vízesek is vagyunk. Teljesen illett a hangulatunkhoz a kripta meglátogatása. 

 

Bementünk, itt is rom, ott is rom, vázák, amfórák, hamvvedrek. Meg egy nagy kút. 



- Oké, hangulatos, meg minden... de hol a hulla? – tette fel Nej a mindkettőnket érdeklő kérdést. Nem 

jött rá válasz. 

 

Kíváncsiságból benéztünk Szent Sebestyén katakombájába, de ez vatikáni illetőségű múzeum,, ergo 

belépőjegyes. Kihagytuk. 

 

Akkor nem tudtam, most már tudom. Nem csak Szent Sebestyén holttestét rejtette a katakomba, 

hanem ideiglenes jelleggel elég sokáig Szent Péterét és Szent Pálét is itt raktározták. Emellett 

vagy itt, vagy a Quo Vadis templomnál van az a kő a Via Appia burkolatából, mely Jézus 

lábnyomát őrzi, abból a pillanatból, amikor megjelent a Rómából menekülő Péter előtt, elhaladt 

mellette, majd amikor Péter megkérdezte, hogy ‘Jé, uram, te most hová is mész?’ (Quo Vadis, 

Domine?), akkor csak annyit válaszolt, hogy megy Rómába, ismét megfeszíttetni magát. Ettől 

persze Péter elszégyellte magát és visszament a kereszthez. Aztán ez vagy így történt, vagy sem, 

az mindenesetre sanszos, hogy Jézus igencsak meghízhatott az alatt a pár év alatt a mennyekben. 

Én láttam azokat a köveket, azokon nyomot hagyni... kellhetett hozzá némi túlsúly. 

 

Felsétáltunk a buszmegállóhoz. 

Nem volt hosszú séta, olyan 500 méter, de egy kis darabon megkaptuk az elmulasztott hangulatot is. 

A buszon beültünk a fűtött ülésbe (a hátsó üléssor mögött közvetlenül már a motor volt és az az áldott 

termodinamikai hatásfok gondoskodott arról, hogy meleg is legyen), nem is szálltunk le a 

végállomásig. Ott metró, majd irány haza. 

 

Illetve. Pont a metróállomásunk mellett volt egy dohánybolt és nagy örömömre találtam benne pont a 

kirándulás tempójához illő, a minőségéhez képest érthetetlenül ismeretlen szivart. Ha azt mondom, 

hogy nagy múltú, nagy hagyományú olasz szivargyártás, mit lépsz? Nem, ne hívd ki rám az ápolókat, 

tényleg létezik ilyen. Csak a nagyvilág nem igazán ismeri. A Toscano szivarokról van szó. A márka 

létezett már elég régóta, olyan elvegetálunk, dohányunk van, csinálunk belőle valamit tempóban. 

Aztán a XIX. században bekövetkezett a baj, egy egész szállítmány dohánylevelet elfelejtettek 

bepakolni a raktárba, a hirtelen eső meg szarrá áztatta. Vakarták a fejüket, hogy mi legyen, végül úgy 

döntöttek, hogy legfeljebb ráírják, hogy erjesztett dohány, aztán eladják úgy. Legyártották belőle a 

szivarokat – és hatalmas siker lett. A Toscana szivarok azóta is felettébb népszerűek Olaszországban. 

A világ többi felén pedig még mindig nem hiszik el, hogy vizes dohánylevélből is lehet szivart 

gyártani. Pedig nem mondhatnám, hogy nem tudnak róla: Clint Eastwoodnak a mai napig ez a 

kedvenc szivarja. Az összes filmjében ezt szipókázta. Ez volt a szájában, amikor ellőtte a Csúf kötelét. 

Ezt szítta, amikor Dirty Harry szerepében az alvilágban rakott rendet. Habár a nagy tömegek nem 

ismerik, a szivar Amerikában, a művelt szivarosok körében ritka ínyencfalatnak számít. Nálunk pedig 

nem lehet kapni sehol, pedig a közelben gyártják és még csak nem is drága. (Pontosabban van, de ki 

kell menni érte Párkányba.) 

 

Mindegy. Ott jártam, hogy irány haza. Némileg azért aggódtunk. Hűvös, szeles idő volt, bőrig 

átáztunk, mindenünk vizes, az apartmanban pedig csak klímát láttunk, fűtést nem. Oké, melegvizes 

zuhany van (Nejnek, mert a pici bojler csak egy személynek adott melegvizet), a fürdőszobában 

láttam hajszárítót, azzal meg tudjuk szárítani a cuccunkat, aztán legrosszabb esetben fűtünk a 

villanyrezsóval. De nem kellett ennyire túlcifráznunk a dolgot, a klímán volt fűtési lehetőség is, így 

pár óra alatt mind mi, mind a cuccunk visszanyerte eredeti, dehidratált állapotát. 

 

Még hazafelé beugrottunk a sarki boltba. Nagy örömömre láttam frizzante-t és volt Nej kedvence is, 

Pinot Noir. Illetve, itt Pinot Nero. Az árak... megint nem tértem magamhoz. A vörös frizzante – írd és 

mondd – 1,6 euró egy üveggel, a Pinot Noir meg 2,5. És ezek felsőpolcos árak. Komoly túrást kellett 

bemutatnom, hogy találjak 4€ feletti bort – és ez egyáltalán nem költői túlzás. Végül nagynehezen 

levadásztam egy Chianti-t, valamivel 4 euró felett. Egyszerűen döbbenet. De több bort nem vettem, 



most csak ketten vagyunk, három napra, langsam spazieren. (Egy nap alatt elfogyott mind a három. A 

frizzante eleve egy nagyon alacsony alkoholtartalmú, szénsavas ital, kábé úgy ittuk, mint a 

meggymárkát.) 

Még mindig a bolt. Előttünk egy öreg, a szenilitást már messze a túloldalról szemlélő bácsika fizetett. 

A pénztáros nem rakott ki elválasztót, így az öreg simán betermelte magának az ásványvizünket. 

Ugyan harsányan szóltunk neki, de a hapi egy kukott nem értett meg a mutogatásunkból és váltig 

ragaszkodott hozzá, hogy az ásványvíz az övé. Végül rálegyintettem. Nem kellett volna, de ne 

rohanjunk előre. Vettünk még valami rendes kaját: kenyereket, vajat, szalámit, sajtokat és süteményt. 

Gigászi vacsorát rittyentettünk belőlük, borral jól meglocsolva. Pihenés. 

Ránk is fért, mert jött az éjszakai menet. 

 

Rögtön egy komoly feladattal kellett megbírkóznunk: kijutni az épületből. A külső zárhoz adott kulcs 

ugyanis nemes egyszerűséggel nem nyitotta a zárat. A többi kulcs sem. Szerencsére jött befelé egy 

lakó, kiengedett. De ebből bizony gondok lehetnek, különösen az utolsó napon. Akkor kulcsunk sem 

lesz. Nem mintha a kulccsal ki tudtunk volna jutni. 

 

Városnézés, villamossal. Illetve, a sunyiban sajnálatosan buszra cserélt villamossal. A térképek szerinti 

3-as, azaz városnéző villamost szemeltük ki, méghozzá végállomástól (Transtevere állomás) 

végállomásig (Borghia park). Gyakorlatilag körbetekergi a várost, érintve egy csomó látványosságot. 

Bérletünk meg van mára. 

Nejt megállónként kellett felébresztenem. (Utólag azt kell mondjam, nem ez volt a legjobb ötlet: 

vidáman, élénken jöttünk el otthonról, aztán a másfél órás buszozgatás közben mindkettőnkön kitört 

az álmosság. Ráadásul elég sok időt el is vett, az meg csak utólag jutott eszembe, hogy éjszaka más a 

tömegközlekedés, a night bus hálózatot meg nem ismerem.) Az utolsó két megállóban már nem volt 

senki rajtunk kívül a buszon. A sofőr is elfelejtkezett rólunk, úgy kellett előrerohannunk, hogy 

legalább vele együtt le tudjunk szállni. 

Kint voltunk egy teljesen néptelen sarkában a városnak, ahol a civilizációba csak egy parkon keresztül 

átvágva lehet bejutni. Itt látszott, hogy ezt eredetileg nappali túrának terveztem és nem gondoltam 

alaposan végig, mi történik, ha átrakjuk éjszakára. 

- Éjjel tíz óra van, kint vagyunk a belváros szélén, egy sötét, néptelen parkban – jegyeztem meg – 

Vágjunk bele. Mi bajunk történhet? 

 

Nem történt semmi. Igaz, hangulatos sem volt, mert minden neszre összerezzentünk, de elég hamar 

visszajutottunk a megnyugtató házak, utcák, emberek közé. 

Nagyjából a Piazza del Popolo mellett jöttünk ki a vadonból. Rögtön megszerettük a teret. Kellemes 

látvány, nyüzsgő éjszakai élet. Innen a szélső sugárúton, a Babuino-n mentünk tovább, becélozva a 

Spanyol Lépcsőt. Már messziről készültem rá, hogyan fog seggreülni Nej a fenséges látványtól. 

Nos, sehogy. 

- Miért álltunk meg? – kérdezett rá. 

- Lépcső. Spanyol Lépcső. Gregory Peck, Audrey Hepburn – próbálkoztam, körbemutatva – Nyüzsgő 

élet! Varázslatos éjszakai hangulat! 

- Ja? – nyomott el egy ásítást. 

Feladtam. Ácsorogtunk, fényképeztem. 

- Felsétálunk? 

- Persze. 

Itt kaptunk ízelítőt az arab mentalitásból. A tömeg nem csak romantikus lelkekből állt, hanem 

hihetetlen bosszantó virágárusokból is. Eleinte csak kézmozdulattal hessegettem el őket, aztán már 

hangos No! kiáltással reagáltam, amint közeledtek, de hiába. Úgy tapadtak, mint a piaci legyek. A 

spanyol lépcső tetején támaszkodtunk a korlátnak, összebújva, néztük a várost, erre a faszi odajött és 

beletolta a képünkbe azt a nyamvadt gyökeret. Csak azért nem repült le a haja az ordításomtól, mert 

néger volt és kopasz. A romantikus hangulatnak persze lőttek. Rögtön utána jött egy másik, aki egy 



nyomorult lézerpointert próbált ránksózni, lelkesen mutogatva, milyen messzire látszik a fénye. 

Ember, lézerpointer! Nálunk már évek óta vállalhatatlanul égő játékszer, még az általános iskolákban 

is – itt meg ilyenekkel nyomulnak, aggresszíven, a pofánkba tolva. Oké, tudom, hogy dobogós helyen 

vagyunk a ‘Hogyan látsszunk turistának’ versenyben (jól táplált, középkorú pár, térkép, 

fényképezőgéptáska), de mindennek van határa. Vagy legalábbis kellene, hogy legyen. Ha tíz méteren 

belül elhajtok 5 virágárust, akkor mi a fasznak nyomul rám rögtön a hatodik? Hátha közben 

megváltozott az igényem? És nem, nem értik. Volt olyan, akinek ellöktem a kezét, mert érzésem 

szerint már túlságosan belenyomult a privát szférámba, erre elkezdett pampogni, hogy why? Nem 

sokon múlott, hogy nem etettem meg vele a virágját. Na, ennyit a romantikus sétánkról. Mindenesetre 

határozott élvezettel szemléltem, amikor pár nappal később begyűjtöttek egy indiait a Piazza del 

Popolo-ról, a többi pedig menekült a kapualjakba. 

 

A rossz hangulatú spanyol lépcsőtől a Trevi kúthoz sétáltunk át, mely váratlanul egyből lenyűgözte 

Nejt. Leültünk egy kőpadra, és nézegettük a víz játékát. Habár úgy tűnt, sok ember van a téren, de ezt 

egyből átértékeltük, amikor később megláttuk, mennyien is vannak nappal. Az esti tömeg pont 

kellemesen nyüzsgött, pont annyi élet volt a téren, amennyi még jólesett. Indiai árus pölö egy sem volt 

és nekem ezzel lopta be magát a szívembe a hely. 

 

Innen a Pantheon felé sétáltunk tovább. Mint ahogy lemegy az ember egy öreg pincébe és megcsapja a 

dohszag, úgy csapott meg bennünket a kor ezen a téren. A Pantheon egész egyszerűen a három 

dimenziós történelem. Öreg. De nem csak az, hanem – a Via Appia Anticá-hoz hasonlóan – sugározza 

is magáról, hogy öreg, és ez sötétben különösen jól megy neki. 

 

Mentünk tovább, a Navona tér felé... amikor hirtelen kipukkadtunk. Reggel óta úton voltunk, 

eláztunk, gyalogoltunk, ekkor már éjfél körül járt az idő – és amikor felvázoltam, hogy most vagy 

hazamegyünk az utolsó villamossal, vagy később gyaloglunk egy nagyot a Circo Massimo 

metróállomáshoz (utolsó metró olyan 1.30), vagy ha azt is lekéssük, akkor marad gyalog haza, ami 

pihent embernek nem egy nagy ügy (50 perc), de nekünk, hajnalban már az lesz. Szóval abban 

maradtunk, hogy a tervezett éjszakai séta másik részét (Navona tér, Angyalvár, Vatikán) inkább 

áttesszük holnapra, legfeljebb veszünk még egy napi bérletet. Most pedig futás az utolsó villamoshoz. 

Szükség is volt rá. Az utolsó pillanatban értünk az Argentina szállóhoz. Először jól el is böktük, a 

villamos még csak a depó részlegen állt, én meg azt hittem, hogy az már a megálló és nekiálltam 

nyomkodni az ajtónyitót. Nem tudom, mit drótoztak össze a gépen a talján mérnökök, de a sofőr 

kihajolt az ablakon, dühödten ordítozott, majd előrébbgurult 5 métert, heves helyezkedési csatározást 

indítva be ezzel a 30 méterrel arrébb lévő megállóban. De legalább így mi is észrevettük, hogy az az 

óriási tömeg ott nem egy utcai gitáros körül gyűlik, hanem a villamosra vár. A villamosunkra. Az 

utolsóra. Odasétáltunk, pesti módra reszelgettünk, élesítettünk egy kicsit a térdünkön és 

könyökünkön, majd vártuk a szerelvényt. Hála a rutinnak, sikerült feljutnunk. 

 

Éjjel fél egykor értünk haza. Befelé működött a kulcsunk – én pedig úgy döntöttem, hogy ez az ideális 

alkalom megkeresni, hogyan lehet ebből a lépcsőházból kijutni. Alaposan átnéztük a zárat, 

megrángattunk minden megrángatnivalót, de semmi. Az egyetlen halvány remény az volt, hogy 

kiszúrtam, a zárból rögtön megy az ajtóba egy elektromos vezeték, tehát kell lennie valahol egy 

kapcsolónak, amelyik nyitja a zárat. De ilyen kapcsoló nem volt sehol. Vakartuk rendesen a fejünket. 

Elsétáltam a lépcsőház hátsó traktusa felé, ahol egy egykor volt portásfülke húzódott meg. Az ajtaja 

mellett találtam három kapcsolót. Hmm. Lehetséges, hogy ezek közül az egyik nyitja az ajtót? 

Mondjuk abszolút illogikus, hiszen innen vagy 15 méter az ajtó, mire odaár a delikvens, a zárnyelv 

tutira visszakattan. Ki kellene próbálni. De mi van, ha az egyik mondjuk a légószirénát kapcsolja? Éjjel 

egykor? 



Vettem egy nagy levegőt és elkezdtem kapcsolgatni, Nej pedig odaillesztette a fülét a zárhoz és 

figyelte a kattanást. Hogy az első két kapcsolóra mi történt, azt nem tudom, de a harmadikra megjött a 

várva várt kattanás, kitárult az ajtó. 

- Hiába, öt diploma azért nem hazudik! – veregettük meg egymás vállát. Ezt az akadályt is 

leküzdöttük. 

 

Fárasztó nap után elmondhatatlanul szomjasan értünk haza. És nem, nem volt semmi innivaló a 

lakásban, csak az az extra száraz Chianti. Most tudtam volna fenéken billenteni a bácsit, aki lenyúlta a 

vizünket délután. Két pohár bubis víz után már helyreállt volna a folyadék-háztartásom – így viszont 

a száraz bor az első kortyra leszárította még azt a kevés nedvességet is a számból, ami a sok loholás 

után megmaradt. Mondamom sem kell, a bor íze sem jött ki rendesen ilyen körülmények között. Ez 

az, amire azt mondja az ember, hogy kár belém. De persze fogyott így is, a szomjúság nagy úr. 

A borral és egy szivarral kiültem a teraszra. Szerencsére esőnek nyoma sem volt, anélkül meg 

tavaszias meleg volt az idő. (Egész napra 81% eséllyel mondták az esőt. Nos, az a 81% mind abban a 

két órában zuhant le, amikor a Fórumon voltunk, utána már nem jött egy csepp sem.) Ücsörögtem, 

rámondtam néhány megjegyzést a mobilra, ha már nincs idő blogolni, azért ne vesszenek el az 

élmények. 

 

Kettőkor alvás. Ébresztő nyolckor. Naná. 

 

 

A lentebb leírtak egyáltalán nem ezerszer ellenőrzött, tutibiztos történelmi tények. 

A sztori a fejemben mind szépirodalmi, mind történelmi olvasmányaim alapján alakult ki. 

Kéretik ezt figyelembe venni, mielőtt bárki felháborodna, hogy ő más forrásból máshogyan tudja. 

(Kiigazításokat természetesen szívesen fogadok.) 

 

Azért csak nem tudom úgy lezárni az előző napot, hogy ne írjak kicsit részletesebben Róma 

központjáról, a Fórum/Palatinus blokkról. Tulajdonképpen itt kezdődött minden. Pontosabban, a 

sziget mellett találkozott két kereskedelmi útvonal, ott alakult ki valami cserehely, de Romulus és 

népe a Palatinus dombon tanyázott. 

Romulus tábora – a továbbiakban Róma – nyitott város volt, mindenféle népség letelepedhetett. Ez a 

mindenféle népség leginkább férfiakból állt, akiknek egy idő után hiányozni kezdett... khmm... az 

otthon melege. Nőt akartak, de azonnal. Ezért hívták meg a szomszédban lakó szabinokat bálba, 

pontosabban egy lóversenyre, melyet a Circus Maximus területén rendeztek meg. Mellékesen 

hozzátették, hogy feltétlenül hozzák el a lányaikat is. A sztori ismert, a szabin nőket elrabolták, a 

férfiakat hazaengedték, akik kicsit többen és kicsit több fegyverrel jöttek vissza – sajnálatosan csak 

hosszabb idő múlva, mert sok sereghez sok idő kell – aztán egyik éjszaka elfoglalták a Capitoliumot, 

Romulusék ugye a vele szemben álló dombról nézték őket döbbenten, aztán mindkét sereg nekiindult, 

hogy a Fórum területén megütközzenek (ez mondjuk nekem valahol büdös, mert más forrásból úgy 

tudom, hogy a Fórum eredetileg egy mocsár volt és csak Romulus utóda, Numa Pompilius csapoltatta 

le), de ekkor előjöttek a szabin nők, karjukon a vadonatúj, frissen született gyerekekkel, hogy nekik ez 

a mostani helyzet tulajdonképpen egészen jól megfelel. Így egyesült a két nép. 

 

Numa Pompilus egyébként fura király volt. Nem csak előreszaladt az időben és Romulus előtt 

lecsapolta a mocsarat, hanem – legalábbis a wikipedia szerint – ő vezette be a Vesta kultuszt is, 

miközben más források szerint (de még a wikipedia szerint is) már elődjének, Romulusnak az 

anyja is Vesta szűz volt. De Numa rettenthetetlenül közlekedett az idősíkok között, például 

rendszeresen előrenézett a jövőbe, majd tapasztalatait isteni üzenetként hirdette ki egy dombon. 

Innen kapta a domb a Vaticanus nevet. Jegyezzük meg jól, találkozni fogunk még vele. 



 

Mindezt terveztem, hogy Tiberius palotájának romjain állva elmutogatom Nejnek, de aztán csak az 

esőnek mutogattam. Be. 

 

Aztán repült az idő, a Fórumból, már csak az elhelyezkedése folytán is, központi tér lett, sorra nőttek 

ki a földből a templomok. 

Castor és Pollux templomáról a csillagjegyem folytán is beszélnem kell. Ők eredetileg görögök voltak 

(Kasztór és Polüdeukész), a főisten pedig Zeusz, a neveket kéretik majd átfordítani rómaira. Szóval 

Zeusznak kedve támadt Lédához, ehhez felvette a hattyújelmezt, megtörtént a Léda-nász az avaron. A 

kapcsolatból két gyerek született, köztük Polüdeukész. Lédának az eredeti férjétől is volt két gyereke, 

köztük Kasztór. Mindkettőből nagy hős lett, az egyikből harcos, a másikból ökölvívó-bajnok. Imádták 

egymást. Amikor meghaltak, Polüdeukész – isteni származása révén – helyből mehetett volna az 

Olimposzra, Kasztórnak viszont maradt a Hádész. Polüdeukész ekkor megzsarolta a főnököt, hogy 

csak akkor megy fel, ha Kasztór is mehet. Az egyezkedés vége az lett, hogy egy napot Polüdeukész 

tölthet fent, egy napot meg Kasztór. Nos, ez a két isten alkotja az Ikrek csillagképet. A történet 

léleknemesítő, a két isten kifejezetten szimpatikus alak, nem csoda, hogy római megfelelőik, Castor és 

Pollux, a legnépszerűbb istenek közé tartoztak. Az se csoda, hogy a Fórumon olyan patent templomot 

kaptak. (Közvetlenül a Vesta templom mellett.) És az se csoda, hogy amikor Caligula begolyózott és 

istennek képzelte magát, e két istennel barátkozott a legszívesebben, olyannyira, hogy a palotáját – 

mely előtte a bácsikájáé, Tiberiusé volt – összenyittatta Castor és Pollux templomával. Miután 

Caligulát kinyírták, a figyelmes római nép undorral bontotta el az összekötő épületet. 

 

Csapongok. Most például előrerohantam Caliguláig, pedig ő már a harmadik császár volt. Ki is volt az 

első? Aki arra tippel, hogy a nagy Julius, annak van még egy dobása. Őt ugyanis akkor döfködték 

halálra, amikor császár _akart lenni_. Azaz nem lett. Octavianus – a későbbi Augustus – nem akart az 

lenni, ennek a szenátus annyira megörült, hogy maguk adták meg neki a kellő hatalmat. Így lett vége 

a köztársaságnak és kezdődött el a császárság időszaka. (Időben nagyjából a nulla pont körül járunk.) 

Augustus meglátta és megszerette Líviát, egy gyors válás és egy még gyorsabb mérgezés 

következtében senki nem állt a házasságuk útjába. Augustus egy lánygyereket hozott a házasságba 

(Júliát), Lívia két fiúgyereket (Tiberiust és Drussust). Közös gyerekük nem született, Augustus később 

örökbefogadta Lívia két gyerekét. Agrippa, Augustus kedvenc hadvezére (szintén megérne egy 

hosszabb mesét, miket harcolt Octavianus mellett, most maradjunk csak annyiban, hogy ő építette a 

Pantheont) elvette Juliát. Tiberius elvette Agrippa korábbi házasságából született lányát és mindenki 

boldogan élt, amíg meg nem halt. Agrippa. Ugyanis a hadvezér halála megkavarta a szálakat, 

Augustus erővel elválasztotta Tiberiust a szeretett feleségétől és hozzáadta annak mostohaanyját, 

Agrippa özvegyét, Júliát. Tiberius annyira utálta a kvázi anyósból feleséggé előlépett nőt, hogy még 

bottal sem piszkálta meg, így nem is lett gyerekük. Tiberius testvére, Drussus, egy váratlan mérgezés 

közben elhalálozott Germániában, maga után hagyva egy kupac gyereket, köztük Germaniust és a 

nyáladzó idióta Claudiust is. (Aki messze nem volt az, de jó érzékkel annak tetette magát.) 

 

Gyerünk vissza kicsit az épületek világába. Augustus úgy döntött, hogy a Palatinus dombot fejleszti 

fel. Itt építtetett egy hatalmas palotát maga számára, nem messze Lívia villájától. Mindkettő romjai 

megtalálhatók, Lívia háza meglepően jó állapotban. Emellett épült Lívia volt férjének, az idősebbik 

Tiberiusnak is a palotája, ebben az ifjabb Tiberius telepedett meg, illetve később Caligula. Csak 

érdekességképpen jegyzem meg, hogy Romulus kunyhója gyakorlatilag Lívia villájának udvarában, 

nagyjából a Cybele templom mellett található. 

De már megint előrerohantam. 

 

Szóval ott jártunk, hogy Augustus, illetve gyakorlatilag Lívia keverte a kártyákat, de rendesen. 

Tiberius megkeseredett, csalódott a világban, inkább elmenekült Rodoszra, mint hogy a feleségével 

egy városban kelljen élnie. Aztán váratlan szerencsével kihalt mindenki, aki az örökösödési sorban 



előtte volt (Lívia még mindig kevert), Júliáról nyilvánosan is kiderült, hogy ribanc, szóval Tiberius 

hirtelen nyerő pozícióban találta magát. Ekkor váratlanul meghalt Augustus is. (A fáma szerint rájött 

Lívia cselszövéseire, így a csaj őt is megmérgezte. Nem is akárhogyan. Augustus annyira gyanakodott, 

hogy csak a saját maga által, közvetlenül a fáról szedett fügét volt hajlandó enni. Mit csinál ilyenkor 

egy kreatív nő? Közvetlenül a fügébe fecskendezi a mérget.) Szóval Tiberius uralkodó lett és 

elkezdődött egy bizarr kutyakomédia. Eddig ugyanis papíron még élt a köztársaság, azaz nem 

öröklődési alapon választották ki a vezetőt. De a szenátus ragaszkodott Tiberiushoz. Aki viszont nem 

akart uralkodó lenni. Végül a szenátus győzött, Tiberius nagy duzzogva uralkodó lett – és ez a 

precedens alapozta meg a császárságot, innentől ugyanis öröklődési alapon történt a mindenkori 

vezető kijelölése. (Már ameddig.) Azaz az a szenátus, amelyik anno ledöfte Julius Caesart azért, mert 

császár akart lenni, Tiberius minden erőlködése ellenére császárt csinált belőle, a köztársaságból pedig 

császárságot. Sokra nem mentek vele, Tiberius ekkor már utálta a világot, elvonult a Capri szigeten 

lévő kéjlakába és egész maradék életét fiatal gyerekek megrontásának szentelte. A helyette uralkodó 

kegyence – a testőrségének parancsnoka, Seianus – viszont rémuralmat vezetett be, de aztán túllőtt a 

célon. Amikor Tiberius ellen fordult, az leverte, mint vak a poharat. De ettől csak még jobban 

megutálta a nagypolitikát és méginkább bezárkózott a kéjlakába. Ahová magával vitte unokaöccse, 

illetve adoptált fia, Germanicus egyik fiát, Caligulát. 

 

Germanicus népszerű alak volt, nagy hadvezér, aki elkövetett egy hibát: saját szakállára 

ellátogatott Egyiptomba. A tartomány akkoriban kulcsfontosságú volt a birodalom számára, 

gyakorlatilag itt termelték Róma számára az élelmet. Lívia gyanút fogott és Germanicus 

váratlanul meghalt. 

 

Tiberius egyszer váratlan kísérletre szánta el magát: úgy csinált, mint aki meghalt, aztán figyelte, hogy 

mi történik. Caligula rögtön üzent a haverjáért, a Rómában éppen májer Macróért (aki Seianus utódja 

volt), hogy jöjjön ki Caprira. Az kijött, mindketten roppant boldogok voltak, megüzenték Rómának, 

hogy meghalt a cselszövő. Tiberiusnak ekkor lett elege, felkelt, de a fiatalok már beárazták, hogy 

meghalt, így gyorsan agyonverték. Ekkor lett Caligula a császár. Eleinte nagyon népszerű volt, 

mondjuk, Tiberius után ez nem volt nagy kunszt. Aztán váratlanul meggárgyult. (Rossz nyelvek 

szerint Lívia akarta eltenni láb alól, de már öregedett a csaj, remegett a keze, elmérte a mérget.) A 

lényeg, hogy többhetes agyláz után Caligula felépült és innentől istennek képzelte magát. Hogy 

népszerű maradjon, töméntelen cirkuszi játékot rendezett. Persze ez töméntelen pénzbe is került, de 

Caligula sem ment a szomszédba kreativitásért. A kevésbé szerencsés gazdagokat egyszerűen 

besorozta a gladiátorok közé, a vagyonukat meg megvédte. A szerencsésebbeknek engedélyezte, hogy 

fogadjanak a lóversenyeken. Az illetőknek egy dologra kellett figyelniük, hogy soha ne Caligula 

kedvenc lovát, Incitatust fogadják meg. Mindenki más vesztett, így remekül dőlt a zsé. Caligula 

később az aranytojást tojó lovat érdemei elismeréseképpen szenátorrá nevezte ki. Szóval Caligula 

tipikus képviselője volt a dilis császároknak, de ne felejtsük el, a történelmet ekkor is a szenátorok 

írták. (De nem a ló.) Aztán a szenátusnak egy idő után elege lett, elővették a jól bevált receptet és 

megdöfködték Caligulát is. Az ezután jövő felfordulásban a katonák megöltek mindenkit, aki 

Caligulához volt köthető, a remegő Claudiust úgy húzták elő egy függöny mögül, de aztán az az 

ötletük támadt, hogy legyen ez a pacák az új császár. Némileg ráfaragtak, mert Claudius ezután 

ledobta az álcát és egészen helyre egy császár lett belőle. (A szenátus nem kis bosszúságára.) Claudius 

uralma sem nélkülözte a bizarr vonásokat: fiatal kora óta köztársaságpárti volt, mégis képtelen volt 

átadni a szenátusnak a hatalmat, mert azok annyira balfékek voltak, hogy kecskeólat sem lehetett 

volna rájuk bízni, nemhogy a birodalmat. Így maradt végül muszáj-császárnak. Nősülni viszont nem 

tudott, legyen elég annyi, hogy fülig szerelmes volt feleségébe, Messalinába. Akit rajta kívül mindenki 

más tömködött. Aztán amikor rájött, akkor megsértődött és megölette. Uralkodónak való utóda nem 

született, így elfogadta Agrippina házassági közeledését, aki Nérót tolta maga előtt. Amint Claudius 

átalakította az öröklődési sorrendet, a szorgalmas Agrippina – Seneca segítségével – egyből meg is 

mérgezte. Így lett Néró a császár. Viszonylag hamar kinyílt a csipája és megüzente Senecának, hogy 



szerinte jobb lesz, ha minél hamarabb megöngyilkolja magát. Seneca értette a célzást. Jöhetett a hőn 

szeretett anya. Néró először egy komoly mérnöki csapattal megterveztette, hogyan süllyedjen el 

Agrippina hajója, de a kitartó anyacsászárné túlélte a próbálkozást. A császárt a keserű tapasztalat 

megtanította, hogy nem érdemes beleveszni a szépségbe, az egyszerűbb módszerek egyben 

hatékonyabbak is. Elküldte néhány katonáját, akik felkoncolták a mutert. Néró közben folyamatosan 

harcolt a szenátussal, folyamatosan veszítette a népszerűségét. Végül a szenátus fellázított három 

hadvezért is, hogy támadják meg Rómát, legyenek ők a császárok. Mindhárom kapott is az alkalmon, 

így lett hirtelen négy császára a birodalomnak. Néró úgy érezte, hogy ez már sportszerűtlen, és inkább 

megöngyilkolta magát. Galba volt az első hadvezér, aki Rómába érkezett, így kikiáltotta magát 

császárnak. A másik kettő úgy érezte, hogy nekik tkp mindegy, hogy ki van Rómában, ők attól még 

támadnak. Galba elkövette azt a hibát, hogy átment egy épületen, melyet már Otho emberei foglaltak 

el. Nem ért át. Othót később a harmadik érkező, Vitellius nyomta le. Túl sokáig ő sem örülhetett a 

sikernek, mert megjelent Phil Collins. Pontosabban, egy epigonja: id. Titus Vespasianus. (A korabéli 

ábrázolásokon teljesen úgy néz ki, mint a másnapos Phil Collins. Külön köszönet Tiborunak a 

meglátásért.) Az öreg érdekes csóka volt: még Néró idején lett kegyvesztett, ugyanis elaludt egy 

koncertjén. Az első sorban. Néró rögtön kinevezte hadvezérnek. A rák faszára. Valami isten háta 

mögötti rebellis nép, a zsidók lázadását kellett levernie. Az öreg elvonult, ütötte-vágta a zsidókat, 

aztán egyszer csak arra ébredt, hogy Rómának nincs méltó császára. Rajta kívül. A sereg felét odaadta 

a fiának, hogy intézze már el ezt a porfészket, a sereg másik felével meg bemasírozott Rómába és 

hazavágta Vitelliust. Nem sokkal később megjött az ifjabb Titus is, hogy mission completed, elfoglalta 

és feldúlta Jeruzsálemet, hadizsákmányként hozott némi aranyat, ezüstöt, meg valami vacak 

kőtáblákat. Ja, meg menórát, mint ahogy a győzelem emlékére állított diadalíven is látszik. 

 

Huh. Visszatértünk egy újabb kődarabhoz a Fórumon. Ha a Colosseum felőli kijáraton keresztül 

akarunk bemenni, akkor a kerítés mögött pont ezt a diadalívet fogjuk látni. Ha kispolgári módon 

valamelyik bejáraton keresztül megyünk be, akkor a diadalívet a Colosseum felőli kijáratnál találjuk, 

és ilyenkor akár meg is simogathatjuk. Feltéve, hogy nem vagyunk zsidók, mert akkor inkább rúgjunk 

bele. 

 

A két Titus stabilizálta Rómát. Itt ugyan szó sem volt családi alapú öröklődésről (az öreg Titus a 

Flaviusok családjába tartozott), de a szenátus valamiért úgy döntött, hogy nem vitatkoznak. Amikor 

az öreg meghalt, a fia vette át a stafétabotot, de az öccse, Domitianus nem győzött várni, így az ifjabb 

Titusnak csak két év adatott. 

 

Ha az épületek szempontjából haladunk, akkor az öregebb Titus kezdte el építeni a Colosseumot, de 

már nem érte meg az elkészültét. Ellenben kibővítette a fórumot egy ún. császári fórummal, benne a 

Béke templomával, ahová többek között a zsidó hadizsákmányt is rekkentette. Az ifjabb Titus a két 

éve alatt nem sokra jutott, hogy azért képben legyünk, ekkor pusztult el a Vezúv kitörése miatt 

Pompei. Domitianus nevéhez fűződik a Palatinus rendezése és a Flavius palota felépítése. Ehhez fel 

kellett töltenie az Augustus és Lívia palotái között lévő hasadékot. Ma úgy mondanánk, hogy 

foghíjbeépítést hajtott végre, nem is akármilyet. Gyakorlatilag körbeépítette a létező palotákat (ugye 

lejött: Palatino -> palota), hatalmas épületegyüttest hozva így létre. Palotájának jórészt csak az alapjai 

maradtak meg, illetve a hátsó fertályban a nimpheum. (Medence, szökőkutak, park.) Úgy általában is 

elmondhatjuk, hogy Domitianus nem ijedt meg az építkezésektől, volt is dolga épp elég. (Róma 

ekkoriban meglehetősen le volt gatyásodva.) 

Hogy még mindig képben legyünk, Domitianus volt az, aki először nyomta le a dákokat (Románia, 

ugye), illetve elég sokat vitézkedett Pannóniában. Vele összeesküvők végeztek, utóda az egyik 

összeesküvő, Nerva lett. Ő tekinthető az Antoninus dinasztia megalapítójának. Ez egy érdekes 

dinasztia volt, az utódok ugyanis nem az elődök vér szerinti fiai voltak, hanem fogadott gyerekek. 

Magyarul a császár kiszemelte az utódját, örökbe fogadta, így már nem volt akadálya, hogy fiaként 

kövesse a trónon. Nerva tekinthető az elsőnek az öt, úgynevezett jó császár közül. Öreg ember lévén 



nem sok vizet zavart, utóda Traianus lett. Ő annyiból érdekes számunkra, hogy nevéhez fűződik 

Dacia teljes leverése és tartományként a római birodalomhoz való csatolása. (Domitianus ugyan 

egyszer már leverte őket, de a pannon lázadások miatt gyorsan kötött egy számára kedvezőtlen békét 

és nem foglakozott velük tovább.) Dacia gazdag tartomány volt, bekebelezése sokat lendített a 

birodalmon, így Traianus joggal kapott egy oszlopot. (Az oszlopról azóta száműzték a szobrát, 

jelenleg Szent Péter vigyorog a tetején.) Császárhoz képest meglepő módon természetes halállal halt 

meg. Őt Hadrianus követte a trónon, meglehetősen furán: Traianus nem nevezett meg utódot, egyedül 

a felesége volt jelen a halálánál, ő pedig azt állította, hogy a haldokló császár Hadrianust akarta. 

Hmm. Gyanús. De nem volt rossz döntés. Hadrianus határozottan rendbetette a birodalom dolgait, 

öröm, béke, boldogság. Építészetileg a nevéhez fűződik az időközben porig égett Pantheon újjáépítése, 

illetve a mauzóleuma, melyre később a mai Angyalvár épült. Őt Pius követte, ismételten eseménytelen 

időszak, béke és boldogság, Pax Romana, majd egy újabb ismert név: Marcus Aurelius, a filozófus 

császár. Aki utánaszámolt, az kikövetkeztethette, hogy utóda – a fia, Commodus – már nem volt jó 

császár. Valójában egy sültbolond volt, aki Herkulesnek képzelte magát, úgy is öltözködött. (Többek 

között Nero szobrát, a Kolosszust is átformálta, hogy Herkulest ábrázolja.) Utódait inkább ne is 

emlegessük, az egyik pölö licitáláson vette meg a császárságot az elődjét meggyilkoló zsoldosoktól. 

Naná, itt a Fórumon. Viszont hamarosan megjelent Septimius Severus, aki erős kézzel rakott rendett 

és szilárdította meg a katonai hatalmat. Az ő nevéhez fűződik Mezopotámia hozzácsatolása a 

birodalomhoz, mint új tartomány. Ennek tiszteletére kapott – a fiaival együtt – egy háromnyílásos 

diadalívet, mely a mai napig is dominálja a Fórumnak a Capitolium felé eső végét. Közvetlenül ez 

előtt az oszlop előtt van a Rostra, mely egy igencsak nevezetes kődarab. 

 

De ezzel most jócskán visszaugrunk az időben. Illetve, ha már ugrálunk, akkor jegyezzük meg ezt a 

pontot, ide később vissza fogunk jönni – és folytassuk a sétánkat úgy, hogy lejöttünk a Palatinus 

dombról és elindulunk a Szent Úton (Via Sacra), méghozzá a Colosseum felől. Itt a már korábban is 

említett Titus diadalív fogad minket. Ha elnézünk a Colosseum felé, akkor egyrészt azt az utat látjuk, 

ahol naívan a kijáraton akartunk bejönni, másfelől balra a Roma, illetve Venus ikertemplomok egykori 

oszlopait. Ezeket Hadrianus kezdte építeni, Pius fejezte be, az építkezéshez felhasználták a Domus 

Aurea köveit is és ekkor vitték el innen a képbe nem illő kolosszust. Innen továbbhaladva jobbra lesz 

egy fiatalka körtemplom, Romulus temploma, melyről azt kell tudni, hogy ez nem az a Romulus. A 

domb után jobbra egy impozáns, sokboltíves épület romjait látjuk. Ez a Constantinus bazilika. 

 

Igen, már a rómaiak is építettek bazilikákat, csak némileg mást értettek alatta: oszlopokon nyugvó, 

hatalmas, olykor nyitott épületeket, melyek főleg törvényhozási, illetve kereskedelmi céllal épültek. Ez 

az épület saját korában a világ legnagyobbjai közé tartozott, a hatalmas keresztboltívek komoly 

mérnöki tudást sejtetnek. A bazilika tetejét aranylemezekkel borították be, ezek jelenleg a Szent Péter 

bazilika tetejét díszitik. (Ja, hogy időben mikor és ki is volt ez a Constantinus? Egyszer már szerepelt a 

neve az innen-onnan összehordott anyagokból készült diadalíve kapcsán. Nos, ő érdekes figura volt, a 

Diocletianus által kiagyalt tetrarchia idején kezdett kavarni, nagyjából AD300 körül, végül addig 

forgolódott, hogy egyedüli császár lett. Az ő nevéhez fűződik a kereszténység hivatalos 

engedélyezése, a birodalom súlypontjának keletre tolása, spec róla nevezték el Új Rómát 

Konstantinápolynak. (Constantinopolis, azaz Constantin városa.)) Az általa befejezett bazilika a 

Fórum legfiatalabb bazilikája. (A Fórum legfiatalabb építménye egyébként Phocas császár oszlopa, a 

VI. századból.) 

 

Innen továbbhaladva bal oldalon a Vesta szüzek házának romjai, illetve a Vesta templom látható. A 

templom kör alapú volt – a néhány megmaradt oszlop ezt jól mutatja -, középen őrizték a Szent Tüzet. 

A ház – bár méretei alapján inkább palota – falai a Palatinus dombjára kúsztak fel. (Tipikus beugrató 

kérdés: lehet-e egy Vesta szűznek gyereke? Első körben tekintsünk el Romulus és Rémus anyjától, aki 

a monda szerint szűznemzéssel esett teherbe Marstól, trükkös módon megkerülve a fogadalmát. A 

válasz igen: a Vesta szüzség nem egész életre szóló feladat volt, a megválasztottnak kötelessége volt 



ugyan elfogadni a tisztséget, de 30 év után kiléphetett, ha úgy akarta – és elkezdhette rohamléptekkel 

bepótolni, amit addig elhanyagolt. Mivel akkortájt egy 40 éves nő már eléggé banyának számított, 

kevesen éltek a lehetőséggel.) 

Közvetlenül a Vesta templom mellett találjuk Castor és Pollux templomának romjait, igen, azt, melyet 

Caligula annyira kedvelt. 

 

Tulajdonképpen itt, ezen a ponton tágul ki a tér, érünk ki a dombok közül. Szemben a Capitolium 

zárja le a kilátást, a régi levéltár épületével. (A Capitolium – más néven Campidoglio – ma már más 

korszakról szól, de egyszer oda is eljutunk.) Ha körbenézünk, láthatunk égbetörő oszlopokat, romokat 

és jobbra egy díszítetlen, tömör épületet. Ez utóbbi a Curia, a szenátus egykori gyülekezőhelye. A 

jelenlegi épület Diocletianus idejéből származik, a korábbi épületeket többször is lebontották, 

máshová helyezték, szóval elég sokat piszmogtak vele. (Eredetileg Sulla épített egyet, ezt Julius 

máshová rakta át, de aztán az meg leégett, így került be a képbe Diocletianus. Juliusról még érdemes 

megjegyezni, hogy nagyot tarolt a terepen, rengeteg épületet lebontott, de rengeteget épített is. Nála 

durvábban már csak a rendszeres tűzvészek alakították át a placcot, aztán nem csoda, hogy a régészek 

úgy bolyonganak a téren, mint vasorrú bába a mágneses viharban.) 

 

A tér bal oldalán különböző templomok oszlopai találhatók, mindenféle részletezés nélkül: Saturnus 

temploma (az első templom a Fórumon, jelenleg ez az egyik leglátványosabb rom), Vespasianus 

temploma (Nero építette, a tűzvész után), illetve a szintén Julius által gründolt Iulia bazilika. 

Bazilikából a másik oldalon sem volt hiány. Itt, ezen a téren szívbaj nélkül el lehet időzni órákig, 

tényleg minden kőnek külön történelme van, legalább 100 darab névvel nevezhető objektum 

történetét futottam át, kis híján bele is tört az agyam. És akkor még nem is beszéltünk a Fórumon 

belüli fórumokról. (Nyugi, fogok.) 

 

Mazsolázgassunk inkább. Például menjünk vissza a korábban elejtett fonalhoz, a Rostrához. A 

kifejezés eredetileg hajóorrot jelentett, de a Fórumon az ellenséges hajókról leoperált dekorációkkal 

díszítették a szónoki emelvényeket, így a név rájuk ragadt. Három Rostra is található itt. A Severius 

diadalív mellettit nevezik Rostra Caesaris-nak. Ez egy elég széles emelvény, itt általában a szónok a 

sleppjével együtt (lásd Leonyid Brezsnyev a Vörös-téren) szónokolt. Ez mögött helyezkedett el a 

Concordia templom, bár a mögött kifejezés jelen esetben necces, ugyanis eleinte a szónokok a 

templom lépcsőjén álló nagyfőnököknek szónokoltak, háttal a tömegnek. Az irány csak később fordult 

meg. Ehhez az együtteshez kötődik Cicero karrierje. Amikor szenátornak jelölték, Cicero itt, a Rostrán 

jelentette be, hogy az ellenjelöltje hazaáruló. Ezt akkoriban igen komolyan vették, na meg a hülye is 

látta, hogy Ciceró igencsak érdekelt a pacák likvidálásában, szóval a rákövetkező per meglehetősen 

nagy közfigyelemnek örvendett. Maga a per a Concordia templomban folyt, Cicero ékesszólása 

győzött. A nagy szónok egyszer még visszatért a térre, igaz, akkor már egy másik Rostrán volt 

jelenése. (Julius Caesar ugyanis módszeresen irtott mindent, ami a népeket a köztársaságra 

emlékeztette, így a Rostrát áthelyeztette a tér másik oldalára. Ez lett a Rostra Divi Julii.) Az is tény, 

hogy ekkor Cicero már csak részleteiben jelent meg, ugyanis csak a levágott fejét és kezét állították ki. 

Szenátorként részt vett abban az összeesküvésben, melynek során Caesart ledöfték. Marcus Antonius 

pedig itt, ugyanezen a Rostrán, mondott egy nagy hatású beszédet, melyben megfogadta, hogy 

megbosszulja a főnök halálát. Nagyon jó rábeszélőképessége lehetett, mert nem sokkal később 65 

szenátor öngyilkolta meg magát, ugyanazzal a késsel, amellyel Caesart kezelték. Cicero nem volt 

köztük, sőt, ravasz rókaként kibékült Julius utódjával, Octavianusszal, Antonius szövetségesével, de 

mindez kevés volt. Mivel korábban lelkesen – és nagy hatásfokkal – szónokolt és írt a nagy Márkus 

ellen, így az tüneti kezelésként eltávolította róla a fejét, amellyel beszélt és a kezét, amellyel írt. És még 

mindig ez a Rostra: ez mögött állt Caesar halotti máglyája és ennek a máglyának a helyén építtetett 

Augustus egy templomot, Aedes Divi Iulii néven. (Nem keverendő össze az Antoninus és Faustina 

templommal, mely közel van és egészen egyben fennmaradt.) 

 



Az ígéret szép szó, én meg betartásban különösen jó vagyok, szóval jöjjenek a császári fórumok (Fori 

Imperiali). Ez egész pontosan 5 fórumot, azaz 5 uralkodót jelent: Julius, Augustus, Vespasianus, 

Nerva és Traianus. 

 

Nos, a császári fórumok sorát Julius kezdte (ki más?), aki hispániai helytartóskodása alatt akkora 

vagyont kalapozott össze, hogy megengedhette magának a saját fórumot. Ezt eredetileg a 

politikacsinálóknak szánták, politizálási céllal, mondhatni moderált fórum volt. (Bocs.) Caesar már 

nem érte meg a befejezését, mint annyi mást, ezt is Augustus zárta le, hozzáépítve a saját fórumát. 

Julius fóruma a Curia és az Aemilia bazilika mellett kapcsolódott a Fórumhoz. Sorban a következő 

Vespasianus volt, aki teljesen zárt fórumot épített, ezt nevezik a Béke fórumának is. Domitianus, a fia 

következett, aki tulajdonképpen egy előszobával kötötte össze a fórumokat. Befejezni nem tudta a 

művét, így azt az utódjáról, Nerváról nevezték el. Végül Trajanus épített egy impozáns fórumot, 

templommal, bevásárlóközponttal az északi oldalon. Jelenleg csak ez az utóbbi látogatható 

valamelyest, ugyanis Mussolini kidobta ezt a sok flancos régiséget a fenébe és ezen a területen 

vezettette keresztül a római imperializmus négysávos sugárútját. 

 

Nos, körülbelül ennyit szerettem volna elmesélni Nejnek, amikor majd térképekkel, papírokkal 

bejárjuk a romokat. A nyomorult eső miatt ebből csak egy gyors és nedves rohanás lett. 

 

 

Reggeli közben variálás az esővel. Vasárnap délelőttre 20%, délutánra 40% valószínűséggel igérik, ami 

nem is olyan rossz, tekintve, hogy tegnap még 60% felett volt a mára jósolt érték. Sőt, süt a nap! Ha 

nem kezdtünk volna időhöz kötött helyen, akkor reggeli után simán kiültem volna az erkélyre 

napozni + szivar + kávé. Viszont estére 70% felett mondják, sőt, villámlás, mennydörgés is szerepel a 

repertoárban. Hétfőre pedig egész napra 90%-ot kaptunk, igaz, vihar nélkül. Na, most mi legyen? 

Mondanom sem kell, mind a két napon elég magas a szabadban tartózkodás tervezett aránya. És lóg 

még az éjszakai séta befejezése. Nej amellett kardoskodott, hogy vihar ide vagy oda, menjünk ma este. 

Ha jó lesz, akkor jó lesz. Ha rossz lesz, akkor meg tudjuk ismételni hétfőn. Hátha akkor még rosszabb 

lesz. Mindegy, majd meglátjuk. Áprilisban úgysem lehet fél napra előre tervezni. 

Viszont ha ma megyünk vissza este, akkor megint kell egy napi bérlet. 

 

A reggelihez folyadék: Chianti. Ezen kívül csak tej volt a hűtőben, de annyira azért csak nem 

büntetem magam. Remélem az öreg faszi is felkelt korán és csuklott, mint a colostok. 

 

Ja, hogy miért a korai ébredés? Meg akartuk nézni a Porta Portese piacot, az meg – információim 

szerint – csak vasárnap délelőtt él. (A másik meglátogatandó piac, a Campo de Fiori meg minden más 

napon, csak vasárnap nem. Írtam már, mekkora kihívás volt tervezgetni?) 

 

Újabb brutál erős eszpresszó a sarki reggelizőben. Az a fajta, melyet csak centi vastag falú tégelyben 

mernek felszolgálni, mert egyébként szétmarná a poharat. Ezután kezdtem el látni. 

Még benéztünk a boltba, egyrészt tesztelni, hogy vasárnap is nyitva van-e, másrészt akkora 

ásványhízhiányunk volt, hogy azt el se tudom mondani. Bedobtunk egy üveggel a kosárba, később 

viszont otthagytam a kosarat a földön. Böszme hosszú sor, egy pénztár, beleszarós, lusta pénztárossal. 

Ennyire azért nem értünk rá. Ismét víz nélkül maradtunk. 

 

Utána 3-as villamossal busszal elmentünk a piacig. Olyan lengyelpiac érzést vártam, és ez teljesen be 

is jött. Brutál hosszú utca és tényleg mindent lehet kapni. Majdnem azt írtam, hogy majdnem minden 

szent szart, de biztos vagyok benne, hogy az is volt. Vagy egy órát bolyongtunk, aztán amikor egy 

kanyar után megláttuk, hogy még mindig nem látjuk a piac végét, akkor visszafordultunk. A 



látogatást mindemellett nem minősíteném sikertelennek, mindenkinek megvettük a megfelelően 

bizarr, idióta ajándékot. (Talán a lányomnak szánt nepáli szoknyanadrág lógott ki a sorból, az nem 

volt annyira idióta.) 

Itt – kerül, amibe kerül (3€) – vettem egy kólát, mert már ráncosodott a bőröm. 

 

Innen nekivágtunk gyalog a Trastevere-nek. Utólag azt kell mondjam, ezt is elböktük. A szigetnél 

ugyanis átmentünk a túlpartra és onnan sétáltunk tovább az Angyalvárig, pedig mehettünk volna a 

bal parton is, a kis utcákban. Nem mintha az egykori zsidónegyed szűk utcái ellen bármilyen 

kifogásom lett volna, de később este is ugyanarra mentünk, így a jobb part kétszer lett meg, a bal meg 

egyszer sem, miközben az ízelítő, amit a rövid Trastevere-i sétán kaptunk, szintén figyelemreméltó 

volt. Itt láttunk először intelligens kocsmát, egy Art Book Cafe-t. Átlagos presszó, üdítővel, kávéval, 

szeszekkel – csak éppen a falon mindenhol könyvespolcok. Könyvekkel, melyeket le lehet emelni és 

az italok fogyasztása közben elmélyedni bennük. Elképzeltem nálunk: tele lenne a polc Fejős Évával, 

Frei Tamással és azzal a csomó, könyvnek látszó valamikkel, melyeket annyira hírdetnek manapság. 

 

Nem sokkal a híd előtt megláttam egy nagyon keskeny, mondhatni vadromantikus sikátort. Egyből 

felcsillant a szemem, de aztán kihajolt egy nő az első emeleten és kiborított egy vödör folyadékot a fél 

méter széles utcára. Hmm, ide talán mégsem megyünk be. Túl sok a romantika. 

 

A szigeten nem töltöttünk túl sok időt, éppenhogy csak mintát vettünk a hangulatból. A Ponte 

Fabricio hídnál vertünk rövid tábort. Ez Róma legöregebb hídja, és ehhez képest nem is tartja magát 

rosszul. 

 

Rég esett már szó altesti dolgokról. Rómában őrült jó csavarogni, de figyelj rá, hogy ne kelljen 

elmenned vécére. Nincs. Elméletileg egy rendelet alapján minden étterem, presszó egyben nyilvános 

vécének is számítana, de ha csak úgy bemész, simán kidobnak. Nej kipróbálta, szóval tesztelve. Még a 

jól bevált Mekdöncik sem működnek. Nekünk éppen szerencsénk volt, mert a Culture Week miatt 

simán bementünk ingyen a múzeumokba, de mi van akkor, ha ez is fizetős? Vagy minden alkalommal 

inni kell egy kávét? 

Aztán zsidónegyed, kis utcák. 

Szóltam Nejnek, hogy készüljön rá, keresztülmegyünk egy téren, mely Róma legrégibb piaca (Campo 

de Fiori), de ma éppen nem lesz ott senki, mert a vasárnap szünnap. Ehhez képest a tér zsúfolásig tele 

volt árussal és portékával. Szóval nem tudom, honnan terjedt el az információ, de nem valós. Meg is 

csócsáltuk rendesen a pultokat, elhűltünk a rengeteg fajta szárított paradicsomtól (habár számítottam 

rá, mert készültem a piacból is), Nejt többször is fel kellett mosni az olajak, illetve az olajban áztatott 

fűszerek megpillantása után, szóval jó szórakozás volt. 

Angyalvár. Amíg kivártuk a félórás sort, elmondtam a kötelező köröket: valamikor Hadrianus építette 

magának és a családjának mauzóleumként, később átalakították erőddé, még később az egyház nyúlta 

le. Ide menekítették a pápákat, ha égett a talpuk alatt a talaj.  

 

Kihasználom az alkalmat és felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a neten is elharapódzó 

tévedéssel ellentétben a Da Vinci Kód nem itt és a Vatikánban játszódik, hanem a Louvre-ban és 

Angliában. Amivel összekeverik, az az Angyalok És Démonok című könyv, ugyanattól a 

szerzőtől. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

(Mielőtt rosszra gondolnál, nem olvastam a könyvet, hanem kigugliztam.) 

 

Ha már Angyalvár, akkor essen szó arról az angyalról is, akiről az épület a nevét kapta. Rómában 

éppen egy makacs pestisjárvány pusztított. Egyik nap I. Gergely pápa megpillantotta Mihály 

arkangyalt az épület tetején, amint elteszi a kardját. Ebből tudta a pápa, hogy hamarosan vége az 

isteni büntetésnek, aminthogy hamarosan tényleg vége is lett. Ennek köszönhető a tetőn álló, kardját 

elrakó angyal szobra, illetve a torony első emeletén egy másik csodálatos szobor, mely szintúgy 



Mihály arkangyalt ábrázolja. A szobrot Raffaello követte el, és ha éppen ráérsz, vagy fáradt vagy, 

nyugodtan üljél le egy padra és nézegesd. Kecses, légies, mégis erőt sugall. (Tudtad, hogy Mihály 

arkangyal egyébként milyen magas szinten játszik a hierarchiában? Ő Isten seregének - köztük az 

arkangyaloknak - is a vezére, azaz gyakorlatilag Isten után az első a sorban.) 

 

Éppen volt egy Psyche és Amor kiállítás az egyik teremben, aztán gyorsnézéssel megnéztünk egy 

fegyverkiállítást is. 

 

A sztorit nem mesélem el, akit érdekel, olvassa el a wikipédián. Mindenesetre a kiállítás érdekes 

élmény volt: termenként mesélték el a történetet, minden teremben a történet ugyanazon elemét 

ábrázoló festmények voltak, más és más festők elbeszélésében. Őszintén szólva pont az 

Angyalvárban nem számítottam annyi kukira, mint amennyi az Ámor leleplezését ábrázoló 

szobában vigyorgott a szemlélődőkre. 

 

Valamit viszont határozottan elrontottunk, nem találtuk meg azt a járatot, mely Hadrianus sírhelyére 

vitt volna, sőt, utólag megnézve, mi mindent kellett volna még látnunk, határozottan elszomorodtam. 

Azzal vígasztalom magamat, hogy így legalább gyűlnek azok a dolgok, melyekért egyszer majd vissza 

kell még mennünk. 

 

A teraszra azért felmentünk, a kilátás tényleg szép. Viszont ekkor kezdett el megint esni az eső – igen, 

az, amelyiknek csak 40%-ot jósoltak – így nem maradtunk sokáig. A tetőteraszra egyébként egy 

nagyon szűk, egyszemélyes csigalépcső vezet fel. Egy csomó agyhalott ezen a lépcsőn próbál meg 

lemenni is, nem kis felfordulást okozva. (Visszatolatások, falnak tapadások, test-test elleni harc.) Fent 

az ajtón méretes behajtani tilos jelölés, meg egy nyíl, amelyik a rendes lejáratra, egy másik 

csigalépőcsőre mutat. De aki csakazértis a feljáraton akar lemenni, az két vacak táblától nem hátrál 

meg. 

 

Mire leértünk, már masszívan szemetelt az eső, az árusok pedig lecserélték a bóvlikat esernyőre. Azt 

kell mondjam, Róma kegyetlenül bünteti azokat, akiknek nincsen esernyőjük. Abban a pillanatban, 

ahogy elkezd cseperegni az eső, az összes indiai pánikszerűen összecsomagolja mindazt a szart, amit 

árul, majd a turistákat is felborogatva rohannak el a legközelebbi elosztóközpontba esernyőt vételezni. 

Pár perccel később már ugyanazzal a kegyetlen vehemenciával árulják az ernyőket, mint ahogy 

korábban a napszemüvegeket. Mi pedig különösen ideális célpontok voltunk, hiszen nem elég, hogy 

dobogósok voltunk a ‘turistának látszani’ versenyben, de még esernyőnk sem volt. Azzal az 

aprósággal meg egyáltalán nem foglalkoztak, hogy mindketten esőkabátot viseltünk, ráadásul nem is 

esett olyan nagyon az eső, azaz még csak a kapucnit sem kellett felhajtanunk, elég volt a sapka. És 

nem, egyáltalán nem kegyelmeztek. Végül már letértünk a klasszikus turista útvonalakról és 

belevetettük magunkat az ismeretlen kis utcákba. Itt szúrtam ki egy hangulatos, keskeny sikátort, 

beléptünk – és az első kapualjból elénk lépett egy indiai, aki mindenáron esernyőt akart ránktukmálni. 

- A legközelebbinek feldugom a seggébe az összes ernyőjét! – dohogtam Nejnek. 

- Oké. Utána viszont ne felejtsd el kinyitni – helyeselt a drága. 

Csak, hogy tisztában legyél a nagyságrendekkel: a bóvliesernyő, melyet ilyen erőszakosan tukmálnak, 

olcsóbb, mint az a kóla, melyet reggel a piacon vettem. A hangulatrombolás, az idegesség, melyet az 

árusokkal folytatott makacs közelharc okoz, nagyságrendekkel nagyobb kárt okoz. 

De nem csak ez az egy veszélye van az esőnek. A másik katasztrófa a turista – mármint az, akinek 

_van_ esernyője. A legtöbbje képtelen felfogni, hogy tömegben van, esernyővel. Ugyanúgy 

megtorpannak, forgolódnak, gesztikulálnak, mintha nem lenne semmi sem a kezükben. Az expertek 

még pörgetik is, miközben az, akit nem véd meg a saját esernyője, nem győz hajolgatni a szemkibökő, 

fülkiszúrós manőverek elől. Az egyik simán betolta az ernyője kilógó fémvázát a gallérom mögé és 

csak akkor nyögött ki egy halvány sorry-t, amikor eszelős tekintetet vetettem rá. 

 



Nem is sétáltunk sokáig, a Navona tér előtt nem sokkal vettünk egy éles jobbkanyart és elindultunk 

haza. Kicsit fura, hogy éjszaka is a Navona tér előtt fordultunk vissza (csak a másik oldalról), meg 

most is – de így legalább lesz értelme az újabb éjszakai sétának. 

 

Argentina szálló, Sacra Area, azaz Szent Tér. Egy csomószor elmentünk mellette – végülis itt volt a 

végállomása annak a villamosnak, amellyel legtöbbször jártunk – de mindig rohantunk, mindig csak 

célozgattam Nejnek, hogy itt majd mesélek neki valamit. Most végre ráértünk, megkerestük a 

megfelelő pozíciót, így hát meséltem. 

Például azt, hogy nem értem, miért van annyira alulreprezentálva Julius Caesar a városban. Végülis 

amekkora ember volt, simán megérdemelte volna, hogy róla szóljon a város, de legalábbis meg legyen 

jelölve valami nagy piros kereszttel, hogy emberek, itt, ezen a ponton állt az a templom, ahol az a 

bizonyos döfkölődés történt március idusán. Ehelyett... amikor a tervezés során szagot fogtam, hogy 

az eset nem is a Fórumon történt, akkor csak hosszas nyomozással találtam némi támpontot, miszerint 

itt. És azok sem voltak teljesen egyértelmű infók. A Sacra Area egyébként attól szent, hogy anno itt 

négy templom állt, három kisebb és egy nagyobb, mely utóbbi manapság azért nem látszik, mert a 

romjaira épült többek között az Argentina szinház. Ebben a nagy templomban tanácskozott 

rendszeresen a szenátus és itt orgyilkolták meg Juliust. Később az épület elpusztult, aztán 

szennyvízcsatorna épült a helyén – de ettől egy normális táblát megérdemelne a sztori. Tábla ugyan 

van, hosszan értekeznek a templomokról – és a szövegben van eldugva egy félsoros megjegyzés arra 

vonatkozóan, hogy miért nem ez volt Caesar kedvenc helye. (Megjegyzem, egyébként a történetet sem 

teljesen értem. Julius Caesar nagy formátumú ember volt, ha a birodalom érdeke úgy hozta, még 

Rómával is szembefordult, olyan ember volt, aki tűzön-vízen keresztül megvalósította az akaratát, 

még ha az egész világgal is kellett megharcolnia érte – és nem bírta összehozni, hogy a köztársaságból 

diktatúrát csináljon. Nézzük meg a történelmet, azóta hány, meg hány embernek jött ez össze: 

Augustusnak is sikerült, Tiberiusnak is, pedig nem is igazán akarta, Claudius hasonlóképpen, meglett 

Napoleonnak is, Hitlernek is, sőt, még Orbán Viktornak is... és akkor pont az isteni Juliusnak nem?) 

 

Félig-meddig ide kapcsolódik egy tegnapi beszélgetés. Felvetettem, hogy vajon mi motiválhatta 

annyira az embereket, hogy római császárok legyenek? Hiszen az időszak tele van pár hónapig 

uralkodó császárokkal, volt olyan, hogy egy 4 éves időtartam már igencsak komoly teljesítménynek 

számított. És persze nem úgy lett vége, hogy megköszönték az eddigi teljesítményt. Nej szerint 

mindegyik úgy képzelte, hogy majd ő, ő lesz az, akinek sikerül kitörnie a körből. Szerintem meg 

egyszerűen csak idióták voltak és nem gondoltak bele a jövőbe. 

 

Kavarások a bolttal. A Radio tértől nem messze volt egy nagy bevásárlóközpont, benéztünk.  

 

Ez egy ilyen környék. A Marconi sugárút elején van a Radio tér, aztán sorra a keresztutcák: 

Enrico Fermi, Alberto Einstein, illetve Tommaso Edison tér. 

 

Volt minden, de egy kicsit drágábban, mint a háztömbünk melletti utcában, így végül csak egy üveg 

szicíliai shyrazt vettünk, meg némi ajándék sajtot. Még jó egy kilométer a szállás, ne cipekedjünk már 

feleslegesen. 

 

Aha. Csak éppen a házunk melletti bolt bezárt. Oké, tudom, vasárnap, de reggel, amikor még nyitva 

volt, direkt megnéztük és azt láttuk, hogy este nyolckor zár. Ott álltunk, délután ötkor, egy 

érthetetlenül lehúzott redőnyű bolt előtt. Oké, egy kicsit megrugdostam a redőnyt, de ettől még nem 

lett jobb. Menjünk vissza az előző boltba? Messze is volt, és a kiesett idő is nagyon hiányozna az esti 

csavargás előtti csendespihenőből. Ha viszont nem megyünk boltba, hiányozni fog nagyon a frizzante 

(ekkor már nagyon rá voltunk indulva), az _ásványvíz_, és persze nem lesz holnapi reggeli sem, azaz 

kelhetünk korán, mehetünk boltba. Ekkor villant be mentőötletként, hogy a szomszéd utca elején volt 

egy tábla, miszerint InterSpar van sej a miutcánkban. Igaz, a házszám 160-as, de talán nem lesz olyan 



messze, mint a Radio tér. Hát, nem lett. Az olaszok igen viccesen számozzák a házakat, minden 

lépcsőház külön számot kapott. Két méterenként ugrott a számláló, azaz 1 házszám/méter sebeséggel 

haladtunk. Viszonylag hamar sikerült megtennünk a 160 métert – és tényleg ott volt egy bazi nagy 

Spar. Meg voltunk mentve. Igaz, 1,6 eurós frizzante helyett csak 3 eurós volt, de holnapig csak 

kihúzzuk egy üveggel. (Kész röhej. Itt van mellettünk egy bolt, hihetetlen olcsón kapni kellemes, üdítő 

hatású bort – és nem, nem tudunk venni. Első nap a biztonság kedvéért csak egy üveggel vettünk, a 

második nap megszivatott minket a nyitvatartás, marad a harmadik nap, mert ugye utolsó napon már 

nem nagyon lehet duhajkodni. Csakhogy... hiába olcsó és finom, de egy nap nem lehet bepótolni 3 nap 

forgalmát, mert nem berúgni jöttünk, hanem vidámkodni.) De aztán a Spar gyorsan feldobta a 

kedélyemet, megláttam a polcon egy üveg 2011-es Bozsolét, viszonylag szolíd áron (6€), gondolkodás 

nélkül bedobtam a kosárba, de még az arcomra is akkora vigyor ült, hogy külön sort kellett nyitni neki 

a kasszánál. Ember, odahaza legjobb esetben is csak 2-3 éves bozsolékat látni, meglehetősen drágán  – 

márpedig ez a bor annál jobb, minél fiatalabb. 

 

Aztán utánanéztem és örömmel tapasztaltam, hogy az emlékeimhez képest javult a helyzet. 

Némi keresgélés után találtam is valami hasonlót, az ára sem vészes. 

 

Hosszú csendespihenő, utána fél kilenckor irány a város. Legnagyobb megdöbbenésünkre nemhogy 

eső, de még felhő sem volt. Hol van a beígért égzengés? (Nem mintha annyira hiányzott volna.) 

 

Ejtsünk egy szót a Ray-ban meglehetősen aggresszív kampányáról is. Aggresszív alatt azt értem, hogy 

Rómában körülbelül 20 méterenként belefutottunk a mostani, 75. évfordulós kampányának 

plakátjaiba, melyek – mondjuk úgy – meglehetősen polgárpukkasztóra sikerültek. Engem nem zavar, 

a bennem lakó polgárt igencsak nehéz pukkasztani, inkább logikailag tartom marhaságnak a 

sorozatot. Valami kellemetlen, extrém helyzet, némi homoerotikával fűszerezve, majd nagy betűkkel 

az üzenet: NEVER HIDE!, azaz NE REJTŐZKÖDJ! Biztos, hogy nem csak én vagyok ilyen Monty 

Python logikával megáldott, aki kapásból rávágja: MERT AKKOR KÖNNYEBBEN ELTALÁLUNK! 

Persze, lehet, hogy ez a cél. Mint látható, én is róluk írok, tehát sikerült megragadniuk a figyelmemet. 

 

A Via Sacrá-nál szálltunk le, majd ismét keresztülvágtunk a zsidó negyeden, bár odafigyeltem rá, 

hogy lehetőleg ne ugyanazon kis utcák kövét tapodjuk. Ettől még a piac terét eltaláltuk, de most már 

tényleg üres volt. Így vettük észre Giordano Bruno szobrát is, mely délután teljesen elveszett az 

árusok között. Eszembe is jutott az apropó: azért van itt a szobor, mert 1600 körül itt égették meg 

eretnekként.  

 

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de nekem mindig is az értelmetlen áldozat jut róla eszembe. 

Mert mit nyert azzal, hogy keménykedett? Jól kivégezték, fiatalon. Lett belőle forradalom? Nem. 

Elég lett volna csak annyit mondania a papoknak, hogy basszátok meg, legyen úgy, ahogy 

mondjátok... aztán hazamenni és gondolkodni tovább a világ folyásán. Nem hiszem, hogy a kor 

gondolkodói ne tudták volna, hogy a máglya árnyékában nem saját jókedvéből vonta vissza a 

tanait. 

 

Továbbhaladtunk egy újabb kis utcába, egy annyira kicsibe, hogy világítás is alig volt. Itt találtunk egy 

aprócska szobrászműhelyt. Fülek a földön, orrok a polcon, félig kész fej a munkaasztalon, lemezjátszó 

a sarokban. 

 

Megint elsétáltunk az Angyalvárig. Fura volt látni, így, tömeg nélkül. Itt megint elkövettem egy 

hülyeséget. Habár beterveztem, de egyszerűen kiesett a fejemből, hogy el akartunk sétálni a Szent 

Péter térre is. Ehelyett elindultunk a délutáni úton és ta-dam, végre beléptünk a Navona térre. Ez egy 

akkora tér, hogy elhibázni sokkal nehezebb, mint megtalálni. Valamikor ez is versenypálya volt, egy 

időben még vízzel is elárasztották és tengeri csatákat játszottak rajta. Szóval nem kicsi. De nem csak 



erről híres: ez a tér – és a környéke – Róma éjszakai központja. Sétálsz a néptelen, kihalt utcákban, 

aztán csak zsongást hallasz, elindulsz a tompa zaj felé, hirtelen emberekkel, teraszokkal telnek meg a 

kis utcák, aztán kiérsz a térre, ahol tömeg vándorol le és föl, gitáros játszik az éttermek mellett és az 

indiaiak tömegesével lődözik fel azt a világító szart a levegőbe.  

 

Ez egyébként egy nemzetközi maffia. Mi egy hónapon belül voltunk Barcelonában, Londonban, 

Párizsban és most Rómában, a lézerpointer és ez a világító csúzli mindenhol elárasztotta a 

köztereket. Róma annyiból más, hogy itt sokkal aggresszívebbek az árusok. 

 

Egy kis közön mentünk tovább a Pantheon felé. A közben kártyavető vajákosok próbálták utolérni 

Numa Pompilius teljesítményét. Az egyik pokróc mellett éles hangzavar, vitatkozás vonta oda a 

közönség figyelmét. Egy dűlöngélő pasi állt a jósnő előtt és halkan osztotta. A jósnő nehezen bírta a 

kritikát, egyre hangosabban ordítozott, végül felpattant és elrohant a közeli rendőrbódéhoz, hogy őt 

most inzultálják. 

 

Álljunk meg itt egy pillanatra és képzeljük el, hogyan mehetett a párbeszéd: 

 

- Biztos úr, odajött hozzám egy kellemetlen alak, belémkötött és félek, hogy meg fog támadni! 

Távolítsák el! 

- Mit is csinált maga, hölgyem, ott a sarkon? 

- Jósoltam. 

- Szóval Ön jósnő? 

- Igen. 

- És attól fél, hogy meg fogják támadni? 

- Igen! 

 

Jelentőségteljes hallgatás. 

 

- De ha Ön jósnő, akkor nem kellene tudnia, hogy valóban meg fogják-e támadni, vagy sem? 

- Értse meg, meg akartak támadni! 

- De akkor meg fogják, vagy sem? 

- Honnan tudjam? 

- Hát, Ön a jósnő! 

- Jaj, hát meg fog támadni, persze! 

- De ha Ön itt van, akkor nem fogja megtámadni. 

- Ha visszamegyek, megtámad! Vezettesse el! 

- De mi értelme van elvezettetnem, ha Ön azt állítja, hogy úgyis meg fogja támadni? 

- De akkor nem fog! 

- Maga, mint jósnő, éppen most mondta, hogy meg fogja. Döntse már el, mi lesz! 

- Jaj istenem, hát nem fog! 

- Akkor viszont miért rabolja az időmet? 

 

Séta tovább. 

A Pantheon ugyanolyan jó volt, mint tegnap este. És ezt csinálja már kétezer éve. 

 

Habár nem esett szorosan útba, de Nej nem tiltakozott ellene, hogy kerüljünk egyet a Trevi kút felé. 

Nyilván ücsörögtünk megint egy darabot. Nej a harmóniában gyönyörködött, én meg a mérnöki 

teljesítményben. Hogy még a legeldugottabb sarkokban is aprólékosan kidolgozták a kövek formáját, 

úgy, hogy még a legjelentéktelenebb, középről nem is látható vízcsorgás is látványosan repüljön ki a 

levegőbe, látványos placcsanással landoljon az alatta lévő kövön, majd hasonlóképpen produkálja 

magát a következő szintesésnél. Ügyes. 



Mondják, ha szertartásosan – hátra fordulva, váll fölött – beledobsz egy pénzdarabot a kútba, akkor 

bebiztosítod, hogy egyszer még visszakerülj oda. 

Láttam Nejen, hogy nagyon bejött neki a kút, megkérdeztem, miért nem dob bele egy egycentest? 

- Mióta hiszel te a babonákban? – nézett rám megütközve. 

- Kicsim, akkor te nem ismered a babonák természetét. A babona az, amikor kiszögelsz egy nyúllábat 

az ajtófélfára és megnyugodsz, hogy innentől elkerül a rontás. Ez a kút, itt, nem babona. Amikor 

bedobod a pénzt, akkor megigéred a kútnak, hogy egyszer még meg fogod látogatni. Nem a kút fog 

visszahozni ide, már hogyan is lenne képes rá? Te fogod betartani az igéretedet, hiszen felelős ember 

vagy, nem akarod megbántani. 

Már repült is az egycentes. 

 

Innen némi kavircolással kisétáltunk a Venezia térre, megnézni II. Victor Emmanuel emlékművét, a 

Vittoriano-t. Őszintén szólva, nem is tudtuk volna nem megnézni. Hááát... impozáns. Illetve nagy. 

Nagyon. Ha valahol kintebb lenne, nem is lenne baj, de ez, itt, akkora, hogy elnyom mindent. Pedig 

nem akárhol van: lezárja a Fórumot, eltörpíti a Capitoliumot, Trajanus oszlopa csak hüppög mellette, 

a Venezia tér palotái pedig mintha ott sem lennének. Csak ez a böhöm nagy emlékmű. 

 

Biztos vagyok benne, hogy ezt mindenki tudja, de azért legyen itt is nyoma. II Victor Emmanuel 

szárd-piemonti király volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy a nemzetek kialakulásának idején (XIX. 

század második fele) rengeteg diplomáciai ügyeskedéssel, olykor háborúkkal, de egyesítette az 

olasz fejedelemségeket, így ő lett Itália első királya. Még azt a bravúrt is sikerült keresztülvinnie, 

hogy miután leverte a pápai államot és végett vetett a katolikus egyház oly hosszú ideje tartó 

dominanciájának – mely tettéért a pápa kiátkozta -, nos élete végére nem csak az országot 

stabilizálta, hanem sikerült kibékülnie a pápával is, aki visszavonta az átkot. 

 

Elsétáltunk mellette, fel a Campidoglió térre. Végre megnézhettük úgy is, hogy nem takarták el a 

turisták. Tetszett. Jó volt a lépcső, jó volt, hogy ahogy haladtunk felfelé rajta, úgy láttunk egyre többet 

és többet a térből. Nem is nézegettünk másfelé, a kivégzősziklákat is csak lefelé bámultuk meg. (Az a 

római nő avatta fel, akit azért dobtak le róla, mert felvezette a szabin harcosokat a dombra.) A tér 

közepén álló szobor élete sem volt egyszerű, amikor megtalálták, azt hitték, hogy I. Constantinust 

ábrázolja. Kitették a térre és csak később jöttek rá, hogy valójában Marcus Aureliust kapták helyette. 

De ekkor már maradt. Illetve nem teljesen, a jelenlegi egy másolat, az igazi – legalábbis a wikipedia 

szerint – a Palazzo dei Conservatori múzeumában van. A teret egyébként Michelangelo tervezte, de 

nem ő építette meg. (Nehéz is lett volna, hiszen jó 100 évig épült.) 

 

Visszasétáltunk a Venezia térre és megint választanunk kellett a bika két szarva közül. Nagyjából 

éjfélre járt az idő. Ha megkeressük a téren a 170-es busz megállóját, akkor az utolsóval haza tudunk 

menni és pont a házunk előtt tesz le. Ha elmegyünk megnézni Traianus oszlopát, akkor már csak az 

marad, hogy elsétálunk utána a Colosseumhoz, onnan metró, majd jó húsz perc séta a lakásig. Végül a 

lustadisznó változat mellett döntöttünk. (Bocs, Traianus, így jártál.) Különösen örültünk, amikor a 

megállóban észrevettük, hogy van elektromos menetrend is, mely mutatja, hogy hány perc van még a 

busz érkezéséig. Volt tíz percünk, így kényelembe helyeztük magunkat. Nem sokáig élveztük a 

nyugalmat, a kijelző ugyanis nemes egyszerűséggel meghülyült. Először elkezdett felfelé kúszni a 

várható érkezési idő – ez napközben még érthető is lett volna, dugóba került a busz, dehát most éjfél 

volt – később pedig egyszerűen eltűnt a listáról. A biztonság kedvéért alaposan megnéztem, tényleg jó 

buszmegállóban állunk-e, de stimmelt. Vártunk vagy öt percet, hátha előkerül a busz a Bermuda 

háromszögből, és tényleg, megint megjelent a listán. Ismét tíz percről indulva. Ez már nekünk is sok 

volt, felszálltunk az első bejövő buszra és elutaztunk a Colosseumig. Útközben Trajanus oszlopáról a 

pápa szobra átkokat szórt ránk és teljesen igaza is volt, hiszen ebben a felállásban tényleg 

elsétálhattunk volna meglátogatni, csak a nagy variálásban ez az opció valahogy feledésbe merült. 

Újabb ok, amiért vissza kell menni. 



 

Metró, séta, terasz, szivar, hangjegyzetek. Örömmel konstatáltam, hogy a beígért 70%-os 

felhőszakadásból semmi sem lett, ráadásul végre nem kellett az ágyba sietni, hiszen holnapra már 

csak félnapnyi program maradt. Ráérünk végre aludni egy jót. 

 

 

Reggel időjárás. 90%-os valószínűséggel eső, délután ugyanekkorával égszakadás, földindulás. Ehhez 

képest, az ablakon kitekintve megint ezerrel sütött a nap, és mivel ma már nem rohantunk sehová, a 

reggeli után ki is ültem a teraszra szivarkávézni. Elinduláskor persze magunkra kaptuk az esőkabátot, 

könnyű ruhánk meg nem volt, szóval izzadtunk, mint a ló. Nem is bírtam sokáig, végül egy szál 

ingben nyomtam végig az egész napot. Még így is melegem volt. 

De, tekintve, hogy a kiszemelt célpontok viszonylag messze voltak egymástól, az időjárásba meg – 

ugye, 90% – bármikor belerondíthatott az eső, így ezen a napon is vettünk egy napi bérletet. Igen, én is 

éreztem a helyzet fonákságát, egy három napos bérlettel szemmel láthatóan jobban jártunk volna, de 

az ember mindig utólag okosabb. 

 

Útközben láttam egy felül nyitott turistabuszt, oldalán felírat: Roma – Christana Experience. Akár a 

nap mottója is lehetne. 

Igen, ma és holnap a kereszténység lesz soron. 

 

Először rögtön a szállásunktól nem messze lévő bazilikával kezdtünk. De mielőtt belevágnék, 

szeretnék letisztázni néhány dolgot. 

 

Két templomtípust szoktam megkülönböztetni. A két típus között óriási a különbség: az egyikben 

elmélkedni tudsz Jézus tanításairól, a másikban csodálni tudod Jézus dicsőségét. Nejnek is, nekem is 

az előbbi tipus jön be inkább. Ha a templom túldekorált (és szinte mindegy, hogy ízléstelenül – lsd. 

nápolyi dóm – vagy ízlésesen – lsd. Szent Péter bazilika), akkor az már egyfajta hivalkodás. Sokkal 

jobban bejönnek az egyszerű, az arányokkal és a különböző kövek párosításával operáló templomok, 

kezdve a Monfalcone-i vakolatlan belsejű templomtól a krakkói katedrálisig, a római Pantheonig, 

vagy az egészen extrém méretű és éppen a hivalkodás határán mozgó Hagia Sofiá-ig, a kevesebb 

ezekben az esetekben több. A Sixtus-kápolnát gyönyörű műalkotásnak találom, de hogy szent hely? 

Na ne már. 

 

Egy másik téma, melyről meglehetősen sokat beszélgettünk Nejjel: végülis, mivel nyert a 

kereszténység? Mi volt az a plusz, amivel kiemelkedett a korabeli többszáz periférikus vallás közül? 

Arra jutottunk, hogy azzal, hogy felismerte, Róma a központ, azt kell támadni. És támadta, makacsul. 

Egészen a milánói ediktumig (AD313) támadta, ami testvérek között is 270 év (AD50 körül jött létre 

Rómában keresztény kolónia), de ha az államvallásá tételét nézzük (AD380), akkor még tovább. 

És persze kellett hozzá a remek szervező és egyházépítő Pál apostol is. 

 

Az ő templomával kezdtünk: Szent Pál Bazilika A Falakon Kívül (San Paolo fuori le Mura). 

 

Nem volt nehéz kezdés, ott laktunk mellette 20 perc járásra, a metróállomás (és a dohánybolt) pont 

mellette volt. Ezt a bazilikát is – mint a Szent Péter katedrálist – oda építették, ahol a névadóját 

kivégezték. Péter és Pál nagyjából egy időben szenvedtek vértanúhalált (lsd. Quo Vadis), Pétert a 

Vatikán dombon feszítették keresztre. 

 

Méghozzá fejjel lefelé, mert nem akarta, hogy egyenrangúnak látsszon Jézussal. Ez később 

segített a maradványai beazonosításában, mivel leszedéskor a lábát vágták le. 



 

Pált pedig a városon kívül, az ostiai út mellett fejezték le. (Mivel születésétől fogva római polgár volt, 

így nem szenvedhetett kínhalált.) 

 

Ezek a szentek egyébként is fura anyagból voltak gyúrva. Nemrég olvastam egy orvosi cikket, 

mekkora pokoli szenvedés lehetett a keresztrefeszítés. És akkor képzeljük el azt, amikor Péter 

könnyedén odaveti, hogy ő mindezt fejjel lefelé szeretné átélni. Vagy ott van például Szent 

Lőrinc, aki az egyházi javakat (állítólag a Szent Grált is) kezelte, melyeket az aktuális császár le 

akart nyúlni. Nem adta, ráadásul kekec is volt, ezért a császár úgy döntött, hogy vasrácson fogja 

megsütni. Erre mit csinált Lőrinc? Amikor már egy ideje sült, szólt a hóhéroknak, hogy lassan 

fordítsák meg, mert az egyik oldala már teljesen átsült, a másik meg még nyers. (Így lett a 

tűzoltók védőszentje.) Vagy Szent Sebestyén. A római gárda tisztje volt, a császár kedves embere, 

de nem bírt a térítői késztetésével. Miután a császárt is megpróbálta megkörnyékezni, halálra 

ítélték. Kikötötték egy oszlophoz és telenyilazták. De nem halt meg, később egy nő leszedte, 

hazavitte és meggyógyította. Mit csinált erre Sebestyén? Visszament a császárhoz, hogy akkor 

hol is hagytuk abba? Ekkor a biztonság kedvéért bunkókkal verték agyon és a csatornába 

hajították. Egy másik nő innen is kiszedte, de ekkor már csak annyit tudtak csinálni vele, hogy 

kivitték egy katakombába és ott helyezték nyugovóra. (Ez az a bizonyos Szent Sebestyén 

katakomba, amelyről korábban már esett szó.) 

 

Maga a katedrális kívülről rendkívül impozáns, a kereszténység második legnagyobb temploma, a 

négy kiemelt fontosságú katedrálisainak egyike. A belső kialakítása szép, a lenyűgözéshez szerencsére 

nem a túlcsicsázást választották, hanem a tömérdek oszlopot, így teljesen vállalható lett a belső tere is. 

Ez az a fajta templom, ahol lehet elmélkedni. A nap végén tartott egyeztetésen Nejnek ez a templom 

jött be leginkább. Nekem inkább a lateráni... de ne rohanjunk ennyire előre. 

 

Innen metróval a Circo Massimo-ig mentünk, bepótolni egy korábban elmaradt látványosságot, 

Caracalla termáját. 

 

Egy újabb szereplő, akiről eddig nem sok szó esett. A korábbi császármesét Septimius Severus-

nál hagytam abba, innen pedig nincs már messze Caracalla sem. Egész konkrétan a fia. Az öreg 

Septimusnak két fia volt, Caracalla és Geta. Amikor az öreg haldoklott, megkérte fiait, hogy ne 

rivalizáljanak, uralkodjanak bölcs egységben a birodalmon. Igéretet ilyen durván azóta is ritkán 

szegtek meg. Septimus halála után belviszály tört ki, majd Caracalla egy családi összejövetelen, 

anyja kezei közt döfte le öccsét, később pedig közel 20000 hívével is végzett. Elég durva antré egy 

uralkodáshoz. Később is inkább katona volt, háborúból háborúba vonult a seregeivel. A halála is 

elég morbidra sikeredett, félrevonult pisilni egy bokorba és itt lepte meg egy orgyilkos. 

 

Caligulához hasonlóan a Caracalla is gúnynév. A caligula jelentése katonacsizmácska, a 

caracallus pedig egy bokáig érő, csuklyás köpeny neve volt. 

 

Miért katonacsizma? Germanius már volt annyira ravasz róka, hogy amikor háborúzott, mindig 

vitte magával a családját is. Inkább, mint Lívia közelében hagyja. Caligula ekkor még kicsi 

gyerek volt, a sereg kedvence, ahogy állandóan a nagyméretű katonacsizmájában bóklászott. 

 

De most nem is ez a sötét történet a lényeg. Caracalla nevéhez meglepően sok építkezés, illetve 

renoválás fűződik. Egyik ilyen épület a nevét viselő közfürdő, azaz terma. (Ezeket azért ne úgy 

képzeljük el, hogy az épület egy, vagy több nagy medencéből állt. Ezek a közfürdők elsősorban 

közösségi helyek voltak, találkozási pontokkal, hatalmas, csevegésre szolgáló terekkel, prostikkal.) 

 



Ezt a romot az első tervezgetéskor nem is igazán akartam meglátogatni, úgy voltam vele, hogy csak 

néhány romos fal, egy valamikor közfürdő, nem egy nagy mutatvány. Hát, tévedtem. Egyrész durván 

nagy, még romjaiban is. Másfelől van mellette egy park: elszórt gyep, néhány esernyőfenyő. Ez sem 

hangzik valami lenyűgözőnek, de valahogy mégis a kettő – a rom és a park – olyan hangulatot adott, 

hogy vagy egy félóráig csak üldögéltünk egy padon és szívtuk magunkba. Erő, kor, méltóság... ember 

és természet közös munkája... felemelő volt. 

 

Maga az épület belseje inkább már a mérnöki énünket foglalkoztatta, nézegettük, hol volt a medence, 

hol voltak a gőzös szobák, öltözők, hol voltak a beszélgetős, találkozós átriumok. 

 

Az ücsörgés során kerítettem sort a magunkkal cipelt egzotikus kólára. Még tegnap vettem a boltban, 

elsősorban pont az egzotikussága miatt. Nem kellett volna. Valami döbbenetesen idióta ízű lötty volt. 

Induláskor még akadt egy kis kólaíze, aztán megkeseredett, majd végig olyan volt, mintha 

szentjánoskenyeret rágcsáltam volna. Nézegettem, mi van benne, de csak csupa szokványos anyagot 

találtam: víz, cukor, mindenféle savak, adalékok. Azért ebből bravúr lehetett kihozni ezt a perverz 

ízvilágot. 

 

Innen – dacára a bérletnek – gyalog mentünk tovább. A célpont nem volt messze, de ha tudom, hogy 

ennyire kellemetlen az út, inkább körbementem volna tömegközlekedéssel. (Meredek, büdös, nagy 

forgalmú úton mentünk végig, egy szűk járdán.) 

 

De az épület nem volt akármi. Nem tudom, kinek mekkora meglepetést fog okozni, én speciel nagyot 

néztem, amikor a rákészülés során először találkoztam a ténnyel: a római katolikus egyház 

hierarchiájában nem a vatikáni Szent Péter székesegyház az egyes számú katedrális. Oké, az a 

legnagyobb méretű, de rangban csak a második. A pápa trónja a Lateráni Keresztelő Szent János 

katedrálisban található. Ez a templom az egyház központi épülete, a szellemi magja. Itt is – hasonlóan 

a vatikáni katedrálishoz – csak a pápa celebrálhat misét. 

 

Kívülről minderre nem sok jel utalt. Nem olyan hatalmas, nem olyan impozáns, mint a vatikáni párja. 

Bemenni is csak egy oldalajtón tudtunk. Nem nagy, de kompakt, arányosan kompakt templom. A 12 

apostol szobra dominálta a belsejét. Az apostolok, mint egy kiemelten fontos csapat, állják körbe a 

látogatókat, meghittséget, biztonságot árasztva. Nyoma sincs a lenyűgözési szándéknak, sokkal 

inkább egyfajta nyugodt méltóságot sugárzott belül az épület. (Megjegyzés: itt, pontosabban a 

katedrális melletti lateráni palotában található az a lépcsősor is, mely valamikor Pilátus palotájában 

állt és amelyen Jézus is felment, amikor az a bizonyos korbácsolós-kézmosós affér volt. Időnként 

megnyitják, az illemtan szerint csak térdepelve lehet rajta felmenni.) 

 

Nej gonosz módon rögtön elment megkeresni a szobrok között Júdásét. Naná, hogy nem találta. Szent 

Pál kitúrta a csapatból, sőt, rögtön a második helyre érkezett be a kerékcsere után. De azért Nej 

körbejárta a szobrokat, egyenként mindegyiket lefényképezte. 

- Megvolt mind? – kérdeztem, amikor visszatért. 

- Ja. 

- Jól viselkedtek? Nem ficeregtek? Egyik sem mozdult be? 

- Nem. 

- Jó fiúk ezek. Na, akkor menjünk. 

 

A téren elbambultam, miközben kerestem a fényképezőpozíciót, így az épületből kihajtó autó kis híján 

elütött. 

 

- Vigyázz, hé! – kiáltott rám Nej. 



- Ugyan már – legyintettem – Ebből az épületből csak szent autó jöhet ki. Akit ilyen üt el, az egyből a 

mennyországba kerül. 

 

A következő célpontunk a Fantastic Four újabb tagja, a Santa Maria Maggiore bazilika volt. 

 

A római katolikus egyháznak négy fő katedrálisa van, ezeket nevezik Basilica Maior-nak is. 

Minden más katedrális csak Basilica Minor, azaz kis katedrális lehet. Ezek közül hármat ezen a 

napon kerestünk fel, a negyediket pedig kedden. A Szent Péter székesegyház a Vatikán területén 

van, a másik három Rómában, de a lateráni egyezmény szerint mindegyik vatikáni tulajdonnak 

számít. 

 

A legenda szerint maga Mária nagyasszony (Maria Maggiore) szólította fel Liberius pápát, hogy a 

kijelölt helyen építsenek neki egy katedrálist. A helyszínt nem volt nehéz megtalálni, a Madonna friss 

hótakaróval jelölte ki a helyet. Augusztusban. 

Nos, valószínűleg mire ide eljutottunk, már túlságosan el lettünk kényeztetve. Bementünk, 

körbesétáltuk, leültünk tíz percre, próbáltuk felvenni a hely hangulatát... aztán kijöttünk. Nem volt 

csúnya hely... de semmi nem volt, ami megfogott volna benne. Ügy értem, hogy az előző kettőhöz 

képest. (Oké, azért az a padló, az tudott valamit.) 

 

Térkép. Hogy hol vagyunk. 

- Hoztál térképet? – kérdezte Nej. 

- Ja. A Térképus Maximus-t. 

- ? 

- A kettő közül ez a nagyobb. 

 

A Termini pályaudvaron a csomagmegőrző jele: püspöki süveg. Aranyos. 

(Viszont a csomagmegőrző itt is drága. Keddre 9€/fő jött volna ki. Nem is terveztük igénybevenni. 

Mind a vatikáni múzeumnál, mind a székesegyháznál azt írták a házirendben, hogy bőröndöt tilos 

bevinni – ergo lennie kell valamilyen csomagmegőrzőnek. Volt is. Ingyenes.) 

 

A pályaudvaron Nej elment vécére, én meg venni akartam egy kólát. Beálltam az egyik pult előtti 

sorba. Sorrakerültem. Mondtam a csajnak, hogy kóla. Meg mutattam is. Kifejtette, hogy ő arra nem 

jogosult, álljak be a másik sorba, a hapihoz. Megismételtettem vele, mert elsőre nem hittem el, hogy jól 

hallok. Erre a mögöttem állók, akik gyorsabban kapcsoltak, átmentek a hapsihoz, így mire én is 

odaértem, már ott is jó hosszú sor állt. Sorrakerültem. Mondtam neki, hogy kóla. Erre odaszólt a 

csajnak, az kivett egy kólát és odaadta. Nekem. De legalább rend van. 

 

Nej közben visszaért. 

- Nos, sikerült? 

- Nem. 

- Hogyhogy? 

- Bementem. Minden ajtó zárva volt, ember sehol. Megnyomtam egy gombot, erre kijöttek egy 

csomóan és elkezdtek ordibálni. 

- És te mit csináltál? 

- Leléceltem. 

 

Ez a város tényleg kezd hasonlítani Pestre. A társasházban például néhány lakásban van klíma. A 

külső falra vannak felszerelve, a kondenzcső szépen, ahogy kell, bemegy a lakásba és gondolom 

rácsatlakozik a szennyvízre. Kivéve egy helyen. – Kondenzcső? Szennyvíz? A francokat! – 

gondolhatta a lakó és egyszerűen felfúrt egy marmonnkannát a klíma mellé. 

 



Még egy templom hátravolt a tervből. Ez sem akármi, megkockáztatom, kétezer évével a legrégebbi 

keresztény templom: a Pantheon. (Tudom, nem annak épült, de végül csak az lett belőle. Igaz, nem 

sokkal előzte meg a legrégebbi, eredetileg is kereszténynek épült szentélyt.) De előtte még ungabunga 

séta: a figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy a Piazza del Popolo és a Venezia tér közötti részen 

nappal szinte még nem is voltunk. Így metróval elmentünk a térig, majd lendületesen leültünk. 

Mert a Piazza del Popoló is egy ücsörgős tér. Harmonikus is, élet is van rajta, miért ne nézegetnénk? 

Itt bátran átadtam a túravezetést Nejnek, vigyen el a Spanyol lépcsőig. 

Sikerült. 

A Trevi kúthoz már én vezettem. Nappal durván más a környék, nem is időztünk ott sokat, 

elsétáltunk Hadrianus palotájának romjai mellett, majd megint bele a húsdarálóba. 

Igen, a Pantheon nem kicsit népszerű turistacélpont, meg kellett szenvednünk a bejutással – de 

odabent már a látvány feledtette a tömeget. A hatalmas, de könnyednek tűnő kupola és a pont 

kellemesen dekorált falak megkapó összképet alkottak. Leültünk, bambultunk. Aztán tisztelettel 

biccentettünk a síremlékek előtt: II. Victor Emmánuel, a fia, I. Umberto... és Raffaello. 

Még kint is körbejártuk az épületet, nézegettük egy kicsit a Piazza Rotonda-t, majd a szokásos 

Argentina szinház, 8-as villamos vonalon hazazötyögtünk. 

 

Bolt és végre olcsó frizzante. Meg ásványvíz. 

 

Este már nem mentünk sehová. Úgy nyolc körül lett hirtelen vörös az ég alja, majd vonult be Róma 

belvárosába a beígért, látványosan csapkodós istenáldása. Gyönyörködtünk a látványban. A 

külvárosból. 

 

 

Erős napnak nézett ki, még ha nem is terveztünk sokat gyalogolni. Korai kelés, pakolás. A reggeli 

metrón valami olyan tömeg volt, amilyent még Pesten sem láttam. A Termininél szálltunk volna át az 

A vonalra, de az első szerelvényre nem fértünk fel. Mindezt persze teljes menetfelszereléssel: Nej 

kerekes bőrönddel, én hátizsákkal. A nap meg direkt úgy sütött, mintha kalóriára fizették volna. Egy 

olyan napon, amikor 70%-os esőt ígért a meteorológia. A Szent Pál bazilikánál nem is bírtam tovább, 

páros lábbal ugrálva valahogyan belegyömöszöltem az esőkabátomat a hátizsákomba. 

Viszont a tömeg jó bemelegítés volt a Vatikánhoz. 

Az első sort még beelőztük. Mentünk felfelé az emelkedőn, a sort már láttuk, a bejáratot még nem. De 

a csodálatos vócser átsegített a nehéz perceken. Portás. Leküzdöttük. Ruhatár a csomagoknak. No 

problemo. Pénztár. Ez is megvolt. Ami nem volt meg: nem vettük észre, hol lehet ingyenes térképet 

szerezni a múzeumhoz. Márpedig ezt nem osztják csak úgy: az elkövetkező negyedórában egyre 

ingerültebben próbáltam szert tenni egyre, de a porta után már sehol sem volt kirakva. Végül amikor 

már közel álltam ahhoz, hogy ókori szobrokat rugdossak, Nej talált egy információs pultot, ahová 

kirakva ugyan nem volt térkép, de miután kértem egyet, kaptam. 

 

Tömegtől undorodva, szanaszét frusztrálva mentem ki az udvarra, ahol egy nagy aranygömb 

(paradicsom?) uralta a geometriai központot. Nej lekapta, én is le szerettem volna, az igazi 

fényképezőgéppel, de az utolsó pillanatban oldalról belenyúltak a képbe. Ezzel vesztettem 5 

másodpercet, ami elég is volt ahhoz, hogy egy öreg japán házaspár beálljon a képbe, pont ott, ahol a 

gömb fő mintázata volt. Először a papóka fényképezte le a mamókát. Lassan, alaposan. Aztán helyet 

cseréltek és a mamóka kapta le a papókát. Majd álldogálltak egy kicsit a gömb előtt, végül megkértek 

egy arrajáró hapsit, hogy fényképezze le mindkettőjüket. Mindezt úgy, hogy én már látványosan 

dühöngtem és a táblákat rugdostam. Nem is kellett magyarázkodnom, hiszen szemmel láthatóan 

eredetileg én álltam ott a gömbnél, ők utólag gyalogoltak bele a kompozícióba. Aztán mielőtt 

elkezdtem volna öreg japán embereket rugdosni, Nej arrébb vezetett. 



 

Sajnos csak később derült ki, hogy milyen nemes bosszút lehetett volna állni rajtuk. A gömb ugyanis 

nem volt fixen rögzítve, ha elég erős ember tolta meg, akkor forgott. 

Na, amikor a papó, meg a mamó ott topogtak, hogy pont a minta előtt – és előttem – legyenek, 

egyszerűen el kellett volna forgatni pár fokkal a gömböt, lefényképezni, aztán otthagyni az öregeket, 

hogy próbálják meg feldolgozni a szituációt. 

 

Gondolom, látható, hogy ekkor nem voltam éppen ideális állapotban a múzeumlátogatáshoz. Abban a 

múzeumban, ahová többszáz méteres sor állt, hogy bejusson. Ahol füstölt heringként nyomorogtak az 

emberek, hogy lássanak is valamit. 

A kedvenceim azok voltak – kezdve a fentebb említett japókkal – akik úgy érezték, hogy nekik joguk 

van, akár percekre is, lestoppolni valamelyik látványosságot. Beálltak elé, pózoltak. 

- Jó lesz így? 

- Nem, még nyújtsd ki derékszögben a lábadat! 

- És most? 

- Várjál, még állítok a vakun. Addig nyújtsd ki a nyelved is! 

És ezt ment, szinte mindenhol, ahol lett volna értelme fényképezni bármit is. Harcolni nem lehetett 

ellenük – maradt a szivatás. Ne gondolj semmi extrára, egyszerűen csak beálltam szorosan melléjük. 

Hogy én is rajta legyek a képen. Eredetileg arra gondoltam, hogy még a tökömet is vakarni fogom 

közben, de aztán győzött az a jó szívem, és moderáltam magamat. (Ráadásul mindezt MVP ingben, 

mert azt dobtam be vésztartaléknak, arra az esetre, ha a normális ruháim valamiért – például esőben 

ronggyáázás okán – kidőlnének.) 

Minden teremben turistacsoportok. Úgy elképzeltem, miket magyarázhat az idegenvezető: 

- Hölgyeim és Uraim! Forduljanak jobbra! Ott láthatják az előttünk érkezett csoportot, melyet a lila 

esernyős úr vezet. Most forduljanak balra! Ott azt a német csoportot láthatják, melyet az orchideás 

idegenvezető hölgy vezet. Vannak ugyan szobrok is a teremben, de azokat sajnos esélyünk sincs látni 

ekkora tömegben. 

Viszont most már abszolút megértem azt az idegenvezetőt, aki megkülönböztető jelzésként egy igazi, 

kifent kaszát cipelt magával a Sacra Coeur katedrálisnál. 

 

De azért hullámokban ki lehetett fogni olyan pillanatokat, amikor hozzáfértünk a szobrokhoz is. 

Nagyon csalóka volt a dolog, mert ahogy ez a töméntelen szobor le volt lökve, az ember hajlamos volt 

azt gondolni, hogy ezek mindenféle vicik-vacak szobrok. Fokozta a bizonytalanságot, hogy nagyon 

kevéshez volt írva bármi is, ami volt, az meg gyakran pontatlanra sikeredett. (Pl, huszonvalahányas 

számú tároló, 4-es szobor, a kiírás szerint szatír valakinek a villájából, valójában viszont egy görög 

állampolgár, olyan Socrates formájú. De ez még a jobbik eset volt, tárolónként rendszerint kiraktak 5-6 

megnevezést és vagy 20 szobrot.) Száma viszont mindegyiknek volt, ebből gondolom, hogy lehetett 

valahol katalógust vásárolni, amelyből már több mindent ki lehetett volna olvasni. Nekünk maradt az 

általános műveltség. Szerencsére megismertünk néhány szobrot, és amiben biztosak lehettünk, hogy 

ezek itt nem másolatok. (Eltekintve azoktól, amelyekre kiírták. Már ha volt kiírás.) 

 

Újabb hatalmas terem, tele szobrokkal. A férfiak többsége pucér, pontosabban csak fügefalevelet 

viselt. Hirtelen eszembe jutott a tegnapelőtt látott szobrászműhely, ahol egymás mellett álltak a 

polcokon a különböző méretű orrok, fülek. Biztos van külön polc a különböző méretű khmm... 

fügefaleveleknek is. (Jelzem, ez egyáltalán nem perverz gondolat. A város ajándékboltjai tele vannak 

olyan hűtőmágnesekkel, melyek Dávidnak pusztán csak egy bizonyos testrészét ábrázolják, igaz, azt 

viszont hihetetlen részleteséggel. Mindenféle méretben. Javasoltam is Nejnek, mint fanatikus 

hűtőmágnes-gyüjtőnek, hogy vegyünk egyet, jó lesz a hűtőre kilincsnek.) 

 

Pár teremmel arrébb feljárat az etruszk kiállításhoz. 

- Nézzük meg! – javasolta Nej. 



- Nagy ívben leszarom az etruszk vázát – kezdtem dúdolni Líviusz antikommercionális slágerét, de 

aztán észrevettem, hogy ott alig lézeng néhány ember, így mégiscsak felmentünk, levegőzni egy kicsit. 

Kár lett volna kihagyni, a harciszekérnél jókat vigyorogtunk. 

 

Innen visszacsatlakoztunk a tömegbe, mely monoton áramlott egy irányba. A térképünk is ezt 

mutatta, szóval mentünk velük. Hiba volt. Szerintem mi – és a tömeg is – a 2 órás látogatás programját 

kapta meg, csakhogy létezik 5 órás program is, mely tényleg mindent megmutat. Legalább ekkora 

hiba volt, hogy a múzeumból nem készültem fel előre, így csak utólag, már itthon fogtam gyanút, 

hogy mennyi mindent hagytunk is ki. Sokat. Hogy mást ne mondjak, pl. a Laokoon szoborcsoportot és 

rengeteg festményt. 

 

Az se volt túl kellemes, hogy a tömeg sodort. Hosszú folyosó, tele faliszőnyegekkel. Semmit nem 

láttunk belőlük, mert megállni sem lehetett. De értelme sem lett volna, hiszen esélyünk sem volt 

áttekinteni az egészet. 

 

Így értünk el a Raffaello stanzákig. Az egyikben nagyot csillant Nej szeme. Ki volt írva a falra, hogy 

toilet jobbra. 

- Megvársz itt? 

- Egy Raffaello teremben? Bármikor. 

 

A stanza az gyk. pápai lakosztályt jelentett, beleértve a hivatalos szobákat is. II. Gyula pápa, 

amikor átköltözött ebbe a szárnyba, felkért néhány neves művészt, hogy fessék már ki a kecót. 

Aztán amikor meglátta Raffaello munkáját, sebtében kirúgta az összes többit. Raffaello – és 

segédei – nem tétlenkedtek. Olyan freskósorozatot raktak a falakra, hogy azóta is csodájára jár a 

világ. (Sajnos szószerint.) Itt található a közismert freskója, az Athéni Iskola, de a többi is igen 

meggyőző. (Még annak ellenére is, hogy a freskókban elég nagy a segédi munkák aránya, és ez 

itt-ott látszik is.) 

 

Míg várakoztam, volt időm nézegetni a szemben lévő festményt. Biztos vagyok benne, hogy nem ezt a 

hatást szerették volna elérni, de én nagyot vigyorogtam rajta. A festmény az ostiai csatát, a 

szaracénusok legyőzését ábrázolja. A kompozíció félelmetes. A jobb felső sarokban láthatók a 

gyalogosokat partra szállító hajók, a kép előterében a harcosok, amint leteperik a helybélieket, a bal 

oldalon pedig egy speciális harcoló egység, a kerekeken guruló pápa, aki csata közben hevesen 

imádkozik, mint Perseus Python a kviddicsmeccsen. 

 

A következő szakasz végre levegős volt. Modern festmények, installációk. Ezen úgy száguldott át a 

tömeg, mintha kénkőszagot érzett volna. Mi besétáltunk az egyes szobákba és bár néhány festmény 

nálam is kiverte a biztosítékot, de találtunk megdöbbentően hatásos ábrázolásokat is. Egyik 

kedvencem a négy deszkából összeszögelt ‘Jézus a feszületen" kompozíció volt. (Vedd figyelembe, 

hogy két deszka már eleve elment a feszületre.) 

 

Lassan finiseltünk. Szűk járat a Sixtus-kápolna felé. Elképzeltem, ahogy II. Gyula pápa minden este, 

tunikáját bokáig felhúzva sietett fel ezen a lépcsőn, lopva megnézni, mit festett, mennyit haladt aznap 

ez az ördöngős Michelangelo. Aztán amikor minden készen lett, kizavart mindenkit, hanyattfeküdt a 

padlón és csak nézte, nézte a plafont. Lehet, hogy angyalkázott is közben. Szóval, Sixtus-kápolna. 

Tényleg impozáns, mint egy óriási ékszerdoboz. Némileg ront az élményen a nagy tömeg és a 

teremőrök, akik percenként kiabálnak rá a tömegre, hogy ‘csendet, ez egy szent hely!’. Kíváncsi 

vagyok, amikor a konklávé napokon keresztül pápát választ, azokra is rászólnak-e? Hiszen a szent 

hely nekik is az. Sőt, különösen nekik. 

 



Innen mindenki szellemileg leeresztve jött ki. Megvolt a fáradságos előjáték, megvolt a katarzis. 

Ráadásul valami érdektelen lakosztály szobái jöttek, a tömeg már csak a kijáratot kereste. Mi is kis 

híján elrohantunk egy látszólag hétköznapi szobor mellett, amikor Nej behúzta a vészféket. Rodin, a 

Gondolkodó. Másolat ugyan, de így is hat. 

 

Aztán egy hosszú egyháztörténeti folyosó. A legtöbbször visszatérő motívum: Valahanyadik Pius 

dolgokat néz. Majd a végén maga Valahanyadik Pius életnagyságú szobra. A látogatókat nézi. 

 

Átverekedtük magunkat az ajándékbolt részlegen, felvettük a csomagjainkat, kisétáltunk. Huh. Azt 

hittük, túlvagyunk a nehezén. Pedig még csak igazán most jött az emberpróbáló sor. 

Szent Péter székesegyház. Mivel ingyenes a belépés, így nem lehet olyan jegyet vásárolni, amellyel 

megkerülhető a sor. Az a sor, melyet a fémdetektoros motozógép okoz. Álltunk kint, a tűző napon, az 

összes cuccunkkal, az összes meleg ruhánkban. Amikor egy felhő végre eltakarta a napot, a tömeg egy 

emberként sóhajtott fel. Néztem a tömeget és belegondoltam, hogy na, azért valamit mi is adtunk a 

világnak. A nagy motozás ugyanis valószínűleg azóta van, amióta egy őrült magyar kalapáccsal esett 

neki a Pietának. De minden sor elfogy egyszer, még az ilyen kellemetlen, szabályozatlan fajta is. A 

csomagokat ledobtuk a ruhatárban (egy kelletlen, mondhatni bunkó ruhatárosnál), mehettünk a 

katedrálisba. 

 

Nos, mit mondjak? Szép. Nagy. Szép nagy. Olyan festmények és szobrok néztek le ránk, hogy 

beleborzongtam. És akkor még nem beszéltem az épületről, a hatalmas méretek ellenére is kellemes 

arányokról. A kupoláról. De minden szépsége, csodája ellenére sem tudtam szabadulni az érzéstől: ez 

a templom rámtelepszik, összenyom. 

 

A bazilika előtti teret úgy tervezte meg Bernini, hogy az optikai trükkök lenyűgözzék a belépőket. 

Éppen ezért egy szűk utcán lehetett megközelíteni a teret, ahol az hirtelen kitágult. (Ezt a hatást 

csökkentette Mussolini, amikor kiszélesíttette a bevezető utat.) Ahogy haladunk a székesegyház felé, 

az úgy néz ki, mintha távolodna. Az oszlopsor a tér közepéről azt a hatást kelti, mintha csak egy sor 

oszlopból állna – pedig négy oszlop található egymás mögött. 

Mi nem a javasolt irányból közelítettük meg a teret – de nem ezért nem nyűgözött le. Az oszlopok jó 

része be volt állványozva, az oszlopsorok végei le voltak zárva valami papír/szövet cuccal... az egész 

körülbelül annyira volt impozáns, mint egy soroksári logisztikai központ. Nem beszélve a tér nagy 

részét elfoglaló széksorokról, korlátokról, a bejárat előtti színpadról, ahol a pápa szokott fellépni 

szerdánként. 

 

Kerestünk egy árnyékos helyet, leültünk. Mint kiderült, ide szokták ültetni a tanulmányi 

kirándulásokban megfáradt diáksereget is, így volt alkalmunk megtapasztalni, milyen is az, amikor 

vagy ötven mediterrán középiskolás kölyök akar egyszerre alfahím lenni. 

Ücsörögtünk egy félórát, elment egy szivar is, aztán négy óra körül indultunk el a repülőtérre. 

Hihetetlenül ráértünk, a gép csak este tízkor indult. Hirtelen ötlettel nem is a metróra szálltunk fel, 

hanem egy aprócska, tömött buszra. Pont indult is, arra is éppen csak alig maradt időm, hogy 

megnézzem, egyáltalán a Termini felé megy-e? Oda ment, és utoljára kaptunk még egy remek 

összefoglalót a városról. Ez egy elektromos busz volt, bemehetett a zsúfolt belvárosba is. Be is ment. 

Végignéztük a korábbi csavargásaink helyszínét, láthattuk azokat a tereket, utcákat, melyeket 

kihagytunk, sőt közelről is megismerkedhettünk a világhíres római közlekedési dugóval. 

És még ekkor is csak öt óra volt. A Termini mellett egyből elcsíptünk egy Terravision buszt, így hatkor 

már kint voltunk a Ciampino reptéren. 

A buszból pakoltam ki a csomagokat, közben egy bőröndöt, mely Nej bőröndjén feküdt, áttettem egy 

másik bőröndre. Pont ekkor ért oda a tulajdonosa és akkora patáliát csapott, hogy azt hittem, ég a 

repülőtér. Hadaró olasz emberrel túl sok értelme nincs vitatkozni, így csak néztem értetlenül. Azért az 



már komoly szellemi szint, amikor valaki felháborodik azon, hogy a busz csomagtartójában lévő 

bőröndje nem egyedül utazik. 

 

Ittunk még egy kávét. Itt tovább borzolták az idegeimet. Végigálltuk a sort, erre amikor a pulthoz 

kerültünk, elhajtottak, hogy először vegyünk blokkot. A kasszírbácsi meg elgépelte, így Nej kénytelen 

volt tejeskávé helyett kapucsínót inni. Ekkor azért már volt akkora tömegundorom, hogy zavarjon a 

háromszori sorbanállás – pedig a security check csak ezután jött. De végül áthámoztuk magunkat 

mindenen, leültünk a budapesti gép kapujában. Este hétkor. Még volt 3 óránk. Itt döbbentem rá, hogy 

nem elég, hogy kifelé nem tudtam használni a Kindle-t, mert le volt merülve, de Rómában is 

elfelejtettem feltölteni. Konnektor a reptéren? Ja, az a háromlyukas. 

 

Üldögéltünk. Néztük a falakat. Néztük egymást. 

- Elmeséljem még egyszer a császárokat? – fordultam Nejhez. 

- Igen, lécci! 

 

Innentől kicsit gyorsabban telt az idő. 

 

Jó magyar szokás szerint a sorállás már 40 perccel kapunyitás előtt beindult, mintha másfél órás 

repülésnél lenne bármi jelentősége is, hogy hová ülünk. 

Ahogy minden cseppkőbarlangban pusztán csak idő kérdése, hogy mikor szembesít minket a 

túravezető egy anyósnyelv, egy búsuló juhász vagy egy éléskamra nevezetű formációval, ugyanúgy 

biztosra lehet menni, hogy a tömött repülőgépen hamarosan felhangzik a csillapíthatatlan 

csecsemőordítás. Közelről. Itt is így történt, ráadásul ez egy különösen edzett torkú csöppség volt, 

mert túlharsogta még a felszállást is. De csak másfél óra, annyit meg fejenállva is. Rágondoltam Szent 

Péterre, meg a többi vértanúra és ez sokat segített. 

 

Érkezés sima, az éjszakai buszra is alig kellett várnunk, ráadásul a 200E helyett a 900E nekünk 

különösen jó, szóval hajnal egykor már itthon is voltunk. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Roma2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Roma2012


 

 

Illetve, a közei, ha már szabatosak akarunk lenni. A tavalyi túra nagy sikerén felbuzdulva idén az 

évadnyitó evezést szerveztük a Szigetközbe. Roppant sajnálatos, legalábbis a számomra, hogy ez idén 

tényleg évadnyitó, a két ünnep közötti lecsorgás óta nem ültem kajakban. Nej meg utoljára ősszel, 

szóval elég rendesen be voltak rozsdásodva a kajakozóizmaink. 

 

Elmeséljem, melyek ezek? Nos, sem a váll, sem a kéz nem tartozik közéjük. Derék, hát, comb... és 

bizony a segg. Meg a tenyér.  

 

Az első este mondhatni szokásos: emberek nagy lendülettel megérkeznek, rég látták egymást, nagy 

összeborulások, sör, bor, pálinka, bogrács, beszélgetések. Ehhez képest másnap reggel időben indulás, 

ami 32 vízi egységnél nem kis bravúr. 

 

Aztán ugyanez a 32 egység végigment a terepen, ami szintén nem volt piskóta. Véleményem szerint 

ekkora létszám már némileg sok is a szűk ágakba, meglehetősen sok volt az álldogálás. Rosszabb 

esetben a sodrással küzdés, amíg sorra kerülhettünk. De aztán tágasabb vizek jöttek és csak az 

átemelések lassították az evezést. 

 

Mondtam már, hogy utálok átemelni? Az én mackós termetemmel a kiszállás/beszállás mindig nagy 

kaland, még akkor is, ha nem kell olyan sokat várakozni. Tavaly pl. ahol lehetett, inkább feleveztem, 

áteveztem, bármi, csak ne kelljen kiugrálni, beugrálni. Nos, idén ez több okból sem működött: 

egyrészt a kihagyott tél és tavasz megbosszulta magát, már rögtön az elején (sőt, már az esti favágás 

közben) vízhólyagok gyűltek a jobb kezemre, melyek az evezés közben jó nagyra híztak, felszakadtak, 

majd nyílt sebekké evolválódtak. Másrészt a kedvenc evezőm tavaly pont ugyanitt tört el és a helyette 

kapott evező... az nem az igazi. Úgy értem, nekem. Nejnek tökéletesen bevált, ő végig azzal evezett, én 

pedig egy hat évvel ezelőtt vásárolt tesco gazdaságossal. Ami sík vízen elmegy, de abszolút képtelen 

arra, hogy az erőteljes húzásaimat átadja a víznek. Harmadrészt meg a kajak is szívatott, a háttámlám 

rendszeresen becsúszott a beülő pereme mögé, így végig a gerincemet reszelte a perem. Szóval idén 

csatlakoztam a nyugdíjas klubhoz, mindenhol a gyengébb verziót választottam, nem is győztem ki-

bepattogni a kajakból. Ami egyfelől jó, mert ezt is meg kell tanulni valamikor, másfelől meg... de ezt 

inkább elmesélem. 

Összességében öt helyen kellett kiszállni. Négy alkalommal nem is volt gond (bár akadt olyan 

kiszállás, ahol úgy éreztem magam, mint a bálna, melyet szorgos kezek vonszolnak a parton), az 

ötödiknél annál inkább. Ez egy gát volt, ahol az ág annyira holt volt, hogy már rohadt. Nem, ez nem 

költői túlzás, a gát előtt és a gát után olyan volt a "víz", mint egy pottyantós budi: sűrű és rettenetesen 

büdös. A kiszállással nem volt baj, viszont beszálláskor kíváncsiságból ki akartam próbálni, mennyire 

stabil a kajak: beleléptem egy lábbal, megmozgattam... erre vadállat módra elindult előre, de úgy, 

hogy esélyem sem volt stabilizálni magamat, háttal beletaknyoltam a pöcegödörbe. Felálltam, innentől 

már nem volt gond, vízből be tudok szállni... na de a szag! Az a rettenetesen büdös sár rámragadt, 

ahogy beültem a kajakba, az is jött velem... tényleg olyan voltam, mint akit akkor húztak ki egy 

pottyantós budiból. És nem csak én, hanem hamarosan minden: a ruhám, a kajakom, az evezőm. 

Komolyan mondom, egy ilyen büdös sár/víz olyan, mint a pestis: akármihez hozzáér, átadja neki a 

bűzt. Innen még jó egy kilométer volt a szállás, megérkezéskor nem is nagyon vacakoltam, kiszálltam, 

ruhástól elmentem úszni egyet, majd nagyjából átmostam a kajakot, de reménytelen küzdelem volt. 

Kihúztam a partra, elmentem ruhástól zuhanyozni, gondolom, a kemping szennyvízlefolyója sokáig 

meg fogja emlegetni a napot, de bőven volt büdös trutymó, még így is maradt. A ruháimat 

kiakasztgattam a kocsira. Nem tudom, mikor fogja ezt megbocsátani nekem. 

 



Újabb esti parti, bár már jóval visszafogottabb, mint az előző napi. Például szivarra gyújtani sem 

mertem, mert nem akartam úgy járni, mint előző este: éppen égtem, amikor készen lett a kaja, 

amikorra meg elfogyott a szivar, addigra a kaja is. Nos, most jóval nagyobb adag készült, nagy 

lendülettel be is dobtam két tányérral, de ettől meg úgy elteltem, hogy amikor valami cuccért be 

kellett mennem a szobába, ruhástól ájultam az ágyba. A szandált is csak egy hajnali megébredéskor 

rúgtam le magamról. 

 

Nyolckor ébresztő, reggeli. Nézegettem közben a tenyeremet. Nem sokat javult. Elkértem Nejtől a 

bringáskesztyűjét, azzal valamivel jobb volt, de azért még abban is fájt rendesen. A derekam, ahol 

tegnap kidörzsölte a gerincemet a perem, szintén. De a végső lökést a kajak adta. Kisétáltam a partra, 

felfordítottam és rögtön olyan tömény trágyaszag csapott meg, hogy kis híján hanyattdőltem. – Na 

nem, ebbe én bele nem ülök! – döntöttem. Így is fájok egy csomó helyen és a mazochizmusnak is 

vannak határai. Nej, a kis lelkes, összepakolt, elment túrázni, én meg maradtam. Egy-két percig 

gondolkoztam, mit is csináljak, aztán visszadőltem az ágyba. Gondoltam, bóbiskolok még egy kicsit, 

aztán átmegyek a büfébe, kávé, víz, Kindle, szivar. Aha. 13.45-kor ébredtem meg, tíz perc múlva 

érkezett is Nej, csapzottan, vigyorogva. Frankón megcsinálta az aznapi távot, többet is, mint 

amennyiről eredetileg beszéltünk. Én meg frankón kialudtam magamat. Soha nem gondoltam volna, 

hogy valaha is egy kajaktúrán hozom be a többhetes alváslemaradásomat, de ez a 15 órás alvás olyan 

volt nekem, mint az élet vize: frissen, üdén és kívánatosan másztam ki az ágyból. Érzem, persze, hogy 

ez nem egészen a helyzethez illő döntés volt, de a józan ész ezt diktálta. Ahogy öregszik az ember, 

úgy hoz egyre több bölcs döntést. És úgy lesz egyre unalmasabb az élete. 

 

Innen már csak egy gyors pakolás volt hátra, aztán négy órakor jöttünk is haza. Eredetileg úgy volt, 

hogy ott alszunk, de mivel én is, és a kajakom is kidőltünk, túl sok értelme nem lett volna maradnunk. 

Így is elleszek kedden a kajak és a felszerelés kipucolásával. (Slaggal, mint ahogy Herkules bánt el az 

istállóval.) 

 



 

 

Fura dolgokat hoz az élet. Van ez a kajakos klubtársaság, ahol az utóbbi évek alatt kialakult egy 

menetrend. Van szezonnyitó (immáron második éve a Szigetközben és nem lehetetlen, hogy oda is 

rögzül), van szezonzáró (ez viszont már rögzült is a Tisza-tóra), csíra formájában leledzik a B80 

(keresztben tilos átevezni a Balatont, de hosszában senkit nem zavar), ugyanígy formálódóban van a 

Karácsony és Újév közötti evezés a Dunán, de hasonló csíra az esztergomi Pyrus kupa is, hogy a 

nagyreményű és bátor vállalkozásról, a Balatoni Tengerikajakos Társaság rendezvényeiről el ne 

feledkezzek. (És akkor most nem sorolnék fel minden rendezvényt, maradnék csak azoknál, melyek 

szervezéséhez köze van valamely társaságbéli sporinak.) 

Emellett a sokminden mellett van egy másik, immár rendszeressé váló rendezvény, a családi nap 

Velencén. Ez – elméletileg – nem a nagy távolságokról, nem a tajtéktúró nagy hajrákról szól, hanem 

arról, hogy el lehet hozni az ifjú generációt, apró kajakokban és pilincka evezőkkel, hadd szokják a 

vizet és a hangulatot. 

Nem hangzik rosszul, ugye? Csakhogy furán evolválódnak ezek a túrák. Miután azt hittük, hogy 

ügyesen összeraktuk a naptárat, kiderült, hogy ezek a fránya kölykök egyáltalán nem így 

gondolkodnak. Ők például szívesen jönnek a Tisza-tóra, a Szigetközbe, és nem kell sok hozzá, hogy 

hamarosan a B80-nal is szemezzenek. Az a tökmag, aki nemrég még egy kajak hátsó tárolójából dugta 

ki a periszkópot, ma már felnőtt kajakban kalimpálta végig a túrát, felnőtt evezőlapáttal. De hogy ne 

csak a levegőbe beszéljek, nézzük a számokat: a tavaly őszi szezonzárón és az idei szezonnyitón több 

gyerek volt, mint az elméletileg gyerekeknek dedikált családi napon. Márpedig ez tényleg fura 

helyzet, hiszen egyfelől így a felnőttek kénytelenek lejjebb adni a túrák erősségét (kisebb távok, 

kevesebb erős sodrású rész), másfelől viszont a kölyköknek sem lehet mondani, hogy ne jöjjenek el, 

hiszen ennyi idő alatt nem csak a vízi csavargást szokták meg, hanem össze is barátkoztak. Érdekes 

helyzet, és hamarosan tényleg el kell gondolkodnunk azon, hogy inkább legyen minden rendezvény 

családi rendezvény is egyben, de azon belül legyenek külön túrák az aprónép és külön a felnőttek 

számára. 

Na, elfecsegtem itt a teret, pedig arra akartam csak célozni, hogy ezen a bizonyos családi hétvégén az 

első napon mindösszesen 5 gyerek volt 14 felnőtt mellett, ami azért elég furán nézett ki. Meg is látszott 

a hozzáálláson: az esti bulin ugyanúgy ment a belazulás, mintha nem is kisgyerekes nap lett volna, a 

második esti lecsó úgy csípett, ahogy egy lecsónak csípnie kell, az első túra pedig igencsak felnőttes 

méretűre sikeredett. Hadd szokja az a büdös kölök. :) 

 

Vissza az időrendhez. Péntek délután idegbeteg pakolás (tényleg, létezik másfajta is?), aztán még 

éppen világosban érkezés a Drótszamár kempingbe, gyors sátorállítás, berendezkedés, huhh. 

 

Határozottan örültem, amikor már sötétben, csak üldögéltem gond és tevékenység nélkül a székemen, 

mint egy növény. És szívtam fel a folyadékot. Is. 

 

Reggelre persze kiderült, mennyi fontos dolgot nem hoztunk, így elsétáltam a boltba sörért. Reggeli, 

utána kávé helyett egy fürdés a kissé hűvös tóban, határozottan rendbe tette a hangulatomat. Pakolás, 

beszállás, indulás a kitűzött időpontban. Annyi év után ez már határozottan profin ment. (Igaz, sokat 

dobott a dolgon, hogy 10-re tettük az indulást.) 

 

Agárdig egész gyorsan áttekertünk, a pop-strandon a vízibringás pacák kifejezetten jó fej volt, 

maximális respekt. (Ahogy Nej fogalmazott, a raszta haj és a nagy pocak mindig jó ómen.) Nemhogy 

megengedte, hogy kiszállhassunk a standján, de még be is tolta az összes vízibiciklit a tóba, hogy 

jobban elférjünk, emellett pedig segített kiszállni is, visszaszállni is. 

Büfé, csapolt lóbányai, lángos. Van, ami nem változik. (Na jó, immár lehetett volna gyrost is enni.) 

Határozottan jól esett, úgy, ahogy volt. A gyerekek itt azt hitték, hogy fordulunk és megyünk haza, de 



hol voltunk még ettől! Elkeveregtünk a tó végéig, messziről üdvözöltük a madár rezervátumot, aztán 

kóvályogtunk a nádasban. Itt ketté is szakadt a csapat. Az egyik elején Bélával ketten kerestük az utat. 

Ő hozta a vállalkozó kedvét, én a GPS-t. A másik csapat Ferenccel tartott, aki egy ócska trükkel, 

úgynevezett ‘szakértelem’-mel vezette a társaság maradékát. (Azaz ismerte a terepet, tudta, hol jár.) 

Fura, de mindezek ellenére nagyjából ugyanakkorra értünk a megbeszélt kikötési ponthoz, a 

fasólyához. 

 

Ahol nem tudtunk kikötni, mert egy horgász pont oda telepedett le. Nem szívesen megyek bele a 

témába, a horgászok és az evezősök között nem mindig súrlódásmentes a viszony, de itt azért 

felugrott a szemöldököm. Azon a szakaszon annyi jó horgászós hely van, a partszakasz gyk. sima, 

bárhová le lehet tenni az összecsukható kissámlit, tényleg nem értem, miért pont egy sólyára kellett 

rátelepednie. De ilyenkor vita nincs. A társaság nagyobbik része visszaevezett egy földnyelvhez, 

hiszen az aprónépnek be lett ígérve, hogy kiszállunk és strandolunk. (Mondjuk, a hely iszappakolásra 

inkább megfelelt.) Mi Nejjel inkább visszafordítottuk a kajakot a kemping felé és hazalapátoltunk. 

 

Na, a kiszállás. 

 

Itt emlékeznék meg egy apró kis világhírről. A csapat egy része nemrég az Adrián bóklászott és 

bevezettek egy új mértékegységet, a pepint. Egy pepin, az a szívásmennyiség, ami akkor 

következik be, amikor valaki flottul végigcsinál egy vizitúrát, majd a legvégső ponton, amikor a 

kajak már odasiklott a part mellé és az illető ki is szállt, a lába beleakad a kajak peremébe, ettől az 

illető hasraesik az iszapos vízben, a kajak belefordul a felkavart dzsuvába és legalább egy 

mobiltelefon szarrá ázik. A mértékegység meglehetősen erős, a hétköznapi életben a millipepin 

használata javasolt.  

(Ja, a Pepin a kajakos társaságban használt becenevem.) 

 

Szóval, odasodródtam a lépcső mellé, megkapaszkodtam, kidobtam a kajakból a bal lábamat... erre 

begörcsölt a jobb. Vártam egy kicsit, aztán visszahúztam a balt is. Üldögéltem. Aztán megpróbáltam 

megint kidobni a balt, de már a mozdulat közben begörcsölt. Plusz mellette a jobb talpam is. 

Igyekeztem kulturált arcot vágni, mint aki tulajdonképpen élvezi az egészet, hiszen a strandon 

néhányan érdeklődve figyeltek. (Nézdd fiam, így kell kiszállni egy kajakból!) Vártam, amíg elmúlnak 

a görcsök, aztán kigyömöszöltem a jobb lábamat is, de a hatás-ellenhatás törvénye folytán a hátsóm és 

a derekam teljesen becsúszott a hátsó deck alá, a háttámlával együtt. Csak ültem ott összehajtogatva és 

vadul gondolkodtam, hogyan lesz ebből profi kiszállás. Végül úgy döntöttem, hogy sehogy, lesz, ami 

lesz, oldalra borítottam a kajakot, átdobtam felette a bal lábamat, az utolsó pillanatban, nagyjából egy 

centivel a víz felszíne fölött, hátranyúltam és visszafordítottam az éppen borulni szándékozó kajakot – 

és voilá: ott álltam a stégen és sem a kajak nem lett tele vízzel, sem a kütyüim nem áztak el. (Látod, 

milyen ügyes volt a bácsi, biztosan sokat gyakorolta!) 

Gyorsan kivonszoltam a dögöt, nem is foglalkoztam vele, hány huplin pattant fel mögöttem, lelöktem 

az árnyékba és elégedetten néztem körül. Kábé ekkor ért be Nej, neki már profin magyaráztam el, 

hogyan is kell itt kiszállni. Felcuccoltunk a sátorig. 

- Fogjuk meg egyszerre a két kajakot, oké? 

- De egyet is alig bírok! Nem lesz ez így túl nehéz? 

- Meg fogsz lepődni, de nem. Ha egyenletesen terheled magad, könnyebben tudsz cipelni nagyobb 

súlyokat is. 

- Aha. 

 

Amikor este, a tábortűznél meséltem, itt szólt közbe Péter: 

- Félelmetes. És elhitte?  

 



De felvittük a kajakokat, aztán gyors zuhany. Megnéztem magamat és rezignáltan állapítottam meg, 

hogy megint beszoptam: hiába védtem magamat minden irányból a napsugarak ellen, a vízről 

visszatükrődővel nem foglalkoztam. Azaz megint olyan vörös lett a fejem, mint egy ráké. 

 

Lassan megérkeztek a többiek, pakolások, készülődések. Nejjel elmentünk hideg sörért, nem sokkal 

később beindult a zöldségszeletelés is, készült a lecsó. Arra viszonylag hamar rájöttem, hogy nem 

nekem kellett volna szeletelnem az erős paprikát, mert ez igen durva játékos: először a 

hüvelykujjamon lévő sebbe ment bele, onnan gyorsan lenyaltam, innentől már nem csak az ujjam 

égett, hanem a szám is. Majd a számról átkerült a szivarra is, így másfél órára stabilizáltam a 

kapszaicin utánpótlásomat. (Tudom, tej, zsír, mosópor: de egyikben sem volt kedvem arcot mosni.) 

 

Aztán egy újabb átbeszélgetett, átökörködött este, de itt már kijött rajtam a heti fáradtság. Olyan tíz 

óra körül el is mentem aludni, addig is inkább csak hallgattam, mint sziporkáztam. 

 

Éjszaka új vendég érkezett. Már két napja mondták, hogy jönni fog, hát, hajnalban ért ide. Akkora 

vihar szakadt ránk, hogy pislogni sem nagyon tudtunk. Az új sátor szerencsére jól bírta, ennek a vasát 

már nem kellett egész éjjel markolászni, mint a régiét Tisnóban. Sőt, igazából markolászni sem kellett 

semmit, akkor is csak fordultam egyet morogva a matracon, amikor nagyon közel csapott be a villám. 

Hajnalban viszont gondban voltunk, mert nem vittünk magunkkal semmilyen időmérő eszközt a 

sátorba. Nehéz ám úgy pontosan kiállni a kajakkal a megbeszélt időpontra, ha csak az időérzékünkre 

hagyatkozunk. 

Szerencsére volt egy templom a kemping mellett, gondoltam, majd legfeljebb figyelem a 

harangozásokat. Aha. Úgy látszik, az egyház is halad a tudománnyal, mert saccra valami Fibonacci 

sorozat alapján tolta a harangot a szaki. Megrángatta tízszer. Nagyjából akkor kezdett virradni. Hmm, 

talán osztani kell kettővel? Mert az öt óra még reális is lehet. Következőre viszont öt kondulás jött. 

Wtf? És ez ment egész reggel, egyszerűen képtelen voltam kitalálni, melyik harangozás hány órát 

jelentett. Később már direkt rászálltam a témára, de nem lettem okosabb. A déli harangszó majd öt 

percig tartott, gondolom, itt eresztette el az addig megspórolt kondulásokat. Fél egykor viszont már 

csak kettőt kaptunk, vélhetőleg délben kicsit túlteljesítette a normát. Hogyan tudták ebből régebben a 

szántóvetők, hogy melyik harangozás mit jelentett? 

 

Nem is jött össze időre az indulás, az utolsó egységek olyan 10.30-kor szálltak vízre. De igazából 

mindegy volt, mára már nem terveztünk nagy utat. Különösen mi, hiszen tömérdek dolog várt itthon. 

Nekem olyan hétfőm lesz, hogy az agyam elhagyom... és valamikor pihenni is kellene. Szóval Nejjel, 

meg egy kisebb csapattal a tó közepéről visszafordultunk, immár vitéz módra pattantam ki a kajakból 

a lépcsőnél, aztán, ahogy Attila fogalmazott, elindult a végtelen pakolás, mely annyira pontos 

kifejezés, hogy nálunk még minden gúlában áll a nappaliban. De egyszer majd úgyis minden a 

helyére kerül. Vagy szétrohad. 

 



 
 

 

Hajnal kettőkor ébredés. Kemény 15 perc alvás jött össze. Az a rohadt meleg. 

 

Dúvad indulás: beszálláskor kérdezte meg Nej, hogy hol van az utánfutó forgalmija? Rövid 

gondolkodás... aha, a dossziéban. A helyén. Visszaszaladtam. Nos, ott nem volt, helyette a régi 

vállalkozói igazolványomat találtam meg. Melyre úgy emlékeztem, hogy kidobtam a kukába. Nos, ha 

mégis itt volt, akkor vajon mit dobhattam ki? 

Vakarózás. Igen, két héttel ezelőtt műszakiztattam az utánfutót, a vállalkozói igazolvány meg nálam 

volt, mert hivatalosan is le akartam adni. Aztán a két zöld igazolvány valószínűleg összekeveredett, a 

vállalkozóit raktam be az utánfutó dossziéjába, a forgalmit meg kidobhattam, mert végül úgy 

döntöttem, mégsem pazarlom arra az időmet, hogy leadjam. Mármint a vállalkozóit. 

Remek. Hajnali három van, össze vagyunk pakolva. Forgalmi, az nincs. 

 

Mégis megyünk. Bátrak vagyunk. Bedobtam az egész dossziét, adásvételi szerződéssel, tulajdoni 

lappal, biztosítási igazolással és a műszaki vizsga igazolásával. Külföldön meg legfeljebb mutogatok. 

 

Ahhoz képest, hogy hajnal háromkor indultunk, a legkevésbé forgalmas, majdhogynem erdei úton is 

kifogtunk valami marhát, aki le akart tolni az útról. Aztán már az M0 felhajtón vettem észre, hogy 

nincs rendesen becsukva a csomagtartó ajtaja (ez úgy látsziik utánfutóval törvényszerű), persze 

megmagyarázhatatlanul nagy forgalom, végül vészvillogóval kiálltam, becsuktam rendesen az ajtót, 

ekkor viszont beelőzött egy tetves lassú busz, melyet hosszú kilométereken keresztül nem tudtam 

visszaelőzni. Hajnal negyed négykor. Vasárnap. Na, ekkor nyomtam be az Alvint a magnóba és 

tekertem majdnem csutkára a hangerőt. A hangulat kábé Nagykanizsáig ki is tartott. Tényleg egyedi 

hangulata volt, ahogy közben feljött a nap, tényleg gyönyörű nyári napkeltét láthattunk, Alvin meg 

ordította közben csutka hangerőn, hogy kurvaélet, mocskos kurvaélet. 

 

A kezdeti lendület a varasdi benzinkútig tartott ki. Tankoltam, reggeliztem, kávé, bomba, aztán 

menjünk. Borzalmas volt. Ekkor bosszult a kevés alvás. Ha agyonütsz sem tudom, hogyan 

vergődtünk át Zágrábon, aztán a bosiljevoi elágazáson. Utána viszont az első pihenőnél kiálltam és 

szunyókáltam egy félórát. Persze ez is csak pótlék, innentől százanként húztam ki, hol kávé, hol 

energiaital, végig üvöltő hangerejű zene, végül teljesen kifacsarva tettem le délben a szerelvényt a 

Jezera Lovisce kemping parkolójában. 

A recepción egy egyszerű hölgyeménynek próbáltam elmagyarázni a helyzetet: egy sátor alvásra, egy 

napblokkoló az asztal és székek számára, ami szigorúan véve nem sátor, két kajak, egy icipici 

utánfutó, ami nem caravan... és másodpercről másodpercre látszott, hogyan hatalmasodik el rajta a 

pánik. Végül legyintettem: 1 autó, 1 sátor, két személy, áram. Isten látja lelkemet, én megpróbáltam. 

 

Volt egy kis félsz a kempinggel kapcsolatban. Ha nincs hely, vagy nincs jó hely, akkor nagyot 

szopunk. Nos, a tökéletes helyeket elfoglalták, de aztán hosszas variákolás után bravúrosan 

lefoglaltunk egy igen jó helyet. Igen. Az nyert, aki arra tippelt, hogy valamikor már birtokoltuk ezt a 

parcellát. Csak akkor még lakókocsi állt rajta. Most viszont csont üres volt és mivel mindenfelé 

lakókocsi állt, a sátras nép nem merte elfoglalni. Mi viszont igen. A vízpart 30 méter, a vizesblokk, a 

kemping közepe (éttterem, reci, bolt) szintén nagyon közel. És akkora parcellánk van, hogy akár 

táncparkettet is implementálhattam volna. 

 



Nos, a berendezkedés, az durva volt. Két ember, rengeteg kemping hóbelevanc. És nem volt olyan, 

hogy fiam, fújd fel a matracokat, állítsd fel a sátrat. A talaj határozottan keményebb volt, mint a 

múltkor, pedig már akkor is szidtam a gyémántfejű dalmát hangyák felmenőit. A belső sátor négy 

cövekéig jutottam, amikor kidőltem és elküldtem Nejt sörért. Aztán ezt a tempót tartottuk. A két 

sátornak 42 darab cövekje volt. 

Közben annyira kivert a veríték, hogy leszaladtam úszni iegyet. Csak úgy, ruhástól. 

 

De estére állt minden és nagyon jó vackot alakítottunk ki magunknak. Jelzem, ha nem lett volna 

nálunk egy brutális fejsze és vagy 30 darab 200-as szög, nem sikerült volna. 

Na meg kellett hozzá némi szerencse is. Az árnyékoló sátort indulás előtt átpakoltam egy zsákba és 

egy rúd otthon maradt. A 30-ból. És pont azt az egy darabot felejtettük otthon, amely nélkül a sátor 

még simán felállítható. 

 

Aztán az a kelet-európai életérzés. A szomszéd határozottan szimpatikus: szakállas, korombéli német 

pacák, a párjával. A lakókocsi előtt két tengeri kajak. Emellett a fazon pipázik és én is pakoltam némi 

szivart. Amikor meglátta, mit szedtünk le a kocsi tetejéről, odavigyorgott hozzánk. Első zavarban 

guten morgent köszöntem vissza. Délután kettőkor. Aztán mondott valami vicceset, nem értettem, de 

úgy csináltam, mintha nagyon tetszett volna. És én éreztem magam hülyén. Ez az a bizonyos kelet-

európai életérzés. A nyugat-európai pacák kommunikálni próbál velem az ő saját anyanyelvén és 

miután nem értem, én érzem magam alsóbb rendűnek nála. Aztán ez rá is nyomta a bélyegét a 

kapcsolatra, az egész héten nagyokat vigyorogtunk ugyan egymásra, de beszélgetést már egyikünk 

sem kezdeményezett. Miközben később már nagyokat dumáltam más német kajakosokkal, 

meglehetősen hosszasan, németül, mert addigra már összeszedtem magam. De az első alkalommal 

még a reflexek működtek. 

 

A berendezkedés végén körletrend kialakítása. A hátizsákomban megtaláltam az igazolványtárcámat. 

Hát ez meg mit keres itt? Az összes fontos igazolványt a pénztárcámban tartom már egy ideje, ebben a 

tárcában már nincs semmi lényeges, a felesleges dolgokat meg otthon szoktam hagyni. A biztonság 

kedvéért kinyitottam: az utánfutó forgalmija esett ki belőle. Annyira szórakozott voltam, hogy a 

vállalkozói igazolvány helyére tettem be, kidobás helyett. Hm. Jé?! Hm. 

 

Étterem brutál, még a kempingboltban vásárolt, egyébként durván drága dalmát sonka is olcsóbb, 

mint a legparasztosabban egyszerű mixed grill. (30 deka sonka 60 KN, a mixed grill 85 KN. A 

forint:kuna arány 1:40.) Így vacsorára maradt a magos zsemle, dalmát sonka, helyi sajtkrém. Sörrel. 

Azért nem panaszkodom. 

 

Nem akarom elkiabálni, de mintha megszabadulnék egy nemezisemtől. Legalább 40 éve kínoz egy 

kellemetlen körülmény: ha vizes ruhában mászkálok, teszem azt, több, mint száz métert, akkor 

végem: a nadrág véresre dörzsöli a combom belső felét. Ugyanez tengervízzel sokkal brutálisabb. A 

tavalyi thasszoszi kerülést is végig ez keserítette meg számomra. Most viszont indulás előtt vettem a 

Decathlonban(1) egy 1500 forintos műszálas gatyát... és tökéletesen működik, Teszteltem, 

tengervízzel, hosszú gyaloglásokkal: és csak jó és jó. 

 

Mondjuk, ez azért nem volt ilyen egyszerű. Tizenvalahány nadrágot próbáltam ki, mire 

megtaláltam azt a hármat, melyek jónak tűntek. Plusz pólók. Próbafülke alig, sorbanállás, a klíma 

ellenére is fullasztó meleg. Erre amikor az utolsó nadrággal mentem a kosárért, kiderült, hogy 

lelkes eladók figyeltek és amikor azt látták, hogy a kosár már félórája mozdulatlanul áll, mindent 

visszapakoltak belőle az eredeti helyére. Kezdhettem a válogatást előlről. 

 

Szóval eddig minden remek a kempingben, még az idő is jónak tűnik. Nem tudom, mi fontosabb 

dolga támadt az ártó szellememnek, de eddig szemmel láthatóan elfeledkezett rólam. 



 

Üldögélés, mentális rögzítés: most jó. Aztán szivar. Most nagyon-nagyon jó. 

- Látod, mennyi időd felszabadul, ha nincsen net? – kérdezte Nej. 

- Ez igaz. De képzeld el, mennyire jól esne megírnom a szivaros haveroknak, hogy "Itt ülök az Adria 

mellett, gyönyörű az idő, most kezd lebukni a nap a tenger mögött én pedig éppen egy szivart 

pöfékelek. És ti mit csináltok?" 

 

Amikor raktam össze az utánfutót, akkor vettem észre, hogy teljesen lekopott róla a gépzsír. Ráadásul 

egy gramm sincs itthon. Sóhaj. Felmentem a fürdőszobába és hoztam Nivea kézkrémet. Jó vastagon 

bekentem a horgot. 

Ebből később lettek problémák. 

Ugyanis a kupakunk is elveszett valahol. Ebből következően pakoláskor mindenki hozzáért. Sokszor. 

(Egészen addig, amíg nem vettünk egy kukoricakonzervet és nem használtuk fel kreatívan a dobozát.) 

Én egy garnitúra olyan ruhát vittem, amelyben akár étterembe is el tudnék menni. Abban is vezettem 

le, nyilván egyből összekentem az időközben feketévé vált krémmel. Aztán később összekentem azt a 

ruhámat is, amelyikben esetleg el tudtam volna menni sétálni egy városba. Immár csak azok 

maradtak, amelyekben fürödni is lehet. Pontosabban, csak fürödni lehet. 

Nézegettem a foltos ruhákat. Talán ki lehetne mosni. 

- Ki lehet vasalni egy inget villanyrezsóval? 

- Hülye. Egyébként is, ne mondd már, hogy zavarna, ha nem lenne kivasalva az inged. 

- De. 

- Eddig sohasem zavart. 

- Most próbáltam meg igényes lenni. Erre csírájában elfojtod. 

 

Otthon felejtések. Fényképezőgép akkumulátorának töltője. Nej fogkeféje. 

- Akkor most te egy hétig nem mosol fogat? 

- Dehogynem. Elmegyek a boltba és veszek egyet. 

- Ez nekem eszembe sem jutott volna. 

- Mert nem vagy elég igényes. 

 

Nej elfelejtett kispárnát is pakolni magának. Emiatt befogott a három törölközőből egyet. 

- Azt mondod, így nekem csak egy maradt? – néztem rá vádlóan. 

- Azt. Miért, nem elég? 

- Nem. Úgy gondoltam, hogy bizonyos testrészeimhez külön törölközőt használok. 

- Megőrültél? 

- Nem. Csak igényes lettem. 

 

Az idő persze elment, esélyünk sem volt a kajakokat bevizezni. Ehelyett úsztunk egy nagyot, utána 

mindenki nyomkodta még egy félóráig a kedvenc kütyüjét, végül Nej lefeküdt aludni, én meg sós 

keksz és sör mellett összeszedtem a gondolataimat. Már amennyi maradt belőlük. 

 

Holnap borulások, mentéstesztek. Nejnek határozottan remegett a lába este. 

 

 

Éjjel nagy megtiszteltetés ért. Hajnaltájban lenyúltam a mobilomért a sátorban, megnézni, mennyi az 

idő. A kezem kismacskába akadt. Refflexszerűen megsímogattam, erre dorombolni kezdett. Ekkor lett 

gyanús, mivel emlékezetem szerint nem telepítettem doromboló appot a mobilomra. Kinyitottam a 

szememet, rávigyorogtam, aztán kitettem a sátorból. A magyarázat a sátor szerkezetében rejlik: ez egy 

tök jó sátor, csak a belső ajtaja teli, nagyon kicsi rajta a szúnyoghálós rész. Azaz amikor meleg az 



éjszaka, akkor teljesen kinyitom: inkább jöjjenek a szúnyogok, minthogy dunsztolódjak. Mivel ekkor, 

hajnaltájt, már rendesen hűvös volt, behúztam a zippzárat és aludtam tovább. Reggel arra ébredtem, 

hogy a hasamon dorombol a macska. Valahogy bejött azon a szűk lyukon, melyet a mobiltöltő 

kábeleknek hagytam. Ekkor már kicsit durvábban dobtam ki. 

Következőre a mosdó előtt találkoztunk. Nappali fénynél jobban megnézve teljesen jóképű macska 

volt, nem az a girhes dalmát prototipus. Ja, és vörös, ami a másik favorizált szín otthon, a fekete 

mellett. De nem visszük haza, meghagyjuk a kemping kismacskájának. 

Hogy miért megtiszteltetés? Most gondold el, itt van többszáz sátor meg lakókocsi és a kemping 

édibédi kismacskája a mi sátrunkat választja ki éjjeli szállásnak, azon belül is az én pocakomat. 

 

Miután reggel a vonóhorog a kettes számú rövidnadrágomat is elintézte, a hármas számút meg jobb, 

ha nem mutatom be, mindenesetre abban már egészen biztosan nem tudok kultúrhelyre menni, de 

még a kemping éttermébe sem, szóval most untuk meg a vonóhorog garázdálkodását. Tegyünk rá 

valamit. Oké, biztosan lesz a boltban valami. Végül egy apró homokozóvödör és egy kis doboz főtt 

kukorica jutott a döntőbe. A kukorica nyert, a hozzáadott érték miatt. Bár roppant praktikus lehet egy 

mintákkal kirakott aljú homokozóvödör is... valahol máshol. Merthogy a sziklás horvát tengerparton 

egy gramm homok sincs. (Mit keresett egy homokozóvödör egyáltalán egy horvát boltban? Legalább 

annyira hülyén érezheti magát, mint a mi bocsa készletünk, amikor először voltunk 

Horvátországban.) 

Így viszont reggelire dalmát sonka, főtt kukoricával. Izé. Érdekes. 

 

Vettem fél óra internetet, erre pont amikor elkezdtem, akkor jött rám egy vécérerohanási késztetés. 

Leküzdöttem. Erre – miközben sűrűn az órámra pislogva toltam a tapipadot – Nej kiborította a reggeli 

sörömet, rá a netbookra. Egyik kezemmel felkaptam a számítógépet, a másikkal a sört, gyorsan 

bedugva a számba a habzó végét, és közben igyekeztem szemrehányóan nézni Nejre. Kiröhögött. 

 

Reggeli, kávé (eh-eh, koffeinmentes neszkafé, kizárólag guminőmániákusoknak), utána megemeltük 

végre a kajakokat. Bár elsőre még nem a horizontra szegeztük a tekintetünket, jöttek a boruláspróbák, 

páros mentések. Nehezebb volt, mint képzeltem. Ezt még gyakorolni kell. Nej nem is tudta feltenni a 

kajakja elejét az enyémre, így egy vizzel teli kajakba szállt vissza. Volt némi sikkantgatás, a hajó már 

egy rossz levegővételnél is oldalra dőlt. De legalább gyakorlatban is megtapasztalta, milyen hasznos 

eszköz a pumpa. (Csak utólag jutott eszembe a trükk, hogy a felfordult kajakot kicsit billegtetni kell, 

hogy elillanjon a beülőnél keletkező vákuum.) 

 

Utána kipucoltuk a kajakokat, rendesen felmálháztuk, aztán laza túra. Legalábbis annak harangoztam 

be, evezgetünk egy kicsit itt, egy kicsit ott, megkerülünk egy szigetet, kikötünk egy strandon, 

hejehuja, boldogság. 

 

Tisno – Pirovac – Tisno 

Távolság: 22,5 km. 

 

A tisnói híd alatt simán átmentünk, pedig tartottam tőle egy kicsit. Dehát 5 éves emlék, azóta mi is, a 

kajakjaink is sokat fejlődtek. Megkerültünk egy szigetet, és megint igazolódott a régi igazság: ha tudni 

akarjuk, milyen szép helyen lakunk, menjünk el tőle jó messzire és onnan nézzünk vissza. Távolról 

Tisno megkapó látványt nyújtott. 

 

Tisno, Betina, Pirovác.  

 

Nem, ez nem a legendás Steinitz-Jascsák-Podhola fedezetsor horvát megfelelője. A Murter szigetet a 

kontinenstől elválasztó belső tengert kisvárosok veszik körül, majdhogynem egymásba érve. 



Az utolsó szakaszt (Betina-Pirovác) már kifejezetten nyögvenyelősen tettük meg. Déltájban voltunk, 

durván sütött a nap, távolságban meg ez a szakasz a 8-13 km közötti darab volt. Csak hogy érthető 

legyek, Nejnek azt adtam be, hogy az egész túra 8 km lesz. Összesen. 

 

A pirovaci kocsma. Ahol Barna életében harmadszor ivott sört, ezelőtt öt évvel. Először 2005-ben 

Prágában, a Fekete Ökörben csapolt barna Kozelt, aztán egy évvel később egy Plitvice melletti 

késdobálóban, ahová a horvát-ausztrál meccset nézni vonultunk le kettesben. Harmadszor pedig 

2007-ben, amikor az Ocean Duo nevű beach kajakkal szenvedtük át magunkat Pirovacra. Akkor is 

kánikula volt, az a kajak max 4,5 kmh sebességet tudott, szóval mindenképpen megérdemeltük a 

söröket. 

Hatalmas adag pizza, sörök. Aztán Nej megette élete legnagyobb fagylaltját: kétgombócost vett, az 

eladó meg adott egyet grátisz. Láttál már horvát fagyit? Az egy gombócos is elég nagy kihívás. 

 

Utána ledőltünk az árnyékba, később úsztunk egyet, majd irány haza. Visszafelé lealáztuk végre azt a 

kis szigetet is, melyet Barnával annyiszor akartunk már, de mindig visszakoztunk a nagy kerülő és a 

lassú kajak miatt. 

 

A kiszállás most sem volt egyszerű, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy a standolás kiszívja 

az emberek agyát. De itt szerencsére hosszú a jó part, némi tökölődés után ki lehetett kerülni a szédült 

népeket. 

 

22,5 kilométer lett a vége. A szolíd, bevezető lapátolásnak. Nej a végén már nem is evezett, inkább 

kiitta maga előtt a tengert. Viszont gyönyörű időnk volt, szél, hullám alig. 

 

Kezdi kiverni a só a nadrágomat. Ami konkrétan azt jelenti, hogy még csak egy túra ment le, de már 

zebracsíkos lett a fekete nacim. 

 

Kikötés után úsztunk egyet a hőháztartás végett, aztán felcuccoltunk. Sör. 

- Most kellene még egy szivar – közölte Nej. 

- Miért? – néztem rá gyanakodva. 

- Hogy elmondhasd, hogy a ‘most jó’ átváltott ‘most nagyon jó’-ba. 

- Oké, meggyőztél. 

 

Citromos Karlovacko. Pedig hogy megvetettük a németeket 25 évvel ezelőtt, amikor üdítőt borítottak 

a sörbe. Most meg már mindenhol ez megy. Csak néhány ultrabrutál hőhullám kellett hozzá. 

 

Az evezés feltörte a hónom alját, a naptól meg leégett a combom belső fele. (Jó az új nadrág, csak 

rövid. Tükörsima vízen, füllesztő melegben meg nem spricózok, mert utálok dunsztban ülni.) Nej 

felajánlotta, hogy bekeni a kidörzsölést, mégis csak jobban látja, hol van a baj. 

- Nincs kedved bekenni a leégést is? 

- Hol is van... NEM! 

- Miért? 

- Hogyan képzeled? 

- Hát, beguggolsz az asztal alá... 

- NEM! 

 

Házi szőttes: Vodka Zubrowka. Az a vodka, amelyik anno olyan ritka volt, hogy amikor érkezett egy 

szállítmány a sarki kocsmába, akkor inkább oda mentünk és nem az egyetemre. Ha akkor nekem azt 

mondja valaki, hogy ez a vodka kommersz lesz, én pedig ezt fogom kortyolgatni az Adrián, pár 

méterre a vízparttól... 

 



Bolt. Sör, jégkrém, csipsz. Fő az egészség. Valahol biztos van olyan. 

 

Kabóca még nincs, szúnyog ellenben már akad. Harapnak is, akkorákat, mint a lovak. Semmit nem 

hoztunk ellenük. A sátorban meg nem lehet zárt ajtó mögött aludni. Vicces lesz az éjszaka. 

Különösen kismacskával nehezítve. 

 

 

Hajnalban arra ébredtem, hogy valaki el akarja vinni a sátrat. A szél volt az. A windgurutól tudtuk, 

hogy szeles lesz a reggel, de ennyire erősre nem számítottunk. Nyolc körül kikukucskáltam – a 

matracomról egyenesen a tengerre láttam – és még ebben a védett öbölben is tarajos hullámok 

nyomultak. Visszafordultam aludni. Nem csak erős szél volt, de be is borult, aminek megvolt az az 

előnye, hogy nem sültünk meg a sátorban már kora reggel. Végül kilenckor másztunk ki, nem túl 

boldogan. Eredetileg ma indultunk volna el egy kétnapos túrára, utána jött volna egy pihenőnap, 

majd a végén egy szigetkerülés. Így viszont rögtön a pihenőnappal kezdünk, miközben még el se 

fáradtunk. Holnaptól viszont láncban nyomhatjuk a 3 túrát, pihenés nélkül. Ha elmúlik addigra ez a 

meglehetősen tré idő. Nem elég, hogy viharos a szél és beborult, de még az eső is nekiállt cseperegni. 

Tré. 

Nem is húztuk sokáig az időt, bementünk Tisnóba bevásárolni. Tisno egy nagyon kellemes dalmát 

falu, ahogy már korábban is írtam, az egyik fele a kontinensen, a másik Murter szigetén van, a két 

városrész között felhúzható híd, és annak ellenére, hogy nem túl nagy, de minden megtalálható 

benne, ami egy adriai településen kötelező: szűk utcák, főtér, tengerpart, romantika, pékség, hal- és 

zöldségpiac, éttermek. Én nagyon szerettem ezt a falut. Eddig. 

 

Bementünk autóval a központi parkolóig, ahogy szoktuk. 

- Jé, ez fizetős lett! – jegyeztem meg. 

Oké, bekanyarodtunk a parkoló kapuján. Két fiatal kölyök álldogált a bejáratnál, narancssárga, nagy P 

betűs mellényben, gondoltam, majd adnak cetlit, ahogyan ez eddig a horvátoknál szokás volt... de 

hozzánk sem szóltak. Hmm, biztosan valamiért most nem kell fizetni. Egy kicsit még álldogáltam a 

kocsi mellett, hogy biztosan legyen idejük odajönni, de semmi ilyesmi nem állt a szándékukban. 

Beszaladtunk a boltba, szomorúan konstatáltuk, hogy a bolt melletti kedvenc hentesünk bezárt, a 

boltban még szomorúbban konstatáltuk, hogy gyenge a választék és _drágább_, mint a kemping 

boltja, nem is vettünk semmit, elsétáltunk a pékségbe, végre volt burek, plusz kaptunk grátisz diós 

kiflit, a piacon vettünk paradicsomot/paprikát és kaptunk grátisz őszibarackot/uborkát, ezután 

visszaültünk a kocsiba és a híd előtt vettem észre, hogy kaptunk grátisz mikuláscsomagot. A 

parkolóban a P betűs mellényt viselő srácoknak nem az volt a dolguk, hogy parkolójegyet áruljanak, 

hanem az, hogy megbüntessenek mindenkit, akinek nincs. Hogy honnan lehet szerezni? Tudja a fene. 

Lehet, hogy tőlük, csak erőszakosan kell kérni. Lehet, hogy van valahol eldugva automata. 

Mindenesetre ez így szivatás. A csomagban ráadásul csak horvátul írnak mindent és amennyire ki 

tudtam venni, 1 napom van, hogy befizessem. Mondanom sem kell, arról meg nem tudok semmit, mi 

történik, ha nem fizetem be időben. 

Elgondolkodva az eseten, fogalmam sincs, hogy miért, de mintha lenne itt egyfajta evolúciós 

szelekció. Ha autóról és parkolásról van szó, valahogy mindig összeverődik az emberiség alja, az az 

erkölcstelen, mocskos hulladék réteg, amelyiknek mindegy mit, mindegy hogyan, mindegy, mennyire 

fáj másoknak, csak pénzhez jusson. Eddig azt hittem, hogy a budapesti parkolási történetek egyediek 

és csak ránk, mondhatni a mi gengsztereink bunkóságára jellemzőek, de úgy látszik, ez valahogy 

általánosabb. 

 

Reggeli utáni kávézás. Nej a tabját piszkálta, én a netbookba gépeltem. Mindkettőnk előtt 

mobiltelefon. 



Körbenéztem. 

- Azt hiszem, ki kell hoznom a Kindle-met. 

- Miért? 

- Hogy én nyerjek. 

 

Egyszer csak berepített a szél egy bumerángot az asztalunk mellé. Valami kiskölyök játszadozott vele, 

az erős szél meg elvitte. Kíváncsi voltam, ide mer-e jönni érte. Egy ilyen csúnya bácsihoz. Nem mert. 

Pedig igyekeztem joviálisan kinézni. Végül én vittem vissza a szüleinek. 

 

Nej végül megkérdezte egy Horvátországba szakadt kollégáját, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, a 

rövid sms válasz annyi volt, hogy fizesd be. Utána meg egy hosszú szöveg horvátul, melyből egyedül 

a tintahal kifejezést értettük. Nej arra tippelt, hogy valami recept, én viszont arra, hogy menjünk 

vissza a parkolóba és nyomjunk tintahalat a parkolóőrök seggébe. 

Mivel a Posta kettőig van nyitva (és snitt, utána már nem, ó mediterrán tempó), így tartoztunk az 

ördögnek egy úttal, visszasétáltunk a faluba. Így, hogy már kerestük, viszonylag hamar meg is 

találtuk a parkolóautomatát. Tanulópénz. 

(Az utolsó napon meg, miután már megvásároltunk mindent hazulra, találtunk egy diszkont 

élelmiszerboltot Jezera és Tisno között. Shit happens.) 

 

Mire visszaértünk, a nap is magához tért, a ruha majdnem leolvadt rólunk a beton sétányon. Gyors 

átöltözés, irány a víz. Nej leúszta a teljes kötélhosszt, én meg csak lógattam a... szóval ráültem a 

kötélre és nézegettem a fürdőzőket. Aztán kiúsztam, beálltam a hideg zuhany alá, lemosni a sót. 

Kéjesen behunytam a szememet, lemostam a kezeimet, a nyakamat, a hátamat, a hasamat, a lábaimat 

és beleengedtem egy nagy adag vizet a nadrágomba is, hogy belülről is lemossa. Ekkor nyitottam ki a 

szememet és jöttem zavarba két darab négyéves forma kislánytól, akik tátott szájjal figyelték egy 

méter távolságból, mit csinál a bácsi. 

 

Délután óriási pangás. Nej úgy bóbiskolt el a melegben, hogy kiesett a kezéből a sörösdoboz. Aztán 

nem sokkal később egyszerre álltunk fel. 

- Én most elmegyek, elmosni a reggeli kávéspoharadat – jelentette ki Nej. 

- Oké. Addig én vigyázok a kütyükre, aztán ha visszajöttél, elmegyek vécére. 

Nej elindult. 

- Izé, csak kíváncsiságból kérdezem meg: nem fordult meg a fejedben, hogy ha úgyis a vizesblokkhoz 

megyek, elvihetném a saját poharamat elmosni? – szóltam utána. 

- Hová gondolsz? – legyintett beletörődve. 

 

Valamit tudhatott, mert amíg távol volt, megtámadott egy bögölyféleség, hatalmasakat harapva a 

lábamba. 

 

- Képzeld el, mit láttam – érkezett vissza lelkendezve Nej – egy férfi volt a mosogatórészlegen és 

mosogatott! 

- Belenyúltál a nadrágjába? 

- Dehogyis! 

- Akkor honnan tudod, hogy férfi volt? Lehet, hogy csak lapos a melle. 

 

Ehhez tudni kell, hogy aki a vizesblokkot tervezte, nem is titkolta hímsoviniszta mivoltát. A 

mosogatórészleg ugyanis bent van a női blokkon belül, ahová férfiember elméletileg be sem tehette 

volna a lábát. A férfioldalon semmi hasonlót nem alakítottak ki. 

 

Aztán este, vacsora után. Nej takarítaná az asztalt. 

- Várjál, segítek – emeltem fel a sörösüveget és a poharat. 



- Komoly segítség. 

- Komoly bizony- gesztikuláltam a sörrel, mint Besenyő Pista bácsi a kolbásszal – Proaktív! 

- Hát, én csak azt látom, hogy dolgozok, te meg mint a... 

- Here? 

- Pont ez akartam mondani! 

- Proaktív, ugye? 

- Meg here. 

- Látszik, hogy teljesen félreérted a helyzetet. MInd a ketten dolgozunk. Ha én nem emelném fel 

ezeket a dolgokat – lengettem meg megint a literes sörösüveget – akkor te sem tudnál takarítani. 

- Akármennyit is dumálsz, here. 

- Hát, ha neked így jobban tetszik – húztam meg a sört – Elmész mosogatni? 

 

Este nyolctól kilencig animáció a nagyszínpadon. Minden este ugyanaz. Pár másodperc zene, aztán 

egy horvát pacák üvöltözik a mikrofonba. Sokáig. A szomszéd gazdálkodásban a csacsik 

kétségbeesetten ordítanak. (Sokáig azt hittem, hogy német turisták.) 

 

Ha van valami, amit utálok, akkor az az, amikor bezárkózok a vizesblokkon belül a vécébe, aztán egy 

csomó aprókölyök pont az ajtó előtt kezd el rohangálni, játszani. Morogtam is magamban, hogy a 

rossebb enne el benneteket, hát miért nem az animáción ugráltok? Aztán beugrott, hogy pont fordított 

a helyzet: ezek az értelmesebb kölykök, akik az idióta animáció elől bemenekültek a vécére játszani. 

 

Már csak este eszméltünk, hogy mit is szalasztottunk el: egy védett öbölben gyakorolhattuk volna a 

párosmentést, erős szélben, erős hullámzásban. Hiszen az ember általában nem tükörsima vízben 

szokott beborulni. (Kivéve, amikor megérkezik egy túráról és ki akar szállni a kajakból.) 

 

 

Nézegettük reggel a vizet. Olyan hümmögős. Windguru? Minimális szél. Az egész héten. Oké, akkor 

nekiindulunk. 

 

Tisno – Vrgada 

Távolság: 15,5 km 

 

Nos időnként a windgurunak sincs igaza. (Különösen az ingyenesnek nem, ez ugyanis nem valós 

idejű adatokból épült modellt használ, hanem 12 órával korábbiakból számol.) Már itt, a belső 

tengeren is kapkodtuk rendesen a lapátokat: tulajdonképpen ahogy kiértünk a kemping védett 

öbléből, már rögtön jöttek is a hullámok, mindenfelől, Betina után meg nem győztünk a lapátba 

kapaszkodni. Most tényleg zavartak a motorcsónakok, különösen, mert padlógázon döngettek el 

közvetlenül mellettünk. Se nem lassítottak, se nem kerültek ki. Igaz, közénk is lövethettek volna. 

Mindenesetre az eleve összevissza hullámzó vizet rendesen összezavarták ők is, így mi is 

kapkodhatttunk jobbra-balra, ha nem akartunk borulni. 

 

Így teltek a kilométerek, lassan megszoktuk a bizonytalanságot. Hamarosan túlléptük az eddigi 

ismereteink határát. (Barnával egyszer a beach kajakkal elevickéltünk a Maslinjak szigetig. A sós víz 

keveredett a pólónkon az adrenalinnal.) Mit is mondhatnék? Még jobban hullámzott, különösen ott, 

ahol kiléptünk egy-egy sziget árnyékából és a külső áramlás + szél találkozott a partmenti áramlással 

és széllel. Volt olyan szakasz, ahol 60-80 centis, kellemetlen hullámok jöttek hátulról is és jobbról is. 

Na, ott úgy riszáltam a csípőmet, hogy Elvis Presley is megirigyelhette volna. 

 



Lehet, hogy valakinek megakadt a szeme a 60-80 centin. Hát hullám ez? Amikor tavaly 

Görögországban kétméteres hullámokban eveztünk? Vigyorogva? Nos, hullám és hullám között 

óriási különbségek vannak. Hogy mást ne mondjak, amplitudó és frekvencia. Eddig csak az 

amplitudóról beszéltem, pedig a frekvencia is fontos: az alacsony frekvenciájú, kényelmesen 

elnyúló, lusta hullámok csak emelgetik a kajakot, de egyáltalán nem veszélyeztetik a stabilitását. 

Ilyenek voltak Thasszoszon. A magas frekvenciájú, erőszakosan böködő hullámok ezzel szemben 

igen, még akkor is, ha nem túl nagy az amplitudójuk. És akkor nem beszéltem még a hullámok 

sebességéről, formájáról, illetve a meder hatásáról. (Lsd. törőhullámok.) 

 

Olyan 9 km magasságában ki is húztunk pihenni egy szigetre. Valami fura véletlen, esetleg 

világtervezési figyelmetlenség folytán ezen a kellemes kikötőhelyen nem nyüzsögtek a szottyadt 

naturisták. Kikötöttünk, megmentettünk két sört a hőgutától, Nej úszkált egyet, aztán felfrissülve 

mentünk tovább. 

- Azt mondod, már csak 6 kilométer? 

- Igen. Megyünk még 3 kilométert addig a kiszögellésig, ott vége a szigetsornak, balra fordulunk, 

aztán jön 3 kilométer, keresztül a vadabb, nyíltabb vízen. 

- Ha tényleg csak ennyi, akkor akár még az is belefér, hogy ma délután visszamegyünk a kempingbe? 

- Akár. Bár én inkább azon gondolkodom, hogy a szigeten alszunk, a visszautat meg kombináljuk 

Murter megkerülésével. Így be tudjuk hozni azt a felesleges pihenőnapot. 

 

Elértünk a sarokig. Bevártam Nejt. 

- Nos, ez az a vad szakasz. 

- Nem is néz ki vadnak. 

- Én is abban bízok, hogy nem lesz kutyább, mint eddig. 

 

Lett. Ahogy kiértünk a nyílt terepre, ránkcsapott valami viharos szél jobbról, hozta a hullámokat, 

emellett pedig a víztömegnek is volt egy erős áramlása. Eddig saccra olyan 2-3 Bf erősségű szél volt, 

itt simán felugrott 4-re, és szerintem még vissza is fogtam magam a becslésnél. (Visszakorrigálás: az 

ember hajlamos eltúlozni az átélt élményeket.) Többször is pánikba estem, hogy Nej venni fogja-e ezt 

az akadályt, hiszen ilyen durva vizet Görögországban sem tapasztaltunk, ráadásul a spricó sem volt 

rajtunk. Ja, és rögtön úgy kezdtünk, hogy két bazi nagy yacht tepert el közvetlenül mellettem és ekkor 

volt egy pillanat, amikor már úgy éreztem, hogy vége, borulok, de aztán sikerült valahogy 

visszahoznom egyenesbe a kajakot. Nejt kétszer vártam be, mert a terep szemmel láthatóan megfogta, 

de csak ment, ment előre, mint Grabowski a kis piros autójával. Végül jó nagy spéttel, de átért ő is.  

 

Rögtön az első helyen, a falu szeméttelepénél kikötöttünk. 

- Biztos vagy benne, hogy még ma vissza akarsz menni? Itt? – kérdeztem a szemmel láthatóan 

kimerült Nejt. 

- Megahóhér. 

Leültünk, sör. Jött egy dalmát bácsika, egy 20 literes vödörrel. Méltatlankodva állt meg a kajaknál, 

hogy elálltuk az útját. Gyorsan arrébbhúztam, de az öreg nem hagyta abba a dörmögést. Lassan 

beleereszkedett a vízbe, aztán... a fene tudja, mit csinált. Lebukott, köveket szedett fel, majd odavitte a 

gáthoz. 

- Gátat épít? – nézett nagyot Nej. 

- Nem tudom. De ezen a környéken létezik ilyen hagyomány. Nézd meg a domboldalakat, mennyi tök 

felesleges, de annál masszívabb kőkerítés húzódik rajtuk. 

 

Induláskor Nej felvette a spricót. Ekkora hullámzásban már nem kockáztatott tovább. Én nem vettem 

fel, mert volt egy sejtésem. Meg térképem. 

Kábé hatszáz métert mentünk, amikor elértünk oda, ahol terveztem az alvást. (Pjescana öböl.) Azt kell 

mondjam, hogy ez még istenes 600 méter volt, dacára a szembeszélnek és az áramlásnak, ugyanis 



kiváncsiságból továbbeveztem és megnéztem, mi van a fok mögött. Égszakadás, földindulás. Viharos 

szél és az alacsony víz miatt erős törőhullámok. Olyan durva terepre tévedtünk, hogy alig bírtam 

egyenesben maradni. 

- Fordulunk! – kiáltottam hátra. 

- Hogyan?- kiáltott vissza Nej. 

- Amilyen gyorsan csak tudunk! 

Végül visszaevickéltünk az eredeti helyre, kikötöttünk. Huh. Sör. 

 

A helyszín nem volt túlzottan biztató. A Google Earth remekül mutat mindent, kivéve a 

szintvonalakat. (Tudom, meg lehet dönteni a látószöget, de ahhoz minimum gyanakodni kell. 

Mellesleg ezt a löszfalat megdöntve sem mutatta.) Nos, itt kábé két méter széles volt a part, mellette 

pedig egy 15-20 méter magas löszfal magasodott. Romantikusnak romantikus volt, de hogy 

biztonságos is? Viszont mind előre, mind hátra ocsmány terep várt ránk, így maradtunk. 

 

Első körben ki kellett várni, amíg mindenki hazamegy. Ezt az időt a kocsmában töltöttük. A 

ruházatunk a rátapadt sótól simán megállt volna a lábán egy skót kastélyban a páncélok között, de 

nem akartunk átöltözni, mert vacsora után még terveztünk fürdést. A kocsmához igen vadregényes út 

vezetett, nem is volt egyszerű, de Vrgada olyan kicsi falu, hogy minden út a kocsmába vezet. Már ha 

egyáltalán van út, mert kocsit, azt nemigen láttunk. (Pici sziget, tudtommal még komp sem jár.) 

 

Beléptünk a kocsmába, leültünk... és ha nem ültünk volna le egyébként is, a meglepetéstől akkor is 

leültem volna. A sörcsapoló mellett ott feszített egy nagyképernyős tévé. 

- Te, lefogadom, itt meccseket is szoktak nézni! – súgtam oda Nejnek. 

- Aha. Értem a célzást. 

Tudni kell, hogy az egész EB-n egy meccsre voltam kíváncsi, a spanyol-portugálra. Viszont internet 

csak nagyon darabosan van (amikor veszek), így reggel tudtam meg, hogy ma lesz a nagy derby. 

Elnyomtam egy káromkodást: ha a vacak idő miatt nem kellett volna beiktatnunk rögtön az elején egy 

plusz pihenőnapot, akkor pont ma érkeztünk volna vissza. A túrát viszont nem fújjuk le. Őszintén 

szólva meg sem fordult a fejem, hogy vadkempingezés közben, Vrgada szigetén, ahol azt se tudtam 

ekkor, van-e egyáltalán valami emberi település, szóval hogy itt fogok olyan kocsmát találni, ahol 

tévékészülék is lesz. 

 

Az sms-ben leírt első kódsorozatról kiderült, hogy grillezett tintahal. Nej szerint volt olyan finom, 

hogy inkább nem dugná senki seggébe, még a parkolóőrébe sem. 

 

Vacsi után visszamentünk, elrendeztük a kajakokat, átöltöztünk szép ruhába, este hétig beszélgettünk 

és néztük a tájat, aztán felmentünk a kocsmába, ahol beszélgettünk és néztük a tájat. Egyiket sem 

lehetett megunni. Nyolc óra felé beindultak a ráutaló cselekmények, mi is gyorsan befoglaltunk két jó 

helyet a tévé előtt. A pincér mindent értő vigyorral nyugtázta a mozgolódást. Sajnos nem mindenki 

érezte át a hangulatot, egy nagy német család a meccs kezdésekor kért ki egy teljes vacsorát, pont a 

tévé előtti asztalnál, egy másiknál meg két nő hozta el a gyerekszakkört, papírokkal, filctollakal. Na ők 

konkrétan leszarták a meccset, ezzel szemben végig üvöltve veszekedtek egymással. 

 

Az első félidőt végignéztük, utána viszont kitört belőlem a jós. 

- Menjünk, csináljuk meg magunknak a fekhelyeket még szürkületben. 

- Nem érdekel a meccs? 

- Itt nem lesz gól. Tizenegyesekkel fog továbbjutni valamelyik csapat. 

 

Így történt, hogy tíz óra körül elsétáltunk, felfújtuk a matracokat, polifoam, hálózsák, tereprendezés. 

Utána még kiültem egy sziklára és gyönyörködtem az éjszakai fényekben. Azért úgy belegondoltam: 

eljöttünk 700 kilométert és felvertük egy szigeten a sátrat. Onnan összecsomagoltuk a cuccunkat és 



áteveztünk egy másik, még bentebb lévő szigetre. Olyanra, ahol madár is csak akkor jár, ha eltéved. 

Most itt vagyunk a partján, földre gurított hálózsákban fogok aludni közvetlenül a vízparton... 

megéri-e ez a látvány, ez az élmény ezt a távolságot, ezt a kényelmetlenséget? 

Persze, hogy meg. Tenger, szigetek mindenfelé, Velebit a távolban, pöfögő motorcsónakok, földnyelv, 

homokpad, mázsásan zuhanó hullámok, aztán sötétedik, gyúlnak a parti fények, és biztos vagyok 

benne, hogy hajnalban olyan gyönyörű lesz minden, hogy az már giccs. 

 

De azt meg is kellett érni. Este tizenegy körül bevackoltam magamat és rögtön rájöttem egy technikai 

hibára: átfújt rajtunk a szél. Ez az esti kánikulában még vicces, de lesz itt még hajnal is. Meleg ruha... 

azt nem vittünk. Az én hálózsákom meg... maradjunk annyiban, hogy még akkor vettük, amikor nem 

is voltunk házasok Nejjel. 

Szóval forogtam, hol izzadtam, hol fáztam, ráadásul elkezdtem parázni, hogy istentudja, mennyire 

elhagyatott ez a hely éjjel. Éjfél körül be is következett, amitől féltem, megjelent egy részeg 

tizenévesekből álló csapat. (A legrosszabb fajta. Már azt hiszi, övé a világ, hiszen már iszik, aztán 

amikor részeg, akkor lehullik róla minden neveltetés, az alkohol és a hordaszellem miatt pedig azt 

hiszi, neki mindent szabad és ez az igazi, ez a felnőtt élet.) Először a fejlámpát láttam meg, aztán az 

óbégatásokat hallottam, majd egy üveget vágtak sziklához, de az üveg nem tört el. Ezen hangosan 

röhögtek. Aztán közelebb jöttek, egy villanás, és az üveg most egy Nej feje mellett lévő sziklához 

csapódott, ahol ezerfelé fröccsent. 

- Hé!! – ordítottam rájuk, tele torokból. 

Szemmel láthatóan meglepődtek, hogy van itt valaki. A srác a fejem mellé lépett, a fejlámpával rám 

világított, majd némi kivárás után jó éjszakát, szép álmokat kívánt horvátul és továbbálltak. Addigra 

én már rugóként feszültem, készen arra, hogy a legapróbb levegőmozgásra kiugrok a zsákból és 

rúgokcsípekharapok... de erre nem volt szükség. Az más kérdés, hogy innentől egy szemhunyásnyit 

nem tudtam aludni. Hajnalban ráadásul megjelentek a szúnyogok és könyörtelenül csíptek mindent, 

ami a hálózsákból kilógott. 

 

 

A nap 4 óra után nem sokkal jelentkezett be, gyönyörű, bíbor-narancssárga fénnyel a hegyek fölött. A 

környező szigetek, a sziklák, a fölöttünk magasodó löszfal... és a felfoghatatlan csend, a tükörsima víz, 

ahogy összeolvad az ég kékjével.... volt hangulata, mondhatom. Annyira elbambultam, hogy még a 

fényképezőgépet sem vettem elő, de szerintem jobb is így. Napfelkeltés képekkel tele a net, én pedig 

nem törtem meg az áhitatot. 5 óra felé megjelentek az első pöfögő halászcsónakok, az egyik pont 

előttünk tervezte a nagy fogást. Hat előtt felkelt Nej is, reggeliztünk, összepakoltunk. Összeszedtem 

az üvegszilánkokat, mert mégse mondják már azt, hogy itt aludt két kajakos, aztán összetörtek egy 

üveget és otthagyták azon a parton, ahová kisgyerekes családok járnak strandolni. A halász 

folyamatosan ott pöfögött tőlünk pár méterre: kíváncsian nézegettük egymást. 

 

Vrgada – Tisno 

Távolság: 25,1 km 

 

Hét óra előtt pár perccel már vízen voltunk. Az élmény továbbra is fenséges volt. A tenger olyan 

simán feszült, mintha tegnap óta kicserélték volna. A nap laposan sütött, furán világítva meg a tájat: 

ettől a szigeteknek és a víznek lett egy érdekes zöld-arany szegélye. Annyira meg voltam illetődve, 

hogy evezni is csak csendesen mertem. Hangtalanul siklottunk a majdnem nyílt tengeren, én pedig 

hálát adtam mindenkinek, akit illet, hogy egyike lehetek azoknak, akik ezt a csodát ilyen közelről 

szemlélhetik. 

 



Rögtön az út elején volt egy meredek szakasz: közel 8 kilométer, azon a nyílt és veszélyes szakaszon, 

ahol tegnap 3 kilométert is alig bírtunk evezni. Meg úgy általában, egy 8 kilométeres szigetszökkelés 

azért önmagában is eléggé tiszteletreméltó. Este nem is így terveztük: azt beszéltük, hogy vagy a part 

felőli szigetekhez, vagy a Kornati felé eső szigetekhez tapadva, de mindenképpen partközelben 

kalimpálunk végig a veszélyesnek tűnő szakaszon. Aztán kora reggel olyan csendes, olyan sima volt a 

víz, hogy semmi értelmét nem láttuk az óvatoskodásnak. És nagyon jól tettük, a hangulat, ami ott bent 

középen fogadott, úgy, hogy jobbra a Kornati szigeteket láthattuk, balra a Velebit vonulatait, fenséges 

volt. 

Szintén reggel döntöttük el véglegesen, hogy nem csinálunk külön Murter szigetkerülő túrát, 

egyszerűen a külső felén megyünk haza, így gyk. megcsináljuk a kerülést is egy füst alatt. 

 

Kilenckor értük el Murter partjait. A motorcsónakok is nagyjából ekkor kezdtek előbújni, indult a 

szokásos nappali műszak, azaz a kora reggeli idillnek vége szakadt. Nagyjából a szigetnek pont ezen a 

részén volt egy szimpatikus öböl, bizonyos Cigrada nevű, kikötöttünk. 

 

Nyújtózkodtunk. Felkerestük a mellékes épületet. Ittunk egy sört. Megbeszéltük, hogy ezt a reggelt 

kevés dologra cserélnénk el. 

 

Jó hangulatban eveztünk tovább. Egy klubtag haver szerint Murternek ez a fele szebb. Nézegettem, 

tényleg nem csúnya. Egyik oldalon a távolban, kicsit ködösen a Kornati szigetek, a másikon Murter 

szigete, kicsit cakkosan, rengeteg öböllel. Szóval, szép... de a belső felének is megvan a maga szépsége. 

Amíg a külső oldalon gyakorlatilag nincsen lakott part (Murter település egy kicsit átlóg), addig a 

másik oldalon egymást érik a falvak, mind a két oldalon: Jezera, Tisno, Betina, Pirovac és Murter. 

Ezeknek a falvaknak is megvan a maguk szépsége. Én mindenesetre arra szavazok, hogy a kettő 

együtt, egységesen alkot megkapó környezetet, olyat, amelyikben minden megvan. 

 

Eveztünk, eveztünk... és egy idő után elkezdtem szédülni. Ettem műzlicsokit, szőlőcukrot, de hiába, a 

szédülés nem múlt el. Bevártam Nejt, ő is a pihenő mellett voksolt – pedig ekkor már méterekre 

voltunk a tisnói csatornától, azaz kábé egy órányira a kempingünktől. 

 

Kikötöttünk. Az öbölben volt már egy fedeles yacht is, két rettenetesen kövér emberrel a fedélzetén. 

Valószínűleg azért lehetett külön hajójuk, mert ha kifeküdnének a nyilvános strandra, 

visszalökdösnék őket a vízbe a környezetvédők. Éppen azon gondolkodtam, milyen érdekes dolog is a 

férfibarátság, amikor az egyikről kiderült, hogy nő. No, nem a kinézete alapján, hiszen egyformán 

durva kövér tömb volt mind a kettő, hanem fürdés után az egyik nem csak derékig csavarta magára a 

törölközőt, hanem a hóna aljáig. 

 

Nagyjából időben voltunk, megebédeltünk. Pihentünk egy kicsit. Túl sokat nem, mert árnyék egy 

darab sem volt a sivár parton. A szédülés mindenesetre elmúlt, mentünk tovább. Szerencsére éppen 

időben állt helyre az egyensúlyom, mert bedurvult a víz, az öbölből is alig tudtunk kievickélni, a 

csatorna pedig végig szórakoztatott. Furcsállottam is, hogy a vadnak gondolt rész milyen sima volt, 

ellenben a szelídnek gondolt partmenti "védett" szakasz milyen rögös. A tisnói híd előtt még 

elszórakoztatott két motorcsónakos, akik egymással versenyezve próbáltak meg minél előbb átjutni a 

híd alatt, nem foglalkozva azzal, hogy közöttük egy kajakos is küzd az életéért. 

 

Kemping. Kajak kihúzása a partra, lerogyás. A táv végülis nem volt nagy, 25 kilométer... de délután 

egykor már itthon voltunk. Korán indultunk, nem bújtunk el a nap elől, jöttünk szépen. A GPS szerint 

4,5 óra volt a tiszta evezés. 

 



Jut eszembe. Egy kérdés piszkálta az agyamat végig, miközben hol a tájat, hol a Garmin kijelzőjét 

figyeltem: Vajon a GPS élvezi, ha azon az úton megyek, amelyet javasolt? Illetve, ha nem azon 

megyek, az mennyire frusztrálja? 

 

A délután már megjósolható: sör, pakolás, bolt, sör, kaja, szivar, sör, úszás, sör, szivar. Szép, egész 

napos program. 

 

Tulajdonképpen maradéktalanul jó kedvem is lehetett volna, ritkán sikerülnek ilyen jól a napjaim. De 

itt már átlépte a tűrésküszöbömet egy régi ősellenségem, a hisztis aprókölykök tevékenysége. 

Hisztiztek. Az átlós szlovén szomszédnál volt egy háromévesforma kislány, csak és kizárólag, azaz 

folyamatosan ordított és hisztizett. Akkor volt csak csend, ha lementek a partra, mert akkor ott ment a 

cirkusz. Nej nem igazán értette, miért zavar ez engem annyira, hiszen a saját kölykeink hisztirohamait 

blazírtan tűrtem (amikor meg nem, akkor betettem őket a hideg zuhany alá és egyből vége lett a 

cirkusznak), akkor miért pont itt zavar? Nos, több okból is. Egyrészt ide pihenni jöttünk. Nem csak én, 

sok száz más ember is. Makacs meggyőződésem, hogy 2-3 éves gyereket nem lenne szabad 

kempingbe vinni. Nem élvezi. Ez még a kismacska periódus, ekkor a picinek fontosabb a megszokott 

környezet, mint a sátor, a matrac és a tenger csodái. Nálunk tízévesek voltak a gyerekek, amikor 

először tengerpartra mentünk és még akkor is napokba tellett, mire megkedvelték a sós vizet. 

Másfelől, ahol ennyire folyamatosan hisztizik egy gyerek, a szülők pedig ennyire tehetetlenek, ott 

valami nem stimmel a családon belül. Minden hisztiző gyereket le lehet csillapítani. Van, akit erővel 

(hideg zuhany), van, akit dédelgetéssel... lehet, hogy nem egyből, de egy órán belül biztosan. Itt 

viszont egész délután tartott a műsor, 5-10 perces megszakításokkal. 

 

A szomszéd német kajakos hapihoz átjött egy haverja. Fél füllel hallgattam, mit beszéltek. 

- Meneküljön mindenki, holnap bóra jön! – így a haver – Tuti, otthonról telefonálták meg. 

Egy pillanatra engem is elbizonytalanított, de vetettem egy pillantást a windgurura, és gyönyörű, 

enyhén szeles (max 2 Bf) időt ígért az egész holnapi napra. Illetve az egész maradék hétre. (A 

szomszéd ettől még hazautazott, de már egy napja pakoltak, szóval valószínűleg nem a pletyka miatt.) 

 

Estefelé üldögéltünk az asztalunknál. A gyerek még mindig üvöltött. 

- Már fél tíz. Miért nincs még ágyban az a gyerek? – morogtam. 

- Ne légy már olyan szigorú! 

- Nem. Ha szigorú lettem volna, akkor azt mondom, hogy "Már fél tíz. Miért nincs még föld alatt az a 

gyerek?" 

 

 

Nem akármilyen éjszaka volt. Este tíz körül már éreztem, hogy álmosodom. Nem is csoda, a vrgadai 

strandon nem sokat sikerült aludnom az éjjel. Bemásztam a sátorba és rögtön rámzuhant ezer celziusz. 

Bátran oldalra fordultam és hagytam, hadd győzzön az álom. Negyedóra múlva arra ébredtem, hogy 

egy kisgyerek a sátrunk mellett – és ez most nem képletes, itt, öt méterre a rögzítőkötéltől – kapott 

ordítórohamot, a szülei pedig hagyták, hadd tombolja ki magát. Hát, német drukkerek üvöltésére 

inkább számítottam. Mindenesetre a negyedóra alvás arra pont jó volt, hogy kisöpörje az álmosságot a 

fejemből. A rosszabb, hogy ekkor realizáltam: pokolian fáj a derekam a gumimatracon. Most vagy a 

matrac volt túl puha, vagy tegnap aludtam el a derekamat a kemény földön, vagy csak a huzat tréfált 

meg az éjjel, nem tudom, de tény: akárhogyan is fordultam, ordítani tudtam volna a fájdalomtól. (De 

ezt szigorúan az átlós szomszéd lakókocsija mellett.) 

Az lett a vége, hogy beültem a kocsiba, letekertem a négy ablakot, hátradöntöttem az ülést és addig 

játszottam a deréktámasszal, amíg kényelmes nem lett. Hatalmasat aludtam. Negyed kilenckor 

ébredtem arra, hogy Nej rámnyitotta a csomagtartót. 



 

Tisztálkodás, bolt, reggeli. Tegnap volt némi tanakodás, mi legyen az utolsó napon. Pihenés? Ránk 

férne, de azt majd a temetőben. Csavarogjunk egy kicsit autóval a környező városokban? A korábbi 

két nyaralás során csavarogtunk eleget, bejártunk mindent, nincs sok értelme. Kezdjünk el pakolni? 

Majd este. Kajakozzunk? Hát, végülis ezért jöttünk. Csak éppen hulla fáradtak vagyunk. A 35-38 fokos 

kánikulában ugyanis nem csak a távolság, a fizikai teljesítmény facsarja ki az embert, hanem a meleg 

is. Végül a kajakozás nyert, nem is akármilyen távval: Vodice. Aztán reggelre ez finomodott, végül 

megegyeztünk Tribunjban. Durván 11 kilométer, ez oda-vissza pont kellemes 22. (Vodice 29 lett 

volna.) 

 

Tisno – Tribunj – Tisno 

Távolság: 23,5 km 

 

Összeszokott páros vagyunk, 10.00-kor már toltuk be a vízbe a kajakokat. Nagyon megijedtem, mert 

teljes szélcsend volt. Már az első pár csapás után patakokban csorgott a hátamon az izzadtság. De 

ahogy kiértünk a kemping öbléből, jött egy szellő, aztán egy kicsit már túl erős szél is, de inkább 

hullámozzon egy kicsit, minthogy megsüljünk. A híd alatt volt némi ellenirányú áramlás, aztán utána 

sem volt egy biliárdasztal simaságú a víz, de pont ezért megyünk tengeri kajakkal. Aztán ez csak 

rosszabb lett, ahogy kiértünk a három csatorna találkozási pontjához, de a tegnapi evezgetés után 

számítottunk is rá. Nem unatkoztunk, a szél fújt, mi kell még? 

 

Biztonsági játékból igyekeztünk a part mellett maradni, illetve azt is megbeszéltük, hogy 

megpróbálunk több pihenőt is beiktatni. Nem rohanunk sehová, a táj szép, miért ne élveznénk ki? 

Hát, például a motorcsónakosok miatt. Az Adria partja messze nem olyan barátságos, mint a görög 

partok voltak, dehát pont emiatt a vadromantika miatt is szeretjük. Eltekintve attól, hogy kellemes 

kikötőhelyet nagyon nehéz találni, egyszerűen azért, mert kevés van belőlük. Ami pedig van, az a 

legtöbbször foglalt. Rengetegen űzik azt a sportot, hogy akár saját, akár bérelt motorcsónakkal 

kihúznak a természetbe, betelepednek egy öbölbe, vagy akár csak egy barátságosabb partszakaszra, 

ledobják az összes rucit és hajrá, miénk a világ, de legalábbis ez a darabja. 

A végén meg is fordítottam a keresési algoritmust: nem azt néztem, merre lehetnek jó kikötési helyek, 

hanem azt néztem, hol lebegnek kikötött motorcsónakok, mert ott biztosan van. Máshol meg úgy 

sincs. De – hivatalos strandoktól eltekintve – sehol sem kötöttünk ki. 

 

Gyönyörű látvány volt, ahogy egy szirt után irányba fordultunk és egy földnyelv és egy sziget között 

feltűnt Tribunj ismerős dombja, tetején a templommal. Autóval már jártunk egyszer a faluban, tudtuk, 

hogy fura a szerkezete. Az óváros egy pici szigeten van, melyet egy kőhíd köt össze a szárazfölddel. A 

híddal szemben magasodik egy hirtelen domb, tetején a templommal. Akkor nem mentünk fel 

(megaharapósló), később egy webes ismerősöm kérdezte meg, milyen, mert ott akarja tartani az 

esküvőjét, azt mondtam neki, hogy mi nagyon jók vagyunk távolról megtekintésben, aszerint 

gyönyörű. Azóta nem leveleztünk. 

 

Most mindenesetre el kellett döntenünk, hogy ami előttünk van, az sziget vagy földnyelv? A GPS nem 

igazán akart segíteni, na meg a víz sem volt túl barátságos, így elvágván a gordiuszi csomót, 

kihúztunk balra, mert az öbölben egy ígéretes strandot vettem észre. (Sovjle.) 

 

Annyira nem volt az. Betonozott part, de szerencsére találtunk egy sólyát. Volt egy italos bódé, egy-

egy citromos sört bedobtunk, de kaját nem tartottak. Összefutottunk magyar srácokkal, javasoltak egy 

éttermet beljebb, de magunkra néztünk és inkább visszaültünk a kajakba. (Két nappal ezelőtt írtam, 

hogy annyira kemény a ruhánk, hogy magától is megáll. Képzelheted, ekkor már milyen volt. Már 

ami kilátszott a só alól.) A strandon volt egy térkép, aszerint lesz még egy strand, közvetlenül a kis 

sziget előtt, ott lesz étterem is. Visszamálháztunk, az időközben feltámadó szélben átharcoltuk 



magunkat az öblön. Kezdek egy új mintát felfedezni az életemben: a GPS-ben az elem mindig akkor 

fogy ki, amikor a legjobban táncol alattam a kajak. Nehogy már kényelmesen elemet tudjak cserélni. 

Aztán viccelődés. A GPS track szerint vadul átkajakoztam a szárazföldön. Nem, nem én vagyok 

ennyire bivaly és a térképészek sem rajzolták rossz helyre a félszigetet: egyszerűen az öböl 

átszelésekor fogyott ki az elem, az első nyugodt beállóban cseréltem ki, a GPS meg hanyagul 

összekötötte a két pontot. (Egyébként tök jó nézegetni a nyomvonalat, még az is látszik egy dirac delta 

formájában, amikor már hazafelé kifordultam lefényképezni a félszigetet. De még a jellemző áramlás 

is látszik. Jöttünk ugye a strandról, balra fordultam, fényképeztem, majd amíg elpakoltam a 

fényképezőgépet – dupla vízhatlan zsák – az áramlás jobbra fordított és vitt a part felé. Ez egyben 

magyarázza is a szokatlanul hideg vizet a strandon.) 

 

De térjünk vissza az elemcsere beugrójához. Itt volt némi morgás, mert a korábbi strandtérkép alapján 

elképzelt strandnak itt kellett volna lennie, de nyoma sem volt. Viszont így átkeveredtünk a félsziget 

túlsó felére, ahol lefényképeztem a szigetre átvezető hídat. Fura volt vízről nézni az óváros kapuját, 

emlékezve, hogy pár évvel ezelőtt mennyire tetszett ugyanez a szárazföldről is. Innen 

visszacsorogtunk és szerencsére találtunk egy újabb strandot, ahol már volt minden. 

 

Például pizza egy meglehetősen bizarr helyen. Bavaria, ha ez mond valakinek valamit. A tulajt 

riasztottuk fel a szendergéséből, megkérdeztük, hogy egyáltalán nyitva van-e (széles mozdulattal 

körbemutatott, hogy mi az open, ha ez nem az?), majd megsütötte nekünk a pizzát, a csapolt sörért 

átment a szomszéd kocsmába, de végül normális áron kaptunk nagyon finom pizzát, meg valami 

közepes sört. Jobban körbenéztünk, akkor vettük észre, hogy itt egész birodalom van, a fagyizó is a 

hapihoz tartozott, ahol az asszony mérte az édességet, meg a strandon lévő söröző is az övék volt, sőt, 

ott is laktak, a fagyizó mögött. De most már legalább értettem, miért kiabáltak át annyit egymásnak a 

fagyissal. (Csak adalék, de a pizzás étterem rendkívül fura hangulatú volt: abszolút tájidegen, de 

érdekes: szecessziós bútorzat, mindenfelé érdekes szövetek az asztalokon és a székeken, no meg 

érdekes tárgyak, látszólag véletlenül elszórva. Nej szerint ez enteriőr, nem tudom, én nem beszélek 

franciául.) 

És ebbe a cizellált, finoman kidolgozott környezetbe ültünk be a betonkemény, csupa só kajakos 

ruhánkban és kértünk két margaréta pizzát. Az már csak a hab a tortán, hogy várakozás közben 

szúrtam ki, hogy csak két órával később nyitottak volna. 

 

Még úsztunk egy jót a meglehetősen hideg vízben, aztán felmálháztunk és irány haza. 

 

Mondanom sem kell, az öböl víze közben teljesen lecsillapodott, de így legalább le tudtam kapni 

Tribunjt közelről is. 

 

Hazafelé jó hosszú 11 kilométer volt, megint elég rögös útvonalon. Egy szakaszon sikerült is annyira 

előreeveznem, hogy kiúsztam Nej látómezőjéből. Kiabált ugyan a szerencsétlen, de a hallómezőből is 

kieveztem. 

 

Jogos lehet a felvetés, hogy ha ketten evezünk és az egész stratégiánk arra épül, hogy ha 

bármelyikünkkel történik valami kellemetlen, akkor a másik ki tudja segíteni, szóval ha így 

állunk hozzá, akkor hogyan engedhetem meg magamnak, hogy ennyire elszakadjunk? Nos, 

ennyire tényleg nem szabad, de azért van alapja a bizalomnak is. A két kajak között ugyanis 

vannak különbségek. Az én Kodiakom is stabilnak számít, de Nej Laserje ehhez képest 

atomstabil. Olyan helyeken, ahol nekem már csípőből dolgoznom kell, Nej csak ül és evez. 

Amikor mentünk Vrgadára, kétszer is elkönyveltem már fejben, hogy borulok, de a lapáttal és 

némi ficánkolással valahogyan visszahoztam a kajakot. Nej csak nézett bociszemekkel, neki a 

legnagyobb hullámzásban sem voltak ilyen problémái, egyedül az zavarta, hogy lassan halad. És 

ez a másik probléma, Nej már egy kicsit emberesebb szélben is leengedi a kormányt, ami persze 



lassítja. (Ha nem engedi le, akkor meg a folyamatos kormányzás miatt lassul.) Neki kábé 5 kmh 

az utazási sebessége, nekem 7-8 kmh között van. Nehéz így összehangolni a haladást, különösen 

úgy, hogy tudom, hogy az ő kajakja extrém körülmények között is sokkal stabilabb, nemhogy 

normális, csendes időben. Viszont pont ezen a szakaszon történt, hogy váratlanul oldalba kapta 

egy erősebb hullám és neki kellett a borulás széléről visszahozni a kajakját. Maradjunk annyiban, 

hogy még tart az egymáshoz csiszolódás. (Erős hangú síp mind a kettőnknél van, de pont ezen a 

túrán gondolkodtam el egy walkie-talkie-n.) 

 

A tisnói híd alatt éppen átslisszantunk. (17.00-kor nyitják fel a nagyobb hajók számára, mi 16.50-kor 

hasítottunk át alatta.) Felcipeltük a kajakokat, lerogytunk a székekbe és gondolkodás nélkül megittunk 

egy literes sört. Aztán zuhany, tisztálkodás (negyedóra a hideg víz alatt, megfizethetetlen), majd 

immár gondolkodva ittunk egy liter sört. Punnyadás estig. 

 

A kempingben gyerekfegyelmezések hangját hordta a szél. Helyes. 

 

Nej kiharcolta, hogy este nézzünk el a régi kedvenc helyünkre, Toni éttermébe. Márpedig ha egy Nej 

valamit a fejébe vesz, ott a férfiembernek esélye sincs. Még akkor sem, ha vasalt ingje sincs. 

A hely bizonyos értelemben a régi volt, bizonyos értelemben nem. Emlékszem, 5 évvel ezelőtt valami 

ifjú, könnyen zavarbahozható pincér srác volt, aki majd megszakadt a lelkesedéstől, hogy mindent 

tökéletesen csináljon. Amikor borravalót kapott, arcon akart puszilni. Jókat vigyorogtunk rajta. Ezzel 

szemben most egy bombanő volt a pincér, hideg és határozott. Emellett tökéletesen végezte a dolgát. 

Bármennyire is szurkoltam, ő nem akart arcon csókolni a borravaló után. Nekem ebben az étteremben 

a Cégneve Saláta a kedvencem, ezen is érdekes volt látni, mivé fejlődött. Régen az egész úgy nézett ki, 

mint a szalmakazal: az uborka, a jégsaláta, a gyalult káposzta, a reszelt sajt, a darált főtt tojás, a 

paradicsom, az olajbogyó és a haldarabok csak úgy egymásra voltak szórva, bőven meglocsolva 

balzsamecettel és olívaolajjal. Az alapanyagok nem változtak, de szemmel láthatóan valami szakács 

keze is betette a lábát, mert jócskán adtak a látványra is. Nej bedobott egy radírgumi polip salátát, 

aztán hazasétáltunk. 

 

Alvás megint az autóban. 

 

 

Erről túl sok mindent nem tudok írni. Lebontottunk mindent, összepakoltunk, aztán tűz haza. 

Egy dolgon lepődtem meg: ahhoz képest, hogy a legkevésbé ajánlott időben, szombat délben 

indultunk el, nemhogy dugó nem volt, de – eltekintve a Bosiljevo és Lucko közötti szakasztól, ahol a 

teljes horvát forgalom áthalad – még csak erős forgalom sem. Nej szerint már a horvát idegenforgalom 

sem a régi, nem véletlenül osztogatták nyakra-főre a grátisz cuccokat az árusok. Lehetséges. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Murter2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Murter2012


 
 

 

Erre a hétvégére tették a céges csapatépítést. A teljes program átélése megint nem jött össze: tavaly a 

jövőképet hagytam ki és a csapatépítést ‘élveztem’ végig, idén a jövőkép megvolt, de a szombat 

délutáni csapatépítésről már leléptem. Hivatalosan ügyfélhez mentünk,  

 

Az ügyfélnél annyi volt a munka, hogy meg kellett nyomni egy fontos szerver 

kikapcsológombját. Hárman mentünk, azzal a felkiáltással, hogy amíg János megnyomja a 

gombot, mi két oldalról fedezzük a hátát. 

 

gyakorlatilag vasárnap kora hajnalban indultunk a családdal egy hosszú, és fáradságos útra, 

pakolnom kellett, meg aludni előtte egy nagyot. 

 

A céges program jó volt, beszélgetés, sör, beszélgetés, pálinka, beszélgetés, sör. Én péntek éjfélkor még 

elmentem úszni a töksötét szabadtéri medencébe, gyönyörködve közben a Velencei-tó környékén 

csapkodó villámokban. A többiek addig zsugáztak a pavilonban – csapatépítés ugye -, hajnalban 

pedig már fekvőtámaszba pókereztek. Így mulat az igazi informatikus. 

Szombaton hatalmas adag kaja, a jövő ismertetése. (Lesz.) Délután hazajöttem, megfogadtam, hogy 

egy hétig nem eszek, pakoltunk, éjfélkor alvás. 

 

 

Hajnal négykor ébresztő, ötkor indulás. Kellett is: kábé 600 kilométer utazás, ennek nagy része 

kifejezetten embert próbáló terepen. Nem is az egyébként kézenfekvő 4-es úton mentünk, inkább 

kerültünk egy nagyot az M3-ason, de így legalább rápihentünk az erdélyi viszonyokra. 

 

Most vettem egy nagy levegőt, hogy tárgyilagos tudjak maradni, ne essek túlzásokba. Autóval, 

Székelyföldre... nem kis kihívás. 

 

Utoljára jó 40 évvel ezelőtt jártam arra a szülőkkel, nyílván nem emlékeztem túl sokra az útból. A 

tengerpartra mentünk, Erdélyen csak átutaztunk. A brassói kempingben aludtunk meg, a 

haverommal természetesen kiszöktünk a kempingből, majd amikor megláttuk a kerítéstől 50 

méterre az első medveszart, pánikszerűen vissza is ugrottunk a kerítésen.  

 

Annyit tudtam hallomásból, hogy az utak rengeteget javultak, de a közlekedés ettől még nagyon 

fárasztó maradt. Be is jött. Sztráda gyakorlatilag nincs (50 km), a közutakon közlekedik minden: a 

csettegő traktortól a lovaskocsin, teherautón, kamionon keresztül minden jármű. Erre számítottam. De 

a sűrűn lakott terepre, az egymásba érő falvakra már nem. Közel 400 kilométer, jórészt lakott 

területen. Hivatalosan max. ötvennel. Előzni a két falu közötti egy kilométernyi távon lehetett, feltéve, 

hogy nem jött szembe semmi. De jött. Szemből is olyan végeláthatatlan konvojok haladtak, mint 

amilyenekben a legtöbbször mi is utaztunk. Nem nekem való terep. Be is durrant az agyam, jött egy 

X6-os román BMW, rátapadtam és 100-120 között döngettünk, vad előzésekkel egy jó darabon, nem 

foglalkozva a településekkel. Aztán megunt és félreállt... én meg egyedül már nem voltam olyan bátor, 

fogalmam sem volt, hol szoktak mérni. 



Összességében azért mentünk, mint a golyó. Poroszlónál tankoltunk, ott aludtam is egy negyedórát, 

megálltunk egy szendvicsre Nagyvárad után... aztán több megállás nem is volt az egész úton. Kaja 

sem. (Ugye, ekkor még tartott a kajaundorom.) 

A csapat többi része is ötkor indult, csak ők némileg közelebbről, így már egy órája söröztek, amikor 

délután háromkor (helyi idő szerint négykor) megérkeztünk Korondra. Életmentő sör, egy picike 

szivar, majd visszaszálltunk a kocsiba és irány Pálpataka. 

 

Pálpataka egy nagyon kicsi falu. Az iGO nem is ismeri. A Googlemaps is csak úgy, hogy érti ugyan a 

falu nevét, de átfordítja Korondra. Ami közigazgatásilag még csak rendben is lenne, de földrajzilag 

nagyon nem. Pálpataka ugyanis egy kb. 500 fős szórványközség, fent a hegyekben, jó 7 kilométerre 

Korondtól. Leginkább a magyar tanyavilághoz tudnám hasonlítani: az emberek gazdálkodnak, a 

legtöbb dolgot megtermelik maguknak, de azért bolt már van fent, fatemplom is (nem is akármilyen), 

helyben lakó pappal (nem is akármilyennel), van saját iskolájuk, na meg most épül az új 

tűzoltószertár. Feljutni murvás úton lehet, az erdélyi hegyi utakhoz képest egészen jól járhatón. A 

szállásunk a Kis Herceg Egyesület épületében volt. Az egyesület 2002-ben alakult, azzal a céllal, hogy 

a környékbéli szórványfalvakban mélyszegénységben élő gyerekeknek szállást és egyáltalán 

emberhez méltó életteret adjanak az iskolai napokon. 2007-re épült fel osztrák adományokból az 

épület.  

 

Idézet a weblapjukról: 

 

"2007 szeptemberétől kezdett működni az otthon kezdetben öt gyerekekkel, napjainkban 

tizenhárom lakója van a háznak, akik nehéz körülmények között élő, rászoruló, alkoholista 

családokból származnak a község településeiről. 

Célunk nem csak ételt, italt, szállást adni a gyerekeknek, hanem ugyan olyan fontosnak találjuk, 

hogy szellemi gondoskodásban részesüljenek, szocializálódjanak, megkapják azt a szeretetet, 

törődést, amire az ilyen kisgyereknek olyan nagy szüksége van ahhoz, hogy ő maga is szeretetre 

képes felnőtté váljon. Sokan itt találkoznak először folyóvízzel, fésűvel, iskolával, jó szóval, 

Istennel. Fontos, hogy ezek a gyerekek is megtanulják a gondoskodást, a törődést, 

megtapasztalják a jól végzett munka örömét és élvezzék a becsületes munka gyümölcsét is."  

 

Ez olyannyira így van, hogy szószerint eltátottam a számat, amikor elolvasgattam a falakra, 

faliújságokra aggatott motivációs papírokat. Itt, Magyarországon, elhúzzuk a szánkat, amikor azt 

halljuk, hogy kisgyerekek vallásos nevelése. Egyből eszünkbe jut a katolikus egyház szégyenteljes 

politikai szerepvállalása, a ‘pénzért mindenre kaphatók vagyunk’ hozzáállás, a rasszista, nyíltan náci 

papok és persze az elharapódzó pedofília. Dehogyis adnám egyházi iskolába, egyházi nevelés alá a 

gyerekeimet. Itt viszont arányok vannak. Semmi kenetteljesség, semmi vakítás. Ami Isten, az inkább 

erkölcs és jóra való terelés. (Valóban erkölcs, nem pedig a nálunk megszokott képmutató 

szemforgatás.) Egyfajta mély érzelmi alapok kiépítése, még gyerekkorban, amikor fogékonyak rá az 

alanyok. 

 

Nos, mint írtam, az otthon iskolai időszakban működik, egyéb napokon a kölykök hazamennek a 

családjukhoz. Így van ez nyáron is, üresen marad az épület. Ilyenkor tudnak vendégeket fogadni, 

például Magyarországról érkező kíváncsi embereket. 

 

Akkor pár szó rólunk. Tizenhárman voltunk, gyakorlatilag úgy lehetne röviden meghúzni a halmaz 

határát, hogy a sógornőm rokonsága és a rokonság baráti köre, beleértve természetesen öcsémet és a 

mi családunkat is. Sógornőm bátyja, József, már 13 éve rendszeresen jár ki, az épületben saját leltári 

száma van, és ha kihagy egy nyarat, a falubéliek aggodalmaskodva kémlelik a távolt, miszerint Józsi, 

hol vagy. Némi zavart okozott, hogy a 13 emberből hármat Józsefnek hívtak. Én ugyan felvetettem, 

hogy legyen mindenki József és majd broadcastolunk, de leszavazták, így mindenki kapott valami 



becenevet. Ez nekem annyiból kihívás, hogy a blogon elmesélt történetekben mindenkit a 

keresztnevén szoktam nevezni, függetlenül a becenevétől. (Kivéve Nejt, de ezt a státuszt ki kellett 

érdemelnie.) Mindegy, még nem tudom, hogyan, de majd megoldom. 

 

Ízelítő. (3 autó, 3 walkie-talkie.) 

- Halló, József? 

- Ki beszél? 

- József! 

- Itt is! 

- Szerinted mi van Józseffel? Olyan csendben van! 

 

Még egy adalék: a társaságban volt hivatásos szakács, volt rusztikus gourmand, szép számmal voltak 

kulináris kalandok után vágyók – és akkor még nem beszéltem a szívélyes helyiekről, akik elszánták 

magukat, hogy végigkóstoltatják velünk a helyi specialitásokat. Ennyit a kajaundoromról. 

 

Érzem, ez a kategória némi magyarázatra szorul. A gourmand, az egy kifinomult ízléssel 

rendelkező ínyenc, aki bemegy egy étterembe és megmondja, milyen zöldséggel etették főzés 

előtt a csigát. A rusztikus gourmand ennek a vidéki megfelelője: az a falusi ínyenc, aki bekap egy 

falat szalonnát és megmondja, hány kilós volt vágáskor a disznó.  

 

Odafent László, az otthon vezetője várt ránk. Szobák elfoglalása, felcuccolás, berendezkedés. Borok, 

sörök, vízek a konyhába. Bontottam egy sört, kiültem a lépcsőre (ez lett a dohányzó szakasz, a 

kölyköknek ugye ilyen nem volt kiépítve) és végre kiengedhettem magamból a hosszú vezetés 

feszültségét. Gyorsan körbejárt valami pálinka, szivar is akadt hozzá. Az élet szép. Ekkor jött József (a 

leltári számos), hogy nincs-e kedvem felsétálni vele, meg Lászlóval az utóbbi unokatestvéréhez, 

Istvánhoz. 

- Nincs! – vágtam rá határozottan. Pihenni akartam, üres fejjel nézni a bárányfelhőket, fújni a füstöt. 

 

Tíz perc múlva összekészültünk és elindultunk. Mert ha lassan is, de azért meg szokott jönni a jó 

eszem. Azért vagyok itt, hogy megismerjem a tájat és az embereket. Pihenni meg ráérek a temetőben. 

 

Mit mondjak? Az ismerkedés igencsak passzívra sikerült. Ekkor már olyan 6-7 óra körül járhattunk, 

enni csak azt az egy szendvicset ettem Nagyváradnál, Istvánéknál pedig rögtön meg kellett inni 

néhány vizespohár pálinkát. De így sem volt rossz, sőt. Vigyorogva hallgattam, ahogy a nagy 

dumások zríkálták egymást, örültek a vendégnek, mesélték, mi minden történt az utóbbi két évben. 

Aztán József mentett meg, az egyik kör után lefordította a poharát. 

- Úgy tudom, ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni – jelentette ki – Most már tényleg nem kérünk 

többet! 

- Hát, igen... – hümmögött László – Ez már igaz. 

- Igaz, bizony – kontrázott István – De csak erre a pohárra! Mindjárt szerzünk másikat. 

Én nem szóltam bele, ekkor már olyan állapotban voltam, hogy megittam mindent, amit elém raktak. 

De azért leküldtem az adagomat és én is lefordítottam a poharamat. Persze még nem mentünk el, de a 

pálinkafolyam kiapadt. Szerencsére. 

Végül csak elindultunk. 

Beértünk a szállásra, József előhúzottt egy újabb üveg bort. 

- Most pedig megyünk a Hegyipaphoz! Jössz? 

- Naná! 

 

Nej csak figyelt. Kezdett hozzászokni, hogy nekem csak tartózkodási valószínűségfüggvényem van a 

fennsíkon. Aztán lehet, hogy hullámként jövök haza. 

 



Közben a lányok nekiálltak a sütőben juhtúrós puliszkát sütni. 

 

Odaértünk a templomhoz. Éppen volt társaság, leültünk mi is a lócára. Azaz leültünk volna, mert 

kongott a harang, a Pap bácsi pedig felállt. 

- Akkor imádkozzunk! 

- Erős kezdés – gondoltam. Az én kapcsolatom ugyanis azzal, amit akár Istennek is nevezhetünk, nem 

ilyen szertartásos. Időnként félrevonulok, ellazítom az agyamat, szélnek eresztem a gondolataimat és 

figyelem, miket cserkésztek be. Ez parancsszóra, társas rituáléban nem megy. De itt, ebben a 

környezetben, elfogadhatónak tartottam az imádkozást, mert szívből jött, lelket ápolt – így én is 

összekulcsoltam a kezeimet és szurkoltam nekik, hogy hallgassa meg őket az Isten. Mármint az, akit 

annak is nevezhetünk. 

 

Aztán leültünk. Pap bácsi térült-fordult, kikerült az asztalra pár üveg misebor, meg vagy két liter 

pálinka. A szemem egyből elhomályosult. 

- Ezt a misebort kóstoljátok meg, ilyet még nem ittatok! – fordult felénk. 

- Mi se! – sütött el egy borzasztó szóviccet László. 

- Lacikám, nem láttalak a misén – törlesztett egyből a Hegyipap. 

- Beteg voltam, azért nem tudtam jönni. 

- Az más. Akkor rendben van. 

- Annyira nem – kezdte furdallni Lászlót a lelkiismeret – Ez olyan betegség volt, melyet én okoztam 

magamnak. 

Pap bácsi alulról nézett szúrós szemmel Lászlóra, aztán nem feszegette a témát. 

- Akkor ki kér bort? 

- Én, ha lehet, maradnék a pálinkánál – jeleztem. Nem akartam keverni. Nem mintha nem lett volna 

már mindegy. 

 

Töltött az öreg, ittunk. 

 

Írom, hogy öreg, pedig csak tíz évvel idősebb, mint én. Lassan magamat is bácsizni fogom. 

 

- Ez bizony finom – dícsérte meg József. 

- Az, bizony – mosolygott a Hegyipap – Gyulafehérvári. 

- Akkor most már értem – kezdett kajánul csillogni László szeme – Miért mondja áldozáskor úgy, 

hogy booooooooooor és utána meg csak úgy, hogy vz. 

- Na! – horkant fel a Pap bácsi – Ezt meg kellene gyónnod! 

- Pap bácsi – váltott témát József – Meg kellene keresztelni egyikőnket! 

- ??? – nézett körbe az öreg. Józseffel durván egyidősek vagyunk, ketten együtt olyan 250 kiló körül. 

- Az öcsémről volna szó – korrigált József – Lehet? 

- Persze, hogy lehet. 

Aztán belevesztünk a részletekbe. A lényeg, hogy eldőlt: Tamás meg lesz keresztelve. Székelyföldön. 

Fent a hegyen. A Hegyipap által. 

 

Innen már enyhe sötétben értünk vissza a szállásra. 

 

- Lesznek még más napokon is ilyen mászkálások? – kérdeztem tőlük visszafelé. 

- Hajjaj! – vigyorgott József. 

- Oké. Itt ne hagyjatok. Minden érdekel. 

- Rendben – bólintott László. 

- De akkor is rángassatok el, ha azt mondom, hogy nem akarok menni – emeltem fel az ujjamat – 

Szoktam ilyen marhaságokat csinálni, aztán utólag mindig megbánom. 

- Ez is rendben – vigyorogtak mindketten. 



 

A többiek sem lopták a napot, időközben a nappaliban összeraktak egy büntető karaoke felszerelést. 

Tamás hozott hangfalakat, keverőpultot, lézert. Ide. Ilyenkor érzem, hogy azért már öregszem. Nálam 

a karaoke az a műfaj, mely garantáltan a buli végét jelenti, de a komplementer halmaznak (minusz 

Nej) még csak most indult be a hangulata. Szerencsére volt alternatív szalonnasütés is az udvaron. 

Habár kifejezetten nem szeretem a szalonnát, de gondoltam, csak megkóstolom, mit tud a helyi anyag 

– és nagyon kellemesen meglepődtem. Nem azt mondom, hogy bevertem egy oldalt belőle, de egy 

harapásnyit igen... és ízlett. Utána kiültem a teraszra egy kupac szivarral, időnként leemeltem egy 

kupica pálinkát a tálcáról, aztán elvoltam, mint a befőtt. Enni nem igazán ettem, ilyenkor már 

mindegy. Meg úgyis kajaundorom volt. 

 

 

Reggelire szalámi, olyan turista jellegű. Már annak, aki bírt enni. Én bekaptam pár szem pogácsát, 

ittam rá egy sört, aztán kávészivar. 

 

Melinda és lánya a faluban vártak ránk, ők voltak a kalauzaink a kirándulásokon. Az elképzelésünk 

az volt, hogy ma laza napunk lesz, semmi erős, komoly program, inkább több apró. 

 

Essen közben pár szó a környékről is. A Szováta – Parajd – Korond települések fémjelezte vidéket 

Sóvidéknek is nevezik. Erdélyben egyébként is rengeteg a só, de itt bemutatott egy külön kunsztot: 

kidugta a fejét a föld alól. Valamikor az Erdélyi medencét is egy óceán borította, aztán elzáródott 

belőle a Pannon-tenger, majd a sekély tenger kiszáradt és itt maradt egy rahedli só, melyet az 

üledékképzés kitolt a medence széle felé. Ez ránézésre nem egy nagy mutatvány, de szétnézve a 

nagyvilágban, meglepően kevés helyen lehet nyílt színen sót bányászni. A föld alatt pedig közel 3 

kilométer vastag sóréteg található Parajdnál és ez a só megjelenik szinte mindenütt: a patakokban, 

sarakban, tavakban. Szovátán beomlott egy sóüreg, annak helyén született újjá a XIX. század vége felé 

a brutális sótartalommal bíró Medve-tó. De kevésbé híres sós tavakkal tele van az erdő. (Ide szoktak 

járni fürödni a helyiek.) És ezzel még nincs vége. A fokozott vulkanikus tevékenység (tektonikus 

határ) eredményeképpen rengeteg a gyógyvíz. Ahogy a környéken nevezik a buborékos vizeket: 

borvizek. 

 

- Meg tudnánk majd nézni a Csiga-hegyet is? – kérdeztem Melindát. 

- Nem hegy az, csak domb. 

- Mi van ott? – kérdezte József. 

- Só. Meg víz – vontam vállat. 

- Meg ott van a Fingó borvíz – jegyezte meg Melinda. 

- Fingó borvíz? – csodálkozott Sándor – Olyan nálunk is van a csapban. 

 

Terv szerint kezdtük a parajdi sóbányával, majd folytattuk a falu melletti természetvédelmi terület, a 

Sószoros, Sóhát megtekintésével. 

 

A bányába való lejutás első ránézésre fura. Wieliczkán lifttel, illetve gyalog lehet lemenni, itt busszal. 

A magyarázatot a múzeumban találtuk meg: egy időben úgy termelték ki a sót, hogy teherautóval 

hordták fel lentről. Így épült ki egy akkora, enyhe lejtésű alagút, amelyen a busz is tud járni. A neten 

található olyan leírás is, hogy a bányászok, mint a héttörpe, csákánnyal, lámpással, ugyanazon a 

buszjáraton zötyögtek le, mint ahogy a turisták. 

A buszok félóránként jártak, és nem vacakoltak, egyből 3 jött. Mindegyik zsúfolásig tele is lett. Utálom 

a tömeget, kicsit húztam is a számat, hogyan fogunk ennyien odalent elférni. Nagy marhaság volt 

aggódni, akkora terek voltak lent, hogy alig bírta befogni a szem. 



Elsőre úgy képzeltem, hogy a buszok minimum elektromos buszok lesznek, mégse fulladjunk már 

meg, de aztán lefelé menet szembejött velünk egy kisteherautó, tipikus dízelhanggal. Hacsak nem 

mp3-ból szólt a motorhang, akkor itt nem sokat cifrázzák a transzportot. 

 

Sóbánya. Minden sóból. A talaj, a falak, a mennyezet, székek, padok. Árusoknál só, mindenféle 

kiszerelésben. 

József odasündörgött mellénk. 

- Állítólag van itt lent egy múzeum. 

- Mi van benne? – kérdezte Sándor. 

- Mi lenne? – vonta meg a vállát József – Só. 

És tényleg. 

 

Múzeumokban külföldön mindig az angol szöveget keresem. Fura, hogy itt mindenhol van magyar is. 

Ez olyan külföld, amely magyar. Nehéz megszokni, nehéz elfogadni. 

 

Régi kép. A mélyből bivalybőrbe csomagolva emelték fel csigával a sót. Végülis, erős anyag lehet az a 

bivalybőr, ha egy olyan erős állatot, mint a bivaly is, egyben tudott tartani. 

 

Animáció az egyik csarnokban. Csak itt az egész csarnok ugrált, gyerekek, felnőttek egyaránt. 

- Ezt miért csinálják? – kérdeztem Nejtől. 

- Mozognak. Megnő a légfelvételük. Ebből a jó levegőből. 

- De ez így bonyolult. Nem lehetne őket egyszerűen felhajtani mondjuk háromszor a felfelé menő 

lépcsőn? 

- Az más. Meg ezek nehezen mozgó emberek. 

- Pont erről van szó. Már az első menet végén szederjes fejjel kapkodnának levegőért. 

- Szadista. 

- Gyógytornásznál alapkövetelmény. 

 

Meglepetés: mélyen a föld alatt, az óriási csarnokokban 3G és szabad wifi. Az okostelefonosok rögtön 

rá is borultak a netre. Facebook-szag terjedt a levegőben.  

A barlang koncepciója határozottan szimpatikus: Wieliczkán horribilis összegért végigzavarják a 

turistát, itt viszont napijegyet veszünk (jóval olcsóbban), lent pedig a hatalmas termekben minden 

megvan ahhoz, hogy az egész napot jó hangulatban töltsük az egészséges környezetben. Rengeteg 

játszótér, múzeum, kávézó, kápolna(!) és tömérdek pad, ahová a családok leülhetnek. Egyáltalán nem 

volt ritka a városi nomád sem: lecövekeltek egy asztalhoz és verték a laptop billentyűit. 

 

Déltájban jöttünk fel, leültünk ebédelni a közeli Telegdy étteremben. Aszfaltolvasztó kánikula, 

senkinek sem volt kedve komoly kaját enni, maradtak a citromos sörök, meg a csorbalevesek.  

 

Tudom. A csorba önmagában is azt jelenti, hogy leves. De vannak ilyen kifejezések. 

 

Lányom azért bepróbálkozott egy egzotikus rántott töltött káposztával. József már csak utólag vette 

észre, hogy volt pacalleves is – ez előrevetítette, hogy ide vissza fogunk még térni. 

 

Pár kilométer autózás. Sószoros. Az autókat ledobtuk egy parkolóban, Melinda meglepődve vette 

észre, hogy a völgy belépős: csakhogy se kerítés, se kapu, se pénzszedő ember. Csak a végtelen lankás 

vidék. Megvontuk a vállunkat, bementünk. 

 

Hamarosan megtaláltuk az első sóeret, aztán sósziklákat, végül a kifejezetten büdös patakot. Több 

szekérderék aprókölyök viháncolt benne, tekintve, hogy a nap nem lopta a napot. Itt láttuk meg az 

első iszapfürdőt: onnan ismertünk rá, hogy a fekete sár közepére le volt szúrva egy karó.  



 

Ugyanez Oroszországban két karóval: az egyikbe kapaszkodunk szarás közben, a másikkal távol 

tartjuk a farkasokat. 

 

Később találtunk egy dagonyázó családot is. Mindenkit fekete sár borított nyakig. 

- Lehet fényképezni? – eszmélt először József. Mögötte kisebb sereg állt felhúzott exponáló 

gombokkal. 

- Közterület – vonta meg a vállát a férfi. 

 

Körbenéztem. Mindenfelé fekete saras gödrök. Eddig valahogy más elképzelésem volt a 

közterületekről, de definíció szerint belefért. Lőttünk is, mint a második ukrán front. Néhányan 

beszélgettek a fürdőzőkkel, a bátrabbak be is kenték magukat itt-ott. Állítólag egészséges a sós fekete 

iszap. (Bár engem némileg zavart, hogy tudtommal főleg nőgyógyászati problémákra jó, ehhez képest 

leginkább férfiakat láttunk nyakig sárosan. Él bennem a gyanú, hogy a férfiak csak az ősi, sárban 

fetrengős ösztöneiket elégítik ki.) 

 

- Nem ilyen helyeken szoktak a nők félpucéran birkózni? – kérdeztem a medence mellett Tündét. 

- Arra gondolsz, hogy tépjük meg egymást? – nézett hátra két nő. 

- Kezdetnek nem rossz. 

 

A patak mentén haladtunk tovább. Látszott a krónikus esőhiány, a térkép által jelzett tó például sehol 

sem volt. 

Ehelyett viszont megtaláltuk az erdőben a jegyszedő embert. Olyan volt, mint egy akadályverseny: 

mész, mész az ösvényen, aztán hirtelen ott van az akadály. Aztán volt, aki fizetett, volt, aki nem, a 

jegyszedő szemmel láthatóan összekavarodott a tömeg láttán. Viszont vérszemet kapott: ha itt ennyi 

ember lófrál, akkor lehet, hogy az iszapfürdő környékén még több akad. Így átalakult mobil jegyszedő 

emberré. 

Nekünk viszont kezdett büdössé válni a túraút, és nem csak a patak miatt. Szemmel láthatóan 

távolodtunk a parkolótól és esélyünk sem volt, hogy valahogyan visszakanyarodjunk. Végül hátraarc, 

visszafordultunk – és nagyon jól tettük. Vittem a GPS-t, nyilván pont itt fogyott ki az elem és nem 

vittünk tartalékelemet, illetve a szálláson vettem észre, hogy egészen véletlenül pont nálunk volt, de 

nem tudtam róla, ami idegesítőbb, mint ha tényleg a szálláson maradt volna, na mindegy, szóval azért 

otthon már láttuk a track-en, hogy ha továbbmegyünk, akkor Parajd egyik szélére értünk volna be, 

ahonnan hatalmas körrel juthattunk volna csak vissza a falu másik szélén lévő parkolóba. Így is 

lófráltunk vagy 4 kilométert a tűző napon. Amikor mentünk fel a kaptatón, engem már csak az tartott 

életben, hogy a szálláson vár a hideg sör. 

 

Hiú ábránd volt. Kiderült, hogy messze még a nap vége. Melinda megszervezte, hogy bemenjünk 

Korondon az egyik fazekashoz, aki majd tart egy rögtönzött korongozásbemutatót. (Tudni kell, hogy 

Korond lakosainak jó része fazekasságból él. A határban rengeteg a jó minőségű agyag, a helyi 

fazekasáru pedig messze környéken ismert. Magában a faluban is egymást érik az üzletek a főút 

mentén, bár az is tény, hogy hihetetlen mennyiségű kínai műanyagszart is árulnak. "Erre van kereslet" 

– vonogatta a vállát az árus.) 

 

Azt hittem, hogy ezzel már tényleg vége van a napnak, de megint tévedtem. Le volt szervezve egy 

újabb bemutató egy taplásznál. Na, ez már nehezebb dió, mint a fazekas. A taplász az, aki a 

bükkfataplóval – taplógombával – foglalkozik. Jó kérdés, hogy mit is lehet ezzel foglalkozni? Az 

erdeink tele vannak vele és úgy istenigazából semmire sem jó. 

Tévedés. Némi pihentetés, faragás, kalapálás, nyújtás után olyan anyagot kapunk belőle, mint a puha, 

kikészített szarvasbőr. Aztán a további felhasználás már fantázia kérdése. 

 



Ekkor már nagyon akartam menni a szállásra, persze richtig most tévedtem el. A söröm pedig már 

falzettóban sikoltozott a hűtőben, még lent a faluban is tisztán hallatszott. Felértünk, a franc se 

foglalkozott a kajával, mentem sörért, aztán kiültem a dohányzóba. 

- Tudod, mi lesz még ma? – jött oda József. 

- Tudom. Megiszom ezt a sört, aztán egy másikat, elszívok egy szivart, aztán majd meglátjuk. 

- Most beszéltem Lászlóval. Ma este megy ki a haverjával vadászni. 

- Mész? 

- Semmi kedvem sincs. 

- Nekem sem. Még jó, hogy nekem nem is szólt. Jó szórakozást. 

- Hulla fáradt vagyok. És éhes. 

- Akkor ne menj te sem. 

- Igen, de direkt a kedvemért szervezték meg. Szemét dolog lenne nem menni. 

- Nehéz ügy. 

 

Tíz perc múlva befutott László. 

- Na, jöttök? – szólt oda hozzánk. 

Tátva maradt a szám. Már éppen tiltakoztam volna, amikor eszembe jutott a tegnapi nap. 

Visszadugtam a szivart a zsebembe. 

- Akkor menjünk! – hagytam csúful cserben Józsefet. 

- Menjünk! – állt fel erre ő is. 

- De nem rövidnadrágban és pólóban, ugye? – figyelmeztetett László. 

Kábé 30 fok volt árnyékban. Este. 

- Alig várom, hogy fázzak – dörmögtem az orrom alatt, de elmentem átöltözni. Zárt cipőm nem volt, 

egy szem túraszandált vittem ki magammal. Felhúztam egy vastag zoknit, melegítő alsót, a polár 

felsőt meg csak a vállamra dobtam. 

- Vékony lesz ez – csóválta a fejét László. 

- Bírom a hideget. Mi több, kívánom. 

- Aztán meglátjuk, mi lesz éjfélkor. 

- Látszik, hogy nem szoktál szivarozni télen. 

- Na jó, induljunk, mert már így is késésben vagyunk. 

 

Kifelé elsétáltunk a szakács szakkör mellett. Készültek az esti vacsorára: grillezett csirkemell, grillezett 

zöldségek, rántott juhsajt. Mármint azoknak, akik nem mennek el vadászni. 

 

Elszaladtunk boltba (sörért), elmentünk Lászlóhoz (amíg átöltözött, ittunk egy sört), aztán vártuk 

Imrét. Megérkezett. 

Imre az a típus volt, aki fikarcnyi esélyt sem adott annak, hogy ne nézzék vadásznak: terepszínű 

sapka, terepszínű zubbony, terepszínű gyakorló és a legdurvább: terepszínű bakancs. Bepréseltük 

magunkat a Daihatsu miniterepjáróba, a két puska ki is töltötte a csomagtartót, a sörök már a 

lábainknál utaztak. Ők jártak jobban, mert nem látták, hogyan vezet Imre. 

Vadul. 

Sosem felejtem el annak a néninek a tágra nyílt pupilláját, aki ott ragadt az út közepén a járókeretével, 

Imre pedig centikre állt meg tőle, a murvás talajon csúszva. A nénikéhez tartozó bácsika már 

korábban tigrisugrással vetődött a kerítés mellé, pedig biztos vagyok benne, hogy pár perccel korában 

még képtelennek tartotta magát erre a mutatványra. És ekkor még csak a faluban voltunk. Imre lába 

binárisra volt hangolva, vagy nem nyomta a gázt (ekkor álltunk), vagy padlóig nyomta. Így mentünk 

fel úttalan földutakon, gödrökön, árkokon keresztül a dombtetőre, Sófalva mellett. 

- Ehez nagyon johó a vehesekőre! – nyögtem ki, amikor éppen kaptam egy kis levegőt. 

- Még mindig jobb, mint gyalog – jegyezte meg László. 

- Biztos vagy benne? 

 



De fent a tetőn nagyon szép volt a táj. 

 

A vadászok kezdték összerakni a felszerelést. 

- Elő szokott fordulni, hogy nem lőttök vaddisznót, amikor kijöttök? – kérdeztem óvatosan. 

László laposan pislantott oldalról felém. Nem tudta eldönteni, hogy komolyan gondolom, vagy 

szívatom. Pedig csak udvariasan akartam megtudakolni, mennyire nagy vadászok is ők. 

- Utoljára tavaly ősszel lőttünk disznót – döntött végül a tárgyszerű válasz mellett – Pedig járunk ki 

elég sűrűn. 

 

Este tízre találtunk leshelyet a magas fűben. Volt a közelben egy erdő, onnan vártuk a vaddisznót, 

hogy kijön és elmegy a mellettünk fekvő zabtáblába. Leterítettük a pokrócot, leültünk. 

- Imre, nem gond, hogy előtted ülök? Pont benne vagyok a lővonalban – érdeklődtem. 

- Nem gond. Megoldom. 

Ültünk. 

- Most akkor csend van? – kérdeztem suttogva. 

- Igen – válaszolták suttogva. 

Csend lett. Üldögéltünk. 

- Rágyújthatok egy szivarra? – jutott eszembe, hogy még mindig zsebemben van a szálláson 

kiválasztott darab. 

- Itt nem – borult el László tekintete – Esetleg a kocsinál. De inkább a szomszéd hegyen. 

Én ezt nemnek értelmeztem. Üldögéltünk tovább. József és László lassan elfeküdtek. Imre feszülten 

térdelt. 

Látszott rajta, hogy vadász. 

 

Hirtelen László felült, Imre pedig még feszültebbé vált. Aztán elernyedtek. 

- Kijött az erdőből – suttogta László. 

- Ki – bólintott Imre – De megijedt valamitől és visszament. 

Döbbenten néztem egyikről a másikra. Abszolúte, de abszolúte semmit sem hallottam. Ezeknek az 

embereknek más frekvenciatartományban dolgozik a fülük. 

Aztán László visszafeküdt, Imre pedig felvett egy kevésbé kihegyezett, de azért még kellően feszült 

pózt. 

 

Telt-múlt az idő. A szél elsodorta a felhőket, megjelentek a csillagok. Kerestem azt a pár konstellációt, 

melyeket ismerek. Rájöttem, hogy hanyattfekve sokkal jobban látom az eget. A következő, amire 

emlékszem, az az, hogy Imre diszkréten, de határozottan rugdos. 

- A francba – vontam le a következtetést – Biztosan horkoltam. 

Felültem. Üldögéltem. Lassan Imre is elfeküdt. 

- Meddig bírom még így? – meditáltam. Utoljára a seregben éreztem magam hasonlóan, ott sem 

lehetett elhagyni az őrhelyet és ott is ilyen lassan vánszorogtak a másodpercek. Igaz, ott általában meg 

tudtam oldani a helyzetet: vagy elaludtam, vagy rágyújtottam. 

Ekkor hallottam meg egy enyhe zörejt. 

- Biztosan a szél – legyintettem. De a zörej erősödött. Zavartan néztem a vadászokat, de egyik sem 

mozdult. 

- Aha – ugrott be – Ezek annyira profik, hogy engedik közelebb jönni a disznót. 

A zörej már nagyon erős volt. Éreztem, hogy itt valami nem stimmel. A disznó lassan leeszi a 

vadászok lábáról a bakancsot. Finoman rátettem a kezemet László vállára. Lehetett úgy érteni, hogy 

‘igen, barátom, én is hallom...’ meg lehetett úgy is érteni, hogy ‘hé, keljél már fel, itt van a disznó a 

pokrócon’. László felült, beazonosította a zajt, megrázta Józsefet, József megrázta Imrét, a két vadász 

feltérdelt. Innentől felgyorsultak az események, hirtelen mindketten felálltak, bekapcsolták a 

puskákon a reflektorokat... majd rámszakadt az ég. Mindkét puskát pont a fejem fölött sütötték el. A 

sokktól kábán ültem, nem mertem mozdulni sem, fogalmam sem volt, hány disznó van a zabban, ha 



felállok, és ezek még lőnek, simán lefejelhetek én is egy ólomgolyóbist. De csak egy volt és amint 

megindultak a vadászok, én is felálltam. 

 

A disznó még rugdalózott, mire odaértünk, de hamar abbahagyta. Ugye mindkét vadász egyszerre 

lőtt, mindkettő a nyakszirtjén találta el az állatot, egymástól pár centire, nem sok ideje maradt a 

szerencsétlennek az életből. 

 

Nézegettük a disznót, aztán mindenki megfogott egy lábat és odacipeltük az autóhoz. Fél tizenkettő 

volt. Végre rágyújthattam a szivaromra. 

- Akkor együnk – vette elő László a kolbászt és a kenyeret. Mit mondjak, ekkorra már múlott a 

kajaundorom, tudtam volna enni, de abban az állapotban a dohány és a sör jobban esett. 

 

Hirtelen kellemetlen gondolatom támadt: 

- Hogyan visszük ezt a disznót haza? A terepjárónak csak pár köbcentis csomagtartója van! 

Nem kaptam választ.  

Nem voltam nyugodt. 

 

Végül nylonba csavartuk a vaddisznót, Imre előrehajtotta a két hátsó ülést, az így keletkező 

csomagtartóba bedobtuk a disznót, mi pedig Lászlóval az ülés helyett a puha tetemre ültünk. Imre 

pedig elindult lefelé a sötétben, a járhatatlan úton. 

Ha azt hittem, hogy az este legvacakabb momentuma a másfél órás szótlan, ólmos szempillájú 

várakozás volt, hát, tévedtem. A gerincembe fúródott övfeszítő vassal, a disznóra térdepelve, 

pontosabban vállizomból a levegőben tartva magamat, gyakorlatilag folyamatos lólengésben, pattogni 

a szűk térben, ahogy az autó is pattogott az árkokban, nem volt egy leányálom. Nem is bírtam sokáig, 

Sófalva előtt kértem egy megállást. Nagyon jól esett kiszállni. Imre rágyújtott, én pedig kielemeztem a 

problémát, majd megtaláltam a megoldást. Az oldalamon kicsit visszahajtottam az ülést, így beljebb 

tudtam tolni a vadat, lett húsz centi szabad helyem, azaz be tudtam ülni menetiránynak háttal a 

tetemre. A kulcsszó az előző mondatban az, hogy ‘ülni’. Innentől már nem volt semmi gond, 

negyedóra múlva Imrééknél voltunk. 

 

A disznót bevittük a korongozóműhelybe. Korondon az ilyesmi helyiségek csak úgy vannak, mint 

nálunk a spájz. 

 

Józseffel félrevonultunk. 

- Hogyan gondoltad, meddig maradunk? 

- Lassan haza kellene mennünk. Erős volt a nap. 

- Erős bizony. 

Ekkor jött oda hozzánk László. 

- Ha nem gond, szeretnénk hazamenni. Felviszel Pálpatakára? – fordultunk hozzá. 

László úgy nézett ki, mint aki citromba harapott. 

- Ez nem jó ötlet. A disznót hamar fel kell dolgozni, márpedig ketten nem bírjuk. Kellene segítség. 

Egymásra néztünk Józseffel. Egy disznó elrendezése testvérek között is 3-4 óra. Reggel pedig nyolckor 

ébresztő, mert jön az újabb nap, leegyeztetett programokkal. 

- Oké, maradunk – mondtuk szinte egyszerre – Nem tudtuk, hogy szükség van ránk. 

- Jó. Akkor mi meg sietünk. Meg csak addig dolgozzuk fel, amikortól már pihenhet a hús. 

 

Így is történt. Az elkövetkező két óráról nem akarok sokat írni, minimum horror volt az én gyenge 

városi gyomrom számára. Amikor tőrrel bevágták a lábát, majd kézzel letörték. Amikor fejszével és 

kalapáccsal leválasztották a fejét. Amikor befeszítették a fejszét a bordák, később pedig a gerinc közé, 

majd kalapáccsal végigverve feszítették szét a csontokat. Amikor a két ember megragadta a 

belsőségeket és teljes testsúlyukat beleadva alul húzták ki az egész gőzölgő, bűzölgő hóbelevancot, 



ordenáré szörcsögések mellett. De nyeltem egy nagyot, ha kellett, markoltam a végtagokat... és toltam 

közben a fényképeket. Mert ilyet úgysem látok még egyszer az életben. 

 

Kábé két órának kellett eltelnie, hogy egy élőlényre, egy állatra emlékeztető anyagból táplálékra 

emlékeztető anyag legyen. Hogy a hús elveszítse az egyéniségét. 

 

Hajnali 3 körül értünk haza. Bontottunk egy sört, megkóstoltuk a sajtot és a csirkemellet, aztán 

pánikszerűen gyors ágybabújás. És ez volt a gyengének tervezett nap. 

 

 

A kevés alvás ellenére üdén és frissen ébredtem. Jól aludtam, végre megjött az étvágyam és újabb 

izgalmas nap elé néztünk. Reggelire bedobtam néhány szelet húst, vágtam egy kocka puliszkát, aztán 

jött a hivatalos reggeli: virsli, házikenyér és székely mustár. Egy kicsit rögtön Amerikában éreztem 

magam: a mustár majdnem olyan édes volt, mint kint a virslihez felszolgált juharszirup. Szokatlan 

volt, de ízlett. 

 

Kávé, pakolás, tízkor meglódultunk. A faluban felkaptuk Melindát, aztán irány Bözödújfalu. 

Pontosabban, a helye. 

 

Sztori. 

A Kárpátok Géniusza kiókumlálta, hogyan tudna egy csapással több legyet is lecsapni. Arra 

gondolt, hogy ha a patakvölgyekben fekvő falvak alá gátakat épít, akkor egyrészt el tudja 

pusztítani az ellenállás apró fészkeit, az utált apró falvakat (bekényszerítve a lakosokat a sokkal 

jobban kontrollálható lakótelepekre), adhat egy nagy pofont az ellenszenves magyar 

kisebbségnek, emellett pedig lesz egy csomó víze, amivel bármit kezdhet, akár még áramot is 

termelhet vele, de legrosszabb esetben is jól nyugtatja a szemet. Így kezdett épülni a hetvenes 

években a meglehetősen multikulturális Bözödújfalu alatt egy gát. A lakosok folyamatosan 

gyanakodva figyelték, de a propaganda azt nyomta, hogy nyugi, csak az alsóbb falvak 

védelmében épül a gát. Aztán egyszer csak a nyolcvanas években bejelentették, hogy fusson 

mindenki, amerre lát, mert lezárják a gátat, a falu el lesz árasztva. Oszt jól van. 

 

Szerencsére a Nagy Kondukátort az évtized végén karácsonyi meglepetésként agyonlőtték, így a 

falurombolási program leállt. De a víz alá került falu mementóként emlékeztet arra, milyen az, amikor 

egy aljas, gátlástalan és ostoba ember kezébe kerül korlátlan hatalom. 

 

Halkan jegyzem meg, hogy bár leírtam azokat a szavakat, hogy ‘mementó’ és ‘emlékeztet’, de 

valójában egyre inkább szkeptikus vagyok arra nézve, hogy az embereknek, mint masszának 

létezne hosszú távú memóriája. Egyébként nem engednénk meg, hogy Ceausescu rendszere 

nálunk reinkarnálódjon. Mert most ezerrel megyünk abba az irányba. (Kádár? Azt te csak 

szeretnéd. Orbán habitusa sokkal inkább Ceausescu-éra hajaz.) 

 

A völgyben a patak hatalmas tavat hordott össze. A faluból túl sok minden már nem látszik, egyedül 

az unitárius templom tornya lóg csak ki a vízből, mint egy felemelt mutatóujj, drámai 

figyelmeztetésként. 

 

Megjegyzés: Ma (2015) már az se. Ledőlt. 

 

A parton még áll egy rom, a katolikus templom maradványa, illetve megmaradt olyan 10 ház a völgy 

felső részében. Ezek nem lakatlanok, cigányok költöztek beléjük.  



 

Ez megint tipikus román történet. Az országban a XX. század végén még eléggé képlékeny volt a 

társadalom, többek között a német állam "kivásárolta" a szászokat a kommunista diktatúrából. 

Az ő üresen maradt házaikba szintén cigányok költöztek be. 

 

A tó körül meglehetősen gyatra murvás út vezet körbe, ezen lehet feljutni a felső részen lévő 

emlékműhöz. Egy ház megmaradt falaiból alakították ki, elmagyarázva, mi is történt itt. A hangulatot 

átérezni, csendben emlékezni viszont nem lehet, a közelben lakó cigányok rögtön támadnak, ha 

embert látnak: a piaci légy szemtelenségével veszik körül az autókat, az embereket és gátlástalanul 

koldulnak. Eredetileg úgy terveztük, hogy itt rakjuk le a kocsikat és gyalog sétálunk be, ameddig 

lehet, de látva a kolduló gyereksereget, inkább megpróbálkoztunk autóval átvágni a fertőzött részen. 

Naná, hogy nem sikerült, pont a telep közepén volt egy hatalmas gödör a földúton, kénytelenek 

voltunk ott parkolni. Nem voltunk nyugodtak. Eleve már kiszállni is alig tudtunk, olyan szorosan 

tapadtak az ajtókra a purdék. Végül arrébb lökdöstük őket, legalább tízszer ellenőriztük, hogy minden 

ajtót rendesen bezártunk-e, aztán besétáltunk a tó partjáig. A gyerekek légyfelhőként követtek. 

 

József jött mögöttem, élénken tárgyalva egy kölyökkel. 

- Oké – hallottam fél füllel – Bankkártyát elfogadtok? 

 

A tóparton elbeszélgettünk egy pecással. Valamikor itt lakott, sokat mesélt a faluról. Itt még a 

cigánykölykök is visszavettek az aggresszivitásból. 

 

Visszasétáltunk a kocsikhoz, pánikszerű indulás, majd a tótól messzebb rendeztük a sorainkat. Sajnos 

a kapkodásnak meg is lett az eredménye, a kőrispataki szalmakalap múzeumot 3 autó is leszavazta, 

de a motoros pár erről nem értesült (náluk nem volt walkie-talkie), így ők elmentek tovább a murvás 

úton, mi visszafordultunk. Sajnálatosan az az információ is elsikkadt, hogy Énlakára csak ebből az 

irányból lehet eljutni a földúton: Korond felől, hiába jelzi a térkép, nem. Emiatt ez az eldugott, szép 

székely falu is kimaradt a programból. 

 

A gátnál beszéltük meg, hogy mindenki bevár mindenkit. Azt kell mondjam, hogy a táj tényleg 

szemet gyönyörködtető, az is tény, hogy sokan élvezik a tó áldásait... de a szívünk akkor is szomorú, 

mert tudjuk, mi volt az ára. 

 

A következő állomás Vármező volt, Szováta fölött. Mára még fürdést terveztünk a szovátafürdői 

Medve-tóban, mely tavat viszont 13.00-15.00 között pihentetik, ilyenkor tilos a fürdés. Azaz pont volt 

időnk elmenni a pisztrángkedvelők paradicsomába. Naná, pisztrángot enni. 

 

A hely, bár gyönyörű, de az adott napon nem volt kellemes. Pokoli meleg volt és hiába kerestünk jó 

asztalt, nem találtunk. Belül meleg volt, az épülethez csatolt teraszon semmi légmozgás, csak fülledt 

meleg, a kioszk alatt mozgott ugyan a levegő, de annak meg üveg volt a teteje, gátlástalanul sütött át 

rajta a nap. Végül a fülledt teraszon ültünk le. Pár perc után mindenkiről csorgott a víz. Ekkor jöttek a 

legyek. Szinte mozdulni sem lehetett tőlük, mindent összemászkáltak: embereket, evőeszközöket, 

ételeket. A kaját is furcsán kaptuk meg: egy közös tányéron hozták ki mindenkinek a pisztrángját, egy 

másik tányéron meg összeborítva mindenkinek a köretét. Én itt egyszerűen besokalltam. A meleg, a 

legyek, mind az idegeimre mentek, hadonásztam, morogtam, a pisztrángból éppen csak ettem pár 

falatot és otthagytam. Ehhez képest durván magas lett a ceh: külön fizetni esélyünk sem volt, a 

végszámlát szórtuk szét, ez jóval magasabb lett, mint kalkuláltam (a klasszikus trükk: az árat 100 

grammra vetítve írják ki az étlapra, de nem tudod, hány gramm is volt végül a pisztráng), 

gyakorlatilag elfogyott az összes lejünk. Nem éreztem jól magam. 

 



Visszaültünk a kocsiba, átmentünk Szovátafürdőre. A pisztráng útközben vadul fickándozni kezdett a 

gyomromban. Oké, az én emésztésem olyan, amilyen, gondoltam, csak lenyugszik egyszer. A tó körül 

újabb lehangoló érzés: hatalmas zsúfoltság, parkolóhely szál se. Nem így képzeltem. Araszolgattunk a 

parkoló autók között, centizgettük az átszaladó embereket. A legrosszabb balatoni rémálom. Ekkor 

végképp bedurrant az agyam. A gyomrom egyre vadabbul ugrándozott, az egész tavat, a tömeggel 

együtt, a hátam közepére kívántam, így beszóltam az adóvevőbe, hogy csá, én eltipliztem. Dóra átült 

egy másik autóba, mi pedig hazaindultunk. 

A faluban egy pillanatra kiálltam, amíg bekapcsoltam a GPS-t, aztán próbáltam visszasorolni, de a sok 

autó miatt nem láttam az utat, gondoltam, nagyon lassan elindulok, így ha jönnek is, észrevesznek és 

be tudnak engedni; ehelyett kifogtam egy kopasz mercis bunkót, aki egészen a főútig nyomta 

mögöttem a dudát, megsértődve, hogy ki mertem menni eléje. Nem dobta fel a kedvemet. A 

gyomorugrálás komoly hányingerré evolválódott és tényleg kezdtem megijedni, hogy ebből baj is 

lehet. 

Nyomtam a gázt hazafelé, mint süket a csengőt. Mégis jobb, ha már otthon kell szenvedni. Jeleztem 

Nejnek is, hogy baj van, de csak annyi visszajelzést kaptam, hogy nála is. A pálpataki erdei úton már 

hatalmas levegőket vettem, a szemem pedig kezdett homályosodni. Az udvarra nem álltunk be, ahhoz 

ki kellett volna nyitni a kaput. Ledobtuk a kocsit, irány a vécé. Az épületben négy mellékhelyiség volt, 

berohantam az egyikbe és fostam egy hatalmasat. Közben hallottam, hogy Nej a másikban rókázik. 

Próbáltam lehúzni a termést, de ekkor derült ki, hogy nincs víz. Viszont jött nálam is a hányinger, így 

lerohantam a másik vécébe és ordítva telehánytam. Képzeld el mindezt víz nélkül. Próbáltam elérni 

telefonon Józsefet, de nem vette fel, gondolom, fürdött. Walkie-talkie, ugyanez. Lementem a pincébe, 

megtaláltam a keringető szivattyút, kapcsolgattam, óvatosan megrángattam az elektromos 

vezetékeket, semmi. Ráadásul a pincében nem volt térerő, így azt sem vettem észre, hogy József már 

próbált visszahívni. Amikor feladtam és felmentem a földszintre, akkor jött csak létre a kapcsolat, 

József elmagyarázta, hol találom a biztosítékszekrényt és ott kellett visszaböknöm a leakadt 

biztosítékot. Innentől hatalmas takarítások, magunkat is beleértve, végül beájultunk az ágyba. Reggel 

nyolcig aludtunk. Délután négytől. Kisebb megszakításokkal, mert én többször is kirohantam. Tudat 

alatt még derengett, hogy ma lett volna a gasztronómia egyik csúcs napja, László rendelt egy nagy 

adag pácolt flekkenhúst, a tegnapi vaddisznóból megkaptuk a máját és a szűzpecsenyét, a májat József 

tejbeáztatta, majd beirdalta a helyi nagyon finom szalonnával, mindezt szabad téren, faszénen 

megsütve, szóval tényleg dőzs. Nélkülünk. Mi az életünkért küzdöttünk. Utólag megtudtam, hogy 

Krisztina gyakorlatilag ugyanezt a programot játszotta el, csak éppen a Medve-tó partján, aztán 

délután került sorra Dóra, illetve éjjel öcsémnél és a sógornőmnél is megjelentek a tünetek. Ezt 

bekaptuk. 

 

Pedig volt még program is. Pálpataka by night, azaz a kalandkereső ifjúság elment éjszakai 

traktorozásra az erdőbe. 

 

Átadom a szót egy résztvevőnek. 

 

 Beállt a traktor az udvarra, felmásztunk a pótkocsira. A traktor olyan ócska volt, hogy azon is 

meglepődtem, hogy elindult; de aztán hiba nélkül nyomta végig a távot. Úttalan utakon 

mentünk, egyre sötétebb lett. Aztán egyszer vége lett az útnak, na gondoltam, megérkeztünk. 

Hát, nem. Bazmeg, a traktor nekiment az erdőnek, aztán tolta félre maga előtt a cserjéket, meg a 

karvastagságú fákat. Aztán egy helyen leszálltunk és csak azt vettem észre, hogy egyedül 

maradtam. Olyan sötét lett bazmeg, mint a jancsiésjuliskában. Végül megláttam egy fejlámpát, na 

ekkor találtam meg a többieket, aztán hazapöfögtünk. Hogy milyen volt? Kurva jó. 

 



 

Dacára az éjszakai többszöri hidegrázásnak, lázrohamnak, meglepően kipihenten ébredtem. 

Lesétáltam, kevertem egy pohár citromos vizet, elrágcsáltam egy pirítós kenyeret. Egy apró 

harapásnyit vágtam a flekkenből is, a májból is, hogy legalább az ízüket megérezzem. 

Számot vetettem. Gyakorlatilag üres vagyok, de ételre egy ideig rá sem tudok nézni. Amire figyelnem 

kell ma, hogy sok vizet kell innom, óvatos harapásokkal pirítós kenyeret, főtt krumplit. Alkohol – a 

dehidratáló hatása miatt – szóba sem jöhet. Szivar – az üres gyomor miatt – szintén nem. 

Nem túl biztató kilátások, tekintve, hogy ma estére nagy partit terveztünk, vendégekkel, mics sütéssel.  

 

Mics: formára, jellegre olyasmi étel, mint a csevap, de teljesen más a fűszerezése. A kulcs a 

csombor, azaz borsikafű, de akadnak más apró trükkök is. Meg mint általában az ilyen 

darált/kevert húsok esetében, gyakorlatilag tájegységről tájegységre változik a recept, ebből 

kifolyólag az íz is. 

 

A tömeges lebetegedés miatt a mai programokat töröltük. Tünde ugyan megúszta az éjszakát, de 

utólag kiderült, hogy csak egy nap haladékot kapott. 

 

A két maradék József pániktól üveges szemmel nyakalta a pálinkát. Nem akarták elkapni a vírust. 

- Én élni akaaaaarok! – hangzott fel időnként a jól ismert Jimmy nóta egyik sora, úgymond spontán 

karaoke betétként. 

 

Reggeli után visszamentem a szobámba és aludtam délig. 

 

Hagyjuk is a lábadozókat. Inkább pár gondolat a környezetről. 

 

Mielőtt elindultunk volna, számot vetettem, mit is tudok erről a vidékről. A történelem nagyjából 

megvolt, János Zsigmond, Fráter György, Bethlen, Báthoryak, Rákócziak, török idők, Trianon, 

Ceausescu. De éreztem, hogy vannak itt fehér foltok bőven. Például a három fő rend: magyarok, 

székelyek, szászok. Most akkor a székelyek magyarok, vagy sem? Pontosabban, kik is azok a 

székelyek és hogyan kerültek ide? 

Ez egy nehéz kérdés. Elég sokat olvastam utána és nagyon úgy tűnik, hogy még az is lehet, hogy a 

székelyek egyszer csak itt termettek a semmiből. Vagy a Szíriuszról. És magyarul beszéltek. A tudósok 

még abban sem bírnak megegyezni, hogy a magyarok, amikor elfoglalták a hont, már itt találták-e a 

székelyeket, vagy azok velük együtt települtek be? A székelyek az előbbi verziót tartják igaznak: a 

legendáik szerint ők Attila fiának, Csaba királyfi embereinek a leszármazottai. Attila halála után 

belviszály tört ki a két fia, Aladár és Csaba között, ez háborúskodásba fordult, Aladár győzött, Csaba 

elesett, a serege pedig visszaindult Etelközbe. (Etelközt a mai Moldva környékén kell keresni, mely itt 

van, rögtön a Kárpátok mögött.) Aztán végül nem mentek el odáig, hanem letelepedtek korábban, 

onnan még vándoroltak egyet, így jutottak el a mostani Székelyföld területére. Nem az én dolgom 

eldönteni, hogy ez tudományosan igazolható-e, vagy sem, mindenesetre nekem ez a változat tetszik. 

 

"A székelyek mondai hagyomány szerint a hunok maradékai, s már a honfoglalást megelőzően is 

itt éltek. Egyes történészek a mondai hagyományt tudományos módszerrel is igazolhatónak 

vélik, mások viszont nem értenek egyet ezzel. A székelyek eredetének kérdése körül régóta tartó 

vita azonban még nem tekinthető véglegesen lezártnak. 

... 

A székelység bámulatos vitalitásának köszönhető, hogy a századok során rázúduló számos 

csapást kiheverve, újra és újra regenerálódva, napjainkban is a második legnagyobb összefüggő 

magyar néptömböt alkotja a Kárpát-medencében." 



Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete 

 

Ami biztos, hogy a székelyek dolga mindig is a déli, délkeleti határok védelme volt. Cserébe egészen 

komoly jogokat kaptak, például kollektív nemességet. Voltak, akik gyalogosan szolgáltak, és voltak, 

akik lovon. Ők voltak a lófő székelyek. 

A rendek nem éltek mindig békességben. A szászok hagyományosan németbarátok voltak, szemben a 

magyarokkal és székelyekkel. És akkor ott voltak a románok, akik lemaradtak a rendiségről (a román 

nemesek a magyar nemesek közé olvadtak be, így nem volt nemzetiséget összekovácsoló erő), aztán 

akkor akartak negyedik rend lenni, amikor már az egész rendi forma roskadozott. A Habsburgok elég 

durván belenyúltak az erdélyi viszonyokba: a székelyek jogait megnyírbálták és kötelezően besorolták 

őket a hadseregbe. Ebből véres összetűzések is lettek (Mádéfalva), sok székely ekkor csángált el a 

Kárpátokon túlra, Moldvába. (Lsd. csángók.) Ami a székelyek számára erős hanyatlás volt, az a 

románok számára a felemelkedést jelentette: nekik a katonai szolgálat előrelépésnek számított. A 

székelyek előjogai fokozatosan vesztek el, végül a XIX. század végén, a megyerendszer bevezetésével 

a székek is megszűntek. A XX. század történelmét már nem mesélem, ezt sajnos mindannyian jól 

ismerjük. A trianoni döntés után rengeteg román telepedett le Erdélyben, felborítva ezzel a 

nemzetiségi arányokat. (Jelzem, román betelepülés korábban is volt, de ekkor gyorsult fel.) A 

szászokat a II. világháború útán kollektíve bűnösnek találták, nem is csoda, hogy amikor megnyílt 

előttük a lehetőség (Ceausescu fejpénzért elengedte őket Németországba), kollektíve eltávoztak. 

Manapság – a Székelyföldtől eltekintve – Erdély gyakorlatilag elrománosodott. 

 

"A magyarságtudat és erdélyiség kérdéskörében az látható – kezdte előadását Veres Valér 

néhány elméleti bevezető és fogalommagyarázat után –, hogy 2010-re megerősödött az erdélyi 

magyarok tudatában a regionalitás. Amíg 2007-ben a megkérdezettek 16,6 százaléka mondta azt, 

hogy ő erdélyi, addig 2010-ben már 29,6 százalékuk válaszolta ugyanezt. 2007-ben a válaszadók 7 

százaléka székelynek vallotta magát, 2010-ben már 9 százalékuk. 

A felmérésben a magukat székelyeknek és erdélyi magyarnak tekintők aránya mindkét 

időpontban (2007-ben és 2010-ben) jelentős mértékben meghaladja a magukat jelző nélküli 

magyarnak vallók arányát. 

... 

"Az eredmények azt mutatják, hogy az olyan regionális azonosulások, mint a székelység, egyre 

nagyobb fontossággal kezdenek bírni. Módszertanilag azt vizsgálták, hogy a magukat jelző 

nélküli, simán magyarnak vallók hogyan viszonyulnak az olyan jelzős szerkezetekhez, mint 

erdélyi magyar, romániai magyar, székely. Az elmozdulás az arányokban érhető tetten, és a 

változás a fiatalabbak és a magasabb iskolázottságúak körében erősödik. Tehát ott a tudatosság 

időben kiteljesedhet", magyarázta Veres Valér. 

Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy gyengült volna az erdélyi magyarok körében a 

magyarságtudat, tehát nem válnak románokká, hanem egy olyan sajátos erdélyi magyar identitás 

erősödésének vagyunk tanúi, amely egy kicsit árnyalja az egységes magyarságtudatot." 

Hogyan magyar az erdélyi magyar?  

 

A sokszínűséget nem csak a nemzetiségi koktél jelenti, hanem a vallási is. Habár messze az ortodox 

egyház a legerősebb (mondhatni, úthengerszerűen nyomul), de azért találtam érdekességeket. 

Mi a különbség a szombatosok és a zsidók között? Szinte semmi, de a szombatosok mégsem zsidók. 

(Ennek ellenére őket is elhurcolták Bözödújfaluból koncentrációs táborokba. Ma már gyakorlatilag 

eltűntek a palettáról.) Aztán mi a különbség a görögkeleti egyház és a görög katolikus egyház között, 

melyet unitusnak is neveznek? Ez vajon azonos az unitáriussal? És ezekkel a kérdésekkel még csak a 

felszínt karcolom. A görögkeleti egyház, vagy más néven keleti, vagy ahogy ők szeretik magukat 

nevezni, az ortodox egyház a kereszténység egyik nagy ága. Ebből vált ki egy irányzat, mely végül 

átsodródott a katolikus egyház alá, ők a görög katolikus egyház. Azért unitus, mert az egyik nagy 

irányzat egyesült a másik naggyal. Ez persze árulásnak számított, ergo a görögkeletiek és a görög 



katolikusok halálosan gyűlölték egymást, egészen addig, amíg a román állam cinikusan nem 

egyesítette a kettőt. Na, képzelheted. Az unitárius egyház viszont megint valami egészen más. Ez egy 

magyar találmány (Dávid Ferenc) és nyugodtan büszkék lehetünk rá, ha megnézzük, mekkora hatása 

volt a világ gondolkodására. Ma már szerte a világban elterjedt, rengeteg alfaja van, de a szülőhazája 

Erdély. És persze vannak még reformátusok és evangélikusok is a környéken, nem beszélve a római 

katolikusokról. 

Írták is, tapasztaltuk is, hogy Erdélyben a vallásnak nagyon erős szerepe van. 

 

"Hogy mennyire fontos, hogy születéskor, házasságkötéskor és elhalálozáskor vallási szertartásra 

is sor kerüljön, az erdélyi magyarok a román népességgel nagyjából egy véleményen vannak, 

azaz rendkívül fontosnak tartják. Ha az iskolai végzettséggel összehasonlítjuk ezt a kérdést, az 

egyetemi tanulmányokkal rendelkezők körében igen magas azok száma, akik mindezt 

életbevágónak tartják." 

Hogyan vallásos az erdélyi magyar?  

 

Vissza Pálpatakára. 

 

Délután már meglehetősen jól éreztem magamat, Nej pedig határozottan felélénkült, így amikor a 

társaság egészségesebb fele úgy döntött, csavarog egy kicsit a környéken, ő is benevezett. Én még nem 

voltam ennyire bátor. Mindketten jól döntöttünk. Neki élményei lettek, nekem két szapora futásom a 

mellékes helyiség irányába. 

 

Először átugrottak a szomszédos szórványfaluba, Fenyőkútra, megnézni a helyi tőzeglápot. Itt szedtek 

néhány marék tőzegáfonyát. Végre meg tudtam kóstolni azt a gyümölcsöt, melynek nevében az 

élelmiszeripar azt a több ezer tonna cranberry aromát gyártja Amerikában. Halványan hasonlít. 

 

Innen átmentek egy hármas vízeséshez, majd hirtelen ötlettel legurultak Székelyudvarhely felé, onnan 

át Farkaslakára, megtekintették Tamási Áron síremlékét, majd vissza Pálpatakára. Beugrottak László 

szüleihez. A nagymama József láttán csak ennyit mondott: mekkora dufla ember! (Habár mindenki 

vigyorgott a sztorin, de tudni kell, hogy a dufla errefelé nem azt jelenti, hogy dupla, hanem azt, hogy 

derék, megtermett.) 

Aztán hazajöttek. Nekem nagyjából ekkorra jött rendbe a szervezetem, éreztem, hogy most már 

rendben van a víz is... azaz lehet pálinkát inni. Sőt, egy husit is elrágcsáltam. Kezdtem élni. Ideje is 

volt, mert lassan indult a micsparti. 

 

Este hétkor átsétáltunk misére, de pont ma előrehozták hatra, így lekéstük. Viszont ha már ott jártunk, 

megnéztük jól a templomot. 

Fatemplom, gyakorlatilag a helyiek építették, díszítették. Kifelé találkoztunk Pap bácsival, 

beszélgettünk. Egyszer csak csörgött a telefonja. 

- Mindörökké! – szólt bele. 

- Fentről hívták? – néztünk össze. 

 

Visszasétáltunk, előkészültünk. A nyers húsrudak már be voltak hűtve. Hamarosan befutott Pap bácsi 

is, négy flakkon miseborral és két liter pálinkával. Indult a sütés. 

 

Jenő, László testvére. Kicsit félszeg, jámbor lélek. Pap bácsi boszorkányos ügyességgel pörgette a 

micseket a rácson, fröcskölte a húsokat, közben sztorizott. 

Jenő közbeszólt: 

- Tegyük rá a tűzre ezt a követ! Magánál ez is jól fog égni! 

Pap bácsinak elakadt a szava. Meghökkenve sandított Jenőre. 

- Nagy a te hited, fiam – sóhajtotta végül. 



 

Sztorik. 

 

Akkor kiálltam a gyűlekezet elé és azt mondtam: – "Híveim! Fel fogjuk újítani a templomot!". 

Körbenéztem. Némi zavartság. – "A jó hírem az, hogy a pénz megvan rá!". Mindenkinek felderült 

az arca, felszabadult sóhajok. Vártam egy kicsit, majd hozzáfűztem: – "Ott van az összes a 

zsebetekben.". 

 

Átmentem a szomszéd paphoz. Nagy fazék leves pihent a tűzhelyen. Belenéztem. Megposhadt. 

 – "Hát miért nem tetted be a hűtőbe, te! Itt van a tűzhely mellett, csak egy mozdulat lett volna!" 

 – "Én?" – nézett rám meghökkenve – "A felszentelt kezeimmel?" 

 

Hát látjátok, milyen vacak ide az erdei út? Pedig van utászunk. Múltkor is megyek lefelé, ott 

üldögél az út szélén, az árnyékban. Szólok neki, hogy te semmirekellő, miért nem az úttal 

foglalkozol? Erre azt mondja felháborodva, hogy dolgozok én, éppen most söpörtem le az útról a 

leveleket! Értitek? Akkora gödrök vannak az úton, hogy eltűnik benne az autó, ő meg azokat a 

leveleket söpri, melyeket úgyis lefújna a szél! 

 

- Ez nagyon finom! – nyugtázta József, miközben gyakorlatilag a rácsról kapkodtuk le a frissen sűlt 

húsokat. 

- Hát, milyen legyen? – kérdezte László – Amikor egyenest a plébános sütötte? 

- Na, elmondhatjátok, hogy nektek a Hegyipap volt a szakácsotok! – vigyorgott Pap bácsi. 

 

Rengeteg mics volt. Habár egy csomó éhes ember kapkodta és ette forrón, még így is több tányérral 

maradt. Ezeket aztán bevittük a nappaliba, ahol a csajok időközben megterítettek. Mint kiderült, a 

múltkori sütésből maradt nyers flekkenhús is, azt is megsütöttük. És ha már olyan jól égett a faszén a 

rács alatt, Tamás rádobott néhány padlizsánt is, melyekből Melinda padlizsánkrémet csinált, erdélyi 

módra. Szóval megint dőzs, ahogy egész héten terveztük. Egyedül szegény Edit jajgatott a szobájában, 

illetve Tünde kezdett el megint gyanús jeleket tapasztalni. 

 

A nappaliban vacsora, borozás, pálinkázás, nevetés, hangzavar. Sajnos a memóriám már nem a régi, 

így a sztorik nagy része elveszett. De nem is ez a lényeg, a jó hangulat emléke megmaradt. 

 

 

Reggelire flekken. Meg mics. Meg puliszka. Meg padlizsánkrém. Meg sör. Van mit bepótolnom. 

 

Mára tettük át a tegnapi programot: Gyilkos-tó és környéke, autóval kábé 90 km. oda, 110 vissza. 

Sajnos a taktikázás nem igazán jött be, Edit még nem gyógyult fel teljesen, emiatt József is 

otthonmaradt vele. Mindenki más rendbejött. A motoros kollégák is más programot szerveztek, így 

végül csak két autóval vágtunk neki az útnak. 

 

Az útról vagy jót, vagy semmit, így inkább maradnék az utóbbinál. Az eddigiekhez bejött egy plusz 

nehezítés, a hegyekben még a szerpentinekre is szerpentinek szuperponálódtak, ami nem sokat 

javított az előzési lehetőségeken. 

Parajd, Gyergyószentmiklós, majd a Görgényi-havasok. 

Két helyen álltunk meg. Az egyik a Kis-küküllő forrása volt. Nem, ne húzd a szádat, én is tudom, 

hogy egy folyó nem egy kétcentis átmérőjű lyukon bújik ki a nagyvilágra. Egy folyónak gyűjtőterülete 

van, ahonnan százával igyekeznek lefelé a pici csorgások és állnak össze először érré, aztán patakká. 



De a területen ez a legnagyobb vízelőbukkanás, így a hagyomány ezt tartja a Kis-Küküllő forrásának. 

És ki vagyok én, hogy egy hagyománnyal vitatkozzak? 

 

A másik megállóban tanultunk valamit. Itt egy bódé állt, ahol mindenféle mézek voltak. Tünde 

szeretett volna fenyőmézet vásárolni, de kiírva csak hegyiméz volt. Nekem voltak ugyan 

fenntartásaim, apósom, szegény, ő volt a szoboszlói főhere (a helyi méhészegyesület vezetője), annyi 

azért ragadt rám, hogy a mézhez cukor kell, így furcsállottam a fenyőből készült mézet, de amilyen 

tündérjárta vidéken bóklásztunk, nem mertem szólni. Végülis, pálinkát is főznek belőle. 

 

Az eladó egy kedves, udvarias fazon volt, akin látszott, hogy nagyon ért hozzá. Kedvesen és 

udvariasan alázott. 

- Jó napot kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a hegyiméz fenyőméz-e? – kérdezte Tünde. 

Az eladónak udvariasan magasba ugrott a szemöldöke. 

- A mézhez cukor kell, hölgyem. A fenyőben nincsen cukor. 

- De én hallottam, hogy létezik ilyen – bizonytalanodott el Tünde. 

- Ja, ha Ön hallotta, akkor biztosan van – mosolygott az eladó. 

Aztán megszánta. 

- Igen, szoktak ilyen néven mézet árulni – ismerte el – De annak semmi köze sincs a fenyőhöz. Az 

erdei fákon levéltetvek élnek, ezek édes anyagot választanak ki. Ha vulgáris akarok lenni, akkor ez az 

ürülékük. A méhek képesek ezt a levéltetű-ürüléket begyűjteni és ebből is készülhet méz. De ez nem a 

fenyőből van... csak úgy kellemesebb hangzású a neve. 

- Önnél van ilyen? 

- Levéltetű-ürülék mézre gondol? – mosolygott kedvesen és udvariasan az eladó – Nem, nem tartok 

olyat. Tudja, ez a méz megbolondítja a méheket, egy éven belül elpusztulnak. 

- Értem. Akkor maradunk a hegyiméznél. 

 

Maradtunk. Mi is vettünk egy nagy befőttesüveggel. Aztán mentünk tovább a Gyilkos-tóhoz. 

Nem, ez nem azért Gyilkos-tó, mert karókként kiállnak belőle a fenyők csúcsai. A prózai magyarázat 

az, hogy volt itt egy Gyilkos szikla, mely ledőlt és elzárta a hegyi patak útját, így alakult ki a völgyben 

a tó. A helyi ásványoknak köszönhető, hogy a fák nem rohadnak el a vízben. Ezt a sztorit szokták úgy 

cifrázni, hogy a szikla ráomlott egy éppen ott legeltető juhászra, ezért Gyilkos-tó, de vannak egészen 

vad verziók is, szerelmesekkel, zsiványokkal. 

 

Ledobtuk a kocsit, nézegettük a tavat, a tájat. Szép. A csónakázást kihagytuk, ahogy néztem, csak egy 

szlalompálya volt kijelölve a lovagoknak, ez meg nem hozott lázba senkit. Láttunk ösvényt a 

túloldalon, elindultunk, hogy körbesétáljuk a tavat. 

 

Séta közben pengeváltás mögöttem. 

- Amikor megszülettél, az orvos sírt fel először! 

- Nálad meg elsőre a méhlepényt pólyázták be! 

 

Mentünk, mendegéltünk. Voltak hangulatos részek. Meg ribizliszerű növények. 

- Ez micsoda? – kérdeztem Melindát. 

- Dilibogyó. 

- Aha. Akkor nem kóstolom meg. 

Újabb bokor, megint valami piros bogyós gyümölcs. 

- És ez mi? – kérdezte Tamás. 

- Dilibogyó. 

- Aha. 

Egy teljesen más tipusú, sötétpiros bogyós cserje. 

- És ez mi? – kérdeztem, bízva a nagy számok törvényében. Hátha ez már ehető. 



- Dilibogyó. 

- Elég egyhangú errefelé a flóra. 

 

Végül nem mentünk el a tó végéig, mert úgy tűnt, hogy a tó két párhuzamos partja csak a végtelenben 

találkozik. Visszasétáltunk, autó, majd jött az újabb csoda, a Békás-szoros. Nevéhez méltóan elég szűk 

volt. (Nem, nem brekegett.) 

Parkolni már csak azért is nehéz volt, mert a szorosban éppen annyi hely akadt, hogy a patak és az út 

elférjenek; ahol viszont volt egy négyzetméternyi plusz terület, oda rögtön gagyiárus bódét 

rittyentettek. Nem éreztem egy csepp lelkiismeretfurdalást sem, amikor közvetlenül egy ilyen bódé 

elé álltunk be. Istenem, most legfeljebb két óráig pihen az eladó. 

 

Ez a kettőség az egész séta során jelen volt. Egyfelől az égigérő sziklák hátborzongató kombinációi – a 

Pokol Tornácától sétáltunk el a Pokol Torkáig – másrészt a hihetetlen gagyikat áruló bódék. 

Népművészet alig volt, ráadásul Melinda szerint már ezek jó része is kínai. Műanyag szarok, gumiló, 

gumikecske, gumigólya, meg a jó ég tudja, milyen perverziók... el se tudom képzelni, hogy ezekre 

_tényleg_ van kereslet. De lennie kell, mert az eladók nyilván nem hülyék... és mindegyik ezeket 

árulta. 

 

Egy helyen lemásztunk a Békás patakig, szandálban beledugtam a lábamat – és odafagyott. Kész 

csoda, hogy ez a víz még képes volt folyni. Aztán jót derültünk egy srácon, aki vizitündérnek képzelte 

magát és addig szökdécselt a köveken, míg bele nem borult a jéghideg patakba. 

 

Hazafelé másik útvonalon jöttünk, Gyergyószentmiklósnál délnek fordultunk, a megyeszékhely, 

Csíkszereda felé. Nem is annyira a nagyváros érdekelt minket, inkább Csíksomlyó, azon belül is a 

zarándokhely. Csíkszeredáig az út fantasztikusan jó, határozottan olyan új-szaga van, mint egy frissen 

vásárolt autónak. Hamar meg is érkeztünk. Már ahogy közeledtünk autóval a templom felé, 

próbáltunk ráhangolódni... és az egész durván tönkrement. Ahogy beálltunk a parkolóba, cigány 

purdék serege rohanta meg az autóinkat és minden ajtóra ráfeküdt egy. Úgy kellett arrébb rugdosni 

őket, hogy egyáltalán ki tudjunk szállni. A kocsikból kiszedtünk mindent, nehogy kísértésbe essenek 

és amíg haladtunk a templom felé, folyamatosan hessegettük, lökdöstük őket. Ennyit az áhitatról. 

 

- Adjanak egy kis pénzt! – gajdolt az egyik. 

- Menjetek dolgozni, akkor majd lesz! – lett elege a kalauzunknak. 

 

Bemenekültünk a templomba. 

 

Odabent csend és béke fogadott. Lassan előre sétáltunk. A templombelső egyből tetszett, nem 

agyoncsícsázott, de jó hangulatú. Fura, mert a színvilága teljesen ugyanaz volt, mint a drezdai 

Frauenkirche-nek, mégis, az utóbbinak teljesen Hello Kitty hangulata volt, míg a csíksomlyói 

templomnak nem. Nej mutatott rá, hogy nagyon nem mindegy az anyag: Drezdában egyszerűen csak 

felfestették a színeket a falra, itt viszont a nemes anyagok, a kövek és a márványok adták a színhatást. 

 

Fel lehetett sétálni Mária szobrához. Ott el kellett mondani a kiírt imádságot, megsimogatni a szent 

lábát, majd lejönni. 

 

Középkorú, testes nő. Az oltár előtt letérdelt. Imádkozott. Felment. Letérdelt. Imádkozott. Simogatott. 

Aztán közelről szembevakuzta a Szűzanyát. 

 

Nej nekiindult, aztán visszahőkölt. Én meg se próbáltam, üldögéltem a padban és igyekeztem beszívni 

a hely hangulatát. 

 



Megvártuk, amíg a társaság néhány tagja megteszi a kört, majd kimentünk. Elsétáltunk a kápolnák 

felé, az első stációig még elmentünk, de tovább nem. Ekkor már elég későre járt, nem lett volna időnk 

felmenni a domb tetejére. Azért durva lehet ez a terep Pünkösdkor. 

 

Vissza a kocsihoz. Amikor beszálltunk, annyira elegem lett a piócákból, hogy elborult az agyam és 

erőből bevágtam az ajtómat, azzal sem foglalkozva, hogy esetleg ottfelejti a kezét a mocsok az ajtó 

nyílásában. De látszik, hogy nem ma kezdte a szakmát, időben hátraugrott. 

 

Hazafelé híres gyógyvizes környékeket érintettünk. Két forrást terveztünk megtekinteni. Homoródnál 

egy egyszerű, vasízű borvíz tör fel, Szejkénél... nos, valami más. 

 

A homoródi víznek az a trükkje, hogy a benne lévő vas megfogja a tárolóedényeket, ezért nem lehet 

palackozni. Ennek a helyi lakosság örül a legjobban, száz literével hordják haza a természetes 

szénsavas ásványvizet. 

 

Aztán a Szejke forrás. Tudni kell, hogy a víz egészséges ugyan, de vastagon tartalmaz ként és metánt. 

Gyakorlatilag olyan az íze, mintha gázolajat borítottak volna bele. Kell hozzá elszántság, hogy az 

ember megigya. 

A kút előtt sorbanállók tömege alapján azért ez sok emberben megvan. 

 

Nej szeretett volna kérni egy pohárral. Udvariasan úgy akart indítani, hogy ‘kérek szépen...’. Ehelyett 

ez lett belőle: 

- Kérek... (megkapta, beleszagolt) ó, bazmeg! 

Továbbadta Tündének, aki szintén beleszagolt. 

- Ó, bazmeg! – szaladt ki az ő száján is. 

Mi még az előző beszóláson röhögtünk, amikor megkaptuk a másodikat is, innentől nem meglepetés, 

hogy a borvízet Óbazmeg-víznek kereszteltük. 

Azért vittünk haza másfél litert, hátha az esti bulin valakinek kedve támad inni belőle. Vagy hazafelé 

kifogy a gázolaj Sándor autójából. 

 

Vacsorára Melinda készített egy hatalmas fazék erdélyi töltöttkáposztát. Finom volt, gyenge és 

egyáltalán nem savanyú. Mármint a káposzta. Vörösbor kísérettel csak úgy csúsztak lefelé a 

gombócok. A társaságon határozottan a fáradtság jelei mutatkoztak. A lábadozókon azért, a még 

egészségeseken meg azért, mert megelőzésképpen rendesen vedelték a pálinkát. A becsület kedvéért 

elindult egy gyengített karaoke party, én egyből kimentem a lépcsőre egy gyengített szivarra. 

 

Hajnal egy. A bulinak vége, még az udvaron üldögéltem, pöfékeltem. Elment egy autó a földúton, 

utána rögtön dobogás. Szabadon engedett kutyák üldözték. Furcsa vidék. Nem szívesen lennék 

errefelé medve. 

 

 

Délután mise és keresztelő, este finálé búcsúbuli, így napközben nem terveztünk nagy megmozdulást. 

Sajnálatosan kimaradt a segesvári vár, ekkor derült ki, hogy az énlakai út Korond felől nem járható... 

végül maradt az, hogy mivel úgysem tudott mindenki fürdeni a Medve-tóban, így visszamegyünk, 

hazafelé Parajdon elmegyünk pacallevest enni és bőven visszaérünk még a mise előtt. 

 

Reggelire egy vödör hagymás-szalonnás tojásrántotta, házikenyérrel. Edit inkább még az óbazmeg-

vizet húzogatta. De jó hír, hogy szemmel láthatóan elvonult fölülünk a viharfelhő, mindenki 

kimászott a fertőzésből. 



 

Szovátafürdőn semmi nem változott, rengeteg autó, tömeg. Köröztünk kettőt, parkolóhely nem volt, 

végül betekeregtünk valami eldugott, murvás fizetőparkolóba. Siettünk a strandra, mert egyig tartott 

a délelőtti fürdés, és már majdnem dél volt. 

 

A víz számomra nem volt akkora élmény, mint vártam. Valószínűleg azért, mert a többiek már 

annyira túldícsérték. Az előzetes infók alapján arra számítottam, hogy bemegyek a vízbe, az meg kilő 

a Holdba. Ehhez képest még ahhoz is pucsítanom kellett, hogy a hátsóm felszín fölé kerüljön. Azt is 

mondták, hogy képtelenség benne úszni, nekem meg minden további nélkül ment. Szóval semmi 

különös: mint a tengervíz, csak valamivel sósabb. És erdőben, hegyek között. 

Gondoltam, beúszok, amennyire lehet. Ekkor láttam meg, hogy a sarokban lehet dagonyázni is. Oké, 

nőgyógyászati problémákra javasolt, de talán a feminim énemre is hat. Odaúsztam. Közelről vettem 

észre, közvetlenül a feketére bemázolt emberek mellett, a táblát: iszapolás tilos! Körbenéztem, de még 

az úszómester sem foglalkozott a renitens sarokkal. Hoztam fel iszapot és módszeresen nekiálltam 

bekenni magamat. Mire Nej is odaért a sarokba, már nem ismert meg, csak miután többször is nevén 

neveztem. Aztán jöttek sorban a többiek, végül egész néger törzs alakult ki. 

Hamarosan visszaúsztam, majd – mivel már nem sok volt hátra a fürdési szünetig – felsétáltam a 

büfébe és egy citromos sör mellett átfutottam az emailjeimet. (Igen, szabad wifi.) Innen, a tervezettnek 

megfelelően, elautóztunk Parajdra és beültünk a Telegdy étterembe. Megint meleg, megint legyek... 

megint nem volt kedvem komoly ételhez, így maradt a csorbaleves. Viszont rendeltem hozzá 

keksztekercset (itt keksz szalámi), melyet meglátva hirtelen majd mindenki rendelt egyet. (Magos-diós 

tekercsek, bőven telenyomva tejszínhabbal.) Úgy látszik, a sok sós-zsíros étel után mindenki kívánta 

az édeset. (Ez egyébként tényleg így volt. Miután hazaértünk, nem győztem tolni a csokit, a kakaós és 

lekváros palacsintát.) 

 

A többiek még elmentek vásárolgatni, mi is akartunk kerámiát vinni haza, de úgy voltunk vele, hogy 

ráér holnap: minek vigyük fel a rázós úton, utána meg hozzuk le a köcsögöt? Így mi értünk fel először 

és találtunk ott két alakot a ház mellett, ahogy zöldségeket szeleteltek a bográcsba. 

László és komája, Antal főzték a pörköltet, őzből és vaddisznóból. 

 

Ezt most nagyon nehezemre esett leírni, mert az illető olyan, de olyan tipikus Tóni volt, hogy 

szerintem a keresztelője óta senki nem hívta Antalnak. De a blog szabályai szerint itt mindenki a 

keresztnevén szerepel. 

 

Kiültem melléjük. Üldögéltünk. Én sem voltam beszédes kedvemben, ők sem. Figyeltem, mit 

csinálnak. 

- Kíváncsi társaságunk van – jegyezte meg később Antal Lászlónak, amikor kicsit távolabb mentem. 

- Hát, igen – vigyorodtam el magamban. Igaza van. Kapcsolatépítésben nem vagyok túl jó, az olyan 

típusú beszélgetésekhez meg nincs kedvem, hogy "- Hagymát pucoltok? – Igen. – Most meg paprikát? 

– Igen." 

 

Azért csak megmaradt egy sztori a főzőcskéből. 

 

- Honnan is jöttetek? – kérdezte Antal. 

Nem bonyolítottam a dolgot, itt mindenki Egerből és környékéről jött, születésem és szívem szerint én 

is egrinek tartom magamat. 

- Egerből. 

- Az szép hely. 

- Az bizony – hízott a májam. 

- Utálom. 

- Ööö... 



- Bevágtak a rendőrségi fogdába és azt ordították rám, hogy román cigány. 

- Ööö... – folytattam az előző mondatomat. 

 

Hallgattunk. 

 

- Dolgozni voltál ott? – próbálkoztam. 

- Igen. De átvágtak. Hatvanezerrel maradtak lógva. 

 

Megint hallgattunk. 

 

- De aztán törlesztettem – emelte fel a kanalat Antal – Egyszer összefutottam itt a faluban azzal a 

rendőrnővel, aki lerománcigányozott. Nyaralni jöttek. Eléálltam és jól beolvastam neki. Az orrát nem 

merte ezután kidugni a házból, egész idő alatt. 

 

Közben megjöttek a többiek, de túl sok pihenés nem volt. Egyrészt le kellett gyártani a köretet 

(sztrapacska, juhtúróval), másrészt pedig készülni kellett a keresztelőre. Végül Tamás tiszta fehérben 

(ugye, pólya), a többiek pedig fülig mosolyban, átsétáltunk a templomba. 

 

- Fürdőruhát hoztál? – kérdeztük Tamástól. 

- Minek? 

- Pucéran fogsz úszkálni a keresztelő medencében? 

- Azok a szakszervezetisek, akiknek akkora medencéje van! – vágta rá a Pap bácsi. 

 

Pap bácsi szavajárásában a szakszervezetisek a Jehova Tanúi. Szokni kellett a terminológiát: az 

öreg a fiatal lányokat egyöntetűen ‘csámpás’-nak hívta, az idősebbeket meg ‘jámbor’-nak. 

Mindenféle sértő szándék nélkül, kedvességgel. Az utász sem tüzért jelent errefelé, hanem 

útkarbantartót. 

 

Bevonultunk misére. 

Férfiak jobbra, nők balra. Az elkésők meg először ide, aztán meg oda. Szerencsére az ilyesmi nem 

befolyásolta a szertartás szigorúságát, mert az nem volt. 

Az öreg mondta a kenetteljes szöveget, majd a szája széléből leszólt. 

- Van valakinél öngyújtó? 

- Nálam van – szóltam vissza a harmadik sorból. 

- Akkor gyere fel és gyújtsd meg a gyertyát! 

 

Felsétáltam az oltárhoz. 

 

- Tényleg? – próbáltam pontosítani a helyzetet. 

- Persze – bólintott. 

Ekkor ért oda a ministráns a gyufával, de már nem tudta beelőzni a gyújtót. Valószínűleg a gyertyák 

sem számítottak oldalsó támadásra, de a fáklyalángos szivargyújtók már csak ilyenek. 

 

Ment tovább a mise, aztán szép lassan átfordultunk a keresztelőbe. 

 

A fenti közvetlenség végig jelen volt, mind a misén, mind a keresztelőn. Ha Pap bácsi úgy gondolta, 

hogy valamire fel kell hívnia a figyelmünket, vagy csak instruálni kell a közönséget, szó nélkül kiesett 

a magasztos szerepből, tisztázta a tisztáznivalókat, majd visszaváltott. 

- Ez egy igen családias szertartás volt – vontam le végül a következtetést kifelé menet. 

- Ilyen – bólintott László – Nem a mennyekben él, hanem az emberek között. 

 



A csoportkép után visszasétáltunk a házhoz. A pörkölt már javában rotyogott. 

Kiültünk mellé, beszélgettünk. 

 

- Mit gondoltok, meddig marad még így? 

- Hogy? 

- Itt mindenki jórészt megtermeli magának, ami kell. Még a boltban is háztáji van. Mikor jönnek be a 

bevásárlóközpontok, a teszkók? 

- Nem tudom, de be fognak. Jelek már vannak. A sajt oltóanyagát már egyre kevesebben termelik, 

inkább megveszik boltból a port. 

- Azóta finomabb is. 

- De egyforma. 

- És mi a helyzet a boltokban a biotermékekkel? 

- Eh! Átvágás! Ugyanazt adják bioként, mint mellette sima áruként, csak jóval drágábban. 

- Ez a Góbé, nem? 

- De, az. 

- Nem is sejtitek, mennyi jó van ebben a fenti életben. Aki itt szalonnát eszik, lehet, hogy még 

simogatta is a disznót. Amit bevásárlóközpontban veszel... 

- Ahogy mondod. Tejgyári ismerősöm mondta, hogy felejtsük el, hogy a bolti joghurt tejtermék. Köze 

nincs a tejhez. 

- Na, meg a tej... 

- Ja. A tejet, ahogy beérkezik, elemeire szedik, aztán kicentizve összeraknak belőle ezt-azt, 

adalékanyagokkal. De az olyan is. 

- Mint a sültkrumpli. Ledarálják, pépesítik, belerakják a tartósítót, aztán hasábformára nyomják és 

elősütik. Meg nem mondod, hogy nem rendes krumpli. Csak éppen fosol tőle. 

- Próbálj meg teszkós húst sütni rácson. Egyből felére ugrik össze, mert a többi víz, állományjavító 

meg stabilizátor. 

- Kóstoltál már Magyarországon ehető virslit? 

- Viszont hatékony a gyártás. 

- Pont ez a baj. Ha a profit a cél, akkor a hatékonyság gondoskodik róla, hogy még a szarból is étel 

legyen. Ha magadnak csinálod, akkor azért odafigyelsz, mit eszel. 

 

- Na, kész a pörkölt – szólalt meg László. 

 

A lányok közben megterítettek. Bevonultunk. Jó sokan lettünk, be kellett fogni a nappaliban az összes 

asztalt. Antal meg is lepődött: a szakácsok általában túlbiztosítják a mennyiséget, ő is így tette, aztán 

éppenhogy elég lett. De jó volt körbenézni a nappaliban, látni a sok, jókedvű embert. Az új 

ismerősöket. 

 

Vacsora után borozgatás, beszélgetés. Később Pap bácsi és kompániája hazasétált, a csajok meg 

kitalálták, nehogymár ők ne traktorozzanak a sötét erdőben. (Pontosabban, az ötlet a fiúké volt, azzal 

a kiegészítéssel, hogy megoldható-e, hogy egy bizonyos ponton kiessen a kerék?) 

István fülig érő vigyorral konstatálta, hogy nekünk szórakozás az, ami neki a munkája. Azért 

megmutatta, mit tud, behajtott az udvarra, majd a zsebkendőnyi területen lendületesen odatett egy Y 

fordulót. Az ötméteres utánfutóval. Sötétben. 

Felszálltak a lányok, felszállt az immár bűntelen ember, Sándor is, József is utánuk ugrott, na meg 

vittek egy rekesz sört, szóval szemmel láthatóan nem bízták a véletlenre az élményt. 

 

Ottmaradóként vettük észre, hogy a vaddisznó ajándékba kapott szűzpecsenyéje még mindig ott 

figyel a fagyasztóban. Valahogy minden este elfeledkeztünk róla. Na, az udvaron még égett a tűz, 

László megsütötte. Mit mondjak? Finom volt. Egy fél szelet kenyérrel ettem pár harapást... aztán 

éreztem, hogy nem szabad lehajolnom, mert túlfolyóig ért a kaja. 



Kimentem, sétáltam. Bejöttem, hallgattam a beszélgetést. Aztán összeszedtem a fejlámpát, meg a 

fényképezőgépet, gondoltam, felviszem, amíg még tudom, hol vannak. Odafent leültem az ágy 

szélére... aztán, mint egy zsák, oldalra dőltem. Reggel ébredtem fel. 

 

 

Reggelire még maradt két adag pörkölt, rögtön le is csaptam az egyikre. Annyira finom volt, hogy 

hetekig el bírtam volna lenni rajta. 

Aztán már a rutinmunka: pakolás, takarítás. Megérkezett László is, elbúcsúzni. 

Szállásköltség. Ez egy érdekes dolog. Alapvetően baráti kapcsolatról van szó, azaz a szállás ingyenes. 

A gyakorlatban viszont úgy nézett ki, hogy két markos ember lefogta az otthon vezetőjét, a harmadik 

pedig annyi pénzt tömött a zsebeibe, amennyi legalább a velünk kapcsolatos kiadásait fedezte. 

Másképpen nem megy... és még így sincs megfizetve mindazon kedvesség, mellyel vártak és kezeltek 

minket. 

 

Aztán búcsú, indulás. Sóvidék nehezen enged, a három autós konvojból hol ez állt meg valamiért, hol 

az, mi is elmentünk még köcsögöt venni, aztán elvertük csokira a maradék pénzünket a boltban 

(román nyelvű Túró Rudi, pikáns), tankolások... de aztán kora délután csak elszakadtunk. Tíz óra 

dribli. Vonatozás az utakon, lovaskocsik, teherautók, éles előzések. Aszfaltolvasztó kánikula. 

 

Este értünk haza. Bontottam egy sört, meg egy zacskó kekszet. Egy hétig megint nem eszek. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Szekelyfold2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Szekelyfold2012


 
 

 

Pakolás. És megint pakolás. Olyan helyen fogunk evezni, ahol semmilyen lakott település sincs a 

környéken, azaz csak az van, amit magammal viszek. Más nincs. 

A teraszra kitermelt kupactól megrettentem, főpróba: előrángattam a kajakot, belepakoltam... és még 

maradt is egy csomó hely. Jó cucc ez a Kodiak. 

A pakolás stressz: jesszusom, biztos, hogy mindent beraktam? Gyógyszerek, műzlicsokik... rendben. 

Ásványvíz, citromos sörök, megvan. Speciális cetli? Évek óta tervezem, de sose készül el, mindig ad-

hoc pakolok. Kajak. Előre kellene hozni, de persze a gyerek nincs itthon, pedig megigérte. 

Előrecipelem. Atyavilág, csuronvizesek belül a tárolók. Kitörlöm. Meg fog ez száradni kettőig? Süss 

fel nap, fényes nap! Jut eszembe, vízálló cuccok, huillámkötény, mentőmellény, egyszer már legyünk 

szabályosak is, sátor, hálózsák, derékalj, van-e ennyi vízhatlan zsák, na jó, az első tároló úgysem ázik 

be, igaz, most csont vizes, de legalább a napocska süt ezerrel. Minden megvan? Ez is, meg ez is, te jó 

ég, az összes heveder a kocsiban maradt, hogyan fogjuk rögzíteni a csomagtartón, telefonok, hurrá, 

megoldódik. Minden kint van a teraszon, egy utolsó kávé, hozzá egy kicsi szivar, és miközben 

ücsörgök, száll ki belőlem a stressz, szivárog be helyette a kalandvágy, no para, jó buli lesz. 

 

Orsolya késett, de pont így lett jó, egyszerre értünk Makóra a túra többi résztvevőjével. Kemping, 

gyors sátorállítás. 

- Vigyázzatok, horkolok – figyelmeztettem a többieket. 

- Igen? – kérdezett vissza Zoltán és elvonultak a kemping másik végébe. Orsolyának már állt a sátra, 

így csak egy kicsit rágta a szája szélét. 

 

Este vacsora a közeli autós csárdában. Nagy röhögések. Most még. Faggattam Zoltánt, aki ismeri a 

terepet, mire számítsunk, lesz-e erős sodrás? Jó lesz – ennyi volt a válasz. A sodrás téma elmaszatolva. 

 

Utána beszélgetés a sátor mellett, Zoltánék hoztak egy üveg bort, nálam esti szivar, aztán alvás. 

 

 

Hétkor ébresztő. Gyors reggeli, pakolás. Közben fizettünk a szállásért és a ez a gesztus a morc tulajból 

egyből kedves embert varázsolt. Míg a kajakokat szereltük fel a vízparton, kijött mellénk, beszélgetett. 

- Fizethetünk itt is? – kérdezte pakolás közben Zoltán. 

- Csak az irodában – zárkózott el a tulaj – El se hiszi, mi folyik mostanság errefelé. 

Mindenki csupa füllé változott. 

- Bejött a múltkor egy koszos, szakállas stoppos krapek. Hogy szeretne zuhanyozni. Más nem kellett 

neki. Mondtam, hogy menjen. Lezuhanyzott, aztán kérdezte, mennyivel tartozik. Semmivel. Erre 

nekiállt valami pénzt begyömöszölni az ingzsebembe. Ellöktem a kezét. Akkor a nadrágzsebemre 

támadott. Onnét is ellöktem a kezét. De mindhiába, mindenképpen rám akarta tukmálni a pénzét, erre 

rákiabáltam, hogy tűnjön el! Ekkor elővette az adóellenőri igazolványát, hogy neki jegyzőkönyvet kell 

felvennie. 

- Megbüntették? 

- Hát, hogyan? Nem vettem el pénzt. De a faszi beleírta a jegyzőkönyvbe, hogy eleinte együttműködő 

voltam, később pedig agresszívvá váltam. Hát a jó büdös kurvaanyját az ilyen tetűnek! 



Együttérzően bólogattunk. Az egy dolog, hogy próbavásárlásokkal növelni kell a számlaadási 

fegyelmet, de erőszakosan bemaszatolni valakit, aki előtte rendes volt, segített, az már azért erősen 

gyomorforgató szemétség. 

 

Aztán lecuccolás, indulás. Nem volt egyszerű feladat. Már a lépcső sem volt akármi, a stégnek pedig 

nem volt fix lába, csak hordók tartották – így arra billent, ahol állt valaki. A beszálló palló simán 

bemerült a víz alá, ha valaki rálépett. Én nem is mertem próbálkozni vele, inkább betechnikáztam 

magamat némi segítséggel a vízszintjelző lépcsőnél. 

 

És innen már csak evezni kellett. Térkép alapján előzetesen 27 kilométert mértem, a valóságban 26,55 

lett. De minden méterért megharcoltunk. Kezdtük érteni, hogy a kempingben miért ugrott fel 

mindenkinek reflexszerűen a szemöldöke, amikor mondtuk, hogy mi bizony felfelé indulunk. Ez kábé 

annyira nonszensz lehetett, mint amikor valaki azt mondja Donovalyban, hogy ő alulról próbálja ki a 

fekete lesiklópályát. 

 

Pár szó a terepről. A Maros híres a homokpadjairól. Értelemszerűen a homokpadok megjelenése 

erősen függ a vízmagasságtól. Normál időben a Maros csak egy a sok folyó közül. De ha alacsony a 

vízszint, akkor útjára indul a gyönyör. Márpedig most extrahiper alacsony a vízszint, ráadásul teljesen 

nyárias az idő, így ami rossz a mezőgazdásznak, az extrém jó a vizisportolóknak. 

Nem véletlenül használtam az "extrém" kifejezést. Egyfelől tényleg nagy élmény, másfelől viszont 

nem kis erőt, nem kis ügyességet kíván legyőzni felfelé a folyót. Persze, a homokpad jó dolog, ki lehet 

siklatni rá a kajakot, aztán hawaii, beach, dízsí. 

De ezt az első két pad után meg lehet unni. Utána már sokkal izgalmasabb lesz közöttük a szlalom. A 

homokpadnak ugyanis csak egy része látszik ki a vízből, jókora része a víz alatt van. No, nem olyan 

mélyen: éppen csak annyira, hogy ne lehessen észrevenni, de azért felakadjon benne a kajak. Persze ez 

még mindig csak humor, móka, kacagás. 

Csakhogy a Maros nem kicsi folyó, nem kevés vizet szállít. És a víz, azokon a helyeken, ahol 

megtalálja a homokpadok között a másfél-két méter széles áttörési lehetőséget, igencsak tempózik 

lefelé. Azaz pont azokon a részeken, ahol egyébként is nagyon nehéz az evezés, borzalmasan 

nehézkes a kormányzás, pont ott lesz váratlanul legerősebb a sodrás is, ha kikászálódtunk a homokból 

az áttörésbe. Egy apró hiba és a kajak már keresztbefordulva szánkázik lefelé és igencsak kapaszkodni 

kell a lapátba, hogy visszaforduljon. Oké, van kormánylapát, de ha felfekszik a homokra, akkor 

inkább csak útban van. Szóval jó nagy harc, jó nagy szopás az előrehaladás. De mégsem veszélyes, 

mert ha az ember végképp veszített és már nincs esélye tisztességesen megoldani egy bonyolult 

szituációt, akkor kiszáll a kajakból a legközelebbi homokpadnál a 10-20 centis vízben, vontatókötéllel 

áthúzza a hajót a zűrös részen és visszaül. (Igaz, ekkor a sodrásban kell felfelé elindulni, aminek azért 

megvan a maga szépsége.) De összességében pont ettől lett inkább élvezetes, mint veszélyes: lehetett 

görcsölni, egyszerre küzdeni a széllel (elég erős volt), az alacsony vízállással, a homokpadokkal, a 

nem kicsit erős sodrással... de ha vesztettünk, nem történt semmi tragikus, mindenféle borulás és 

beszorulás nélkül, egyszerűen csak kiszálltunk, korrigáltunk és mentünk tovább. A nap ezerrel sütött, 

a víz pont kellemesen hűtött, szóval tényleg egy oltári jó buli volt a felfelé küzdés. 

 

No meg persze iszonyú fárasztó is. 

 

8 és fél óra alatt értünk fel. (Beleszámítva a pihenéseket is.) Ha csak a vízen töltött átlagot nézem, 

akkor 4,3 kmh jött ki. És ehhez vedd hozzá, hogy négyünk közül hárman kifejezetten gyors, harapós 

kajakokkal jöttek, melyek pont ilyen körülmények között érzik jól magukat. Én mentem egyedül 

polietilén tengeri kajakkal, mely szenvedett is rendesen ezen a terepen. Velem együtt. A tengeri kajak 

kétszer annyi cuccot vitt, kétszer olyan mélyre merült, mint a többieké. Zoltán Kape Rapido kajakja 

kábé kétszer olyan gyors, mint az enyém, a többieké olyan másfélszer. Amikor ők könnyed társalgás 



közben húztak felfelé, akkor nekem mögöttük vér spriccelt a fülemből, hogy tartsam a tempójukat. 

Jelzem, nem mindig sikerült. 

 

No, ennyit a terepről és rólunk. Ha az előzőekből az a kép jött le, hogy szenvedtünk, akkor részben 

sikerült elérnem a célomat, mert volt szenvedés is jócskán a felfelé menetben. De volt benne öröm és 

vidámság is. 

A táj például kifejezetten szép volt és már önállóan ez is kompenzált mindent. A cifrább részeket 

majdhogynem hibátlanul vettük – ez pedig sikerélményt, önbizalmat adott. A vége pedig, amikor 

kiderült, hogy mégis megcsináltuk, pedig korábban már kezdtük feladni, megadta a végső 

elégedettséget. 

 

Igaz, miután kiszálltam a kajakból és röpke öt perc alatt felhajítottam a sátramat a homokpadra, 

beleszórva az éjszakai cuccokat, hogy majd alvás előtt elrendezem, és kiültem a kajakom orrára egy 

sörrel és szivarral, na akkor azt mondtam, hogy nekem mára elég volt a mozgásból, én itt elüldögélek, 

aztán bedőlök a sátorba aludni. Annyira fáradt voltam, hogy ahhoz sem volt erőm, hogy magamhoz 

vegyem a kajászacskómat és egyek valamit. (Nem is vagy te igazán éhes – jött a megjegyzés.) 

Mindemellett látszott, hogy nemcsak engem viselt meg az út. Adriennek legalább annyira robotszerű 

lett a mozgása, mint az enyém. Pontosabban, mint az enyém lett volna, ha mozgok. 

 

Ja, Sas elvtársról majdnem elfelejtkeztem. Már égett a tűz, a lányok üldögéltek a közelében, én tisztes 

távolságban szivarozgattam, amikor Zoltánnal szinte egyszerre figyeltünk fel egy csörtető hangra a 

túlparton. (Dombbal, magas növényzettel ellátott szigeten voltunk a folyó közepén, bőven a magyar 

határon belül.) 

- Ember lesz ez – szóltam oda Zoltánnak, miután meghallottam a csörtetőt káromkodni – vagy egy jó 

nyelvérzékű vaddisznó. 

- Hé, maguk! – szállt felénk Sas elvtárs hangja a dzsuvából. 

- Igen? – válaszolt vissza Zoltán. 

- Mit csinálnak ott? 

- Éppen vacsorázunk. 

- Mégis, hogy képzelik? 

- Éhesek vagyunk. 

- Nem azt. Hogy csak így, a szigeten? 

- Elnézést, de mi a probléma? 

- Ez egy határ és én felelek érte! És nehogy azt higyjék, hogy annyira örülök, hogy le kellett másznom 

ide a dzsuvába maguk miatt! 

- Dehát a magyar oldalon vagyunk! 

- Horgásznak? 

- Eszünk ágában sincs. 

- Ne is legyen. Tilos. Látom, jól berendezkedtek. Hogyan kerültek oda? 

- Kajakkal. Makóról jöttünk, itt alszunk, holnap pedig megyünk haza. 

- Éjszaka eveznek? 

- Isten ments. 

- Meg se próbálják. Az is tilos. 

- Értettük. De még mindig nem tudjuk, mi a probléma? 

- A hőkamera kimutatta, hogy mozgás van a szigeten. Igaz, a másik oldalon mutatta, de nem tudjuk, 

hogy maguk együtt vannak, vagy külön. A másik oldal pedig román terület. 

 

Na, itt már kezdte ledobni az agyam a szíjat, mert a határvonal a folyó áramlási vonala, tehát a sziget 

túlpartja is magyar terület, meg hát úgy egyáltalán, miért egzecíroztatnak itt minket, mások miatt, az 

abszolút magyar részen? A figura is kezdte kapisgálni, hogy nincs túl jó támadó pozícióban, mert 

témát váltott. 



 

- Bejelentették-e valakinek, hogy fel akarnak evezni ide? 

 

Ebben ugye az a szépség, hogy ez egy meglehetősen kellemes vizitúra szakasz (mármint fentről lefelé) 

és mindannyian biztosak voltunk benne, hogy az a csomó kenus csapat, akikkel felfelé találkoztunk, 

nem jelentették be magukat. Csak ők nem találkoztak ezzel a buzgó határőrrel. Zoltán nem először járt 

erre, nem is hallott még a bejelentési kényszerről. (Időközben a tracking logot átnézve, látszik, hogy a 

folyón tényleg átmegy többször is a schengeni határvonal, tehát jogos a bejelentési igény. Másfelől 

viszont elég komoly vizi élet van a folyón, ami némileg értelmetlenné is teszi.) 

Nem akarom sokáig húzni a szót, a vége az lett, hogy Zoltán maximális udvariassággal elnézést kért, 

hogy nem jelentettük be magunkat, a figura pedig megenyhült és mindannyian tisztán hallottuk, 

ahogy beszólt a hivatali mobiljába, hogy "Sas, Sas, Sas, Sólyom, Sólyom, Sólyom, vételen vagyok, 

vétel, adás: Beszéltem a fiúkkal, jó fiúk ezek. Sas még egy kísérletet javasol. Sólyom, vétel, vétel, adás, 

adás, vétel, vétel, adás... " 

 

Aztán a figura el, mi még egy ideig néztük a tüzet, zrikáltuk egymást, majd mindenki bedőlt a sátrába. 

 

 

Nagyon jó dolog vízparton ébredni, beleharapni a friss, hűs levegőbe, körbenézni, ahogy a kora 

reggeli nap sugarai fényt vetnek a környező növényzetre, a vízre. 

 

Csak megjegyzem, a horkolásos coming out megtette a hatását, a túratársak olyan messze verték fel a 

sátraikat az enyémtől, amennyire csak tudták. Nincs ezzel semmi baj, csak megjegyeztem. 

 

Gyakorlatilag másoltuk az előző napot, hétkor ébresztő, 9.30-kor indulás. Most rögtön határsértéssel 

kezdtünk, áteveztünk a sziget túloldalára. Gondoltuk, integetünk a másik társaságnak, akikkel 

összekevertek. Nos, a sziget túloldalán a part végig(!) 2-3 méter magas falból állt, tele sűrű 

növényzettel. Ember ott ki se tudott kötni, nemhogy tábort verni. 

Értetlenül néztünk egymásra. 

 

A GPS képernyője sokkal-sokkal barátságosabb volt, mint tegnap. Megegyeztünk, hogy mérem a víz 

sodrását. Ránézésre nem nagy mutatvány, mert annyit kell csak csinálnom, hogy nem evezek, majd 

megvárom azt a sebességértéket, mely nagyjából állandó. Az első mérés 4,2 kmh-t hozott. Ennek 

fényében azért tettünk egy tisztelgő főhajtást a tegnapi teljesítményünk előtt, ha ugyanis ehhez 

hozzáadjuk a 4,3 kmh átlagot, akkor 8,5 kmh átlagsebességet kapunk, 6 órás evezésre. (Jelzem, ezek 

azért meglehetősen nagyvonalú számítgatások. 26 kilométeres szakaszon nem állandó a folyó sodrása, 

a későbbi mérések 3,6 – 6,2 kmh közé szórtak, plusz ott volt a meglehetősen erős szél is.) 

Persze ez az erős sodrás nem jelentette azt, hogy őrült módjára vágtattunk lefelé. Segített, nyilván, de 

a homokpadok között akkor is szlalomozni kellett, az út jelentős részét gyakorlatilag 

keresztbeevezésekkel töltöttük, az alacsony víz akkor is befékezte a hajót, ha lefelé mentünk, ráadásul 

az út felétől homokszórós erős szembeszelet kaptunk, de még így is durván fele idő alatt értünk le. 

Érdekes módon lefelé többet hibáztunk, háromszor kellett kiszállnom és vontatókötéllel (ehej 

uhnyem) leküzdenem az aktuális rejtett homokpadot, de még az alacsony merülésű kollégák is 

vontatgatták magukat néha. Viszont a lefelé út végre igazi élményevezés volt, jobban tudtunk 

gyönyörködni a tájban, jóval kevésbé is fáradtunk el a végére. Felfelé 6 órát eveztünk, plusz 2,5 óra 

pihenés, lefelé 3,5 órát, félóra pihenéssel, a menet átlag 7,1 kmh lett. Ha most elkezdesz számolgatni, 

hogy aszongya 7,1-4,2=2,9 kmh, azaz ennyivel jöttünk volna lefelé, szólok, hogy a matek nem 

ugyanúgy működik felfelé és lefelé. A kulcs az, hogy hányszor futsz kátrányos mezőre, azaz olyan 

részre, ahol az alacsony vízszint miatt megkeményedik, kátrányszerűen lassú lesz a víz. Alulról felfelé 



menet sokkal könyebb eltalálni a folyást, mivel szembe mész vele; ugyanez fentről lefelé nem annyira 

egyértelmű és amikor észrevetted, hogy lecsúsztál róla, és már nincs értelme visszafordulni, akkor 

csak reménykedsz, hogy hamar véget ér a lassú homokmező. Ilyenkor jön ki lefelé is a 4,5-5 kmh 

sebesség a 8-9 helyett, nem ritkán pedig a kiszállás, vontatás. Ha fölfelé futottál bele ilyesmibe, akkor 

legfeljebb 4,5 helyett 3,8 lett a sebesség, ami azért nem rontotta le túlzottan az átlagot. 

 

Aztán megérkeztünk a kempingbe (a kocsik ott pihentek), én megint nem vállaltam be a billegős 

stéget, Zoltánnal felcuccoltuk az összes kajakot, itt végre más is megérezte, mennyivel nehezebb volt a 

tengeri, aztán pakolásztunk, készülődtünk. A ruhámban kisebb bánya mennyiségű homok gyűlt 

össze, gondoltam, elmegyek zuhanyozni. Tudtam, hogy a tegnapelőtti vizesblokkban már nincs 

melegvíz, de nem érdekelt. Bementem a szóló fülkébe, levetkőztem, elrendeztem a ruhákat, 

megnyitottam a csapot – és hideg víz sem volt. A blokkban volt még egy fülke, de ahhoz körbe kellett 

volna járnom az épületet, egy német család viszont pont az ajtóba tette le a lakóautót a tök üres 

kempingben, tehát vissza kellett volna öltöznöm, hogy átjussak, de ekkor már annyira utáltam a vizes, 

homokos felszerelésemet, hogy semmi kedvem nem volt hozzá. Inkább felhúztam magamat a falra, 

szemmel követtem a csövet, megtaláltam az elzárt főcsapot, kinyújtózkodva éppen elértem, 

kinyitottam – erre automatikusan elindult a víz a másik fülkében, úgy látszik, valaki nyitva felejtette 

az ottanit – de elindult a víz nálam is, és végre tisztára zuhanyoztam magam. 

Teljesen más érzés volt. Visszasétáltam, felszórtuk a kajakomat, indultunk haza. Tiszta ruhában, 

megmosakodva el is kapott a civilizációs ártalom, úgy elálmosodtam, hogy ki kellett támasztanom a 

szememet a hazafelé autókázás során, kész szerencse, hogy nem én vezettem. Otthon még 

elgondolkodtam a kávé és a fröccs között, az utóbbi nyert. Egy ideig versenyben volt még a pakolás is, 

de végül esélytelenként vesztett. 

 



 
 

 

Péter régóta tervezett egy Balaton körbeevezést, feldobta az ötletet, én rögtön rácsaptam, aztán még 3 

túratárs csatlakozott. (Jöttek volna többen is, de az egyiküknek orvosi vizsgálat avatkozott közbe, a 

másik kajakos kolléga pedig túl lassan követte a szervezés változásait, így nagyon szerencsétlen 

módon maradt le az indulásról.) 

 

Már rögtön az első pillanatban két terv létezett. A túra időablakát 6 napra vettük (09.15-20), ennyire 

értünk rá. Az "A" terv 1 viharnappal, azaz 5 evezős nappal számolt, a "B" terv néggyel. A teljes távot 

170 kilométerre saccoltuk (ténylegesen 173 lett), ez azt jelentette, hogy az 5 napos túránál átlag 34 

kilométeres napok lettek volna, a négynaposnál az első napi táv 50 kilométer, a többié 40. 

Természetesen ezt nagyban cifrázták a kempingek, mert legnagyobb döbbenetemre szeptember 

közepén már több volt a bezárt, mint a még működő. A Balaton partján pedig nem olyan könnyű 

vadkempingezni. 

Végül közfelkiáltásra a "B" tervet dolgoztuk ki. (Egy ember csak négy napra ért rá, ketten ötre és csak 

ketten mind a hatra, azaz elég komoly kiegészítéseket kellett beletenni a tervbe egy, illetve két 

viharnap esetére.) Az indulási pont Fonyód, itt ismerősnél le tudtuk rakni a kocsikat. Első nap alvás a 

badacsonytomaji kempingben (nyitva volt), ez 51 kilométer, saccra. Második nap alvás a balatonfüredi 

kempingben (szintén nyitva), ez olyan 40 kilométer lehet. A harmadik éjszakát eredetileg a siófoki 

kempingbe terveztük, de az utolsó pillanatban derült ki, hogy pár nappal korábban zár. Vadul 

nekiálltam turkászni a netet és megdöbbenve tapasztaltam, hogy legkésőbb 16-ig minden kemping 

bezár a déli parton. Mi viszont 15-én indulunk, terv szerint 17-én fordulunk rá a déli partra. Szopás. 

Indulhattunk volna fordított irányba is (mint utólag kiderült, ez szél tekintetében is jelentősen 

megkönnyítette volna az utat), de ekkor jelentősen lecsökkent volna az az élmény, melyet az északi 

part látványa nyújt Keszthely és Badacsony között. Így végül abban maradtunk, hogy megalszunk a 

siófoki szabadstrandon, állítólag ott szokott még maradni nyitott klotyi. Ennél a felállásnál a két 

utolsó napra 40-40 kilométer jött volna ki. 

 

 

A fenti elképzelést húzta keresztül a 13-án érkező hidegfront. Indulás előtt egy héttel már veszettül 

néztük az előrejelzéseket, vadul szurkoltunk a napocskának, de a szombat csak nem akart egyenesbe 

jönni. Péntek este még 40 kmh-s szelet és 75-80 kmh-s széllökéseket jósolt a met.hu szombatra, a 

windguru pedig 60 kmh-s lökéseket, de a viharjelzést az a csapat kapcsolja, akik tulajdonképpen a 

met, márpedig ők, ha úgy látják, hogy 65 kmh fölé mehet a szél, akkor kegyetlenül benyomják a 

gombot. Emiatt végül úgy döntöttünk, hogy szombat hajnal helyett délutánra megyünk le, ott alszunk 

és vasárnap reggel indulunk. Beírtam a változást a szervezős oldalra, emellett email mindenkinek. 

Sajnálatosan az egyik társunk ezt már csak szombat déltájban olvasta, amikor sokadjára sem talált 

meg bennünket Fonyódon. Mivel ő csak hétvégére tartott volna velünk, még egyszer pedig nem akart 

lejönni, így lemaradt. A négy napos kolléga sem járt túl jól, ő végül Akarattyán tette le a kocsiját, 

addig evezett velünk, utána viszont utazott haza. 

Az igazi övön aluli ütést a met vitte be, ugyanis szombaton csak elsőfokú viharjelzést adtak ki, 

déltájban pedig még azt is visszavonták. Néztük a windgurut, az is "leszelidítette" utólagosan a szelet. 

(Az ingyenes verzió 9 órával korábbi értékeket használ fel a modellezéshez.) Ránézésre persze nem 

volt kellemes idő, az erős szél különösen a déli parton, az extrém alacsony vízállásnál tudja 

megkeseríteni a kajakos ember életét, de elméletileg végül el tudtunk volna indulni. Előre viszont nem 



mertük bevállalni, elég kicsi volt az esély, hogy egy éjszaka ennyire lecsökken az előrejelzés és a 

valóság közötti különbség. 

 

És még nem volt vége a variálásnak. Szombat délelőtt ugyanis, immár közvetlenül az itthoni indulás 

előtt, még kiültem a teraszra egy utolsó meteorológiai nézelődésre, és úgy ledöbbentem, hogy majd 

kiesett a szivarka a számból: a szerdai napra földindulást, égszakadást prognosztizáltak. Egy halvány 

reménysugarat azért meghagytak: azt írták, hogy csak délután érkezik a vihar. Persze ottmaradt a 

bizonytalanság is: elhigyjünk-e 5 nappal előre egy órára pontosan kiadott előrejelzést? A biztonság 

kedvéért nekiálltam egy B3 tervnek. (A B2 az az egy nappal csúsztatás volt.) Eszerint első nap marad 

az 50 kilométeres táv, második nap jönne egy pihenős 40, harmadik nap újra egy 50 kilométer, így 

csak 30 maradna az utolsó napra, melyet kora délutánra be is tudnánk futni. Ekkor viszont ugrott a 

siófoki szabadstrand, mint szóbajöhető szálláshely, bejött helyette a sokban hasonló adottságú 

Zamárdi szabadstrand. 

 

Oké, ennyit az előzményekről. Szombaton megint bekaptuk az M0 dugót – pedig a velencei akciókor 

megfogadtam, hogy hétvégén soha, de naívan úgy képzeltem, hogy két hét alatt csak végeznek a 

lezárós javításokkal. Nos, nem. Félóra araszolás után lehajtottunk a régi hatosra, Érden, Diósdon, 

Toronyán és Boronyán keresztül végül kijutottunk az M7-re. Attilát felkaptuk kajakkal együtt 

Akarattyán, négy óra tájban futottunk be Fonyódra. Nyugodt, pihengetős délután jött, hosszú ideig az 

utolsó. (Nej vitt le, úgy, hogy ott alszik, aztán vasárnap hazamegy.) Kiültünk egy árnyékos kerti 

asztalhoz, sör, szivar, sztorizgatások. Rég láttuk egymást, de tavaly együtt nyomtuk le a thasszoszi 

szigetkerülést, volt időnk összeszokni, tudtuk, hogy jó csapat vagyunk: mind baráti hangulatban, 

mind döntési képességben, mind fegyelmezettségben. Zoltán és Orsolya csak késő este csatlakoztak, 

velük a Maroson mászkáltam együtt, biztos voltam benne, hogy kölcsönösen jól fogunk kijönni 

egymással. (Alkalmi túrákon már sokszor evezgettünk együtt, de igaz a mondás, miszerint 

összebútorozva ismerik meg egymást az emberek.) 

A fonyódi üdülőben volt aznap egy rendezvény, este nyolc körül ért véget. Addig sétáltunk a 

településen, ettünk egy lángost, elmentünk a boltba, vásároltunk sütnivalót, majd amikor felszabadult 

a konyha, a férfiemberek nekiálltak főzőcskézni. Csak megjegyzem, hogy hihetetlen, de a fonyódi 

Sparban lehet konzervbontót, krumplihámozót és még néhány, számomra rejtélyes konyhai 

segédeszközt kapni, de dugóhúzót, azt nem. Mivel Orsolya ekkor még nem érkezett meg a 

multifunkciós fogkeféjével, kénytelenek voltunk feltúrni az üdülőt egy fakanálért és azzal bontottuk a 

borokat. 

 

Aztán estére befutott mindenki, vacsoráztunk, borozgattunk, megbeszéltük részletesen is a túratervet, 

nagyjából a napi menetrendet, persze volt egy csomó ökörködés is, végül éjfél körül alvás. 

 

 

A túra adatai: 

- Távolság: Fonyód-Badacsonytomaj, 52,85 km 

- Idő, beleértve a pihenőket is: 10 óra 28 perc. 

 

Este abban állapodtunk meg, hogy a lehetőségekhez képest igyekszünk minden reggel hétkor kelni és 

kilenckor már a vízen hasítani. Ennek megfelelően hétkor már kukorékolt is a mobilom. Én már 

kevésbé, de nagyok a távolságok, különösen az első nap, muszáj volt. 

 

Az előjelek nem voltak túlságosan biztatóak: elsőfokú viharjelzés, közepesen erős szél, érdekesen 

borult ég, itt-ott tarajos hullámok. A víz extrém alacsony, legalább kétszáz métert kellett a kajakokat 

az iszapban vontatni ahhoz, hogy beszállhassunk: márpedig egy ilyen kajak megpakolva nagyjából 70 



kiló. Na jó, konkrétan az enyém. De örök mondás, hogy minden expedícióba kell egy teherhajó, azaz 

Kodiak. 

Csak egy jellemző példa: amikor kivettem a kedvenc kalapácsomat a kajakból, Péter röhögve huppant 

az iszapba. 

- Bakker, Józsi, én percekig dilemmáztam azon, hogy a fém, vagy a műanyag evőeszközöket hozzam 

el, te meg csak úgy előrántasz egy kaszott nagy kalapácsot! 

- Miért? – csodálkoztam – Elfér, a kajak is bírja, sőt, minél nagyobb a súlya, annál jobb a merülése. 

 

De végül időben indultunk. Az első beszállásnál még vigyáztam is, nehogy iszap kerüljön a beülőbe. 

Kackac. 

 

Az első 15 kilométer viszonylag eseménytelen volt. Viszonylag. A közepesen erős szél ugyanis 

hátulról fújt, északról, olyan 45 fokban, a víz pedig még mindig extrém alacsony volt, a hullámok 

pedig jó nagy lendületet tudtak venni a vízen az északi szél miatt. Akik esetleg nem jártasak a kajak 

terelgetésében, nekik elmondom, hogy minél alacsonyabb a víz, annál jobban tapad le a kajak, azaz 

annál nehezebb haladni vele és értelemszerűen annál nehezebb kormányozni is. A 45 fokos hátsó 

hullámok pedig a legkellemetlenebbek, állandóan igyekeznek befordítani a kajakot. Nem is nagyon 

ment másképpen, végig le kellett engednem a kormányt, ami kábé 1 kmh mínuszt jelent. Az 

egyébként is leglassabb teherhajón. Simán felvettem a ‘fülből vérspriccolős’ tempótartást, de így is a 

menet végén kullogtam. Kifejezetten örültem a kiszállós pihenőnek Máriafürdőnél. 

 

Ritka nagy hiba volt. 

 

Déli part. Alacsony víz. Megint az iszapban rángattuk ki a kajakokat. De itt voltak olyan szakaszok, 

hogy térdig süllyedtünk a trutymóba, miközben a kajak makacsul felfeküdt. Nem is vacakoltunk vele, 

egy idő után otthagytuk az öbölben mindet. Persze így meg a kicuccolás, becuccolás volt durva. De 

nem annyira, mint a visszaülés. Nagyon eltaktikáztam magamat. Húztam, húztam befelé, aztán egy 

ponton úgy gondoltam, beülök. Volt benne rizikó, mert bármikor jöhetett egy homokpad, amikor ki 

kell szállni, megint vonszolni, aztán visszaülni. Emiatt nem is szereltem fel magam különösebben, 

csak terelgettem befelé a kajakot, az iszapba bökdösve a lapátot. Én is meglepődtem, de egyszer csak 

kijutottam a tiszta vízre. Ez lehetett olyan 30 centi mély. A szél induláskor vált közel viharossá. Az 

alacsony vízen tomboltak a törőhullámok, ahhoz is komolyan erőlködnöm kellett, hogy irányban 

tartsam a kajakot, nemhogy a spricót felvegyem. Anélkül viszont minden hullám belocsolt egy-két 

liter vizet a beülőbe. Megpróbáltam leengedni a kormányt, hogy stabilizáljam a kajakot, de nem akart 

megmozdulni, az erősebb rántásra pedig elszakadt a madzag és kezemben maradt a műanyag golyó. 

Valami hihetetlen szenvedéssel végül bepattintottam a neoprén hullámkötényt, ekkor megszűnt végre 

a vízelárasztás, kormány nélkül kiverekedtem magamat az öbölből, kint már kisebbek – de azért még 

tarajosak – voltak a hullámok, megkértem Pétert, hogy kézzel engedje le a kormányomat, így már 

legalább tudtam haladni a többiekkel. De láttam, hogy a keszthelyi pihenőnél komoly javítások 

várnak rám. 

Nem is élveztem a következő szakaszt, igaz eleinte nem is volt mit. A durva szél és a hullámok még 

vagy öt kilométerig kitartottak, addig erősen paráztam a kormány miatt. Végül Balatonberény után 

minden elcsendesült, a Zala torkolatánál már élveztem is az evezést. No, annyira azért nem, hogy erős 

tempót is menjek, 24 kilométer kinlódás kiszedte rendesen az erőmet. Itt külön is váltunk, a három 

gyorsabb kajakból álló egység "kinyalta" rendesen az öblöt, én inkább bentebb evickéltem, Attila pedig 

társult. Harminc kilométernél jött az újabb pihenő, Keszthely. Én ebéd helyett kajakot pucoltam, 

illetve szereltem. Sikerült valahogy visszagyömöszölnöm a madzag két végét a műanyag gömbbe, 

úgy, hogy meg is tartsa... ettől persze a le/felhúzó kötél nem lett üzembiztos, de ha nem a golyónál 

húztam, hanem egy maroknyi távolságra mögötte, akkor működött. Azért erősen bíztam benne, hogy 

innentől már nem kell sokszor a kormánylapát.  

Újabb kackac. 



Az ebédszünet végén nekiálltunk számolgatni. Fél négy. Sötétedésig van még 3,5 óránk és kábé 22 

kilométer távolságunk, az annyi mint 6,28-as átlag. Nagyon kemény, még sima vízen, kipihenten is. 

Egyik sem állt fenn. Itt a változatosság kedvéért virtigli szembeszelet fogtunk ki, saccra olyan 25 kmh-

sat, 20-30 centis hullámokkal. Nem az a terep, amelytől egy tengeri kajakos sírva fakad, viszont a 

sebességből simán visszavesz 1 kmh-t. Eveztem, eveztem... és majdnem elsírtam magamat, olyan 

alacsony értékek táncoltak a GPS kijelzőjén. Szerencsére a lassabb kajakok korábban indultak el, így 

legalább az üvegszálasok tempója nem frusztrált. De minden más igen. Aztán egyszer beugrott, hogy 

a szembeszélben nem kell kormány, felhúztam, a kajak megugrott én pedig a váratlan nyereségtől 

tűzbe jöttem. 6.2, azt mondjátok? Akkor annyi lesz. Péter szintén felhúzta a szkeget, gondolom, Attila 

is, aztán kilőttünk. Abban a szutyok ellenállásban simán hoztuk a 6,5 körüli tempót. Legjobban az 

üvegszálasok döbbentek meg: korábban akkora volt a sebességkülönbség, hogy Zoltán időnként tett 

egy-egy nagy kört, megkerülve a hátsó kajakot – azaz engem – majd visszaállt az elejére. A 

fogcsikorgatás szemmel láthatóan nem zavarta. Aztán időnként elment hattyúkra vadászni, majd 

visszajött. Hattyú nélkül. Most is így készültek... aztán teljes erőből kapartak, mire olyan 10 kilométer 

után, a györöki pihenőnél utolértek minket. De itt sem szuszogtunk sokat, nyomtuk tovább. Egy 

seggel toltuk végig 4 óra alatt a 23 kilométert, ez 5,75-ös átlag, nyilván a pihenőket is beleértve. Végig 

szembeszélben, szembehullámban. (Ugye, Györök és környéke.) De fél nyolckor még pont annyira 

volt világos, hogy fejlámpa nélkül is ki tudtunk kötni. Tíz perc múlva pedig már teljesen sötét lett – de 

ez már senkit nem érdekelt. Őszintén szólva, fogalmam sincs, honnét merítettem ehhez erőt, hiszen 

már Keszthelyre érve is éreztem, hogy nekem végem. A sört is csak úgy tudtam meginni az 

ebédszünetben, hogy vállmagasságig emeltem a dobozt és alátettem a fejemet. (A többiek egyből a 

sajtkrémemre gyanakodtak, hogy vegyész létemre abba kevertem valami doppingszert.) Én inkább 

arra tippelek, hogy egy jól sikerült motivációs csúcs lehetett: egyrészt ott volt a kényszer, hogy még 

világosban megtaláljuk a kempinget és partraszálljunk, másfelől pedig nagyjából itt lehetett tele a 

hócipőm, hogy én már mindenhol (Maros, Balaton) csak a hátát látom a többieknek, hát legalább 

egyszer mutassam már meg, hogy nem vagyok annyira puhány. De mindegy is, a lényeg, hogy 

sikerrel zártuk az első napot. 

 

Beszélgetés evezés közben két GPS tulajdonos között. 

- Benne van a kemping koordinátája a készülékedben? – kérdeztem Pétert. 

- Persze, benne. Már Robin Hood nyila után megyek. 

- Az se rossz. Akkor én bekapcsolom a vonósugarat. 

 

Végül partra szálltunk Badacsonytomajban, kicibáltuk a kajakokat. Sötét volt, fújt a szél, lehűlt a 

levegő... mi pedig ott álltunk a parton a csuronvizes ruháinkban. Ja, a Balcsi 16 fokos volt. Nekem 

egészen hallhatóan kocogott a fogam. Nem is vacakoltam a szállással, felmarkoltam a ruhás vízhatlan 

zsákot és elügettem a vizes blokk felé. Beugrottam a második kabinba, levetkőztem, elrendeztem 

mind a vizes, mind a száraz rucikat, végül megnyitottam a csapot. Nem volt meleg víz. Szerencsére 

annyira át voltam fázva, hogy a hideg vizet langyosnak éreztem, a gyors zuhany után alaposan 

áttöröltem magamat, na ekkor kezdtem melegedni, végül beöltöztem talpig polárba és helyreállt végre 

a hőháztartásom. Később kiderült, hogy csak a második kabinban nem volt meleg víz, a többiben igen, 

de az élet ugye nem mindenkinek egyformán könnyű. 

 

Immár teljes komfortérzetben elsétáltam a recepcióra, ahol sok minden kiderült: például az, hogy a 

vízpart az strand, ott nem lehet sátort állítani, csak az erre kijelölt helyen, mely jelen esetben a 

kemping túlsó felében, valahol a rák farkán túl volt található, emellett az 5 sátor 5 személy kábé 10e 

forint lett volna, ellenben egy négyszemélyes vízparti faház öt személyre 15e, pont a dögnehéz 

kajakok mellett. Túl sokat nem is variáltam, egyből kivettem. Péter volt a lovag, bevállalta a földön 

alvást. Orsolyának és Zoltánnak már voltak horkolással kapcsolatos tapasztalataik, ők igyekeztek 

minél távolabb helyezkedni tőlem, így maradt az, hogy Attilával mi bújtunk be a szülőknek 

fenntartott franciaágyba. De ez zavart ekkor a legkevésbé bárkit is. Kaptunk saját vizesblokkot, 



konyhát, ágyban aludtunk, volt áramunk (én marha, nem töltöttem fel az aznap elhasznált elemeket a 

GPS-ben, ezt később remekül meg is szívtam), nem kellett vacakolni vizes sátrakkal, igéretet kaptunk, 

hogy reggel nyolckor nyit a büfé meleg kajával, kávéval, szóval kifejezetten szép, kerek lett estére a 

világ. Vacsora után kiültem a kerti hintába egy szivarra, még jó egy órát beszélgettünk, vigyorogtunk, 

aztán alvás. 

 

 

A túra adatai: 

- Távolság: Badacsonytomaj-Alsóőrs, 44 km 

- Idő, beleértve a pihenőket is: 10 óra 50 perc. 

 

Reggel dupla kukorékolás ébresztett, mivel beállítottam az ébresztést a tartósabb mobilomon, 

miközben elfelejtettem, hogy az egy nap alatt lemerülősön is be lett állítva, a telefon viszont megrázta 

magát, dafke nem merült le, így reggel hétkor egy egész kakasfarm szólalt meg. 

 

A tó tükörsima volt, szél egy szál se, de amikor fel kellett venni a reggeli hűs levegőben a tegnapról 

vizes cuccokat, azért csikorogtak a fogak. Érdekes módon, hiába nem kellett vacakolni a sátorral, most 

is kilenc órára készültünk össze. Néztem a netbookon időjárást, semmi komoly. Ehhez képest 

indulásra nagyon durván bevadult az idő. Szembeszél, naná. Nem is kicsi, saccra olyan 40-es. A 

hullámok vízreszálláskor kábé 30 centisek voltak, de amint kiértünk a nyíltabb vízre, ott 60-80 

centisekre nőttek. Leírom még egyszer: 60-80 centis, tarajos törőhullámok. Nem is egyedül jöttek: az 

elsőt még általában átvitte a kajak, de a hullám után leesett az orra, így a rögtön utána jövő – legalább 

akkora – másod és harmad hullám már átcsapott a kajakon, beterítve a decktáskát és engem. Az 

időjárás sem volt a barátunk: a nap elbújt, az erős szél meg gondoskodott róla, hogy a reggeli 12-13 

fokos víz összes szépségét kiélvezzük. Valami hihetetlen mázlival pont aznap döntöttem úgy, hogy 

melegen öltözök, hosszúujjú lycra felsővel és a telente is használt fröcskölésálló dzsekimmel vérteztem 

fel magamat, melyre még rájött a mentőmellény, amint észrevettük, hogy fellőtték az elsőfokú 

viharjelzést. Egyedül amiatt dühöngtem, hogy a fényképezőgépet az egyáltalán nem vízálló 

decktáskába tettem – igaz, azon belül még egy külön vízálló zsákba csomagolva, de láttam én már ezt 

a zsákot Görögországban beázni – szóval ezt a csomagolást azért nem ártott volna először 

újságpapírral tesztelni, nem pedig élesben, egy drága dslr géppel. Arról nem is beszélve, hogy ilyen 

erős környezetben vajon kinek lett volna kedve, egyáltalán lehetősége fényképezni? Szállításra meg 

teljesen jó lett volna valamelyik vízhatlan tároló. 

 

De nem csak én problémáztam a vízzel. Zoltán gyors kajakkal jött ugyan, de nem kifejezetten tengerre 

valóval. (A Balcsi ekkor kifejezetten tengerként viselkedett.) Reggel ráadásul nem tökéletesen 

illesztette be a hátsó tárolója fedelét, a nagy hullámzás pedig tette a dolgát. Magyarul, a kajak segge 

telement vízzel, az orra pedig kezdett égnek állni. Hogy még szebb legyen a dolog, a víz utat talált a 

beülőbe, szóval Zoltánnak hamarosan meglehetősen elege lett a vízből. Révfülöp után egy kicsivel 

Attila és Péter közrevették, egyikőjük igyekezett megemelni a kajakot, a másik pumpált, de mire 

kipumpáltak két liter vizet, jött egy nagyobb hullám és lustán visszatett ötöt. Az lett a vége, hogy 

Péter kikísérte Zoltánt a partra, ott víztelenítették a kajakot, megigazították a fedelet, aztán jöttek 

utánunk. Csak éppen Zoltán összes cucca addigra rongyosra ázott. A ruhának gyakorlatilag mindegy 

volt, mert Zoltán nyári időre készült, csak könnyű, rövidujjó pólókat és rövidnadrágot hozott, azok 

meg kábé annyit védtek, mintha nem is lettek volna – de a sátor, derékalj, hálózsák elázása 

érdekesebbé tette némileg a túrát. Mindenesetre innentől a vízellátással nem voltak problémáink, 

bárkinek kellett egy kevés, csak szólt Zoltánnak és ő már facsart is egy pohárnyit valamelyik 

zoknijából. 

 



A kellemetlen időjárás nem csak azzal szivatott minket, hogy mindenki csuronvizes lett. (Jelzem én is, 

azért ez a dzseki nem vízálló ruha, több órányi hullámátcsapást nem bírt ki.) Komoly gondot okozott 

azzal is, hogy a szél nagyon visszafogta a tempót. Kipihenten kezdtünk, nagyjából olyan erővel 

eveztünk, mint tegnap a délutáni nagy sprintben, ennek ellenére az első négy óra után, miután Zánka 

környékén elállt a szél, 4,2 kmh-s átlag pironkodott a GPS kijelzőjén. Azaz 4 óra megállás nélküli, 

kemény evezéssel haladtunk 16,8 kilométert. Oké, hogy aznapra pihenős 40 kilométert szántunk, de 

azért már induláskor is volt némi vita, hogy meg kellene pörgetni a távot. Az előrejelzés továbbra is 

azt mutatta, hogy szerda délután jön a vihar, azaz minden kilométer számított, melyet szerda előtt 

pluszban be tudnánk zsákolni. Hát, ezt cseszhettük. 

 

Az akali strandon ebédeltünk, ott számoltuk ki, hogy már ahhoz is keményen tempóznunk kell, ha 

sötétedés előtt akarjuk elérni Balatonfüredet, az eredetileg kitűzött célt. Nem tudom, a többiek hogyan 

érezték magukat, én abszolút hullának. Nyoma sem volt a tegnapi rohamnak, az összes motivációm 

annyi volt, hogy túléljem a napot. Tényleg nagyon legatyásodtam. 

 

Valamennyit segített, hogy amíg ebédeltünk, teljesen kisimult a víz és elállt a szél, azaz olyan lett az 

idő, ahogy a meteorológia eredetileg jósolta – csakhogy ekkor már délután három volt, azaz maradt 

négy óránk a hátralévő 20 kilométerre. Kipihenten nem nagy kaland... de én, mint akkor a 

leggyengébb láncszem, minden voltam, csak kipihent nem. 

Annyi öröm azért jutott, hogy a fényképezőgép tárolási módszere bevált, a négy órás hullámátcsapást 

a gép teljesen szárazon vészelte át. 

 

Végül elindultunk. Először szabályosan, a part mellett, aztán számoltunk és ráfordultunk direktben a 

Tihanyi révre, később győzött a szabálytisztelő énünk és újból párhuzamosra álltunk a parttal, majd 

egy újabb matekozás, utána pedig meredeken céloztuk be a szirtet. Mentségünkre szolgáljon, 

tükörsima volt a víz, szellő sem rezdült, így az 1500 méteres határnak semmi értelme nem volt, a 

rövidítésnek annál inkább, hiszen a szerda délutáni vihar ellen küzdöttünk. 

 

A tihanyi révnél kikötöttünk. Zoltán egyből kiteregette az összes alsóneműjét a kövekre, korlátokra, 

némi idegenforgalmi látványosságot varázsolva a meglehetősen unalmas délutánba. Én túl sok 

mindent nem csináltam, igyekeztem még a bőrömön keresztül is lélegezni. Míg kiértem, a többiek 

átbeszélték a helyzetet és azt találták ki, hogy vállaljuk be inkább a fejlámpás kikötést, de menjünk 

tovább Alsóőrsig. Volt benne logika, mert Balatonfüred meredek kerülő, ellenben ha levágjuk a füredi 

öblöt, akkor nem kevés kilométert nyerünk. (Ugye, átfogó vs befogók összege.) Csakhogy úgy, ahogy 

akarták, azaz szabályosan, part mellett ez az előny elveszik, miközben egy tizessel többet megyünk, 

mint az eredeti napi terv. Nekem ez nagyjából a halálos itélet lett volna. Értettem, mit akartak, de úgy 

éreztem, nem vagyok képes az újabb ötvenes evezésre. Ráadásul voltak érvek is ellene: a füredi 

kempingnek megvoltak a koordinátái a GPS-ben, megnéztük indulás előtt a neten, tudtuk, hogy 

nyitva van. Az alsóőrsi Európa kempinget még meg kell találnunk a víz felől – sötétben – és abban 

sem lehetünk biztosak, hogy nyitva van. Zoltán miatt pedig fontos lett volna a faház, gyakorlatilag 

nem volt semmilyen száraz cucca. Sikerült meggyőznöm a többieket, de miközben eveztünk a füredi 

kemping felé, láttam, hogy olyan citrombaharapott arcuk van. 

 

Két kilométer után megálltunk fényképezgetni, a lemenő napban az apátság remek hátteret adott. 

Itt dobtam be egy újabb kompromisszumot: mehetünk Alsóőrsre, de csak úgy, hogy átvágunk 

egyenesen az öblön. Ekkor tíz kilométer helyett csak négy a többlet, ennyit még be merek vállalni – és 

így nyerünk egy szép adagot, mely szerdán nagyon jól fog jönni. Lehet, hogy furcsának tűnik, de volt 

ellenkezés: eredetileg úgy terveztük, hogy ez egy teljesen szabályos Balaton kerülés lesz... de aztán 

győztek a józan megfontolások. 

A víz továbbra is babapopsi simaságú volt, hat óra elmúlt, azaz olyan nagy ellenőrzési aktivitás már 

nem volt várható, a megnyert kilométerek pedig sokat nyomtak a latban. Érzésre becéloztuk Alsóőrsöt 



(GPS koordináta ugye nem volt) és belevágtunk. 10 kilométer volt még hátra, másfél óra múlva áll be 

a sötét, 20-30 percet kell majd lámpával eveznünk, de már a part mellett, vállalható. 

 

- Józsi, biztosan nincs benne a GPS-ben az alsóőrsi kemping koordinátája? 

- Nincs. 

- Kár, pedig mehettünk volna a halálsugár után. 

- Vonósugár. 

- Egykutya. 

 

Hát, eveztünk egy nagyot még a végén. Nagy mechanikus darálásra emlékszem, közben pedig 

legeltettem a szememet az ismerős vidéken. 14 évig éltem Veszprémben, illetve a környékén, a Tihany 

– Kenese szakaszt majdnem olyan jól ismerem, mint a szülővárosomat. A távolság meg csak olyan, 

hogy előbb-utóbb elfogy, ha darálják. Este nyolc körül értünk a part közelébe, ott, ahol a kempinget 

gyanítottuk. Nem volt teljesen alaptalan a saccolásunk, egy időben az alsóőrsi Balaton-átevezések 

rendszeres társasági programnak számítottak, ekkor ebben a – tulajdonképpen senki földjén fekvő – 

kempingben szálltunk meg, ahonnan vízen közelítettük meg a starthelyet, az alsóőrsi strandot. Azaz 

láttuk már a kempinget sokszor vízről is, igaz, nem így, éjszakai sötétben. Mire én is partközelbe 

értem, már hangos vitatkozás fogadott. Horgászok. 

- Itt nem köthetnek ki! 

- Miért? 

- Ez nem az Európa kemping! 

- Akkor melyik? 

- Ez a Nyárfa kemping! Meg egyébként is zárva van! 

- Nem ez az a kemping, ahol a Harley találkozó volt? 

- De, ez az! 

- Akkor ez az Európa! 

- Nem, ez a Nyárfa! 

- Akkor hol van az Európa? Milyen messze? 

- Hát, el kell menni a nádas mellett... 

 

Megtárgyaltuk. 

 

- Tutira ez a kempingünk – szögezte le Péter – Ezek átbasznak. 

- Nem biztos – morfondíroztam, mert emlékeztem, hogy Alsóőrsön van másik kemping is. 

- Ne hülyéskedjetek már, egy ekkora kis faluban nincs két kemping – vetette ellent Orsolya. 

 

Én csak hümmögtem. 

 

- Semmit nem veszítünk, ha megkerüljük a nádast – javasoltam – Ha lesz ott valami, akkor jó. Ha nem, 

akkor visszajövünk. 

 

Megkerültük. A nádas mögött újabb nádas volt. Péter egyre jobban morgott. Végül megkérdeztünk 

egy stégen üldögélő éjszakai horgászt, hogy melyik az Európa kemping. Határozottan arra a 

kempingre mutatott, ahonnan pár perccel korábban elzavartak. Visszafordultunk. 

 

- Te, Péter – eveztem mellé – Tudom, mit érzel. De kifejezetten kérni szeretném, hogy legyünk 

asszertívek. Én ott aludni szeretnék, nem pedig éjszakai háborúzni, folyamatosan aggódva, hogy 

milyen cuccunkat rongálják meg. Átbasztak, oké. Legyen ez a legnagyobb élményük az életben. 

Legyintsünk rá, kössünk ki, aztán aludjunk. 

- Oké, persze, én is így terveztem. 

 



A horgászok viszont nem egészen így gondolták. Nagyon lassan közelítettünk a part felé, figyelve, 

hogy elkerüljük a botokat. 

- Ááááá! – ordította az egyik – Beleakadt a damilomba! 

Egymás közelében eveztünk, körbenéztünk, senki nem akadt bele semmibe. A többi pacák viszont 

nem tudta, hogy az első ordítozó hazudik, így ők is elkezdtek hisztizni. Elég hosszú ordibálás után 

tisztáztuk, hogy senki nem akadt bele semmibe, mi pedig ha a fene fenét eszik, akkor is ki fogunk 

kötni, mivel nincs más választásunk, azaz ha nem akarják, hogy tényleg beleakadjunk a damiljukba, 

akkor inkább mutassák meg azt a partszakaszt, ahol nincsenek botok. Bármennyire is hihetetlen, de a 

józan hang segített, ők is rájöttek, hogy ez a járható út, lámpával mutatták, hol kössünk ki. El is 

kezdtük. Az ordibálás beszélgetéssé formálódott, pár perc múlva már azt kérdezték, tudnak-e segíteni 

a kajakok kiemelésében. (Trepni már nem volt, a sziklás parton kellett valahogy kiszállnunk és 

felcipelnünk a kajakokat, fejlámpával.) Szóval szépen alakult az este – amíg meg nem jelent egy extra 

bunkó horgász. (Valószínűsíthetően a korábbi hazudozó.) 

 

- Mégis, hogyan gondoljátok, hogy kiszálltok? Ez egy bezárt kemping! 

- És akkor mit csináljunk? Éjszaka van, tök sötét, hol kössünk ki? 

- Hogy a faszba lehet ilyen szarul szervezni egy túrát? 

 

Nekem, mint egyik szervezőnek, ekkor keményedett meg kezemben az evezőlapát. Lófaszt az 

asszertivitásba, ezt a bunkót fel fogom koncolni. 

 

- Nem ide terveztük az éjszakát, de jól jöttünk, tovább értünk – próbálkozott barátságosan Péter. 

- Itt akkor sem fogtok aludni. Mégis, hogyan gondoljátok? Össze fogjátok szarni a kempinget? Hová 

fogtok szarni, he? 

- Ott van jobbra egy hatalmas nádas, csak megoldjuk valahogy. 

- Nem köttök ki. Azonnal szólok a kemping tulajdonosának! 

- Bazdmeg, miért nem azzal kezdted, hogy tudod a tulajdonos telefonszámát? – tört el valami Orsolya 

lelkében. 

- Bazdmeg te! – visított fel a bunkó – El lesztek hajtva a faszba! 

- Hívja már fel azt a tulajdonost! – folytatta szelídebb hangon Péter – Nem akarunk mi potyázni, csak 

akad ebben a kempingben pár négyzetméter szabad hely. 

- Takarodjatok innen! 

- Nem megyünk el, ahhoz már késő van. Kiszállunk, ha fejreáll is. Szóljon a tulajdonosnak, aztán 

lebeszéljük vele. 

 

Erre a sötét horgász eltűnt, mi pedig egyenként kiszálltunk, felcuccoltunk. Ahogy letettem a 

kajakomat, valami eszméletlen reszketés tört rám. Hideg volt az éjszaka, csuronvizes is voltam, de ez 

ennél sokkal durvább volt: valószínűleg a fáradtság törhetett ki rajtam, azért ma is rengeteget 

eveztünk, kemény viszonyok között, az is lehet, hogy a cukrom esett le, nem tudom, de minden 

porcikám centiméterekben mérhetően reszketett. Beszélni sem igen tudtam, csak azt hajtogattam, 

hogy "nagyon fázom, nagyon fázom". Péter szétfeszítette a számat, beborított egy nagy adag pálinkát, 

ez adott annyi erőt, hogy lerángassam magamról a vizes ruhát. Dehogy foglalkoztam azzal, hogy 

vannak más emberek is körülöttem, alaposan megtörölköztem, magamra kaptam a száraz polárokat – 

és szép lassan rendbejöttem. El is sétáltam a nádas szélére pisilni. 

Mire visszaértem, öt idegen állt a kajakok mellett, körbevéve a többieket. Az egyik a bunkó horgász 

volt, kettő olyan vastagnyakú, szekrény méretű gorilla, emellett volt még egy idősebb fazon, meg egy 

fiatalabb. Az utóbbi volt a tulajdonos, az idősebb meg az apja, érzésünk szerint a valódi tulajdonos. A 

legrosszabbra számítottan, de ahogy közelebb értem, elvigyorodtam. 

- Honnan jönnek? – kérdezte az öregebb. 

- Fonyódról. 

- Az szép táv – lepődött meg – Tudják, én is eveztem fiatalkoromban. 



- Merrefelé jártak? – érdeklődött Péter. 

- A Rábát nagyon szerettük. 

- A Rábát? Imádom! – kiáltott fel Péter – Csapjon a tenyerembe! 

 

Én ezt már túlzott bizalmaskodásnak tartottam, de az öreg mosolygott. 

 

- Minden évben lemegyünk a Rábán – tette hozzá Péter. 

- Mi csináltunk olyat, hogy le a Rábán, aztán át a Dunára, azon meg le a határig. 

- Igen, ez a nagy kör. Szép teljesítmény. 

 

A fiatalabb csak állt, pislogott. 

 

- Nos, uraim, akkor mi lesz ezzel az estével? – kezdeményezett az öreg. 

- Igen. Tudja, jobban haladtunk, mint terveztük, így kötöttünk ki itt. Nem tudtuk, hogy zárva van a 

kemping. Késő éjszaka van, már nincs más lehetőségünk, szeretnénk itt aludni. Nem ingyen, persze. 

Mondjon valami árat, aztán megegyezünk. 

- Akkor számolj egy árat – fordult az öreg a fiához. 

- Aszongya, sátor, meg személy, meg üdülési hozzájárulás, az annyi mint 2500 forint per fő. 

- Huh, ez azért elég vastag, nem? – csóválta meg a fejét Péter – Nem akarok én itt vitatkozni, de 

tegnap éjjel faházban aludtunk ennyiért. 

 

Nekem tátva maradt a szám. Ez a faszi itt alkudni fog? Ebben a pozícióban? 

 

- Márpedig ennyi – kötötte meg magát a fiatal. 

- Khmm. Legyen kétezer – fordult Péter az öreghez. 

Az vigyorogva bólintott. 

- Rendben. Majd kérek valakitől egy igazolványt, és az lenne a legjobb, ha az illető el is jönne velünk a 

recepcióra, megmutatjuk, merre van a személyzeti vécé. 

 

A horgász közben eloldalgott. Mivel nekem volt kéznél az igazolványom, így én mentem el velük. Az 

öreggel kellemesen eltársalogtunk, sőt, a gorillákról is kiderült, hogy teljesen barátságos emberek. Volt 

egy olyan érzésem, hogy azért vonultak fel ekkora erőkkel, mert a bunkó horgász széthisztizte az 

agyukat, milyen veszélyes elemek kötöttek itt ki – aztán amikor látták, hogy alapvetően ártalmatlan 

túrázók vagyunk, ők is megenyhültek. A végén nem csak a vécét mutatták meg, hanem a zuhanyzót 

is, sőt, a meleg vízet is bekapcsolták. 

 

Tanulság? Az asszertivitás igenis célravezető: le kell nyelni a kezdeti indulatokat és sokkal messzebbre 

lehet így jutni, mint a veszekedéssel. Viszont van néhány mocskos primitív bunkó, akikkel szemben 

csak az evezőlapát segít. 

 

Mire visszaértem, a többiek már vacsoráztak. A zuhanyzó nagy sikert aratott, a társaság hamarosan 

tisztán és jóllakottan sokkal szebb színekben látta a világot. Eltekintve Zoltántól, akinek mindene 

csuronvizes volt. Eredetileg úgy tervezték, hogy Attila odaadja az egyik nyári hálózsákját, így 

legfeljebb mind a ketten egy kicsit fázni fognak, de az Öregisten jó napot fogott ki, megesett a szíve 

Zoltánon: a cucc szétszedésekor derült ki, hogy a hálózsákja valami felfoghatatlan szerencsével száraz 

maradt, ez pedig elég volt az éjszakához. 

Szivar itt nem volt, vacsora után bedőltem a sátorba és aludtam. 

 



 

A túra adatai: 

- Távolság: Alsóőrs-Szántód, 46,1 km 

- Idő, beleértve a pihenőket is: 9 óra 57 perc. 

 

Új nap, új viszonyok. Nálam nyoma sem volt a tegnapi fáradtságnak, valószínűleg az inkább 

motivációs gödör volt. A meteorológia délelőttre jó időt jósolt, aztán 13-14 közé cudar erős szelet, 

mely utána megszelídül, ellenben oldalról fog fújni, a part felé. Ezt már ismertük, a déli parton nem 

sok jót jelentett. 

 

Délig nagyon kellemes túratempót nyomtunk végig, megállás nélkül. A félnapi átlagunk 6.0 lett, ami 

nem rossz eredmény. Itt-ott bátran belevágtunk az öbölbe, ekkorra már annyiszor léptük túl az 1500-

as limitet, hogy látszott, úgysem lesz teljesen szabályos a túra. (Másfelől pedig ott volt a tükörsima víz 

a tejes kék éggel, tényleg nem kockáztattunk semmit a levágásokkal, ellenben nyertük a kilométereket, 

melyek a délutánhoz és a szerdai naphoz kellettek.) 

 

Attila is ennek lett az áldozata. Eredetileg úgy terveztük, hogy azon a strandon tartunk hosszabb 

pihenőt, ahol ő végleg kiszáll, de amikor megláttuk a helyzetet, hogy az adott helyen 4 kilométert 

kellett volna evezni a strandig, mi pedig ehelyett átvághatjuk az öblöt, inkább úgy döntöttünk, hogy a 

vízen veszünk érzékeny búcsút tőle. Csakhogy ennek volt számomra két kellemetlen következménye 

is: vasárnap a nagy pakolásban elfelejtettünk átrakni Orsolya autójába egy pár hevedert, így hirtelen 

elég problémás lett, hogyan fog hazafuvarozni. Emellett soványmalacvágtában fogytak az elemeim a 

GPS-ből és a lapos guta ütött volna meg, ha pont az utolsó kilométereket nem fogom tudni 

megörökíteni a kerülésből. Attila mind a két problémámra igért megoldást, volt nála tartalékheveder 

és tartalékelem. Csakhogy nem mentünk ki hozzá, így maximum a kollektív kreativitásban és a 

szerencsében bízhattam. 

 

- Hogyan fogjuk megtalálni az akarattyai partszakaszt? 

- Nyugi, beletettem Attila autójának koordinátáit a GPS-be. 

- Remek, akkor használjuk a halálsugarat. 

- Ha még egyszer valaki halálsugárnak nevezi, arra ráirányítom! 

 

Most egy kicsit előreszaladok. Szóval én veszettül törtem a fejemet, honnan szerezhetnénk Fonyódon 

hevedert – amikor már dugóhúzót sem sikerült -, ha meg nem sikerül, akkor ugyan milyen 

módszerrel fogjuk rögzíteni a kajakot? A többiek viszont csak gondtalanul legyintettek: "Ne aggódj, 

Józsi, valahogy csak megoldjuk!" Mit mondjak, aggódtam. Aztán az utolsó napon derült ki, hogy 

Zoltánnak is volt tartalékhevedere, de úgy gondolták, jól áll nekem az aggódás. 

 

Ott jártam, hogy elbúcsúztunk Attilától, majd bátran nekieveztünk az öböl túloldalának. Csak 

találunk valami strandot kikötni. Nem volt. Mentségünkre szolgáljon, senki sem ismerte ezt a 

partszakaszt. Pedig megérte volna, mert a Balatonvilágos körüli szakasz okozta a legnagyobb 

meglepetést. Romantikus part: meredek, magas fal, a középvonalán, a fal oldalában vasúti töltés, 

tényleg úgy nézett ki, mint egy terepasztal, a fal tövében pedig villasor. A víz pedig... hát az valami 

csodálatosan zöld volt, hatalmas felületen. A kajakról lenézve pedig annyira tiszta volt, mintha 

tengeren eveztünk volna. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szépségekbe futhatunk bele a Balcsin. 

 

Itt már nagyon szorított az idő, mert hamarosan jönnie kellett az erős szélnek. Végül találtunk egy 

szigetet, pontosabban egy mólót és egy homokpadot, melyből úgy lett sziget, hogy elapadt körülötte a 

víz. Kivonszoltuk a kajakokat a partra – igen, a jó öreg déli part – és abban a pillanatban be is támadott 



a kellemetlen, durva szél. Pont be azon a kis nyíláson, melyen mi is beosontunk a padra. Mondanom 

sem kell, megint szembeszél volt – miközben mi 180 fokot fordultunk. Ekkor azért elhangzott néhány, 

nem éppen dícsérő szó az Időjárásfelelősre: ha ugyanezt a szelet kapjuk tegnap, akkor szellők hátán 

suhanhattunk volna a görcsös erőlködés helyett. Ha pedig a tegnapi szelet kapjuk ma, akkor szintén. 

Ehelyett mindkét nap küzdhetünk az erős szembeszéllel. 

Megpróbáltuk valahogy kihúzni a padon a beígért erős egy órát, de nem bírtuk: hideg vizes cuccban 

álldogálni az erős szében még az Álmoskönyv szerint sem jelent túl sok jót. 

 

Viszont találkoztunk egy végtelenül kedves horgásszal. Tulajdonképpen az ő telkén kötöttünk ki, 

persze figyelembe véve, hogy normális vízállásnál az nem telek, hanem víz. Pont akkor kezdte 

felszerelni a csónakját az éjszakai horgászatra, amikor kitelepültünk mellé, Orsolya konkrétan a 

csónakot használta szélárnyéknak a napi műanyaglevesének főzésekor. A pacákot nem zavarta, 

megvárta, amíg a leány végez, közben dumálgattunk, nagyjából mindenről: halakról, Balatonról, 

horgászfelszerelésekről, vizirendőrökről. Aztán a hosszas felszerelkezés után beszállt, pöfögött 50 

métert és beparkolt egy nádashoz. Nagyot vigyorogtunk: akkor ő is csak olyan horgász, hogy 

tulajdonképpen mindegy hová megy, csak ne legyen otthon. Péter át is sétált a nádashoz és ekkor 

derült fény a történetre: a hapi a nádas mellett tartotta szákban a csalinak szánt apróhalait, valaki 

viszont kivágta a hálót, a halacskák kiszöktek és horgászunk állhatott neki újra összegyűjteni a 

kishalakat. Ez megint olyan történet volt, hogy leesett állal bámultunk: az emberi aljasság tényleg 

végtelen. 

 

Mint jeleztem, nem vártuk meg a cudar idő végét, a kajakban legalább deréktól lefelé nem fáztunk. 

Megint szembeszél, megint szembehullámok. Szerencsére nem tartott sokáig, olyan fél három körül 

enyhült a szél, átváltott oldalról lökdösős kellemetlenkedő, de enyhe szélre. Ekkor újra megindultunk, 

szószerint faltuk a kilométereket. Persze, hogy bejött megint a sajtkrémes poénkodás, jobb magyarázat 

híján. Én sem értettem a dolgot, most utólag azt mondom, a második nap lehetett a holtpont, utána 

már mentem rendesen a többiekkel. 

Ráadásul itt kettészakadt a csapat. Orsolya gyomra feladta a levesporokkal történő harcot, kapitulált. 

Ebből kifolyólag a leányzónak olyan 5 kilométerenként ki kellett mennie nádast keresni, ami a déli 

parton elég durva, ugyanis a kellő vízmélység miatt muszáj volt a határon, 1500 méteren eveznünk. 

Zoltán lovagként elkísérte, így a két gyors hajó jóval nagyobb távokat ment, viszont pont így tudtunk 

ugyanolyan tempóban haladni. 

 

Siófoknál jártunk, amikor láttuk kifutni a járőr motorost, mely a Siófok – Balatonfüred – Tihany 

részben cirkált. Nyeltünk is egy nagyot: ha ugyanezt egy nappal korábban csinálja, akkor kaphattunk 

volna kellemetlen kérdéseket Füred és Alsóőrs között. (A horgásztól megtudtuk, hogy a 

vizirendőrségnek annyira kevés az üzemanyaga, hogy kábé hetente egyszer tudnak kifutni járőrözni.) 

Aztán késő délután a rendőri ellenőrzés fokozódott, megjelent egy helikopter és jó egy órán(!) 

keresztül körözött a fejünk felett. Egy olyan rendőrségi helikopter, mely értesüléseink szerint az őszi 

szezonban már nincs is. Ehhez képest rendesen mórikálta magát, az egyik alkalommal Szántódnál 

bedöntötték a gépet és úgy repültek ránk, mintha Vietnámban lettek volna. Mivel maximálisan 

szabályosan eveztünk, sok dolgunk nem volt velük, élveztük a showt. 

 

Pedig a szabályosságnak nem várt akadálya támadt: Zamárdi után piszokul alacsony lett a víz. Csak 

mentünk egyre beljebb, Tihany felé, de még mindig csak térdig ért. Ki is szálltunk: nem mindig lehet 

olyan fényképeket készíteni, ahol az ember bent áll a szorosban. 

 

Ja, hogyan keveredtünk el Szántódig, amikor mára a Zamárdi szabadstrand lett előirányozva 

szálláshelyként? Úgy, hogy jól haladtunk. Már ott jártunk, hogy Balatonföldvárt céloztuk be kikötési 

pontként. Péter javasolta, hogy van a móló mögött egy hangulatos sziget, ott meg tudnánk aludni. 

Igaz, egyáltalán nem elhagyatott, tulajdonképpen bent van a város közepén, meg sétálni is sokan 



járnak ki, no meg a horgászok is szeretik. Első körben elfogadtuk az ötletet, de ahogy haladtunk 

Szántód felé, úgy kezdett el egyre kevésbé tetszeni nekem a dolog. Ha mégsem jön be, akkor azért 

eléggé szarban leszünk, hiszen Földváron a fene tudja, milyen más szálláshelyet találunk, Szárszó meg 

azért elég messze van, nem beszélve arról, hogy egyik településből sem készültünk fel. 

Szántódon viszont tudtuk, hogy van egy kemping, igaz, az is bezárt szeptember elején. De úgy 

voltunk vele, hogy a tegnapi módszert megpróbálhatjuk újra: ha lesz biztonsági őr, akkor megkérjük, 

hívja fel a tulajt, ha nem lesz, akkor meg alszunk egyet, reggel összetakarítunk magunk után, aztán 

mintha ott se lettünk volna. Ezt az elképzelést kiegészítettük még egy variánssal: Zoltán emlékezett rá, 

hogy a kemping mellett van egy évek óta használaton kívüli lepusztult üdülőtelep, már a betont is 

felverte a félméteres gaz, ha a kemping nem jön be, oda még mindig át tudunk menni. 

 

Egy hátránya volt a szántódi letelepedésnek: 3,7 km. Ennyivel lettünk volna előrébb Földváron. Az 

időnkbe még simán belefért volna a táv, szóval elég nagy volt a kísértés. De végül úgy döntöttünk, 

hogy egyszer már megérdemelnénk egy fejlámpa nélküli kikötést és egy lazább, ráérősebb estét, 

amikor kényelmesen meg tudunk vacsorázni, van időnk utána dumálni is, mielőtt beszédülnénk a 

hálózsákba. 

Azaz maradt Szántód. 

 

Ahogy közeledtünk a kemping előtti nádashoz, Orsolya mellém sodródott. 

- Zoltánnal kitaláltuk, hogyan legyen a vacsora. 

- Hogyan? 

- Beírod a netbookba, hogy ‘pizzarendelés, Szántód’. Aztán rendelünk pizzát a kempinghez. 

- Mármint a bezárt kempinghez? 

- Persze. Majd legfeljebb becsúsztatják a főkapu alatt. 

- Ööö, ez így biztosan legális? 

- Éhes vagyok és csak levesporom van, amit nem bír a gyomrom. Persze, hogy legális. 

 

Végül először az elhagyott üdülőt néztük meg. Mit mondjak, volt hangulata. Irgalmatlan büdös nádas, 

az aprócska parton egy félméteres, felpuffadt döglött hal ringatózott. 

- Hát, ennek is megvan az előnye – jegyeztem meg – Lelkiismeretfurdalás nélkül szarhatunk a 

nádasba, attól csak jobb lesz a levegő. 

 

Péter és Zoltán kiszálltak, felderíteni a terepet. Hümmögve jöttek vissza. 

- Menjünk át inkább a kempingbe – döntöttek végül. 

 

Amíg ők a kempinget célozták be, én áteveztem a rév túloldalára, megnézni, mi van arrafelé. 

Gyakorlatilag semmi érdekes, magánházak. Viszont kiszúrtam, hogy a kikötőben még nyitva van az 

étterem. Mire visszaértem, addigra a többiek felderítették a kempinget, csont üres, jó a part. Összeállt 

a kép: Mi Péterrel kikötünk, Orsolya és Zoltán elmennek kajálni. 

- Mégis, hogyan? – érdeklődött Péter. 

- Kikötünk, átsétálunk. 

- A bezárt kempingkapun? 

- Ööö... akkor kajakkal megyünk kajálni. 

 

Ki is kötöttek az étterem előtt, majd mint egy limuzinból, kiszálltak és besétáltak az étterembe. 

 

- Hol fognak aludni? – kérdezte a némileg megzavarodott pincér fizetéskor. 

- Ööö, izé, na... – kezdte Orsolya. 

- Van szállásunk Tihanyban – zárta le Zoltán. 

- Az nagyon messze van! 

Összenéztek. 



- Most mondtuk volna neki, hogy nincs az messze, valójában itt fogunk aludni az étterem mögött tíz 

méterre, egy bezárt kempingben? – magyarázta már a kempingben Orsolya. 

 

Közben mi Péterrel kikötöttünk, újabb szabadtéri átöltözés száraz cuccba, kajáltunk egy nagyot 

(háziszalonnából biochips), majd kiültünk a parti kövekre egy-egy impozáns méretű szivarral. 

Előttünk terült el a Balaton legszebb éjszakai panorámája, Tihanytól Almádiig. Néztük a fényeket és 

pöfékeltünk. Fenséges volt. 

Aztán megjöttek a többiek, dumálás, a táj csöndes nézegetése. Zoltán elárulta, hogyan szokott 

régebben csajozni a csillagtérkép elmagyarázásával. Mindig tanul az ember. 

 

Volt egy fontos stratégiai döntésünk is: a GPS szerint ugyanis pont 30 kilométer volt hátra, ami azt 

jelentette, hogy ha tényleg 14.00-kor jön meg a vihar, azaz mondjuk 13.00-kor benyomják a kettes 

viharjelzést, akkor a 9 órai indulás esetén 7,5 kmh-s átlagot kellene mennünk, az viszont látszott, hogy 

a fullra pakolt polietilén kajakok nem bírnak ilyen tempót. Ha biztosra akarunk menni, azaz 

beleszámolunk szembeszelet, szembehullámot (még akkor is, ha a meteorológia szerint végig 

oldalszelünk lesz), na meg a pihenőket is, akkor legyen mondjuk az átlag 5 kmh, azaz reggel 7-kor el 

kell indulnunk, ez viszont 5 órai kelést jelent. Nem lettem tőle túlzottan vidám. A reggeli készülődés, 

a vizes ruhák felvétele még világosban sem felhőtlen öröm, de ugyanez sötétben, vastagon harmattal 

borítva, csontvelőig borzongató. És akkor még ott voltak az alternatívák: mi van, ha nem 13.00-kor 

lövik fel a pirosat, hanem mondjuk délben, vagy még korábban? Orsolya és Zoltán ezzel ki is estek, 

nekik a szerdai nap volt a vége. Valamelyiküknek el kell vonatoznia Fonyódra, elhozni a kocsit. 

Nekünk Péterrel még volt egy napunk, de a meteorológia szerint a csütörtök sem nézett ki túlságosan 

barátságosan, a fagypont körüli reggeli hőmérséklettel. Szóval ott voltunk, hogy még az 5 órai 

ébresztő sem volt teljesen biztos, viszont sötétben azért nem akartunk evezni. Necces lesz. 

 

Nem is húztuk sokáig az időt, a szivar után felnyomtuk a sátrat, berendeztük, aztán aludtunk. 

 

 

A túra adatai: 

- Távolság: Szántód-Fonyód, 30,15 km 

- Idő, beleértve a pihenőket is: 5 óra 20 perc. 

 

Rögtön az elején tartozom egy rövid magyarázattal. Még a legelső bejegyzésben azt írtam, hogy az 

utolsó napra marad 30 kilométer, aztán az írásokból az jött le, hogy levágtunk itt, gyorsan eveztünk 

ott, milyen sokat hoztunk a tervekhez képest... aztán itt, a fejlécben mégis az szerepel, hogy 30 

kilométer. A magyarázat nagyon egyszerű: mérési hiba. A kezdeti saccolgatások Google Earth alapján 

történtek, a terv szerinti Zamárdihoz képest 3 kilométerrel voltunk előrébb, viszont pont ennyi volt a 

pontatlanság is. (Ahogy írtam, 170 helyett 173 kilométer lett a vége.) Nem sok, de itt, az utolsó napon, 

a vihar előtti menekülésnél igencsak számított. (A nyereség, amit a 3 nap alatt összehoztunk 7 

kilométer lett volna, de nem tudtuk teljes mértékben realizálni, mivel Földváron nem volt jó 

szálláshely. Így végül csak 3 kilométert nyertünk, melyet viszont elvitt a mérési pontatlanság, illetve 

nyertünk egy órát, amennyivel sötétedés előtt kötöttünk ki, igaz, másnap beáldoztunk kettőt, 

amennyivel korábban indultunk.) 

 

A hajnal 5 órai ébredés pont olyan volt, mint amilyenre számítottunk: kemény ejtőernyős landolás a 

betonon. Minden vastagon vizes volt a sátor belsején kívül. És hideg. És sötét. De ekkor már bennünk 

volt, hogy itt a hajrá, nehogy már perceken múljon, hogy ne csináljuk meg a karikát. Ez látszott is a 

készülődésen, végül 6.39-kor rúgtuk el magunkat a partról. Pontosabban, vonszoltuk ki a kajakokat az 

iszapba. 



 

Aztán hosszú hajrá. Péterrel viszonylag az elején megbeszéltük, hogy megpróbáljuk kiszállás nélkül 

teljesíteni a távot, hogy azzal se menjen az idő. A gyors szakosztály némileg körülményesebb 

megoldást talált ki, Orsolya ugyanis folytatta a tegnapi figurát, azaz öt kilométerenként kivonult a 

nádasba a természet szépségeiben gyönyörködni, majd utolértek minket, aztán újból nádas. 

Tulajdonképpen hálás téma volt, mert jól telt az idő, volt mivel a leányzót cikizni. Amikor láttunk egy 

messzire benyúló mólót, akkor már vizsgálgattuk, hogy van-e rajta horgász. Ez ugye kizáró tényező a 

gyors slanyához. Sajnálatosan ezek a horgászok már csak olyanok voltak, hogy mindenhová kiette a 

fene őket. Illetve nem, találtunk egy mólót, ahol egy sem volt. Orsolya már kezdett is kifelé evezni, 

amikor gyanút fogtam. A parti épület ugyan rózsaszínre változott, de az épületek elhelyezkedése, a 

part... kezdett ismerős lenni. 

- Figyeljetek, ez szerintem az öszödi kormányüdülő. 

- És azt őrzik? – bizonytalankodott Orsolya. 

- Nem látok rajta biztonsági őrt – jegyezte meg Zoltán. 

- A mólón nincs. Legfeljebb egy mesterlövész lehet a toronyban – fűzte hozzá Péter. 

- Menjél ki nyugodtan – javasolta Zoltán – Nem céloznak azok olyan jól. 

Mondanom sem kell, a kormányüdülő mólója megmenekült. Viszont remek témát adott, 

kilométereken keresztül szidtuk a kormányt vitattuk meg a magyar politikai élet kacskaringóit, ezzel 

viszont ment az idő, észrevétlenül fogyott a táv. Ugyanez Norvégiában például nem működne. 

- Nektek nincs anyagcserétek? – kérdezte a vége felé Orsolya. 

- Jut eszembe, Józsi, nem iszunk egy sört? – vetette fel Péter. 

És ittunk. 

Most lelövöm a poént: 11:59-re érkeztünk meg, azaz 5 óra 20 percet ültünk kiszállás nélkül a kajakban. 

Mármint Péterrel, mert az üvegszálasok rendszeresen sétálgattak a nádasban. 

 

De még nem járunk itt. Útközben láttunk néhány érdekességet. (Már amennyit az erősen ködös, párás 

időben lehetett.) Például Szárszó környékén szembejött velünk két járőröző motorcsónak. Értetlenül 

meredtünk rájuk: ha tényleg kevés a benzinpénz, akkor mi értelme van szorosan egymás mellett két 

hajóval járőrözni? 

 

A víz "mélységére" egy jellemző adat: Lellénél fociztak. A Balatonban. 

 

A köd csak nem akart felszállni. Ezt annyira nem bántuk, mert senkinek sem hiányzott a beígért szél. 

Viszont nem kicsit tette misztikussá az evezést, hiszen még a közeli célpontok is ködbe vesztek, 

nemhogy a távoliak. Péter elő is vezette a filozófiáját: 

- Ezt kellene oktatni felnőtt tréningeken, ezt a fajta kajakozást. Nem kicsi nevelő hatása van. Gondolj 

bele, valahol nagyon-nagyon messze látsz egy kiszögellést és tudod, hogy oda el kell menned, sőt, 

sokkal tovább. És semmi másra nem számíthatsz, csak a saját erődre, a saját munkádra. Aztán órákon 

keresztül darálsz és egyszer csak odaértél. Jöhet a következő cél... miközben már tudod, hogy a 

módszer működik, csak evezni kell, kitartóan, és akkor mindenhová eljutsz. 

 

Aztán elértük Balatonboglárt, ahonnan már csak 7,5 kilométer Fonyód. 

 

- Szerintem megcsináltuk – szögeztem le – Ha most lövik fel a pirosat, akkor én a part mellett 

végighúzom a kajakot a bokáig érő vízben. 

 

Később Péter is megtalálta a vonósugarat a GPS-én. 

- Jé, az én halálsugaram zöld színű! 

- Az a gyengébb. Az igazi Sith halálsugara bugyirózsaszín. 

- A legközelebbi túrára át fogom állítani, ha addig élek is. 

 



De a végére kaptunk még némi nehezítést. Egyrészt kezdett élénkülni a szél, a víz pedig eszméletlenül 

alacsonyra váltott. Pont, amikor már csak két kilométerre voltunk a célponttól, azaz kezdtünk volna 

felkészülni a landolásra. Kénytelenek voltunk befelé evezni. 

Hogy igazából szembesüljünk a dilemmával, ekkor nyomták be az elsőfokú viharjelzést. Vakartuk 

rendesen a fejünket: ekkor ugyanis nem mehettünk 500 méternél beljebb a parttól – de ott még 

megfeneklett a kajak. 800 méter körül is csak 30-40 centis volt a víz, ami azért eléggé megnehezíti az 

evezést. Végül emellett maradtunk: lassabb persze a tempó, erősebben kell húzni, de két kilométer 

van már csak hátra, annyit kibírunk. 

A GPS-ben az elem nem így gondolkodott. 900 méterre voltunk a céltól, amikor az utolsó garnitúrám 

is kifogyott. Á, egyáltalán nem káromkodtam. Péter mentett meg, nála akadt még olyan elem, amely 

ugyan nem volt teljes értékű, de 900 métert még kibírt. 

 

Hatalmas kajakvontatás megint. Ahhoz képest, hogy eddig nem is tudtam róla, hogy van gyári 

madzagom a kajakon, a Marosnál és a Balatonnál rengetegszer segített ez a hős vontatókötél. 

Mondhatni, főszerepet kapott. 

 

Még Fonyód felé közeledve élvezettel tervezgettük, hogy amint kiértünk és összepakoltunk, kiülünk a 

mólóra 14.00-kor és keresztbetett lábbal várjuk a vihart: mi ideértünk időben, te hol vagy? És reméljük, 

hogy baromi durva vihar lesz, mert megalázó lenne, ha csak egy kis pöffenet miatt szívtunk volna 3,5 

napot. 

 

A változatosság kedvéért megint szabadban átöltözés, az üdülőben minden zárva volt, gondnok 

sehol. Pakolás után pizza sajtos tészta a móló mellett, utána pedig kisétáltunk és elégedetten 

nyugtáztuk az erős szelet, a mindenfelé vad, tarajos hullámokat, az időközben fellőtt másodfokot: 

mégiscsak volt értelme a nagy rohanásnak. 

 

Út haza. Már nem is emlékszem, Orsolyával mikor ki beszéltette a másikat, de legalább fele-fele. 

Itthon megint a fröccs nyert, a második helyre a vizes cuccok kiteregetése futott be. Terveztem még 

valami írást is, de már az illusztrációk feldolgozásáig sem jutottam el, lefejeltem a billentyűzetet. 

 

Jó túra volt. 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/BalatonKarika2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/BalatonKarika2012


 
 

 

A mostani kirándulást a Lemberg Kulturális Egyesület szervezte. Jó időben voltunk jó helyen (és jó 

blogokat olvasunk), így sikerült elkapnunk ezt az utat. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy bejártuk 

történelmünk egyik elfelejtett helyszínét: egy kicsi Máramarossziget, Galícia, Bukovina, Podólia és 

végül, mintegy mellékesen eltöltöttünk Odesszában is pár napot. Az utazásnak volt kulturális vetülete 

is: maga az egyesület jó viszonyban van a Mazsikével, annak szervezésében is bonyolítanak le 

utazásokat, így a mostani csavargás is elsősorban a zsidó kulturális örökségre koncentrált. Ami 

egyáltalán nem meglepő, hiszen ennek a tájnak van az egyik leggazdagabb zsidó múltja. Ha valahol 

szükség van a történelem megértéséhez a zsidó kultúra ismeretére, ez a környék egész biztosan 

dobogós. Ebből kifolyólag az útleírásban is rengeteg szó fog esni erről a kultúráról, kegyhelyekről, 

történelmi eseményekről. 

 

Ja, némi magyarázat a címhez. Stétl: a német Städtle – kisváros – elferdített alakja a jiddisben. 

Leginkább az általunk bejárt vidékre jellemzőek ezek a kicsi, főleg zsidók lakta falvak. Emellett persze 

voltunk nagyobb városokban (shtot), de a stétl egyfajta kultúrát is jelent, így került bele a címbe. 

Odessza már nem tartozik a stétlek közé, ezért szerepel külön. (Habár a történelem során zsidókban 

itt sem volt hiány, sőt, de ez már határozottan nagyváros, más pálya.) Ami viszont mindenhol, az 

egész úton közös volt, az a borscs. Mivel az elkészítése régiónként, sőt, kocsmánként különbözik, így 

mindenhol, ahová beültünk, kipróbáltuk, mivel bolondítják meg az alapreceptet. Mit mondjak, 

kreativitásban nem volt hiány. 

 

 

Ébredés 3.15-kor. Durva, mint a faráspoly. Hosszú nap lesz, hosszú utazással. A busz 5-kor indul a 

Műcsarnok mellől. Így is várhatóan csak késő este érkezünk meg Csernovicba. Nem is igazán a 

távolság nagy (kb. 700 km), inkább az utak gyalázatosan rosszak és az ukrán vámosok 

bicskanyitogatóan lassúk. 

Időben érkeztünk a térre, konkrétan elsőnek. Ennek most kiemelkedő jelentősége volt. Erre viszonylag 

hamar rájöttek azok is, akik pont indulásra, esetleg enyhe késéssel érkeztek: a 21 személyes 

kisbuszban akadtak kifejezetten kellemetlen ülőhelyek is – márpedig terv szerint négy teljes napot 

buszban ülve töltöttünk el. Nagyon nem mindegy. Mi Nejjel viszonylag jó helyet választottunk, de 

így, az utazás után, még mindig nem tudok itthon rendesen ülni, annyira elmacskásodott a bal 

combom és a derekam. De hát valamit valamiért: mehettünk volna repülőgéppel is, Odesszát úgy is 

meg tudtuk volna nézni – csakhogy ez a négy napos mászkálás az elfelejtett területen 

élményanyagban felért az odesszai csavargással. 

 

A sztrádát végigaludtuk, de nagyon. Néha megébredtem, hogy valami fújja a hideg levegőt, ekkor 

megpróbáltam sötétben a felettem lévő panelen kikapcsolni a klímát, de nem sikerült. Aztán már 

világosban láttam, hogy a gomb, amit annyit nyomogattam, az a sofőrnek szóló vészjelző volt. De 

legalább így ő sem aludt el. Gyakorlatilag az ukrán határig nem történt semmi, ott meg még ennél is 

kevesebb. Viszont sokkal lassabban. Kaptunk egy belépőcédulát, mely egyben sétálócédula is volt. Ezt 

le kellett pecsételtetni vagy öt helyen: tulajdonképpen az egyik hivatalnok igazolta a földszinten a 

másik hivatalnok számára, hogy jogosan vagyunk itt, így az már engedélyezhette, hogy elmehessünk 

a harmadik hivatalnokhoz az emeletre, aki rápecsételte, hogy befizethetjük a negyedik hivatalnoknál a 

3 eurós illetéket, majd az itt kiadott igazolás ellenében az ötödik hivatalnok kiállította azt a cetlit, 



amellyel elhagyhattuk a két határ közti senki földjét. Röpke másfél óra alatt végeztünk is, de ehhez az 

eredményhez a vámvizsgálatot már "betétlappal" kellett gyorsítani. 

 

Indult a kaland. 

 

Az első megálló Beregszász volt. Séta: az elgémberedett végtagok megmozgatása, illetve pénzváltás. 

Én a bátrak közé tartoztam, bankkártyával vettem ki egy jó nagy adag hrivnyát. Ez bizonyos 

értelemben fura írás lesz: szeretem a humoros túlzásokat, alkalmazom is... de most sokszor a valóság 

maga volt humoros túlzás. Én pedig magyarázkodhatok, hogy nem, ez most nem pusztán stíluselem, 

ez tényleg így történt. A bankautomata például egy elhagyatott, lepusztult lepényépület falára volt 

felaggatva – ez volt a Raiffeisen bankfiók – körülötte 20-30 éves Ladák, Volgák, traktorok, az automata 

képernyőjén pedig a kártya bedugása után magának az automatának a fényképe jelent meg, és egy 

felszólítás, hogy légy olyan kedves, hasonlítsd össze az automata megjelenését ezzel a képpel és ha túl 

sok eltérést találsz, akkor ne használd, mert manipulálták. Mint a gyerekrejtvény a Kis Fülesben. 

Keresd meg a tíz eltérést. Ennek ellenére kivettem kettőnknek 2000 hrivnyát (ez errefelé egy 

átlagközeli havi fizetés, a váltószám 27 forint), és nem ütöttek le, nem akadt a nyakamba lerázhatatlan 

koldus és a bankkártyám sem korrumpálódott, szóval no para. 

 

Időben hosszabb, távolságban enyhébb szakasz következett. Borzasztó utakon haladtunk. Valami 

ilyesmi lehetett régen Románia is, de ők már nem bírták tovább, rendberakták az útjaikat. Az 

ukránokat ez szemmel láthatóan nem zavarja, az egykori szovjet ipar termékei – a korábban már 

említett Zsigulik, Volgák, Gazok, Uazok, traktorok – bírják ezt a terepet is. 

 

Megjegyzem, az autók azon szerelmeseinek, akik fiatalkorukban beszorultak a kelet-európai régióba, 

ez az utazás gyönyörű nosztalgiatúra is volt. 

- Régi Volga. Nem, nem az a kockaforma, hanem az elődje, a kifejezetten szép, lendületes ívekkel bíró 

példány. Gyerekkorban veszett harcokat folytattunk a szülékkel, hogy ilyen autót vegyünk. Mert 

ezekben volt a hátsó ülés közepén kihajtható könyöklő. 

- Parancsnoki Uaz. Nem, nem az újabb fajta a hetvenes évekből, hanem még az a régi, melyet 

tömegével rajzolgattam a leszerelőzászlókra és amellyel még én is raliztam a sofőrversenyen. 

 

Bevonulás után letesztelték, ki mennyire tud vezetni és nem csak sofőrök indulhattak a nemes 

versengésben. 

 

- Régi Moszkvics. Ezt hiába is magyaráznám, az olvasók számára már az új Moszkvics is ismeretlen. 

Apropó, új Moszkvics: abból meg olyan kupékat láttam, melyektől megint tátva maradt a szám. 

- Pobjeda. Melynek utódja, a Warszava volt az első családi autónk. 

- Zil teherautók mindenhol: egészen kicsi tejszállítók (tartályos Zil, moloko felirattal) és kamionnyi 

méretű nyergesvontatók. 

- A tankok indítómotorjából gyártott Zaporozsecek.  

- Háború előtti zárt teherautókból átalakított helyijárat buszok.  

- Bontószökevény trolibuszok. 

 

És traktorok, traktorok hátán, még a nagyvárosok főútjain is. De messze a leggyakoribb autó a 30-40 

évvel ezelőtti Zsiguli volt. Csak gondolj bele: ezek már olyan jószágok voltak, melyeken a rozsda 

öntudatra ébredt, önálló élőlénnyé evolválódott, élősködőként lépett szimbiózisba a gazdatesttel, 

közös tudatot kialakítva. 

 

A mi családunk mindig is Zsiguli párti volt, apám szerint ez volt – és csak ez egyedül – az igazi 

autó. Már 1976-ban vettünk egy használtat. Ez még Fiat motorral bírt, apám a mai napig 

visszasírja. Később 1980-ban vettünk egy újat, ráadásul a kiszemelt színben, meggypirosban. Aki 



ismeri az akkori viszonyokat, az valószínűleg képes értékelni a teljesítményt. Ezt a jószágot 

valamikor 2000 után vásárolta meg egy ukrán nepper. Elnézve az autóparkot, ez itt kifejezetten 

újnak számíthatott. Én 1992-ben vettem egy erősen használt példányt, ezt később 1995-ben 

cseréltem le tüzelőre. Mindegyik a klasszikus kereklámpás ezerkettes volt, az enyém kombi.  

 

Szóval zötykölődtünk az istentelen utakon, előzgettük a vonatszerelvény méretű kamionokat a 

kanyarokkal zsúfolt terepen. Nem száguldottunk. 

 

A következő nyújtózkodás helye Técső (YouTube, hehe) volt. Észrevétlenül beosontunk egy 

magánház hátsó udvarára (19 ember), ahonnan megnézhettük azt a kerítést, amellyel nemrégiben 

falazták le a régi zsinagóga hátulját. Közben megemlékeztünk az egykor nagy és jóhírű közösségről... 

és a Técsői Bandáról. Nehéz őket definiálni, egy soknemzetiségű faluban játszanak, gyakorlatilag 

mindent: értsd az összes nemzetiség stílusában (hucul included), mindenféle rendezvényen. Hogy 

milyen színvonalon, azt döntsd el te. (Search Youtube.) Nekem határozottan tetszik, bár amikor 

először meghallottam az énekest, felállt a szőr a hátamon, de aztán többszöri hallgatás után 

kifejezetten megkedveltem. 

 

Vissza a buszba. Zötyögés. Bedőházánál átmentünk egy vicces Tisza hídon. Háromszor építették újra, 

ebből kétszer azért volt rá szükség, mert a Tisza hirtelen ötletből medret váltott, a híd meg ott 

szégyenkezett a nagy semmi fölött. A harmadik sem volt kispálya: amikor a magyarok vonultak 

visszafelé a háborúban, fel akarták robbantani a teljes hidat, viszont a helyiek meggyőzték őket, hogy 

ugyan már, csak azt a részt robbantsák fel, ahol már úgysincs Tisza. Az átkelést ez is lehetetlenné 

teszi, de legalább könnyebb lesz újjáépíteni, ráadásul maguk is le akarták rombolni azt a darabot, 

lévén a Tisza megint elmászott. 

 

Aknaszlatinán álltunk meg tankolni. Ez egy kisváros a Tisza partján, rögtön a román határon. (A 

túloldalon Máramarosszigettel.) Egykor a kimeríthetetlen sóbányájáról volt híres, de aztán kimerült. A 

bánya is, meg a település is. A slanyáló utastársainkat vártuk, én félrevonulva szivarozgattam, amikor 

egy helyi lakos letámasztotta tankolás után a kismotorját és odajött hozzám beszélgetni. Rögtön 

megnyertem a bizalmát, mert rámutattam egy borzalmasan lepukkant panelházra és kifejtettem, 

mennyire borzalmasan lepukkant. Erre közölte, hogy ott lakik. Utána heves vitába kezdtünk, 

melyikünk országa a korruptabb: ő azzal érvelt, hogy a politikusaik ellopnak mindent az országban, 

én azzal vágtam vissza, hogy nálunk az egész országot lopták el. (State capture.) Ő azzal folytatta, 

hogy náluk mindenki külföldre akar menni dolgozni, amire csak azt tudtam mondani, hogy lassan 

nálunk is. Végül persze ő nyert, amikor közölte, hogy náluk az átlagfizetés van 2000 hrivnya körül, 

nem a minimálbér, melyből csak úgy tudnak megélni, ha mindenki mindennel foglalkozik: a körzeti 

doki hazamegy a rendelőből, átöltözik és megy másodállásban csempét rakni, falat vakolni. Zárásként 

még politizáltunk, kifejtettem neki, hogy látom, mennyire agresszíven nyomulnak náluk az oroszok, 

erre közölte, hogy ő is orosz. Így születnek a barátságok. 

Útközben a buszon a mögöttem ülő férfi többször is sajnálkozott, hogy milyen szívesen elbeszélgetne 

egy helyi emberrel, hiszen az az igazi, az autentikus forrás. – Aha – gondoltam – Én is szeretek 

aknamezőn táncolni. 

 

Innen nem messze, Rahó mellett, megint megálltunk. Megtekintettük Európa közepét. Az egyiket a 

tizenkettőből. (Tucatból vagyok nyolcadik.) Egy újabb lecke arról, mennyire fontos a 

szövegértelmezési képesség. Az emlékmű felírata szerint a Monarchia mérnökei a világ legpontosabb 

földmérő eszközeivel határozták meg a pontot. Érted, ugye? Valaki valahol a hasára ütött, rámutatott 

a térképre, hogy feleim, itt van Európa központja. Majd jöttek a mérnökök és a tényleg 

világszinvonalú eszközeikkel megtalálták a behasalt kijelölt pontot. 

 



Tovább araszoltunk a Tisza mellett, bár már nem sokáig. A Fehér Tisza és a Fekete Tisza az emlékmű 

környékén folyik össze, a főágnak számító Fekete Tisza forrása pedig valahol Rahó és Kőrösmező 

között van. A völgy egyébként végig gyönyörű. A Tisza széles, köves és alacsony vizű, ahogy néztem, 

túrabakancsban már simán át lehet sétálni rajta. A partja viszont meredek, emiatt rengeteg függőhíd 

ível át fölötte. Rendes, kötéllel kihúzott, szélesen imbolygó deszkahidak. Szívem szerint végig 

nyomtam volna a fényképezőgépet, de rázós buszon, párától foltos ablakon keresztül elvből nem 

fotózok. Kőrösmező különösen hangulatos: kicsit a Bélai Tátra falvaira (Zsgyár) hasonlít, de lágyabb, 

finomabb azoknál. (Ja, hogy ha itt ered a Tisza, akkor miért Kőrös? A kőrisfák miatt.) 

Szerencsére nem maradtunk sokáig nagy folyó nélkül. Áthajtottunk a Tatár-hágón (ugyanúgy ellepték 

a gagyiárusok, mint a Békás szorost), majd a túloldalon rácsatlakoztunk a még nagyon fiatalka Prut 

folyóra. Jaremcse: kifejezetten hangulatos üdülő jelleggű kisváros, olyan Galyatetős. Mindenfelé 

hegyek, erdők, gondolom, túraútvonalakkal, a városban pedig meglepően kellemes infrastruktúra. 

 

Határozottan érezni lehetett, mikor értünk át Bukovinába. Errefelé ugyanis szabad kezet kaptak a 

vándorcigány bádogosok, akik nem voltak restek, még az alvó macskát is bebádogozták, ha nem volt 

éber. Háztetők. Kerítések. Kétszárnyas kapuk. Dísztáblák. Kutakat takaró kis házikók. Mind-mind 

fényesen világító, ezüstös bádogból. Nem mondom, hogy nem volt fura... de messze természetesebb 

hangulatot árasztott, mint Aknaszlatina környékén az a tömérdek szerkezetkész, monumentális 

cigánypalota. Igen, tisztára mint Bánffyhunyad Romániában, csak ott több volt a befejezett példány 

(melyek tetején bádog ragyogott), itt viszont sokkal, de sokkal több volt a palota, de alig volt közülük 

néhány befejezve. (És azok is elég lehangolóak voltak. Ahogy újdonsült szlatinai barátom mondta a 

benzinkútnál, arról lehet megismerni a roma házakat, hogy még az utolsó négyzetcentit is 

lebetonozták az udvaron.) 

 

Nem sokkal ezután történt a tragédia. A túravezető elbóbiskolt, a sofőrök pedig mentek vakon az iGO 

után. Márpedig ennek a szoftvernek még Nyugat-Európában sem szabad feltétlenül mindent elhinni, 

hát még egy olyan országban, ahol simán létezőnek mutat a térkép nem létező utakat. Ugye, a 

szokásos trükk: pár kilométer nyereségért a szoft simán bevezet negyedrangú utakra is. Ezen a 

környéken meg még az elsőrangú utak is alig járhatóak. 

Egy előnye mindenképpen volt a váltásnak: olyan helyeken jártunk, ahol turista ebben az évezredben 

még biztosan nem. Félelmetes falvakat láttunk. Pár négyzetméteres kápolna, alig nagyobb, mint egy 

megtermett kerekeskút. De volt neki négy hagymakupolás tornya. Bebádogozva, naná. Az út szélén 

szabadon legelő lovak, lustán hentergő kutyafalkák. Bearanyozott munkás- és parasztszobrok. Itt még 

megvoltak az eredeti Leninek, csak a főbb utakon cserélték le mindet Sevcsenkóra. A kedvencem egy 

kombináció volt: a háttérben, magas piedesztálon egy szent állott, széttárt kezekkel, előtte, a földön 

bearanyozott partizánok nyomultak vehemensen előre, nem foglalkozva az elhullott bajtársakkal. 

 

Hiába volt lenyűgöző az út, az időnk sajnos nagyon ki volt centizve, így amikor visszakeveredtünk a 

civilizációba, szomorúan vettük tudomásul, hogy a Kutiban lévő haszid zsidó temetőt már nem 

tudjuk megnézni, sőt, Csernovicba is csak igen későn, este tíz felé fogunk megérkezni. 

Mindemellett a falun áthaladtunk. Azt nem írnám, hogy száguldottunk, mert arra maximum 

harckocsi lett volna képes azon az úton. Kuti pici, jellegtelen falu. Senki nem képzelné róla, hogy a 

közelmúltban ez a falu volt pár napig Lengyelország fővárosa. Nem, nem bolondultam meg. A 

falunak ugyanis volt egy meglehetősen nagy előnye: a Cseremos folyó felett egy híd kötötte össze 

Romániával. 1939-ben, amikor a németek lerohanták Lengyelországot, és nagyjából ugyanezt tették a 

szovjetek is a másik irányból, a lengyel kormány ebbe a kis faluba tette át a székhelyét. Akármelyik 

irányból érte is el ellenséges sereg a falut, pillanatok alatt át tudtak menekülni Romániába. Így is 

történt. 

 

Végül csak megérkeztünk Csernovicba. Igaz, sajgó hátsókkal, elmacskásodott lábakkal, de csak 

becsekkoltunk a szállodába. Nem, nem roskadtunk bele a fotelekbe. Egyrészt még a fotelek is túl 



kemények voltak fiziológiailag, másrészt pedig várt minket a város. Rendeltünk vagy öt taxit (egyszer 

élünk), aztán irány a belváros. (Habár nem hangzik túl jól, hogy egy istenhátamögötti, ismeretlen 

ukrán városkában éjjel taxizzunk, de valójában nem volt vészes: a fuvardíj valami iszonyatosan 

alacsony. Kábé négy kilométert mentünk, a ceh 18 hrivnya volt taxinként. 486 forint. Borravaló, az 

nincs. Nem szokás.) A taxik – és a rendőrautók – között meglepően sok volt a Daewo Lanos, de a 

civileknél is akadt bőven. A Ladákat nem érték ugyan utól, de a második helyre esélyesek voltak. 

Visszafelé mi is azzal utaztunk a szállásra és meg is lett a magyarázat: ezek a gépek vidáman 

pattogtak a göröngyökön, suhantak át a tankcsapdákon és ignorálták a kockaköveket. Mintha ide 

tervezték volna őket. 

 

Csernovic egyébként valószínűleg csak nekem ismeretlen városka. Valójában egy 250e fős regionális 

központ, mely valamikor Bukovina központja volt. Úgy, hogy időnként nem is tartozott Bukovinához. 

Ez a szerencsétlen Bukovina ugyanis leginkább egy barbapapához hasonlít. (Megjegyzem, ez errefelé 

teljesen megszokott.) Egyszer így nézett ki, másszor máshogy. Egyszer az egyik ország perzselte fel és 

hódította meg, majd rögtön utána az eredeti hódította vissza. És perzselte fel. Aztán kezdték előlről. 

Időnként megjelent egy-egy újabb ország. Igazából az se tiszta – még ma sem – mi számít 

Bukovinának? A terület egy része Ukrajnához tartozik, egy másik része Romániához, akik jelenleg egy 

jóval nagyobb részt neveznek Bukovinának, mint amekkora az valaha is volt. Bukovina ráadásul a 

románok számára az egykori moldva, egyben vlach (oláh) őshaza is (lásd még Bogdán), így némileg 

érhető a frusztrációjuk, hogy az északi rész jelenleg nem tartozik hozzájuk. (Megjegyzem, nekünk is 

volt ott némi érdekeltségünk, Bukovina területe valamikor Etelközhöz tartozott, legalábbis így 

saccoljuk.) 

Még egy érdekesség: Bukovina és Buchenwald ugyanazt jelenti: bükkös. 

 

Oké, térjünk vissza a régmúltból a közelmúltba. Például nézzünk meg alaposan egy Monarchia 

térképet. Remekül látszik rajta, hogy mind a két Galícia a Monarchiához tartozott – gondolom, ez 

senkit sem lepett meg – viszont ott van Bukovina is a csücsökben, méghozzá egy darabban – igaz, a 

déli része inkább román, az északi pedig inkább ukrán, előrevetítve a mai helyzetet – és ott van 

Csernovic is. Ha nem is vastagon, de még a Monarchiához tartozó város. Ahol nagyjából ebben az 

időben erőteljes fejlődés indult be, kialakítva a város jelenlegi képét. Pontosabban, a jelenlegi kép már 

viseli az orosz medve keze nyomát, de azért még átsejlik a városon a Monarchia hangulata. Ebben az 

időben a városnak durván 30%-a volt zsidó, de aztán a történelem tett róla, hogy ez az érték 

drasztikusan lecsökkenjen. 

 

Természetesen a sötétben mindez nem látszott annyira markánsan. Mondhatni, a medve nyoma 

erősebb volt, mint a Monarchiáé. 

 

Egy kicsit csavarogtunk a városban, majd kerestünk egy éttermet. A kései időpontban már csak egy 

volt nyitva, az, amelyet a kőgazdag német turisták számára tartottak fenn. Még jó, hogy a vezetőnk 

előzetesen arra készített fel minket, hogy a város nagyon olcsó, bátran lehet mindent fogyasztani. Nos, 

ebben az étteremben elég volt ránézni az étlapra és simán visszatértünk a "tányér hasábburgonya, öt 

villával, legyen kedves" tipusú rendelésekhez. Viszont kitettek magukért, az előtérben volt külön 

humidor, az étlap utolsó két oldalán pedig csak szivarok voltak. Ilyet eddig még Magyarországon sem 

láttam. Aztán leszopogattuk a fogpiszkálókat, visszataxiztunk a szállodába és gyors alvás. 

Csütörtökre korai kelés lett betervezve: még reggeli előtt megnézzük a csernovici temetőt, aztán tűz, 

mert messze van még Odessza. 

 

Esetleg felmerülhet valakiben, hogy miért kerültünk ekkorát, miért nem mentünk nyílegyesen 

Odesszába, Transznisztrián keresztül? Ezért:. 

 



Sevcsuk továbbra is a terület függetlenségének megtartása mellett teszi le voksát és 2012-ben 

újból lobbizott a függetlenség, illetve a gazdaság ügyében az orosz vezetésnél, bár nyugati 

megfigyelők szerint ez nem érdeke a tiraszpoli vezetésnek, hiszen az ország fő gazdasági ága a 

csempészet, amely főleg Ukrajnába irányul, így például Ukrajnából származó a Fekete-tengeren 

leszállított húsárut a dnyesztermenti csempész kereskedelem visszaszállítja Ukrajnába 

illegálisan, megkerülve a vám- és egészségügyi vizsgálatokat, s potom áron a ukrán fekete 

piacon értékesítik. Ebben az ágazatban dnyesztermenti és ukrán politikusok is érdekeltek. 

 

Transznisztria nemzetközi elismertetése egyébként úgy tűnik, nem érdeke Tiraspolnak: a 

jelenlegi helyzetben könnyebben űzhető a csempészet; egy, a British Department for 

International Development jelentése szerint Transznisztria valójában egy államnak maszkírozott 

csempész-vállalkozás. 

 

Gyakorlatilag ebbe az országba csak csempészek utaznak. Aki bármilyen más célból érkezik, az 

gyanús, azaz darabokra szedik mindenét a határon és utána sem biztos, hogy beengedik. 

 

 

Ez nem a hosszú alvások túrája volt: hajnal kettő körül feküdtünk, hatkor már kukorékolt a telefon. 

Mivel előző éjszaka 3 órát aludtam, a buszon pedig leginkább csak bóbiskoltam, a szervezetem 

fellázadt: lesz még útközben temető, aztán az egyik olyan, mint a másik, inkább alszok még másfél 

órát. Nej keményebb volt, elment. Jégtömbként jött vissza, de csillogó szemekkel. Nagyon tetszett neki 

a soknemzetiségű temető, gondolom az értő kalauzolás külön dobott az élményen. Utólag már 

sajnáltam, hogy kihagytam, de azzal vigasztaltam magam, hogy legalább rápihentem a hátralévő 

napokra. Az sem mindegy. 

 

Busz. Az ülés vigyorogva fogadott és rögtön belemélyesztette puha karmait a hátamba, az előttem 

lévő ülés pedig tévedhetetlenül nyomta rá magát térdeim fájó pontjaira. Indult az új nap. 

 

Hasonló falvakon autóztunk át, mint tegnap. Ahogy a vezetőnk is mondta, Ukrajnában van egy 

függőleges vonal, attól balra élnek a nacionalisták, jobbra a kommunisták. Immár bőven a 

kommunista oldalon utaztunk, amit még a buszból is észlelhettünk: rengeteg aranyozott szobrot 

láttunk mindenfelé, talán csak Lenin lovasszobor nem volt. Átzötyögtünk Kamenyec Podolszkon is, 

de csak futó pillantást vetettünk a csodálatosan vadregényes városra. Visszafelé úgyis itt alszunk, 

akkor majd jobban megnézzük. (Mint ahogy Csernovicot is, világosban.) 

 

Az első megálló Hotin volt, a híres várával. Elsőre csalódás volt: megálltunk egy parkolóban, majd 

elindultunk egy lejtőn lefelé. Érted? A vár egy domb alján volt, akár rá is ugorhattam volna a tetejére. 

Azért ez nem egy szokványos megoldás. Talán arra játszottak, hogy az ellenség is meglepődik és nem 

tud mit kezdeni a szokatlan felállással? Aztán később kiderült, hogy el vagyok tévedve, de rendesen. 

A parkoló, ahol megálltunk, régen a várhoz tartozott. Meg jó nagy sugárban a környező dombok 

szintén. Őrült nagy vár volt ez valamikor, több védelmi vonallal. Aztán a történelem ezt is szétzilálta, 

a külső falakból csak itt-ott maradt fenn némi rom, melyek alapján elképzelhetjük az egykori 

bástyákat. Viszont a vár magja, az eredeti és ősi vár a mai napig áll a Dnyeszter folyó partján. Hogy 

egy domb alján? Erről rengeteget tudnának mesélni az egykori ostromlók. 

A várat a X. században kezdték építeni, aztán folyamatosan erősítgették. Ha valaha létezett tipikus 

végvár, akkor ez az volt. Abszolút a szélén volt mindegyik birodalomnak. A törökök többször 

ostromolták, volt, hogy nem sikerült, volt, hogy igen. Aztán visszavették tőlük, hol a lengyelek, hol a 

litvánok, hol az oroszok, hol a románok, hol a moldávok, de még magyar érdekeltség is előfordult. 

(Egy helyen azt olvastam, hogy még svédek is támadták, de ezt már nehezen tudom elképzelni.) A vár 



európai hírnevű volt, a pápa is imádkozott érte. A törököt végül 1812-ben sikerült végleg kiverni 

innen, távozáskor ők rombolták le a vár nagy részét. A többit azóta az idő intézte el. Természetesen 

átvonult a váron mind a két világháború, ez se tett túl jót neki, mint ahogy a rengeteg tulajdonosváltás 

sem. 

 

A vár melletti parkolóban volt két érdekes találkozásunk. Az első a kvasz volt. Ez eredetileg 

karamellizált rozsból erjesztett ital, enyhén alkoholos. A városokban lajtos kocsikból árulják, de 

csapolják kocsmákban is. Van egy gyengített változata, ezt palackozva lehet kapni boltokban. Az 

eredeti kvaszra csak ízében hasonlít, gyakorlatilag erjesztés nélkül, élelmiszeripari adalékok 

segítségével készül, szénsavas, alkoholtartalma nincs. Tulajdonképpen ez a helyi kóla, olyannyira, 

hogy Oroszországban a Coca Cola is gyárt kvaszt. A parkolóban mind a két fajtát lehetett kapni, de 

nyulak voltunk, csak a palackozottat próbáltuk ki. Jelentem, finom. Innentől a túra során rendszeresen 

kvaszt cipeltünk magunkkal ásványvíz helyett. A másik találkozás szerencsére nem lett rendszeres, de 

egyszerinek is megdöbbentő volt: benéztünk a klotyiba. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy a 

betonozott padlót csákánnyal áttörték, keletkezett egy tenyérnyi, sarkain repedt lyuk, alatta volt egy 

gödör... és ennyi. Nem sokat költöttek fajanszra. 

 

A vár után nem sokkal megebédeltünk. A borscs mellé kipróbáltunk egy újabb helyi specialitást, a 

varenyikit és a pelmenyit. Gyakorlatilag mindegyik olyan tortellini/ravioli féle tészta, különböző 

töltelékekkel. 

 

Aztán újabb zötykölődés, újabb falvak. Bármennyire igyekeztünk is, de Umanba már sötétben 

érkeztünk. Ez egy nem túl szép, meglehetősen nagy város... de mi nem erre a részére voltunk 

kíváncsiak. Hanem Nachman rabbi sírjára, a zsidók egyik kiemelt szent helyére... és a helyi haszid 

közösségre. 

 

Akkor vágjunk bele: mi is az a haszidizmus? 

 

Tévedés lenne azt hinni, hogy a zsidó vallás egy egységes, monolit szellemi áramlat. Rengeteg 

változata van. Az alapvető csoportosítás az, hogy ortodox, illetve reform. De ezek a kategóriák 

sincsenek kőbe vésve, a haszidizmus anno reformnak indult, ma már keményen ortodox. Csak, hogy 

fogalmunk legyen a nagyságrendekről, csak a haszidizmusnak jelenleg kábé 30 alfaja van. Virágzik a 

kert, rendesen. A XVIII. században kezdte Israel ben Elieser hirdetni a tanait. Őt Baal Shem Tov néven 

jobban ismerhetjük. (Maga a név önmagában már egy cím is, de ebbe most ne menjünk mélyebben 

bele.) Ez az időszak rendkívül kedvezett az új áramlatoknak, de nem mindegyikből lett virág, akadt 

köztük gyom is szép számmal. 

Maga a haszidizmus tulajdonképpen felvilágosító jellegű volt. Addig ugyanis a Tórát csak kevesen 

tanulmányozhatták. Igaz, nekik kellett is, napi 25 órában. Az ún. talmudisták szerint a köznép erre 

nem méltó, elégedjenek meg a rabbik magyarázataival. A vallásosság fokmérője egyértelműen a 

vallásos műveltség volt, ebben a hierarchiában a köznép kevésbé számított műveltnek, kevésbé 

Istennek tetszőnek. Baal Shem Tov ezen fordított. Fiatal kora óta rajongott a természetért, jelentős időt 

töltött el a civilizációtól távol. Itt alakult ki az a meggyőződése, hogy a vallásosság fokmérője nem a 

vallási szövegek mély ismerete, hanem Isten szeretete, az élet örömeinek jámbor megélése. 

Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a hívek ne ismerjék a szent szövegeket, ne járjanak a 

kötelező istentiszteletekre... de Istent nem végtelenül szigorú lényként kell elképzelniük. Egy igazi 

haszid olvassa a Talmudot, jár templomba, de naponta sétál az erdőben és közben, mint a barátjával, 

elbeszélget Istennel. Ha valaminek örül, azt egyből kimutatja, mert ez Istennek kedves. Emellett a 

haszidizmusnak van egy misztikus vonulata is, mely igazából Baal Shem Tov dédunokájánál, 

Nachman rabbinál teljesedett ki: ő emelte be a Talmud mellé egyenrangúként a meglehetősen okkult 

Kabbalát is, új lendületet adva ezzel a haszidizmusnak. Emellett az ő nevéhez fűződik egy csomó 

szemléletbeli változás is. Pusztán csak említés szintjén néhány: a szent tanító szerep (caddik) nem 



öröklés útján nyerhető el, hanem érdemek alapján, azaz bárkiből lehet caddik. Mindemellett a zsidók 

nem a caddikhoz kell, hogy imádkozzanak, hanem közvetlenül az Istenhez. (Ez nagyon durva váltás 

volt, akkoriban a caddikok helyi kiskirályként éltek, udvart tartottak.) Bátorította a híveit, hogy ne 

legyenek fanatikusak, élvezzék az életet, a szentséget elsősorban a hétköznapi tevékenységeikben 

találják meg. Ha túlárad bennük az élet öröme, akkor bátran táncoljanak, énekeljenek, akárhol vannak 

is. 

Ezek miatt a változtatások miatt rendre támadták a rabbit, de állta a sarat. (Ne feledjük el, ekkor még 

elég friss az álmessiás irányzatok hatása, az ortodoxok joggal gyanakodhattak minden elhajlásra.) 

Nachman rabbi az utolsó évét Umanban töltötte, ahol iskolát is alapított. Ez a jeshiva ma is él. Halálos 

ágyán összeállított egy speciális imádságot, majd átadta a híveinek, azzal a használati utasítással, 

hogy aki ezt elimádkozza a sírjánál, annak a túlvilágról megpróbál segíteni a boldogulásában. Nem 

kis mértékben ezért is vált kultikus hellyé a sírja, melyet azóta rengeteg haszid zsidó keresett fel, még 

a kommunizmus éveiben is, amikor ez halálos bűnnek számított. A zsidó temetőt ebben az időben 

megsemmisítették, a rabbi koporsóját a hívek mentették meg és egy panellakásban őrizték. Azóta 

épült egy – meglehetősen szegényes – lepényépület a lakótelepen, itt alakították ki a mauzóleumot és 

az imaszobát. Mindezen szegényes körülmények ellenére a zsidó újévkor (Rosh Hashanah; a Hold 

fázisaitól függ, de általában szeptember) körülbelül 20000 ember keresi fel rendszeresen az épületet. 

 

Nos, ezt a síremléket – és a hozzá kapcsolódó jeshivát – látogattuk meg mi is. Habár este hétkor, már 

sötétben értünk oda, de messziről látszott, hogy jó helyen járunk. Az épület körüli lakótelep tele volt 

jellegzetes haszid öltözékű zsidókkal. (Kaftán, hosszú pajesz.) Hivatalosan nem is mehettünk volna 

be, de amikor megtudták, milyen messziről érkeztünk és mennyire nemzetközi a csoport, végül 

beengedtek. (Ja, nem is mondtam, voltak köztünk hollandok, egy svéd-magyar család és egy Prágába 

települt amerikai művész is.) A beengedést nem úgy kell elképzelni, hogy mindenki mehetett 

mindenhova: a nőket rögtön elkülönítették, ők csak egy ablakon keresztül nézhettek be. Mi először 

egy nagy terembe kerültünk, majd onnan mehettünk be a belső szentélybe, a letakart koporsót is 

tartalmazó imaterembe. 

Bátor voltam, fényképeztem. A koporsó közvetlen közelében álldogáltam, talán neki is támaszkodtam, 

mellettem pedig többen az előírt imát olvasták fel egy papírról. A haszidok éppen csendben voltak, 

illetve gyanakodva méregettek. Én is csak derékból mertem fényképezni, mobiltelefonnal. Korábban, 

amikor a haszidok magukról – és rólunk – teljesen megfeledkezve imádkoztak, még úgy sem. Pedig ez 

volt az igazi attrakció. Az egyikőjük elkezdett valamit felolvasni a Talmudból. A többiek csatlakoztak 

és kórusban mondták utána. Aztán egy másik váltott felolvasásra és innentől őt követték. Közben 

mindenkinek – tehát a fiataloknak és az idős mesterembereknek is – égett a szeme a lelkesedéstől. 

Néhányan spontán énekeltek. Alig győztük kapkodni a fejünket. 

Valamivel korábban jöttem ki a többieknél. Hamarosan megérkeztek a méltatlankodó nők is. Hogy ők 

semmit sem láttak. Aztán elmentek vécére, mert buszos túrán ez is fontos. 

- Te, a férfiklotyiból éneklés hallatszott át – jött vissza az egyik csodálkozva. 

- Tipikus haszid mentalitás. Éppen pisilés közben élvezte az életet, tehát dalra fakadt. Örülj neki, hogy 

nem kezdett el táncolni is. 

 

Visszamásztunk a buszba. Innen még 270 kilométer volt Odessza, de szerencsére már sztrádán. 

(Ukrajna egyetlen sztrádáján, a Moszkva – Kijev – Odessza vonalon.) Az útburkolat itt is csapnivaló 

volt, védőfelszerelés nélkül ezen az úton sem támaszthattuk neki fejünket az ablaküvegnek. (Bezzeg 

Magyarországon ehhez még sztráda sem kellett.) Viszont haladtunk. 

Éjfél körül érkeztünk meg. A vezetőnk intett, hogy mindjárt jön, majd eltűnt. Röpke másfél órára. 

Közben nézegettük az éjszakai életet. Volt. A Gyeribaszovszkaja utcán álldogáltunk, nem messze a 

városi parktól, ez egyben az odesszai éjszakai élet egyik központja is. Szép lányok lovagoltak a 

macskaköves sétálóutcán fel-alá. Mint kiderült, pénzért meg lehetett kapni őket. Mármint a lovakat. 

Lovashintók jöttek, mentek. Közvetlenül mellettünk McDonalds. Ehhez tudni kell, hogy előző este 

azon vicceltünk, hogy hátha találunk reggel a környéken mekdöncit és ez ott, a csernovici éjszakában, 



annyira nonszensz, annyira humorosan tragikus feltételezés volt, hogy dőltünk a röhögéstől. Erre 

most meg itt van. De nem csak ez: világmárkák fényes portáljai, amerre csak néztünk. Köztük 

számtalan luxustermék. Két nap Kárpátalja/Bukovina után olyan bambán pislogtunk, mint aki az 

őserdő mélyéről egyből egy csillogó metropolisz központjába került. 

Teljesen jól is éreztük volna magunkat, ha nem lettünk volna összetörtek, álmosak és ne fáztunk volna 

annyira. Végül megjött a vezető, közölte, hogy jó ukrán szokás szerint a lefoglalt szállások egy részét 

kiadták másoknak, de semmi baj, minden rendeződött. Egyedül nekünk – mármint Nejnek és nekem – 

kellett átköltöznünk egy másik épületbe, illetve minden apartmanban franciaágyak lesznek. Közös 

takaróval. Ehhez azért tudni kell, hogy a 21 ember közül mindösszesen két házaspár volt, azaz ezzel a 

változtatással a többieknek extra intim lehetőségük nyílt az ismerkedésre. Így épül egy jó csapat. 

 

Sorra jártuk az épületeket, az ott lakók sorban leváltak a csapattól. Még hallottuk, amint a férfirészleg 

vonult a kapualjban. 

- Lefeküdjünk ilyen korán? 

- Miért, van valami ötleted? 

- Ki tud erre egy kóser sztriptízt? 

 

Mi maradtunk a legvégére. A vezető határozottan elindult egy sötét kapualjban, majd amikor odabent 

még sötétebb lett, aztán az udvar is elfogyott – a társaság lélegzetével párhuzamosan – hirtelen a fejére 

csapott, hogy ez nem is az az udvar. Boldog sóhajtások. De nem sokáig, mert hamarosan megtaláltuk 

az igazi udvart. Ez se nézett ki jobban sötétben. 

A lépcsőház vasajtója nyitva volt. 

- Ez mindig így is lesz? – kérdeztem a vezetőt. 

- Persze – mosolygott vissza. 

 

Aztán a lépcsőházban mindenki megkapta a lakását, és valami borzasztó gyorsan kikapcsoltuk az 

agyunkat. A kései időpontra való tekintettel kaptunk némi kedvezményt, a másnapi közös reggelit 

áttettük 9.30-ra. 

 

 

Nem volt egy sima éjszaka. Vagy a fáradtságtól, vagy a fűtés hiányától, de hamar elkezdtem fázni, 

ráadásul a takaró is kicsi volt. Végül szorosan összebújtunk Nejjel és ezzel megoldottunk minden 

problémát. Azért egy pillanatra belegondoltam, mit csinálhat hasonló körülmények között a 

közvetlenül mellettünk lakó két sofőr – de aztán gyorsan elhessegettem a fejemből a képet. 

 

Közvetlen az egyik szállásépület mellett egy csillogó bevásárlóközpont volt, annak a hatodik emeletét 

rendezték be kajáldának. Itt reggeliztünk és egyben ez volt a találkozóhely is. 

 

Mára tulajdonképpen túl sok programunk nem akadt: klasszikus turistaséta a belvárosban, a híres 

épületek felkeresése, mindehhez a megszokott idegenvezetés, bőséges információkkal. 

 

Először egy tök jellegtelen sarkon álltunk meg, ahol csak erről a sarokról kaptunk egy negyedórás 

ismertetőt. Azóta már nem tök jellegtelen, legalábbis nekünk nem. Konkrétan a Gyeribaszovszkaja és 

a Riseljevszkaja utcák sarkáról van szó, a sarokról, ahol a helyiek szerint mindig történik valami. 

De először pár szó az utcák neveiről, illetve a mögöttük lévő személyekről. Azaz tulajdonképpen 

Odesszáról. 

 

Ki is ez a Gyeribaszov, illetve angolosan Deribasov? Bármilyen meglepő, a név egy Jose de Ribas nevű 

spanyol-ír származású katonatisztet takar. Ő foglalta el csapataival Hadzsibej és Jeni Dunja erődeit 



1789-ben a törököktől. Oké, és akkor? Nos, ebben az időben Odessza még nem létezett. A város helyén 

ez a két erőd állt, illetve az erődtől nem messze egy moldávok által lakott barakktelep, a Moldovanka. 

Ők voltak az erődök kisegítő személyzete. Katalin cárnő meglátta a pillanatban a lehetőséget és azt 

mondta, hogy ha Nagy Péter kijáratot épített a Balti tengerre (Pétervár), akkor ő meg a Fekete tengerre 

építtet egy nagy várost. A névadás elég zűrös volt, valami görögöset akartak, de a cárnő ragaszkodott 

hozzá, hogy a név nőnemű legyen, aztán ebből sült ki végül az Odessza név. A városalapítással, 

gáláns gesztusként, de Ribas tábornokot bízta meg. Persze ez nem ment egyik napról a másikra: 

Oroszország 1792-ben kapta meg hivatalosan a területet (Novorosszija), 1794-ben alapították meg a 

várost Hadzsibej néven és 1795-ben lett a neve Odessza. 

Gondolom sejthető, hogy a Riseljevszkij név sem echte orosz embert takar. Armand-Emmanuel du 

Plessis volt a fazon becsületes neve, a munkaköre pedig Richelieu hercege. Ő a francia forradalom elől 

menekült Oroszországba és állt be Katalin szolgálatába. 1803 és 1814 között volt a város kormányzója 

és gyakorlatilag neki köszönhető az, ahogy a belváros ma kinéz. (Meg az orosz medve mancsának, de 

ez más téma.) A kormányzó elképzelése volt, hogy a város utcahálózata az akkor nagyon modernnek 

számító sakktábla formáció legyen, széles utakkal. Odessza belvárosát ma is francia stílusúnak tartják, 

nem véletlenül. A város hamarosan virágzásnak indult. Elérte, majd bekebelezte a Moldovankát. 

Gyakorlatilag mindenféle náció telepedett le, köztük különösen sok zsidó. A XIX. századi 

Oroszországban a zsidók nem mozoghattak csak úgy: kizárólag a letelepedési övezetek jöhettek szóba 

lakhelyükként, de azon belül is tovább korlátozták őket mindenféle előírásokkal. Foglalkozást sem 

választhattak maguknak szabadon. Egyedül Odessza volt kivétel, ahol az oroszokkal teljesen egyenlő 

jogokat élveztek. Jöttek is, mint darázs a májkrémre. Ekkortájt lett Odessza a világ harmadik 

legnagyobb zsidó városa (New York és Varsó után), és ebben a korban alakult ki a zsidó 

gengszterromantika is, amelyről Isaac Babel ír az Odesszai Történetek című könyvében. Az aranyélet 

nem tartott sokáig, a városban élő görög közösség úgy döntött, leszámol a konkurrenciával: pogromot 

szítottak a zsidók ellen. A nagy sikerre való tekintettel az előadást később az oroszok többször is 

megismételték: 1821, 1859, 1871, 1881, 1905. Az életben maradt zsidók nagy része elmenekült, aztán 

ugye a holokauszt, a maradék pedig a hetvenes években hagyta el Oroszországot, amikor egy rövid 

időre felnyitották előttük a sorompót. Jelenleg az 1,1 milliós városban körülbelül 60e zsidó él (5%), de 

az ő jelenlétük sem látványos. 

 

A sokszínű, soknemzetiségű város vonzotta a kétes egzisztenciákat. Megfordult itt mindenki a 

pitiáner csalóktól kezdve a csempészeken keresztül egészen a Moldovanka nehézsúlyú gengszteréiig, 

a kitalált szélhámostól (Osztap Bender) a valóságos gengszterkirályig (Miska Japoncsik). Az egyik 

nagyívű, gátlástalan szélhámosról pont a fenti sarkon beszélt el egy történetet a vezetőnk, ezt 

megosztom, mert tetszik. 

 

Nőnemű egyedről van szó, nem is akármilyen szépről. A neve sajnos már nem jut eszembe, úgy 

látszik, tényleg öregszem. Szóval ez a hölgy díszbe vágta magát és elment egyszer egy neves 

ékszerészhez – akinek az üzlete a fenti sarok környékén volt – és bemutatkozott neki, mint a híres 

elmegyógyász felesége. Közölte vele, hogy le szeretné cseréltetni a jelenlegi ékszerkollekcióját, ezért 

megrendelt egy újat. Senki nem fogott gyanút, a hölgy az orvos lakására kérte az ékszereket, 

mondván, hogy a férje majd helyben kifizeti. Csakhogy olyan időpontra kérte, amikor az orvos nem 

tartózkodott otthon, ő viszont behatolt a lakásba. A cuccot maga az ékszerész vitte ki, a nő nyitott 

ajtót, majd bevezette az ékszerészt a szalonba. Eljátszotta, hogy nagyon örül az ékszereknek, mert 

éppen most indul egy bálba, ahol már viselheti is az új kollekciót. Magára aggatott mindent, az 

ékszerészt megnyugtatta, hogy a férje hamarosan hazaérkezik, aztán elment. A városban az volt az 

első dolga, hogy felhívta az elmegyógyászt, akinek úgy mutatkozott be, mint az ékszerész felesége. 

Elmesélte, hogy a férjét újabban fixa ideák gyötrik, és ezek egyre veszélyesebb kitörésekben 

jelentkeznek. Most például az a mániája, hogy eladott egy komplett ékszerkollekciót magának az 

elmegyógyásznak. Ő, mármint a feleség, egy trükkel elcsalogatta a férjét az elmegyógyászhoz, aki 



most ott ül a szalonban. Kéri az orvost, hogy haladéktalanul vegye kezelésbe a férjét és próbálja meg 

kigyógyítani a betegségéből. 

Beletelt némi időbe és bonyodalomba, mire a két férfi tisztázta a helyzetet, de utána még jó ideig az 

ékszerészen röhögött a város. 

Ügyes, nem? 

Volt még több történet is a nőről, de térjünk vissza a városba. Hiszen éppen csak elindultunk. 

 

Nem mentünk sokáig. 

A saroktól kábé 50 méterre van az Operaház, a város egyik markáns épülete. Itt is kaptunk egy sztorit. 

 

Az operaház különösen fontos volt a városnak, így már 1810-ben megépítették. (Figyelünk, nem? 16 

évvel korábban még csak üres puszta volt a területen, nem város.) Szóval az épület állott, de az igazán 

nagy neveket nem tudták megfizetni. Ekkor találta ki 1831-ben Voroncov kormányzó (ő a negyedik 

nagy név a város életében), hogy a kikötő karanténjának bevételét fordítsák az operaház 

működtetésére. Nagyon ravasz húzás volt, ugyanis a város egyik felügyelő orvosa (szóljon, aki jobb 

fordítást tud a medical inspector kifejezésre) egyben tulajdonhányaddal is bírt az operában. Így 

amikor meg akarták dobni a bevételt, akkor az orvos váratlanul járványveszélyt hirdetett ki, ez 

értelemszerűen meghosszabbította a hajók karanténban töltendő idejét, a plusz bevételből pedig meg 

tudták hívni a sztárokat, többek között Liszt Ferencet is. 

 

Ez az operaház 1873-ban leégett. 1887-re építették újra, két bécsi építész – Fellner és Helmer – tervei 

alapján. Az építési költség 1,3 millió akkori rubelbe került. 

Ez az operaház 1925-ben égett le. 

Ehhez képest az újjépített operaház már jól bírta, egyben vészelte át a II. világháborút, ráadásul az 

oroszok sem hagyták lepusztulni: először 1960-ban újították fel, később 2007-ben, immár az ukránok. 

Amikor ott voltunk, teljes pompájában ragyogott. 

 

Innen nagyon nekiindultunk. Körülbelül a dupláját mentük az előző távnak: ez volt már 100 méter is. 

 

Odessza, városháza. Vagy ahogy itt szeretik emlegetni: a Duma. Így már azért sokkal fennköltebbnek 

hangzik. Túl sok látnivaló nincs rajta, neoklasszikus épület, rengeteg oszloppal. A megvilágítása 

színjátszós, szerény véleményem szerint a bugyirózsaszín és a neonsárga nem áll jól neki, a lila 

viszont annál inkább. Előtte egy kisebb tér található, ez egyben a Primorszkij sétány kiindulópontja is. 

Említésre méltó még a téren álló ágyú, ezt a krími háborúban zsákmányolta a város, amikor 

valahogyan elsüllyesztették az angolok Tiger nevű hajóját. (Valójában maguk sem értették hogyan, 

hiszen csúzlinál komolyabb fegyverük nem volt. Plusz a bátorságuk.) Az ágyút ma Puska néven 

becézik, viccesen utalva a közeli Puskin szoborra. (Régebben fűződött hozzá egy hagyomány is. Ha a 

vőlegény kíváncsi volt arra, hogy a menyasszonya erénye rendben van-e, akkor ártatlanul elsétált vele 

az ágyúhoz. Ha a hölgy szűz volt, akkor az ágyú elsült. Hát, izé... remélem, Freud nem ismerte a 

legendát.) 

 

Most szívem szerint azt mondanám, hogy végigsétáltunk a sétányon, de nem haladtunk ekkora 

lépésekkel. A sétány közepén megálltunk megnézni Richelieu szobrát (valami heveny 

elmebetegségből kifolyólag görög filozófusként szoborták meg), illetve vele szemben a Richelieu 

lépcsőt. Fura fintora a sorsnak, hogy ezt a lépcsőt senki nem ismeri ezen a néven, mindenki csak 

Patyomkin lépcsőként emlegeti, egy olyan történelmi esemény után, mely nem is a lépcsőn történt. 

Itt a Prágában élő amerikai srác, Lloyd tartott egy kimerítő előadást a lépcsőről, a híres jelenet 

forgatásáról, magáról a Patyomkin páncélos című filmről, illetve Eizenstein életművéről. 

Az előadás egy komplett esszé volt, részleteket nincs értelme idéznem belőle. Írok inkább magáról a 

lépcsőről. Ugyanaz a Francesco Buffo nevű olasz építész tervezte, aki a városházát is. Mondhatnád, 

nagy ügy, egy lépcsőn igazán nincs is mit megtervezni – de ez óriási tévedés. Buffo ezen a lépcsőn 



bedobott mindent, amit az optikai illúziók órán tanítottak neki. A legfelső lépcsőfok 12,5 méter széles, 

a legalsó pedig 21,7. Emiatt elég rendesen borul a perspektíva. Fentről a lépcső sokkal kisebbnek 

tűnik, egyedül az alján mászkáló emberek méretéből sejthetjük, hogy azért annyira nem picike. 

Lentről viszont pont fordítva látjuk: a lépcső gigantikus, viszont a tetején lévő emberek furán nagyok. 

A lépcsőfokok nem monoton követik egymást, pihenők szakítják meg a sort. Ezeket a pihenőket pont 

úgy tervezte meg az építész, hogy fentről gyakorlatilag csak a pihenők felületét látjuk, lentről viszont 

csak a lépcsőket. Ezzel a trükkel felerősíti a korábban említett hatást: fentről nem csak kicsinek, de 

jelentéktelennek is tűnik a lépcső; lentről viszont nem csak óriásinak, de izgalmasnak is. 

 

A lépcső tetején rengeteg solymász hiéna garázdálkodik, csak óvatosan. Az a trükkjük, hogy gyorsan 

rárakják a solymot a karodra, majd egyből pénzt is kérnek érte. Ha pedig hagyod, hogy 

lefényképezzenek a madárral, akkor elvesztél. Az egyik sofőrünk balek volt, két madarat is hagyott a 

kezeire tenni, majd még le is fényképeztette magát: 400 hrivnyára akarták lenyúlni. (Csak 

emlékeztetlek, hogy a váltószám 27, Ukrajnában pedig a havi átlagkereset durván 2000 hrivnya. A 

havi.) Végül nehéztüzérségi alkudozások után tudta levinni az összeget az egyik solymásszal száz 

hrivnyára, a másikat meg valahogy sikerült otthagynia. 

 

Mentünk tovább a sétányon, egészen a túlsó végéig. Itt áll az impozáns Voroncov palota. Hogy ki 

építette? Úgyse találjátok ki. Francesco Buffo. 

A palota oldalán volt néhány felírat, olyan krikszkraksz arab nyelven. Pusztán heccből megkértük a 

vezetőnket, hogy fordítsa már le. Erre elkezdte olvasni. Majd egy szónál megakadt, megvakarta a fejét, 

aztán elnézést kért, hogy ezt a szót nem ismeri, de az óottomán szókincse még nem tökéletes, viszont 

az értelmét el tudja mondani a mondatnak. A vége pedig egy évszám, de ezzel vigyázzunk, mert 

ebben az időben az ottomán birodalomban még rövid évben számoltak, azaz ahhoz, hogy megkapjuk 

a helyes értéket, a számot még meg kell szorozni ennyimegennyivel. 

Innentől sokkal kevésbé mertük zrikálni a srácot. (Pedig lehet, hogy csak blöffölt.) 

 

Ezután átmentünk egy lakatokkal telizsúfolt hídon (ha sokan mászkálnak rajta, állítólag érezni a híd 

mozgását), majd megnéztük a Sah Palotáját. Az épület eredetileg is keleti stílusban épült, de a neve 

akkor ragadt rá, amikor a XX. század elején a forradalom elől Odesszába menekült perzsa sah ezt az 

épületet kapta szálláshelyül. Utána beültünk egy füstös lyukba kávézni, de amikor kiderült, hogy ételt 

is tartanak, megebédeltünk: borscs meg saláta. 

 

Szobor. Malinovszkij marshall. Azért olyan vidám, mert éppen most bízták meg azzal, hogy alakítsa 

meg a Második Ukrán Frontot, itt, Odesszában. Ennek annyira megörült, hogy a létesítési parancsot 

magára is tetováltatta. (Gyk. ennek a parancsnak a szövege szerepel a szobor talapzatán.) 

 

Sétáltunk visszafelé a városba a Preobrazsenszkaja utcán. (Hogy errefelé képtelenek egy szótagból álló 

utcaneveket kreálni, az őrület.) A Sadovaja utca sarkán álltunk meg egy kicsit. Zokogni. Valamikor itt 

üzemelt a Libman Kávéház, közvetlenül mellette pedig a Russzov-ház. Híres épületek voltak, a 

kávéház valaha szószerint is a város közepe volt. Aztán... fura dolgok történtek velük. Előszöris 

lepusztultak. Ez még nem lenne annyira fura, mondhatni, errefelé megszokott. De ezek tovább 

pusztultak. Úgy értem, Odessza jelenleg is épül, szépül, sorra újítják fel az épületeit, logikus lett volna, 

ha ennek a két ikonikus épületnek is nekiesnek. Csakhogy ezek kiemelt műemléknek számítanak, nem 

lehet ám akárhogy felújítani őket. A jelenlegi tulajdonosa viszont nem így kalkulált, esze ágában sincs 

ennyi pénzt rákölteni az épületekre. Úgy gondolta, hogy eldózerolja a két házat, aztán a város legjobb 

helyén felszabaduló telken majd épít valami modern épületet. A város vezetőségét ez nem is zavarta 

volna, magát a várost viszont igen: az emberek az utcára vonultak, tüntettek a múltjuk megőrzéséért, 

így a városi vezetőség lépéskényszerbe került és megtiltotta a bontást. Patthelyzet: a tulajdonos 

felújítani nem akart, a város meg elzárkózott a bontástól. Odesszában vagyunk, itt bármikor 

megtörténhet bármi, egy szerencsétlen véletlen folytán egymás után kétszer is kigyulladt és leégett a 



Russzov-ház. A tulajdonos sajnálkozott ugyan, de aztán nekiállt eltakarítani a romokat. Hogy most 

már mindenki beláthatja, ide új épület kell. Nem látták be: újabb tüntetés, újabb bekeményítés. A 

tulajdonos stratégiát váltott: ha nem megy gyorsan, akkor menni fog lassan. A látszat kedvéért 

beállványozta ugyan a Russzov-házat, de egyébként nem történik semmi: türelmesen várja, mikor dől 

össze a két ház magától. 

A lakók persze megtesznek mindent, vegyük észre a celluxszal betekert kandelábert. 

Az utcasarkon vártuk, hogy zöldre váltson a lámpa, amikor egy asszony odajött hozzánk. 

- Turistacsoport? – kérdezte. 

Volt már annyi tapasztalatunk, hogy gyanús egyénekkel nem ismerkedünk, mindenki úgy csinált, 

mintha a nő nem is létezne. A szerencsétlen ment embertől emberig, próbált valamit nagyon 

elmondani, de nem igazán kapott rá lehetőséget. Aztán egyszer csak átjött nekem az üzenet, én pedig 

nem győztem a csoport után szaladni. A nő ugyanis a Libman kávéház épületében lakott és 

felajánlotta, hogy bevezet minket a romok közé. 

Torokszorító élmény volt. A nő elmesélte, hogy ők, pontosabban szüleik, egykori kávéházi 

alkalmazottak voltak, így kaphattak lakást az épületben. Habár az egész már egy romhalmaz, de ők 

kitartanak: ma is itt élnek, vállalva az ezzel járó veszélyeket. Emellett harcolnak is: minden erre járó 

turistacsoportot igyekszenek berángatni, nézzenek széjjel, fényképezzenek csak, amennyit tudnak, 

vigyék hírét a világba, micsoda égbekiáltó disznóság zajlik itt, Odessza közepén. 

Huh. Többet nem tudok írni élményről. Tessék megnézni a fényképeket az albumban. 

 

Ekkor már csak az ortodox katedrális megtekintése volt hátra a kötött programból. Magát az épületet 

1794-ben kezdték építeni, gyakorlatilag a város első épületeként. 1808-ban adták át. Ez az épület 

kivételesen nem égett le... a szovjetek dózerolták el 1936-ban. Lakótelepet, kultúrházat, Lenin szobrot 

vagy valami hasonló marhaságot akartak építeni a helyére, de aztán meggondolták magukat. Jó lesz 

ez parknak is. 1999-ben kezdtek bele a katedrális újjáépítésébe, 2003-ban szentelték fel. Kívülről az 

épület a megszólalásig úgy néz ki, mint az eredeti, belülről viszont már látszik az új hullám: a 

falfelületek vakító fehérre meszeltek, a festmények inkább csak jelzés értékűek. Egyedül az 

ikonosztázt dolgozták ki aprólékosan. 

 

Hazafelé még beugrottunk megnézni egy passzázst, felfedeztük a lvovi csokik mintaboltját, aztán egy 

kis pihenő a lakásban. Jól elhúzódott a séta: eredetileg úgy terveztük, hogy kora délután már otthon 

leszünk, aztán mindenkinek szabadfoglalkozás. Így viszont a kötetlen program belecsúszott az estébe. 

Félóra ücsörgés, kinéztem egy rövid sétát a ma bejárt városrésszel ellentétes oldalon, majd 

nekiindultunk. Tekintve, hogy én magamtól nem ismertem annyira a várost, ez a séta pont ellenkezője 

lett a napközbeninek: sokat gyalogoltunk, keveset beszéltünk. 

Viszont megtaláltuk a lopott cédék piacát. Egy meglehetősen nagy – olyan veszprémi piac méretű – 

telep, négy sorban tele bódékkal, és mindegyik bódéban mp3 cédéket, feltört játékokat, másolt 

dévédéket árultak. Ja nem, volt egy Apple Store is. 

A séta végén úgy döntöttünk, hogy bejárjuk a délelőtti útvonalat is, hogyan néz ki sötétben. Jól. 

 

Aztán jött az éjszakai rémálom. 22.07-kor értünk vissza a lépcsőházunk elé. A vasajtó, amelyről azt az 

információt kaptuk korábban, hogy állandóan nyitva lesz, be volt zárva. 

 

- Nocsak – vigyorogtam – Egy rejtvény. Egy kihívás. 

 

Nej helyből nem volt ennyire optimista. 

 

A mobiltelefon fényénél megvizsgáltam az ajtó környékét. (Világítás? Ne hülyéskedj. Tök sötét volt az 

udvar.) Zár, lakat nem látszott az ajtón, tehát a lakáskulcsunk felejtős. Emellett volt egy kaputelefon, 

de annyira ócskavas, hogy ezt utoljára valószínűleg Noé használta, amikor felszólt az Úrnak, hogy 

elég már a vízből, zárja el a csapot. Szvsz ez is felejtős. Majd volt mellette még egy borzalmasan ütött-



kopott, feketére festett, de már erősen elkopott, gyufásdoboz méretű vasdarab. Nézegettem, de a 

rögzítőcsavarokon kívül nem volt rajta semmi nyílás. 

Ebből bizony rigli lesz, odabentre felcsavarozva. Azaz kívülről hiába is próbálkoznék, a megoldás az 

lesz, hogy odabent ráveszek valakit, nyissa ki az ajtót. Oké. Telefonos segítség. Hívtam a vezetőnket. 

Nem vette fel. Fejvakarás. Szerencsére alapos ember vagyok, a túra előtti levelezésből még indulás 

előtt kiszedtem a társak telefonszámát. Sorban felhívtam az összes embert, aki abban a lépcsőházban 

lakott. Senki nem vette fel a telefont. Kezdett izgalmas lenni a helyzet. Mivel még ennél is alaposabb 

ember vagyok, az elején kigyűjtöttem a túra összes szállásadójának telefonszámát is, így felhívtam azt 

az ukrán nőt, aki meg volt adva kontaktként. Nem vette fel. Gyorsan körbenéztem, Kafka nem 

vigyorog-e valahol az udvarban. 

 

- Menjünk el a főépülethez – vontam meg a vállamat – Hátha ott van recepció. 

 

Főépületnek azt neveztük, ahol a csoport legnagyobb része kapott szállást. Ez az épület közvetlenül a 

Gyeribaszovszkajára nézett és teljesen fel volt újítva, kívül-belül. De recepció itt sem volt. Hirtelen 

ötlettel elkezdtem sorra hívogatni azokat, akik egy épületben voltak a vezetőnkkel. Senki nem vette fel 

a telefonját. Oké. Próbáljuk ki a másik mobilról. Hívtam a vezetőt, de nem vette fel. 

 

- Menjünk vissza a kapuhoz – dörmögtem – Hátha kitalálok valamit. 

 

Habár teljesen irrevelánsnak tűnt az adott helyzetben, de elkezdtem húzogatni a kulcsunkat a fekete 

doboz előtt. Hátha mágneses a kulcs, a doboz meg érzékelő. Ez se használt. Oké. Ennyit a barátságos 

módszerekről. Beugrott, hogy a többiek a lépcsőházban a 24-es lakásban laknak. Egész véletlenül a 

kaputelefonon még megmaradt a 24-es szám. Nyomtam, mint süket a csengőt. Sokáig. Sokszor. 

Semmi. 

Arra jött egy srác, megkérdeztem, tudja-e, hogyan lehet bejutni? Nem tudta, másik lépcsőházban 

lakott. 

Ekkor elkezdtem sorban végignyomkodni az összes gombot a kapucsengőn. Legnagyobb 

meglepetésemre volt három olyan gomb, melyeknél halványan, de lehetett kint hallani, hogy valami 

cseng odabent. Ez volt az első jelzés arról, hogy ez az ócskaság működik. Újult erővel vetettem rá 

magamat, különösen a 24-es számot nyomogattam sokszor. Semmi. Ritka türelmes emberek lakhatnak 

a házban. Én ekkora csengőária után már biztosan kimentem volna pofánvágni a zajongót, Végül 

kigyulladt a lámpa az egyik földszinti lakásban. Gyorsan odamentem az ablakhoz, gondoltam, 

bekopogok. Szúnyogháló volt rajta, kábé öt centivel az üveg előtt. Elkezdtem dörömbölni az 

ablakkereten. Nem történt semmi. 

 

Zavartan néztünk egymásra Nejjel. 

- Egészen kellemes az éjszaka – jegyezte meg – Végülis elüldögélhetünk a városi parkban is reggelig. 

- Nehogymár egy ilyen vacak ajtó győzzön az intellektus fölött – húztam fel magamat. Újból 

végigzongoráztam néhány telefonszámot. Semmi. 

 

- Hát, ha máshogy nem megy, akkor vaduljunk – gondoltam, és a páncélozott túrabakancsommal 

belerúgtam egy hatalmasat a vasajtóba. Mintha egy bomba robbant volna az udvaron. A bent parkoló 

Zsiguliban beindult a riasztó. Nej falfehéren tántorodott neki a falnak. Valószínűleg nem sűrűn 

szokott egy töksötét, velejéig lepusztult ukrán belső udvarban éjjel tizenegykor vasajtókat rugdosni, 

autóriasztókat beindítani. 

 

- Te hülye, ezt ne csináld – nyögte ki végül – Nem akarom az éjszakát egy rendőrségi fogdában tölteni. 

 

Nem volt kedvem elmagyarázni neki, hogy ebben a szituációban ez fenyeget minket a legkevésbé. 

Olyan helyen voltunk, ahová a rendőröket egészen biztosan nem hívják ki. Maximum lejönnek, hogy 



jól elverjenek. És mivel ők nem beszélnek angolul, én meg ukránul nem, így viszonylag kicsi az esélye 

a diplomáciai megoldásnak. 

Viszont, teljesen meglepő módon, nem történt semmi. Még csak egy ablakon sem néztek ki. Ezek 

borzasztóan toleráns emberek. 

Belerúgtam még egyet az ajtóba. Erre a földszinti lakásban kialudt a villany. Viszont ha kialudt, akkor 

valaki van bent – vontam le a következtetést, és vadul dörömbölni kezdtem az ablakkereten. És végre 

megtörtént a csoda: kinyílt az ablak és egy huszonéves hapi nézett ki rajta. 

- Please, open the door! – próbálkoztam olyan udvariasan, amennyire csak a bennem buzgó 

adrenalintól tudtam. 

A hapi nézett egy ideig, majd bólintott. Kijött és kinyitotta az ajtót. 

- Very, very sorry – kértem elnézést – But somebody closed the door. 

Megint csak bólintott. 

Felmentünk a negyedikre. Ledobtam a farmerdzsekimet az ágyra és töltöttem magamnak sztogramm 

vodkát. 

Ekkor hívott vissza a vezetőnk. 

- Bocs, most látom, hogy kerestél. Van valami baj? 

Lenyeltem a vodkát. 

- Nem, már nincs. 

- Miért, volt? 

- Igen. 55 percen keresztül próbáltunk bejutni a külső kapun. 

Aztán elmeséltem, hogyan sikerült. 

- Jézusom – kommentálta – Jézusom. 

- Aha. Mit tudunk csinálni, hogy holnap ne kelljen ugyanezt eljátszanom? 

- A kulcstartódon kell lennie egy mágnesnek. Azt kell hozzáérinteni a fekete dobozhoz. 

 

Hoppá. Én. A műszaki zseni. 

 

- Nem mondod? 

- De. Nem mondtam volna tegnap éjjel? 

- Hát, nem. Azt mondtad, hogy ez az ajtó sosem lesz zárva. 

- Óh, ne haragudj. Nagyon restellem magamat. Hosszú volt a tegnapi nap, nagyon. 

- Semmi probléma. Az a lényeg, hogy most már tudjuk. És hogy még élek. 

- Tényleg szégyellem magam. 

- Nem kell. Viszont jut eszembe, az éjszaka kaptál egy csomó hívást különböző telefonokról. Ne 

foglalkozz vele, mind én voltam. 

- Csomó hívást?? Csak ez az egy volt. 

 

Elbúcsúztunk. Mivel még nem vetkőztünk nagyon neki, lementünk Nejjel a kapuhoz, kipróbálni a 

mágnest. Én kimentem, ő bent maradt. A fekete doboz nem reagált semmire, a kulcstartó valószínűleg 

csak egy műanyag vacak volt, mágnes nélkül. Visszakönyörögtem magamat, aztán felsétáltunk. Újabb 

sztogramm. Kiálltam az erkélyre egy szivarral. Ekkor hallottam meg a lányok hangját a lépcsőházból. 

- Aha, most értek haza – konstatáltam – Akkor nyomhattam volna a kapucsengőjüket még egy ideig. 

Viszont simán bejutottak, azaz ők már ismerték a trükköt. 

Közben persze tudat alatt a telefonbeszélgetésünk utolsó szavai motoszkáltak a fejemben. Csak egy 

hívás? Az meg hogyan lehet? Hacsak nem... 

- Ne lepődj meg, hívni foglak – szóltam be Nejnek. 

Tárcsáztam. Az én telefonom szerint kicsengett. Az ő telefonján nem történt semmi. Tárcsáztam a 

másik mobiltelefonomat. Ugyanez. Telefon kikapcs, bekapcs. Ugyanez. Nagyon nem értettem. Ha le 

lenne tiltva a híváskezdeményezés erről a telefonról, akkor nem azt hallanám, hogy kicseng a 

túloldalon. Napközben kerestek rajta otthonról, kaptam/küldtem sms-t, a telefonnak működnie 

kellene. Mégsem működik. Miközben felém úgy viselkedik, mintha működne. Viszont ez 



megmagyarázza az egyik rejtélyt: amikor azt hittem, hogy végigcsörgettem a fél világot, akkor 

tulajdonképpen senkinek a telefonja nem csörgött ki. Egy, azaz egyetlen telefonhívás volt csak sikeres, 

melyet a másik telefonomról kezdeményeztem. Ez alapján hívott vissza a vezetőnk. 

 

Hülye egy éjszaka volt. Sztogramm, aztán alvás. 

 

 

Minden igazi városnak van egy olyan része, amelyről a bédekkerek pusztán annyit írnak a lelkes 

turisták számára, hogy oda, ha lehetséges, még csak véletlenül se látogassunk el. 

 

Ma egész nap ebben a városrészben csavarogtunk. 

 

A reggelinél megnéztem a lányok kulcstartóját, azon tényleg volt egy fityegő, a végén mágnessel. Hja, 

így könnyű. 

 

A derekam, a hátam és a térdeim jó ismerősként üdvözölték a buszt. De nem válogathattunk, túl nagy 

lett volna a terület a gyalogos bejárásra. (Mindemellett nem lehetetlen, de 19 különböző edzettségű 

emberrel azért necces.) 

 

A Moldovankáról már írtam, hogy öregebb, mint maga a város. Ennek ellenére ne úgy képzeljük el, 

mint egy óvárost. A valamikori moldáv telepnek nyoma sincs, ráadásul ez régebben külvárosnak 

számított, azaz a várostervezők sem tolongtak, hogy itt valósítsák meg extravagáns ötleteiket. A város 

úgy gondolta, hogy ez egy munkáskerület lesz, bátorították a kis és közepes gyárak idetelepülését és 

persze itt éltek a munkásaik is. Tipikus jellegzetesség az utcafrontról nyíló tömérdek hosszú udvar, 

melyek önmagukban is egy különálló világot alkotnak a kerületen belül. 

 

De ettől a Moldovankának még nem lenne rossz híre. Sokban hozzájárult a zsidó gengsztervilág is. 

Persze itt ne gondoljunk Buickban furikázó, gépfegyverrel lövöldöző, keménykalapos gengszterekre. 

Hogy akkor mire gondoljunk? Isaak Babel nagyon jól leírja ezt a világot a már korábban is említett 

Odesszai Történetek című könyvében. Olykor kemény, olykor lágy világ ez. A Király – Benya Krik – 

elegáns, udvarias, mondhatni stílusa van. A szegényeket nem bántja, a gazdagoktól elszedi ugyan a 

pénzt, de az emberi méltóságukat tiszteletben tartja. Az elrabolt pénzt nem kuporgatják, hanem 

rögtön felélik – hiszen a pénzt nem lehet átvinni a túlvilágra. Habár a Benya az kitalált név, de a 

figurának élő modellje volt, Mojse-Jakov Vinnickij, becenevén Miska Japoncsik. Mint ahogy a 

történeteknek is megvolt a valóságos alapjuk, és a helyszínek is léteztek. 

 

Ezeket kerestük fel ma. 

 

Közvetlenül a kórháznál parkoltunk le, a Moldovanka szélén. Semmi különös: a kórház egy nagy 

telep, tele nem túl magas épületekkel. Mint bármelyik öregebb magyar kórház. Besétáltunk, 

igyekeztünk beszívni egy kis hangulatot – lehetőleg baci nélkül – aztán kijöttünk. Láttam bent egy 

érdekes növényekből álló telepet: a törzsük ugyanolyan tagolt volt, mint a nádaké, de az anyaga 

kemény volt, mint mondjuk a bükk törzse. 

 

Innen Miska Japoncsik házához mentünk. Ezt különösen azért is tudom ajánlani mindenkinek, mert 

ez az a ház, melyet már csak idegenforgalmi szempontból is, de igyekeznek az eredeti állapotában 

fenntartani. Konkrétan, itt még él a galambketrec (máshol már nem nagyon) és itt nem néznek 

marslakóként a turistákra. Tudják, miért jöttek. 

 



A következő célpont Froim Gracs háza volt. Ő lett Benya apósa, bár ez a házasság erősen üzletinek 

tűnt. (Az öreg Gracs volt Benya előtt a betörők egyik vezére.) Ez az épület már kevésbé volt 

romantikus, de ezen a téren Odesszában nagy a verseny. 

 

Ja, hogy honnan lehet beszerezni ezt a könyvet? Én is gondban voltam. Azt tudtam, hogy nekem 

papíron nincs meg. Átnéztem a közel ötvenezres elektronikus állományomat, ott sem volt. Ismerek 

olyan embert, aki látott már valakit, akinek van torrentszerver hozzáférése, rákerestettem, ott már volt 

Babel könyv, de csak a Lovashadsereg. – Hát, ennyi – törődtem bele, és nem olvastam el az utazás 

előtt. Aztán amikor hazaértünk, akkor szólt Nej, hogy a könyv fent van a MEK-en. Epic fail. 

 

A híres házak felkeresése mellett csavarogtunk csak úgy is a negyedben, tényleg megéri. Nem az a 

belvárosi hangulat, de a belső udvarokba érdemes bemászni, megkapóak tudnak lenni. 

 

Egy időre kiszálltunk a Moldavanka óvárosából, átugrottunk a Privozra. Ez a piac. Mondom: A Piac. 

Hatalmas. 

Valamikor itt egy olyan piac állt, ahol lovaskocsikról árultak, később megépült egy fedett 

gyümölcspiac, aztán már nem volt megállás. Jelenleg létezik egy Új Privoz és egy régi. Az új biztosan 

sterilebb, higiénikusabb, sőt, jobban védett is, mert amikor fényképezni akartam, a biztonsági őr 

elrakatta a gépet... de hangulata igazából a régi piacnak van. Mondjuk, bármelyiket is járjuk be, attól 

nem kell félnünk, hogy valamit esetleg nem tudunk venni. (Az már neccesebb, hogy megtaláljuk-e.) 

Pusztán csak felsorolás: az új, modern piacon külön épülete van a halaknak, külön a húsoknak és 

külön a sajtoknak. Biztosan van több épület is, de csak ezekbe néztünk be. A régi piac ennél 

kaotikusabb. Itt is külön épülete van a húsoknak, külön a vajaknak(!), de erre a piacra főleg a nyitott 

falú pavilonok, a kirakodós árusok a jellemzőek. A pavilonok pedig simán akkorák, mint egy 

futballpálya – és nem csak egy van belőlük. 

Erre az egészre kaptunk félóra szabadrablást, amit én nehezményeztem, így lett 45 perc belőle, de 

ebbe már bele kellett illeszteni az ebédet is. Borzasztóan kevés. Egy csomó piacon éppen csak 

átrohantunk. Nemhogy a kofákat nem tudtuk megfigyelni, de az áruikat sem. Véletlenszerűen 

vettünk ezt-azt: egy kisebb zacskó szárított pért; egy masni füstölt sajtot. Az ebéd egy burekszerű 

valami volt, de ezt is rohanás közben ettük meg. Volt egy lángosos nénike, aki egész egyszerűen nem 

volt hajlandó kiszolgálni minket. A teljes piacot így sem tudtuk bejárni, valahol a sajtpiac és a 

virágpiac környékén fordultunk vissza. Pedig ha továbbmegyünk, biztos, hogy még rabszolgapiacot is 

találtunk volna valamelyik elfeledett, eldugott zugban. 

 

Újabb buszozás. Hangok a mögöttünk lévő, azaz utolsó sorból. 

- Már megint itt van a légy! 

- Üssük már le! 

- Ne már. Ez a légy velünk van az utazás kezdete óta. Ez már a mi legyünk! 

- Nem érdekel! Üssük le! 

- Hogy gondoljátok? Szombaton? – jött a mindent röhögésbe fojtó kérdés előlről. 

 

A délutáni program a Moldovanka újabb, egyben bohémabb negyede volt. Errefelé működtek például 

a fürdők (banja).  

 

A házakban ekkoriban nem voltak fürdőszobák. Ez így volt megszokott, a századforduló 

környékén épült Wekerle-telep lakásaiba sem terveztek eredetileg vizes blokkot.  

 

Márpedig ahol fürdők vannak, ott közel vannak a más jellegű szórakozások is. Ma már vége a 

gengszter időknek, a mondén élet maximum ábrándozás errefelé. A Moldovanka mindig is a 

szegények kerülete volt. El tudod képzelni, hogy jelenleg nincs a kerületben kocsma? Kereslet ugyanis 

volna rá, de fizetőképes kereslet, az már nem. 



 

Olyan régen volt már művelődés az írásban, épp ideje beszélni pár szót Ilja Ilfről és Jevgenyij 

Petrovról. Mindketten odesszai születésűek, Jevgenyij Petrov – akiről valószínűleg kevesen tudják, 

hogy Katajev édestestvére volt – egy időben az odesszai rendőrségen dolgozott, mint nyomozó, de ez 

nem tetszett neki. Innen költözött fel Moszkvába, ahol a bátyja ekkor már hivatásos író. Ilja Fajcilberg 

zsidóként unta meg Odesszát, szintén Moszkvába költözött. Mindhárman a Gudok nevezetű lapnál 

kaptak állást, mely lap a vasutas szakszervezet lapja. Petrov, Ilf és Katajev mellett itt dolgozott még 

Bulgakov is. Nem rossz egy üzemi újságtól, nem? Katajev javasolta a két fiatalnak, hogy írjanak közös 

könyvet, ötletként rögtön fel is vázolta a tizenkét szék történetét. Írás közben a két szerző 

magánemberként is összebarátkozott. A Tizenkét Szék egyből világsiker lett. Azt tervezték, hogy 

Osztap Bender kalandjairól trilógiát írnak, de ebből csak az Aranyborjú készült el, a harmadik kötet 

már nem. Ilf 1937-ben tüdőbajban halt meg fiatalon, Petrov haditudósítóként 1940-ben a fronton. 

Ja, hogy mi is az apropó, ami alapján éppen most rángattam elő őket? Nos, Petrov határozottan 

kedvelte a Moldovanka bohém részét, rengeteget csavargott errefelé. 

 

Osztap Bendernek egyébként kultusza van a városban: láttunk egy kidekorált buszt a belvárosban: a 

bal oldalán a Nagy Kombinátor álldogál, a jobb oldalán pedig ha jól sejtem, Ippolit Matvejevics. De mi 

is Osztapos hűtőmágnest hoztunk haza. (Egyet fizet, kettőt kap: az előtérben Osztap Bender, a 

háttérben az Operaház.) 

 

Innen sétáltunk egy jót. (Végre. Jó dolog a busz, de van, amikor már túl sok.) Felkerestük a luteránus 

templomot, egy főleg németek által lakott városrészben. Bementünk... és rögtön lementem hídba. 

Minimalista, persze, ma már ez a menő... de az oltár, ebben az egyszerűségében is akkorát ütött, mint 

Tyson. A grafika, mögötte a falon, az egész kompozíció, egyszerűen zseniális. Aztán ugyanettől az 

alkotótól a freskó. Szintén lenyűgöző. Sajnos éppen akkor érkezett meg egy teherautórakománnyi 

német turista, benyüzsögték a templomot. Mi meg kinyüzsögtünk. 

 

Rövid buszozás, rövid séta. Megnéztük egy század eleji újság szerkesztőségét (a név már megint nem 

jut eszembe), melyet később a Cseka nyúlt le magának. Mármint az épületet, nem az újságot. Aztán 

ahogy beindult az üzlet, kinőtték, ekkor épült innen nem messze a helyi KGB központ. (Vicces módon 

a Zsidó utcában.) A szerkesztőségi épülettel szemben van Odessza legmenőbb retro karaoke bárja. Ne 

akard megtudni, miket énekelnek odabent. 

Aztán egy bár. A portálján egy meglehetősen népszerű énekes/színész, Utyoszov vigyorog. Aztán ő 

üldögél egy fényképen Nej mellett is a városi parkban, csak közben megöregedett. Mármint az énekes. 

 

Közvetlenül a KGB székházzal átellenben beosontunk egy újabb hangulatos belső udvarba. Ennek is 

megvan a maga történelme: itt lakott Trockij, amíg Odesszában élt. Tréfás gesztus a sorstól, hogy a 

család, aki most a házban lakik, kiszögellt egy ormótlan keresztet az erkélyre. Ennyi erővel 

jégcsákányt is kirakhattak volna. 

 

És ha már történelem, akkor még egy emlékmű, innen nem messze. Zsabotinszki háza, rajta egy 

megemlékező dombormű. Igazából most magamat kellene moderálnom, hiszen tényleg nem akarom, 

hogy ez a blog politikai/etnikai csatározások színhelye legyen. Maradjunk annyiban, hogy én a XX. 

század egyik tragikus lépésének tartom a harcos cionizmus azon diadalát, miszerint a zsidók 

erőszakkal létrehozták Palesztínában Izrael államot. Nem vagyok vele egyedül, anno a zsidók részéről 

sem volt egyértelmű a szándék, és most nem feltétlenül a kisebbségi helyzetet és a beolvadási 

folyamatot pártolókra gondolok, hanem mondjuk az ITO-ra (Jewish Territorialist Organisation), akik 

támogatták az új állam létrehozását, de Palesztínát túl zűrösnek találták. Mint ahogy az is lett: itt jött 

létre jelen történelmünk egyik háborús gócpontja, talán a legveszélyesebb az egész világra nézve, 

hiszen mindkét fél mély, vallásos elhivatottságból kifolyólag nem enged, a bosszúspirál pedig egyre 

gyorsabban pörög. 



Hangsúlyozom, ez a személyes véleményem és félve is írom le, hiszen ez egy darázsfészek, melybe 

egy külső, nem érintett szereplő jobb, ha nem nyúl bele. Viszont le kellett írnom, ugyanis 

Zsabotinszki, akinek éppen a háza előtt álldogáltunk, egyike, ha nem a legfontosabb személyisége volt 

a harcos cionistáknak. Krisztina – a kor és a zsidóság nagy ismerője – tartott egy részletes előadást, 

megvilágítva mind Zsabotinszki életét (írónak/újságírónak sem volt utolsó, emellett született 

nyelvzseni és nyelvész volt), mind megosztó munkásságát, mind a XX. század zsidó történelmének 

azokat az elemeit, melyek Izrael állam létrehozásához vezettek. 

 

Innen a Brodszki zsinagógához vezetett az utunk. 1863-ban épült, ez volt Oroszországban az első 

reform zsinagóga. A II. világháború után az Állami Archívum költözött bele, formálisan most is az 

övék az épület, de gyakorlatilag senki nem foglalkozik vele. Egy fiatal reform zsidó szervezet próbálja 

visszaszerezni, de kétséges, hogy megkapják-e, illetve ha megkapják, mit csinálnak az erősen 

lepusztult, már-már életveszélyes épülettel. 

 

Vissza a szállásra, másfél óra pihenő. Úgy terveztük, hogy utána elmegyünk egy étterembe, ahol 

original odesszai kocsmanótákat játszanak. A pihenőt a lehető legjobban használtam ki: kiültem az 

erkélyen az ablak peremére egy üveg vodkával és egy 75 perces szivarral. 

Kellemesen langyos, enyhe szél cirógatta átellenben a kiakasztott ruhákat. Nem volt semmi dolgom. 

Nem kellett kapkodnom. Tégláról téglára átvizsgáltam a bérház belső udvarát. Annyira lepusztult, 

annyira rongyosan cafrangos volt, hogy ez már szép. Romantika a szemétdombon. A bomlás virágai. 

Mindez négy emelet mélységben. A tető fölött két torony piszkálta az eget: a székesegyház tornyai. És 

extra ajándékként a városi parkban beindult egy szabadtéri koncert: egy férfi és egy nő odesszai 

kocsmadalokat énekelt. Pont a megfelelő hangerővel szivárogtak be a dallamok a bérház belső 

udvarára. Ültem és élveztem a zent. A speciális, odesszai zent, a magát az utolsó erejével összetartó 

bérházban. 

 

Ehhez képest a kocsma lófütty volt. Ezzel nem a zenekart akarom leszólni, néhányan előrementek a 

barlangszerű teremben, ők el voltak ájulva a zenészektől és a zenétől. Ahol viszont ültünk, oda csak a 

dobbanások hallatszottak ki. A kaja közepesalá, a sör pedig maximum fogmosóvíznek való 10-es 

Gambrinus volt, 900 forintért. Nem is nagyon fogyott. Utálom az ilyet. Nagyrészt egy BL meccset 

néztem a plazmatévén. Szívem szerint már korábban hazamentem volna, de a külső kulcs miatt össze 

voltunk kötve a lányokkal, meg kellett várnunk, amíg ők is összeszedelőzködtek. 

 

 

Eddig megnéztük a turista belvárost, aztán az egyáltalán nem turista Moldovankát. Ma csak úgy 

összevissza csavarogtunk: zsidó múzeum, temető, bolhapiac. 

 

Igen, busz. Szerencsére csak rövid ideig. A múzeumnál kezdtünk. Lélekben felkészültem egy 

hatalmas és gazdag múzeumra. Oké, hogy mostanra a zsidóság 5%-ra zsugorodott, de Odessza 

fénykorában 40%-on álltak. Jelentős meghatározói voltak a város történelmének. A zsidó múzeum 

simán lehetett volna egy várostörténeti múzeum is. Hiszen a múzeum egyik, ha nem a legfontosabb 

dolga az, hogy emlékeztessen a múltra – márpedig a múlt a 40%. 

Ehelyett a múzeum egy polgári lakásban volt. Négy szoba, konyha, kamra, klotyi. A múzeum 

egyszemélyi örökmozgója kalauzolt minket végig, és amikor a végén megkérdeztük, mi az 

elképzelésük a múzeum jövőjéről, annyit mondott, hogy a maximális tervük az, hogy megszerzik a 

fölöttük lévő lakást. De leginkább ez is csak egy elérhetetlen vágyálom, közel sincs ennyi pénzük. Igen 

durva kontraszt volt a valóság és az elképzelés között. 

Persze mint mindennek, ennek is oka volt. A vezetés közben megtudtuk, hogy Odesszának tényleg 

volt egy akkora zsidó tematikájú gyűjteménye, amilyenre én előzetesen számítottam. Csak éppen ez 



az egész anyag – közel 200000 katalogizált kiállítási darab – a hetvenes években szőrén-szálán eltűnt. 

A szovjet rendszer nem akarta, hogy a város emlékezzen a zsidó múltjára. 

A jelenlegi gyűjtemény leginkább fényképekből, újságkivágásokból, plakátokból állt. Akadt még 

néhány használati tárgy: írógép, számológép, töltőtoll, vasaló. Babel kredence. Nagyon szegényes lett 

volna mindez, ha a végtelenül lelkes és elhivatott múzeumi ember nem beszélt volna olyan sokat erről 

a letűnt világról. Az ő elbeszélése adott értelmet mindennek: a fényképeknek, az újságoknak, a 

plakátoknak. Így lettek azok illusztrációi az eseményeknek. Sovány vigasz, de vigasz: még ha a 

tárgyakat meg is semmisíti a hatalom, az emberek fejében lévő emlékekkel, a tudással nem tud mit 

kezdeni. Csak legyen, aki továbbadja és legyen, aki továbbviszi. 

 

A következő állomás a bolhapiac volt. Direkt vasárnapra időzítettük a látogatást, mert ez a csúcs nap. 

A piac körüli utcákban jártunk már tegnap is, de ezek az utcák ma már nem ugyanazok az utcák 

voltak. 

Mindent ellepett a kirakodóvásár. 

Ez a piac is két, jól elhatárolható részből állt. Volt egy hivatalos, elkerített része. Itt is lehetett szinte 

mindent kapni, nem is volt kicsi a terület, de az igazi zsibvásár a piac körül volt, az alkalmi árusoknál. 

Na, itt tényleg minden volt. Külön utca volt a vasaknak. Ezeréves rozsdás csavarok, abból az időből, 

amikor Whitworth még meg sem született. Komplett menetmetsző szett, de úgy, hogy az összes 

korong egy darab nagy rozsdatömbbé állt össze. Falból bontáskor kikerült, csuronrozsda csőelemek. 

Aztán jött a többi utca. Könyvek. Nem hiszed el, de még magyar nyelvűeket is láttunk. Öreg családi 

fényképalbumok. Régi pénzek. Katonai kitüntetések. Vállapok. Komplett tiszti egyenruhák. Patinás 

kézi lőfegyverek. Műszaki cuccok. Külön utcákban csak ruhák. 

Erre a piacra másfél órát kaptunk. Mi azt a stratégiát követtünk, hogy 45 percig mentünk befelé, aztán 

visszafordultunk. Mondanom sem kell, messze nem jutottunk ki a vásár túlsó szélére. Talán a 

közepéig bejutottunk. Talán. 

Az árusok jámborak voltak, nem tukmálták a cuccokat, ha látták, hogy valaki megállt nézelődni. 

Cserébe viszont nem lehetett alkudni. Nem tudta ezt Mehemed. Az egyik pokrócon láttam régi 

magyar pénzeket, gondoltam, egy piros százast és egy Dózsa húszast veszek. A pacák harmincra 

tartotta, én bepróbálkoztam hússzal, erre visszaült a helyére és a továbbiakban nem vett tudomást 

rólam. Én meg úgy döntöttem, hogy ennyi pénzért akkor veszek inkább fél liter vodkát, kell a 

francnak az a régi pénz. 

 

Visszafelé úgy jöttünk, hogy még átgyalogoltunk a hivatalos piacon is. 

Ez tipikus férfipiac, gyakorlatilag a kínálat 90%-a valamilyen szerszám, vagy hasonló cucc. A piac 

túloldalán pedig egy teljesen más világ kezdődött: ugyanolyan kirakodóvásár, mint a másik oldalon, 

csak itt élőállatból. Gondolhatod. Kutyák. Macskák. Szárnyasok. Görény. 

 

Zsongott a fejem, mire a megbeszélt találkozóhelyünkhöz, a Moldovanka nevezetű kocsmához értünk. 

Pontosabban, mint ahogy tegnap is írtam, a Moldovankán nincs kocsma, ez is úgy nézett ki, hogy volt 

egy közért, az ott megvásárolt cuccal lehetett kiülni egy tipikus koszos kerthelyiségbe. Én kifejezetten 

szeretem az ilyen helyeket (a régi haverok tudnának mesélni róla), vettem egy sört és rágyújtottam 

egy vaskos szivarra. Jól esett. 

Ja, a sör. Abszolút stilszerűen választottam. Ha egy gondolattal kellett volna jellemeznem a piac 

kínálatát, akkor azt mondtam volna, hogy az égegyadta világon mindent lehetett itt kapni, de nem 

voltuk köztük semmi olyan, amit ne lehetett volna beszerelni egy Zsiguliba. Ehhez képest tessék 

értékelni a sört: az volt a neve, hogy Zsiguli. Cirill betűkkel. 

 

Itt viszont már előjött a nagy csoportok hátránya. Egyfelől a lepukkant kerthelyiség nem mindenkinek 

jött be, így a társaság fele átment a piacon lévő étterembe. Aztán amikor megvolt a találkozó és 

átsétáltunk mi is felszedni őket, kiderült, hogy egy asztalnál még csak ekkor adták le a kajarendelést. 



Kábé egy órát várakoztunk pluszban, mire mindenki elkészült, és ez az egy óra később nagyon 

hiányzott nekünk. 

 

De előre rohantam. A zsidó múzeumben kiderült, hogy a zsidó temetőt hiába is keresnénk, 

eldózerolták. Így amíg mi a bolhapiacot jártuk, a vezetőnk elrohant alternatív programot szervezni. Ez 

végül egy hajókirándulás lett az odesszai öbölben. Persze a csúszás ebbe is beleszólt, de a tengerészek 

rendesek voltak, megvártak. Felszálltunk a hajóra, nézelődtünk. Hogy is mondjam. Amikor azt hallod, 

hogy hajókirándulás az odesszai öbölben, az olyan jól hangzik. Süt a nap. (Tényleg sütött.) Hajó. 

Tenger. Hejehuja. Vigasság. 

Ehhez képest jó másfél órán keresztül keringtünk a durván iparterületnek kinéző konténerkikötő 

körül. Odessza tengerpartja ugyanis nem szép, legalábbis a városban nem. Oké, van egy 

hangulatosnak tekinthető világítótornya, a Voroncov torony. Aztán ennyi. Ahogy kiértünk a mólóval 

védett részről, megjöttek a hullámok is, bennem pedig felhorgadt a víziember, hogy jaj, bárcsak kajak 

lenne alattam, mennyivel jobban élvezném. Amikor pedig kiértünk a kikötő takarásából, akkor pedig 

a panelépületeket láttuk a parton: ezek ugye többszintesek, messziről látszanak, a szép, régi házak 

meg nem. És még a kormoránok(?) sorfala sem nagyon dobja fel a látványt. Szóval élmény, igen, 

egyszer jó, de egyáltalán nem akkora durranás, mint ahogy az ember azt gondolná. 

 

És innentől csak rosszabb lett. A hajóállomáson egy órát kaptunk az esti találkozóig. Néztem, 

számolgattam. Nagyon kevés. Vissza kell érnünk a szállásig, önkarbantartás – és még ma akartuk 

megvenni mindenkinek az ajándékát. Ráadásul a pénzünk is elfogyott, tehát kell egy automata, na 

meg szerettem volna magamnak egy cirillbetűs Ukrajna térképet is. Jó nagy futás lett belőle. 

Térképbolt. Nincs egyszerű Ukrajna térkép. Hihetetlen. Csak spirálfűzésű, rohadt drágán. Viszont a 

könyvesboltban üzemelt pénzváltó, így megúsztuk a bankautomatát, váltottam eurót. Habár a közért 

itt volt mellettünk, de nem tudtuk, hogy a lvovi csokibolt meddig van nyitva, így inkább oda mentünk 

először. Persze, jó nagy kerülő. Eddig sem voltam nyugodt, de itt aztán végképp felnyomták a 

vérnyomásomat. Kábé 8000 forintnyi csokit vettünk. Ez, gondolom, nem kevés. Szerettem volna 

bankkártyával fizetni. Lehúzták. Pin kód. Üzenet jön, elfogadta a készülék. Aztán vártunk. Majd még 

tovább vártunk. Nem történt semmi. Az eladó csajszi kezdett bepánikolni. Kiabált hátra, de senki nem 

jött ki neki segíteni. Elkezdte nekem magyarázni, hogy fizessek készpénzzel – de ekkor kevés kápénk 

maradt volna az estére, automatára vadászni meg nem volt időnk. Mondtam neki, hogy szakítsuk 

meg a tranzakciót, aztán odaadtam neki egy másik kártyát. Ez egy másik bankké volt, más tipusú. 

(Visa) Lehúzta. Pin kód. Elfogadva. Aztán megint lefagyott a terminál. Mögöttem már elég hosszú sor 

álldogállt. A csajszi tördelte a kezét. Megszántam. Majd csak lesz valahogy. Tranzakció leállít, fizettem 

készpénzzel. És ekkor, miután én hoztam áldozatot és oldottam meg saját rovásomra a helyzetet, a 

csajszi valami olyan undorító gesztussal lökte elém a csokit és a blokkot, majd olyan undorító módon 

intett, hogy takarodjunk a pulttól, hogy elállt a lélegzetem. Legszívesebben rárúgtam volna csokistól, 

pénztárgépestől a pultot. Nej rángatott ki, hogy nincs időnk balhézni, fussunk. Számoltam. Olyat 

fogok csinálni, amit eddig soha: előre eltervezett módon le fogok késni egy csoportos találkozót. – Ha 

más megtehette délután, akkor én is – füstölögtem magamban, de azért éreztem, hogy ez csak egy 

vacak racionalizálás. Bolt. Gyorsan behajigáltunk a kosárba mindent: ajándékokat, holnapra kaját, 

innivalót. (Buszos nap.) Hirtelen ötlet: mi van, ha a boltban próbálok meg kártyával fizetni? Elsőre 

sikerült. Ezzel kaptunk egy esélyt: ha nem költünk az étteremben sokat, akkor lesz elég pénzünk, 

ráérünk holnap váltani valahol. Persze, hogy hol, az jó kérdés, hiszen holnap megyünk vissza a stétlek 

világába, az meg nem a bankautomatáiról híres. Futás haza. A lépcsőházi folyosón félreálltam, Nej 

pedig, mint az az ork a Helm szurdok ostrománál, már messziről rohant az ajtó felé, előreszegezett 

kulccsal. Gyors vécé. Közben a városi parkban megint elkezdődött egy koncert. Vágyakozva néztem a 

teraszra: de jó lenne most is gondtalanul kiülni, élvezni az időtlenséget, a szivart, a vodkát, az 

odesszai kocsmazenét... de a mai nap nem a zenről szólt, sőt. Egyik stressz a másik után. Indulhatunk? 

Indulhatunk. Percre pontosan érkeztünk a találkozóra. Busz. Bolgár étterem. (Odesszában elég 

jelentős bolgár kisebbség él.) Bementünk. Hosszas étlapböngészés után mindenki választott, a 



vezetőnk szintén hosszas egyeztetés után összeírta. Erre a pincércsaj közölte, hogy a választott ételek 

80%-a már nincs. Maradtak a drága kaják. Nekem ekkor lett tele a hócipőm. Egyébként is ideges 

voltam, nem pedig éhes. Köszönöm, nekem elég lesz a sör. Na jó, jöhet a rakija is. 

Aztán üldögéltünk, beszélgettünk. Én is lehiggadtam. Szemtanúk szerint állítólag a vége felé már el is 

mosolyodtam. 

 

Késő este értünk haza. A vasajtó pofátlanul nyitva volt. Amikor pedig volt kulcs nálunk. 

 

 

Megint korai ébresztő. Hosszú nap áll előttünk, úgy egyeztettünk, hogy 7.30-kor már mindenki a 

busznál kukorékol, bőrönddel és megreggelizve. Hatkor keltünk, 6.30-kor lesétáltunk a buszhoz, 

leadtuk a bőröndöket, aztán elmentünk a Mekibe reggelizni. Tojásrántotta, kóla. Utána a másik 

pultnál croissant és kávé. A croissant meglepően jó volt, már majdnem megdícsértem a gyorséttermi 

menüt, amikor észrevettem, hogy a másik pult az tkp egy cukrászdáé. 

Aztán besétált a reggelizőbe egy tengerészegyenruhás fiatal srác, vele egy bombanő. A kora hajnail 

időpont dacára mindkettőjüknek ragyogott a szeme. Kellemes éjszakájuk lehetett. Amikor még 

pusztán a fiatalsággal is le lehet győzni az álmosszürke hétköznap reggeleket. 

 

Visszasétáltunk a buszhoz, rágyújtottam egy szivarra – és ekkor kellett elrohannom vécére. Futás 

vissza a Mekibe. Tuti, hogy le fogom késni az indulást. Aztán a reggelizőben láttam, hogy volt, aki 

még akkor rendelt. Fél nyolc után. Na jó. Ennyit a feszített tempóról. Dolgom végeztével 

visszasétáltam a buszhoz, újragyújtottam a félretett szivart és még így is bőven volt időm elszívni. 

 

A 270 kilométer autósztráda egy nagy alvás volt. (A GPS-t is elfelejtettem bekapcsolni, de nem 

vesztettünk semmit azzal, hogy ez a szakasz kimaradt a logból.) Umant közös megegyezéssel 

szavaztuk le. Igaz, hogy idefelé csak sötétben láttuk, de valószínűleg így jártunk jobban. Meg 

egyébként is, így több időnk maradt a nagyvadra: Medzsibozs. 

 

Ha azt hiszed, hogy ez valami nagy város, akkor súlyosan tévedsz. Mégis, kicsiségében is annyi, de 

annyi plusz van benne, hogy az ember legszívesebben kibérelne egy roskatag viskót a falu szélén és 

ottmaradna pár napig. 

 

- Ilyen vacak időben mások Thaiföldre utaznak – viccelődött valaki. 

- Thaiföldre bárki eljuthat – mosolygott vissza Krisztina – De kevesen mondhatják el magukról, hogy 

voltak már Medzsibozsban. 

 

Mit is tud ez a falucska? Egyrészt hangulata van. Roskatag, romantikus házak. Kétkerekes lovaskordé. 

Faluháza, tízméteres görög oszlopsorral. A korintoszi oszlopfő helyén aranyozott kommunista 

szimbólumok: búzaköteg, kalapács. Hatalmas terek, laza faluszerkezet. A domboldalban ortodox 

templom, a tarló füstje részben eltakarja. Béke és nyugalom. 

De ilyen faluból biztosan van több is. Medzsibozsban ez csak a háttér. 

 

A falu elején egy meglepően nagy vár, előtte tóvá duzzasztott patak. A várban túlméretezett templom, 

tégláig lepusztult romok. Kimustrált hintó, öreg traktor vasváza. Egy férfi fát hasogat, egy asszony 

időnként kijön és kiabál neki valamit. Mintha övék lenne a várrom és éppen a téli fűtést készítenék 

elő. De ilyen várból is biztosan van több. 

 



Medzsibozs az itt élt, itt alkotott emberekről híres. Itt volt udvari bolond egy bizonyos Osztropoli 

Herschel nevű ember. Ismerős? Amolyan Naszreddin Hodzsa, Till Eulenspiegel jellegű figura a zsidó 

folklórban, aki dokumentáltan Medzsibozsban élt. 

- Udvari bolond? – kérdezhetnéd – Milyen udvarban? Milyen király élt Medzsibozsban? 

Nos, király semmilyen, de itt élt Medzsibozsi Boruch rabbi, aki a nagy Baal Shem Tov unokája volt. Ő 

volt az első haszid főrabbi, aki már udvart tartott. 

De menjünk tovább. Boruch rabbi nem véletlenül keveredett Medzsibozsba. Itt élt a családja, legalább 

két generáció óta. Gyakorlottabb matekosok már vághatják is rá, hogy akkor ezek szerint itt élt Baal 

Shem Tov is? A válasz: igen. Nem itt született, de itt telepedett le. Ebben a kis faluban találta ki és 

alapozta meg a haszidizmust. Itt vetette el a magot, itt szökkent szárba a hajtás. Emlékezzünk vissza, 

Baal Shem Tov dédunokája, Nachman rabbi volt az, aki kijelentette, hogy a caddik az nem 

örökösödés, hanem érdem alapján keletkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az első három 

generációban Baal Shem Tov leszármazottai voltak a caddikok. Akkora caddik sűrűség volt ebben a 

kis faluban, mint máshol soha. 

 

Baal Shem Tov mauzóleuma. Elképesztő mennyiségű fehérre meszelt sír van mind az épületen belül, 

mind az épületen kívül. Ezek a sírok nagy embert jelentenek: rabbit, vagy csodarabbit, azaz caddikot. 

Egy átlagos zsidó temetőben egy, maximum két fehér sír van. Itt, Medzsibozsban, szinte csak fehér. 

Ehhez képest teljesen meglepő, mondhatni megdöbbentő, hogy senki nem vigyáz sem a temetőre, sem 

a mauzóleumra. Kisétálsz a falu szélére, ott van egy temető. A mauzóleum ajtaja nyitva. Átsétálsz a 

caddik sírok között, belépsz, és ott van előtted Baal Shem Tov sírja. Egy olyan országban, ahol 

módszeresen irtották még az egyszerű zsidó temetőket is, nem hogy az ilyen nagy jelentőségűeket. 

Elképesztő. (Az egyik legenda szerint még az ukrán katonák is féltek az itt koncentrálódó szellemi 

erőtől, ezért nem merték bántani a sírokat.) 

 

Hallgatagon, alig-alig beszélgetve sétáltunk vissza a buszhoz. Fura egy hely ez: erősen sprituális, de a 

szentsége egy egyszerű, dolgos faluba lett elrejtve. Ahogy Nachman rabbi képzelte az igazi haszid 

világfelfogást. 

 

Nem beszéltem még a vártól nem messze lévő fa zsinagógáról. Ennek helyén állt Baal Shem Tov 

eredeti fa zsinagógája. Ez a II világháború alatt égett le. Az eredeti ábrázolások alapján rekonstruálták 

a közelmúltban. Nagy terem, mellette egy kisebb helyiség. A bejárat előtti részt függönnyel lehet 

leválasztani a többitől. 

- Idáig jöhettek be a nők – hallom valakitől. 

- Akkor biztosan itt lehetett a mosogató – súgtam oda Nejnek. 

 

Délutáni szürkületben autóztunk tovább. Ismét eldugott falvak, gyalázatos utak. Apró házak, őszi táj. 

Bádogok a kerítésen. A réten tehenet tologattak, mint kisgyerek a mecskokszot a szőnyegen. 

 

Ebéd egy út menti étteremben. Pénzünk már nem volt, az utolsó kopinkát a Mekdönciben mulattuk el 

reggel. Szerencsére kint volt az üvegajtón a Mastercard jel. Önkiszolgáló. Kértem valami fasírtot 

valami tócsniszerűséggel, meg persze borscsot. Kártya elő, ijedt tekintet vissza. Nem, sajnos most 

éppen nem működik a kártyaolvasó, meg tulajdonképpen nem is ehhez a pénztárhoz van bekötve, ott 

van a bárpultnál, ugye Szerjózsa, de a fiú nem partner, visszakiabál, hogy ott sincs. A világ 

leggyorsabb kölcsönkérését mutattam be, az előttem haladónak még a gyomorsava sem indult be, de 

én már levágtam egy százasra. Aztán a tócsniról kiderült, hogy az is fasírt. 

 

Kamenyec Podolszk. Érkezés sötétben. Az első, amit kiszúrtam leszálláskor, egy bankautomata a hotel 

falához símulva. Meg vagyunk mentve. Kaptunk negyedórát a berendezkedéshez, aztán városnézés. 

Szinházi ruhatárakon edzett rutinnal elsőnek vadásztam le a kulcsunkat, odafent gyors pakolás, vécé, 



átöltözés. Most már nem siettünk, biztos voltam benne, hogy lesz olyan, aki a 15 perc alatt még a 

kulcsát sem kapja meg. 

Lesétáltam, rágyújtottam egy apró szivarra. Egyvalaki volt még csak kint: a csoport másik dohányosa, 

a svéd úriember. Ő pipával nyomult. 

- Eh – üdvözölt – Always the smokers are the fastest, aren’t? 

Erre csak bólogatni lehetett. 

 

A várost most sem néztük még meg alaposan. Sötét volt. Viszont az óváros sziklájáról a másik sziklán 

álló vár még így is impozáns látványt nyújtott. 

Pont a hídfőnél volt az étterem. 

- Nem foglaltam asztalt – szabadkozott a vezető – Talán hétköznap így is el fogunk férni. 

Bementünk. Az egész étterem üres volt. 

- Ööö, tulajdonképpen nem mondtam igazat – vigyorodott el – Hát hogy is felejthettem el? Az egész 

éttermet foglaltam le, látjátok? 

Itt is elkezdtünk válogatni az étlapról, a pincércsaj elég jól tűrte, aztán amikor már kezdük volna 

összesíteni, akkor szólalt meg, hogy csak krumpli van. Tudnak csinálni belőle tócsnit meg varenyikit. 

Krumplisat. Plusz borscs. 

A svéd pár bátran bevállalt egy üveg ukrán bort. 23-án még éltek. 

 

Vissza a szállásra. Nekünk még volt egy feladatunk. Útközben, az egyik benzinkútnál vettem két deci 

vodkát, de csak azért, mert félreolvastam a cirilbetűs cimkéjét. (Lvivszki vodkára vadásztam, ez meg 

valami nagyon hasonló krikszkraksz volt.) Mivel már így is a legálisan behozható mennyiség duplája 

volt nálunk, és még terveztük, hogy Beregszászon a maradék hrivnyánkat vodkára fogjuk elszórni 

(ahogy a vezető fogalmazott, értéktelen hrivnyánkat értékes vodkára konvertáljuk), így nem volt 

mese, ezt a kétdekásat meg kellett innunk. Végül elfeleztük, jó lesz az reggel is fogmosás után. Vagy 

helyett. 

 

Nem is volt gond az elalvással. 

 

 

Kell-e még mondanom, hogy korán keltünk? Reggelizni fél nyolctól lehetett, mi viszont előtte még 

meg akartuk nézni a várost. Az óváros sziklájáról gyönyörű, ahogy jön föl a nap a vár fölött, aztán 

onnan már világosban járnánk be magát az óvárost. Minderről csak az időjárásfelelőst felejtettük el 

értesíteni, így akkora ködöt kaptunk, hogy kenyérre lehetett volna kenni. 

 

A nap... biztosan felkelt a vár fölött, de észrevenni csak annyit lehetett, hogy immár elég volt az 1600-

as ISO is a fényképezőgépen. És ez már a világos volt. 

 

A főtéren kaptunk egy újabb részletes előadást Krisztinától. Miért itt? Mert itt, a városháza előtt 

égetett el egy magát Messiásnak hirdető zsidó rabbi rendszeresen Talmudokat, a város előljáróinak 

legteljesebb egyetértésével. 

Nem egy szokványos forgatókönyv, mi? Érdemes a blogbejegyzésben is alaposan körbejárni, elég 

sokat megmutat a történet a korból. 

 

A XVII. század közepe nem volt valami fényes ezen a környéken, a Litvániától Bukovináig terjedő 

széles földsávon. A kozákok felkelése, és az azt követő zűrzavar, a lengyel rendezetlen viszonyok és 

az abból következő háborúskodások, a török betörések folyamatosan nehezítették a helybéli lakosok – 

főleg zsidók – életét. Mint oly sokszor a történelemben, a megélhetési nehézségek spirituális 



elégedetlenségbe fordultak. Ne feledjük, a zsidóknál ebben az időben még egyértelmű rabbikultusz 

van, csak ők olvashatják a Tórát, ők a beavatottak. A többieknek coki. 

Erre a helyzetre született meg az egyik válasz: a zsidó miszticizmus. A Kabbala folyamatosan jelen 

volt a zsidók életében, de valahogy sohasem tolult előtérbe. Valahol érthető is: még a Tóra olvasása is 

csak a beavatottak számára volt engedélyezett, a Kabbala (Zohár) pedig ennél is sokkal mélyebb, 

sokkal elvontabb anyag. 

Az első misztikus irányzat Sabbatai Zévi nevéhez fűződik. 1626-ban született, fiatal kora óta vonzotta 

a miszticizmus, a Kabbala. Finoman szólva sem számított hétköznapi zsidónak: időnként transzba 

esett, ekkor Messiásnak képzelte magát, szívbaj nélkül kimondta Isten kimondhatatlan nevét és 

számtalan ún. szent bűnt követett el. Hogy ezekből a rohamokból kigyógyuljon, Egyiptomba utazott, 

ahol egy Nathan nevű ember elmagyarázta neki, hogy _tényleg_ ő a Messiás. Immár belenyugodva a 

megváltoztathatatlanba, hazautazott és a hívei (szabbatiánusok) élére állt. Szembeszegült a 

rabbinizmussal, rendeleteket adott ki, persze közben kiátkozták, dehát ez egy bekalkulált kockázat 

volt. Az már kevésbé, hogy Isztambulban járván a török szultán letartóztatta. Itt, hogy mentse az 

életét, áttért az iszlám hitre. Fura módon a hívei ettől nem ábrándultak ki – ilyenek az igazi hívek – és 

továbbra is hittek abban, hogy ő a Messiás, az iszlámot csak az árnyéka vette fel. Végül Albániában 

(ma Montenegro) halt meg 1676-ban. Hatása óriási volt: tulajdonképpen ő volt az első, aki nekiállt 

bontani a falat, aki megkérdőjelezte a rabbik mindenekfelettiségét. Pusztán érdekességként jegyzem 

meg, hogy Törökországban rekedt hívei, a dönmék később jelentős szerepet játszottak az Ifjú Török 

mozgalomban, mely modern országgá formálta a kriptofeudális török államot. 

A másik irányzatról már írtam, ez a hasszidizmus. Baal Shem Tov 1698-ban született. A maga részéről 

kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy ő lenne a Messiás, de a céljai nagy vonalakban megegyeztek a 

szabbatiánusokéval: a rabbik hatalmának csökkentése, a vallási elmélyülés népszerűsítése, a Kabbala 

(pontosabban a Zohár) előtérbe hozása. (És persze voltak más céljai, elképzelései is, de ezekről 

korábban már írtam.) A haszidizmus 1740-ben indult el, Baal Shem Tov 1760-ban halt meg. 

A kor harmadik nagy misztikus mozgalma a frankista irányzat volt. Jacob Frank 1726-ban született, 

fiatal kora óta a Kabbala mellett és a rabbik ellen tette le a voksát. A Messiásról egyedi véleménye volt: 

szerinte a Messiás lelke időnként létező emberekbe bújt, így lehetett egyszerre Messiás Jézus, Sabbatai 

Zévi és persze ő maga is. Mint látható, a frankizmus egyfajta keveréke lett a kereszténységnek és a 

zsidó vallásnak. Hogy a rabbik zargatásától megszabaduljon, először csak kokettált a 

kereszténységgel, később pedig meg is keresztelkedett. De ne rohanjunk ennyire előre. Frank 

pontosan tudta, mi kell a híveinek: bevezette, hogy a bűn nem is bűn, ergo minél nagyobbat 

bűnözünk, annál jobbat teszünk a világgal, hiszen az elkövetett bűnt kivontuk a rendszerből, azaz 

megsemmisítettük. A taggyűléseik ebből kifolyólag nem ritkán torkolltak orgiákba. Követték is a 

hívek, mint Justin Biebert a Facebook-on. Ezzel a hozzáállásával magyarázható a Talmudok égetése is 

Kamenyecben, mely igen kedvére volt a helyi püspöknek. (Kamenyecben volt az első vallási vita a 

talmudisták és a frankisták között, a helyi püspök döntőbíráskodásával. Mit ád az ég, a frankisták 

nyertek.) Frank csak a Zohárt ismerte el, a Talmudot nem – a keresztényeknek meg csak annyit 

mondott, hogy a Zohár összhangban van a Szentháromsággal, tehát frankó. Azt nem tette hozzá, hogy 

mindez csak speciális értelmezésben igaz, azok meg örültek, hogy borsot törhettek a rabbik orra alá. 

Ebben Frank egyébként is partner volt: ekkor dobta be az azóta rengeteg szenvedést okozó vádját is a 

köztudatba, miszerint a Talmud utasítást tartalmaz arra, hogy a zsidók keresztény gyerekeket öljenek 

és vérüket rituális szertartásokon használják fel. Frank, hogy végképp elnyerje a keresztények 

szimpátiáját, a lembergi érsekségben újabb hitvitát rendezett a maguk és a rabbik tanai között, úgy 

választva meg a témákat, hogy fogalmaikban keresztényeknek tűnjenek, az pedig ne derüljön ki, hogy 

tartalmukban nem voltak azok. Ez a vita már nem volt annyira egyértelmű, mint a kamenyeci. Frank, 

hogy maga felé hajlítsa a döntnököt, híveivel együtt megkeresztelkedett. Neki maga III. Ágost lengyel 

király lett a keresztapja. Ez elég nyomós érv volt a győzelemhez, de jó egy év múlva a keresztények 

rájöttek, hogy lóvá tették őket. Frankot tömlöcbe vágták. 13 éven keresztül raboskodott Sziléziában, 

mikoron is egy háború során valahogy kiszabadult. Addigra a frankizmus szektává alakult, a dicső 

szélhámos pedig nyugatra tette a működési területét. Egy ideig sikerült bepaliznia Mária Teréziát, de 



aztán itt is megbukott. Végül Offenbachba költözött, ahol a helyi, meglehetősen kétes hírű báró 

védnöksége alá került. Itt is halt meg 1791-ben. 

Habár Jacob Frank a frankizmus megalapítója, mely egyike a misztikus zsidó irányzatoknak, de maga 

az alapító megítélése, khmm... némileg kétséges. Van, aki szent embernek tartja és van, aki a kor nagy 

szélhámosaival – Cagliostro, Saint-Germain, Baron of Offenbach – rokonítja. 

Még egy gondolat, mert ennek magyar aktualitása is van. 1882/83-ban, azaz jó száz évvel Frank halála 

után, amikor már világossá váltak a kavarásai, és egyértelművé vált, hogy gátlástalanul hazudozta, 

szélhámoskodta végig az életét, az általa bedobott rágalmak Európa sötétebbik felén még mindig 

éltek. Magyarországon az akkori antiszemiták egy helyi halálesetet emeltek országos kontextusba 

azzal, hogy zsidók ölték meg a lányt, rituális okokból. Az eset nagy port vert fel, melynek során 

Európa nem győzött csodálkozni, hogy a határain belül még létezik egy ennyire sötét, primitív hely. 

Ez már akkor is gáz volt, csakhogy a sötétség még ma is itt van: 2012-ben, azaz több, mint 250 évvel 

Jacob Frank blöffje után, Magyarországon még mindig sokan, sőt, egyre többen hiszik, hogy a macesz 

receptjében rituálisan megölt, fiatal keresztény lányok vére is szerepel. És ez az, ami végképp 

elkeserítő. 

 

No, városnézés. A városháza előtti térről a Báthory bástyához sétáltunk le. Már maga a város is 

nagyon fura, de egyben lélegzetelállító is. Az óváros egy hatalmas szikla tetején terül el. A sziklától 

nem messze egy másik szikla ágaskodik, ezen egy hatalmas vár vigyázza a várost. A kettő között egy 

ősöreg, ún. Török híd biztosítja az átjárást, egyben az óváros megközelítését is. (Mára már épült egy 

másik, modernebb híd is a szikla túloldalán, az új város felé.) Az óváros szikláját a Szmotrics folyó 

tekergi körül, de tényleg: a mély kanyonban rendesen kisarkozza a szikla összes kinövését. Ha 

hasonló várost keresnénk, akkor talán Krumlov jöhetne szóba. Talán. 

 

Az óvárost régen egy erődrendszer védte és ennek a rendszernek volt része a Báthory bástya is. Nevét 

onnan kapta, hogy a falakat Báthory István erősíttette meg, amikor lengyel király lett. Ekkor épült a 

bástya is. 

 

Mit kell még tudni Kamenyec Podolszkról? Nekünk, magyaroknak elég szomorú emlékű hely. A 

negyvenes évek elején indult el egy begyűjtési mozgalom: mindazon zsidók, akik nem tudták igazolni 

az állampolgárságukat, kötelesek voltak internáló táborba vonulni. Ez egyszerre érintette a 

bevándorolt és így még állampolgárságot nem kapott zsidókat, illetve a nemzedékek óta itt lakó, de 

papírokkal nem foglalkozó embereket. Ezekből a táborokból szállították ki a jónépet Kamenyec 

Podolszkba, ahol a 15000 magyarországi deportálttal együtt olyan 25000 zsidó gyűlt össze. Ez a tábor 

volt a koncentrációs táborok őse, itt tesztelgették a későbbi módszereket. Végül mind a 25000 embert 

tömegsírba lőtték. Gyakorlatilag innen, ettől a tábortól kezdve lehetett tudni, hogy a németek tényleg 

komolyan gondolják a zsidóirtást. 

 

Mondanom sem kell, az időbeosztással csúsztunk, mint egy Lada kuplung. Gyors reggeli a szálláson, 

aztán irány Csernovic. Ha röviden jellemeznem kellene, azt mondanám, hogy egy valamikor szebb 

napokat látott, de még lepusztultságában is nemes várost láttunk. Az első, ami szembetűnt, az az volt, 

hogy ez a város határozottan élt. Oké, időnként traktorok zötyögtek az utcákon, kopott, rozsdás 

trolibuszok között. A helyijárat buszok között 25-30 éves MAN, Merci diesel teherszállítók pöfögtek, 

rendesen beszámozva. Az utas, mint áru. Mai terminológiával azt mondhatnánk, hogy milyen szép, 

az egész város díszburkolattal van borítva: de jobban megnézve láthatjuk, hogy ez még az a többszáz 

éves macskakő, mely már Lenin idejében is a proletariátus fegyvere volt. 

Ledobtuk a buszt az egyik közben, aztán gyalogtúra. Zajos, forgalmas utcák, aztán kihalt, széles utcák 

váltogatták egymást. Valami piacszerűség. Emberek, állatok egészséges nyüzsgésben. Az egyik kóbor 

kutya lábán áthajtott egy autó. A szerencsétlen fájdalmasan vinnyogott, várta, hogy az ember csinaljon 

valamit, valamit, amitől elmúlik ez a fájdalom és minden úgy lesz, ahogyan régen volt. Az emberek 

lehajtott fejjel mentek el mellette. 



A zsidó negyed szélén meg akartak mutatni nekünk egy lebontott zsinagógát. Nem sikerült. Az épület 

teljes pompájában csillogott. Kiderült, hogy amikor egy évvel ezelőtt azt hitték, hogy bontják, igazából 

renoválni kezdték. Bementünk, naná. Életemben először jártam működő zsinagógában. 

Semmi extra. Imaterem, immár modernebb elrendezésben: a felolvasó a székek előtt helyezkedik el, 

mint ahogy az oltár a katolikus templomokban. A folyosókról mindenféle, számomra ismeretlen 

rendeltetésű szobák ajtajai nyíltak. Könyvespolc, megvásárolható ajándéktárgyakkal. Asztali naptár, 

rajta az évszám: 5773. Kijött egy nagyon lelkes nő és rögtönzött előadást tartott. Közben a csoportból 

többen is elismerően hümmögtek, különösen, amikor a nő megemlítette, hogy mikvét is üzemeltetnek. 

A napi két istentisztelet is megkapta az elismerést, lévén, hogy istentiszteletet csak megadott 

minimális létszám esetén lehet tartani. A nő külön büszke volt, hogy a gyülekezet nem csak öregekből 

áll, szép számmal vannak köztük fiatalok is. 

Szóval gyakorlatilag semmi különös, úgy működött, mint ahogy működnie is kellene. A különös az 

volt, hogy mindez itt történt, ahol a zsidóság az utóbbi időkben szinte teljesen eltűnt. 

 

Innen még csavarogtunk a belváros utcáiban, aztán randevú a busszal a főtéren és zötyögtünk tovább. 

Meglepően sokáig Csernovicban. Jött ugyanis egy ötlet, hogy menjünk ki Sadagorába, Csernovic egyik 

külvárosába. Nehogy már elteljen egy nap caddikok nélkül. Sadagora ugyanis egy meglehetősen 

népszerű haszid dinasztia hazája volt. Itt élt Izrael Friedman, a ruszin rabbi, ő alapította az ún. ruszin 

dinasztiát. De aztán sikeresen belezavarodtunk a szűk utcák hálójába, végül az is kisebb csoda volt, 

hogy ki tudtunk szabadulni közülük. Oké, kihagyjuk. Következő célpont Kuti, az idefelé kihagyott 

haszid temetővel. A sofőr be is ütötte, hogy Khotyn, aztán hajrá. Sajnálatosan Khotyn az 

tulajdonképpen Hotin és pont az ellenkező irányban van a várostól, mint Kuti. Mire ez kiderült, akkor 

már késő volt: túl nagy kerülő lett volna a falu. Így megint kimaradt. És ekkor még mindig csak 

Csernovicot kerülgettük. Vendégszerető város, nem akart elengedni. 

Aztán rátaláltunk a helyes útra és innen már csak Beregszászt kellett kihagynunk. Mondjuk, itt nem is 

terveztünk túl nagy dolgokat, tulajdonképpen csak a maradék hrivnyáinkat akartuk elkölteni, ahhoz 

meg tényleg nem volt értelme bemenni a városba: a határtól nem messze volt egy bevásárlóközpont, a 

célnak pont megfelelt, útba is esett, mi kell még? 

 

Menyire van még a város/a benzinkút/a templom/ a temető? A húsz kilométerek voltak a 

legrosszabbak. Nem azért, mert rendszeresen negyven lett belőlük, hanem azért, mert inkább 

végtelennek tűntek. 

 

Határ. Úgy zörgött a busz az odavezető úton, mint hajléktalan szatyra az üvegvisszaváltó felé menet. 

De a "betétlap" az útlevélbe megint csodát művelt. Nem, a másfél órás tökölődést nem gyorsította 

meg, de a vámvizsgálatot igen. 

 

A magyarországi autósztráda megint egy nagy alvás volt. A Szerencs utcai lámpánál ébredtem fel. 

Közben a sofőr befogta a Kossuth rádiót, nyakunkba dőlt az összes f@szság, amit aznap összehordtak 

politikusaink az ünnepen. Itthon vagyunk. 

 

Gyors taxi. A nappaliban egy hasonlóan gyors vodka, a sürgős cuccok elpakolása. Hajnali három. Nej 

ötkor kel, neki már indul a munka. Én ráérek nyolcig. Nem ma leszünk sztahanovok. 

 

 

Fényképalbum: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Odessza2012 

 

https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Odessza2012


 

A vezetőnk - aki egyben a túra szervezője is volt - megkért mindenkit, hogy ha van kedve hozzá, 

írjon már valamit az élményeiről, mert ezeket kitenné a blogjára. Írtam is valamit, de ezt az egyik 

útitárs sértőnek találta. Ezen egy kicsit bepöccentem, és mivel láttam, hogy mindenki ilyen 

elérzékenyülő etüdöt gyötört ki magából, írtam egy etüd-paródiát. Érdekes módon, erre nem jött 

tiltakozás. 

Imhol. 

 

Milyen apróságokon múlik minden. Pár évvel ezelőtt kerestem egy doberdói dal szövegét a neten. A 

kereső kidobott egy oldalt, valami Wang nevűt. Az írás angol volt, fura módon a dal szövege olaszul 

és magyarul is szerepelt benne. Érdekesnek tűnt, félretettem, hogy majd egyszer átnézem. 

 

Azóta is nézegetem, lankadatlanul. 

 

Egyik délután nem volt kedvem elmenni kerékpározni - pedig ekkortájt nagyon elhatároztam, hogy 

minden nap legalább egy óra mozgás. Csak éppen már minden útvonalat bejártam a környéken, sőt, 

nemhogy bejártam, de meg is untam. Már beöltöztem a bringáscuccba, de a döntésképtelenség 

megbénított. Így inkább visszaültem a számítógép elé. Mi is van az rss olvasómban? Azt mondja, 

katalán étolaj. Helyszín? Kőleves. Hah! Tökéletes célpont. Igaz, nem szeretem az olívaolajat, de a 

csajok igen, majd legfeljebb jól meglepem őket. 

 

Aztán mindennek egyenes következményeként itt zötyögök, immár negyedik napja egy szűk buszon. 

Az ülés jobban ismeri a gyenge pontjaimat, mint a feleségem, pedig az üléssel még sohasem volt 

költségvetési vitánk. A mögöttem ülők úgy duruzsolnak, mint egy farmotor. Ha kihagynak, ijedten 

riadok fel a szundikálásból.  

Milyen eszetlen dolog már! 1400 kilométer, busszal. Csak oda. Aztán ugyanennyi vissza. Bár errefelé, 

Ukrajnában, még ez se biztos. Mint ahogy az út sem: nem csak arról van szó, hogy az út minősége 

bizonytalan, hanem a létezése is. Ködös, borongós idő, még az se biztos, hogy a falvak léteznek. Ló 

legel az útkereszteződés közepén. Mit rágcsálhat? Aszfaltot? Hát, ettől nem fog tüzet lehelni a táltos.  

Egyik falu a másik után. Mindegyikben megállt az idő. Illetve, dehogyis. Ahol eddig Lenin mutatóujja 

tört az égbe, most Sevcsenko integet űrbéli stoppért. E.T. hazatér.  

Valamikor másik volt a mutatóujj, nagyobb is, és lefelé mutatott: itt lesz a hazád! Sokáig tényleg így 

volt: ebben a véráztatta csíkban, a Balti-tengertől a Fekete-tengerig falvak nyüzsögtek, aztán átvonult 

rajtuk valamelyik hadsereg, de ezek csak nyüzsögtek újra.  

Ma már nem nyüzsögnek. A táj, a falvak maximum emlékeznek. Köd van, ködre emlékszem... pedig 

biztos volt olyan is, hogy sütött a nap, hiszen az egyik pólóm izzadtan ment a szennyeszacskóba. Az 

valami meleg köd lehetett. 

Odessza más. Ott süt a nap. Akkor is, amikor köd van. A lusta, félálomba süllyedt stétlek utána 

Odessza vibrál - de ez csak tengerparti álca. Moldovanka már megint inkább lusta. Minden belső 

udvar egy külön stétl. Még az is lehet, hogy valamelyikben ló eszi az aszfaltot. 

Piacok. Egyszer jó lenne ugyanabban a pillanatban megnézni a Privozt és a Sztarokinnijt. Kizárt, hogy 

egyszerre mind a kettő tele legyen. Annyi ember nincs a Földön. 

És megint stétlek. Kamenyec Podolszk megmutatja, mi is az igazi köd, pupákok. Hogy nem látni a 

faluban a ködtől a templomtornyot? Kezicsókolom, itt egy város tűnt el, héttornyos várral, sziklára 

épült óvárossal, mennyasszonynak öltözött hetmannal egyetemben. 

Aztán vodka a boltban és már nem is zötyög a busz. Hazai utakon járunk. 

 

Veszélyes hely ez a Kőleves. Naívan elmész és már rá is beszéltek valami ránézésre is hajmeresztő 

utazásra.  

És akkor az olajról még nem is beszéltem. 



 

 

 

Amennyi szart lapátolt az utóbbi napokban a nyakamba az élet, olyannyira vártam ezt a hétvégét. 

Zoltánnal terveztünk egy jó nagy evezést a Hortobágyon keresztül, konkrétan Balmazújváros 

(Darassa) indulással Túrkevéig (110 km) a Hortobágy-Berettyó folyón. Szállás kintalvással, tűzrakás, 

borozgatás, éjjeli vacogás. A napi 55 kilométer annyira azért nem ijesztő, 8 óra evezésnél ez kábé 7 

kmh átlag, a folyó olyan 1,8-2,5 kmh között folyik, tehát durván 5 kmh átlagot kell tartanunk, ami 

azért annyira nem veszélyes. Oké, korán kell indulni, 7,30-kor már vízen terveztünk lenni, ehhez 5,30-

as ébresztő dukál, de nem gond, mert előző esténként úgysem tudunk túl sok mindent csinálni, azaz 

adódik a korai fekvés. (Mondjuk, hajnalok hajnalán kelni, fagypont körüli időben magunkra húzni a 

harmatos ruhát, azért ez jelent némi szent őrületet. Jelentem, megvan.) 

 

A logisztika persze nem volt egyszerű. Úgy terveztük, hogy Túrkevén találkozunk, átpakolunk 

mindent hozzám, Zoltán kocsija marad, elmegyünk Darassára, leevezünk Túrkevéig, majd Zoltán 

autójával felviszünk mindent Darassára, aztán mindenki megy a dolgára. 

 

Eleinte minden úgy ment, mint egy svájci óra. Fél hat körül összefutottunk (a félóra késést a 

szeletelhető keménységű köd miatt sikerült összehoznom, mert elszoktam az autónktól és nem 

találtam a ködlámpa kapcsolóját), átpakoltunk, tűz a starthely. Ott már megjelent az első probléma: a 

régi csárda kapuja be volt zárva. Eredeti terv szerint ott tartottuk volna az autót. Aztán addig izegtünk 

a kapu előtt, mire fény gyúlt odabent, kitotyogott egy úriember, aki megígérte, hogy szombat reggel 

kinyitja a kaput és beállhatunk. 

 

Indulhatott a péntek esti buli. Sátorhely a híd környékén... nem volt. Kínunkban végül egy elhagyatott 

parkolóban nyomtuk fel a sátrakat. Igen, a betonra. Első ránézésre jó ötletnek tűnt, éjszaka már nem 

annyira. A sátorállítás után Zoltán kitermelt a ligetből két komplett kivágott nyárfát, nálam volt 

disznópörzsölő szivargyújtó, így semmi akadálya nem maradt, hogy mindezekből tábortűz ne legyen. 

 

Jelzem, kellett is, ekkor már volt rajtam egy réteg közepes vastagságú és egy réteg durván vastag 

polár felszerelés, ennek ellenére kezdtem fázni. Tűz, vacsora, bor. Vittem pár szál emberes szivart is, 

naggyon jól esett a tűz mellett pöfékelni. Tízkor alvás. 

 

 

Na, ez az alvás nem volt akármi. Már lefekvéskor is minden jégdarás volt. A tűz speciel nem, de a 

rárakandó fa már igen. Bevackoltuk magunkat. Én eleinte jól elvoltam, aztán hajnalban kezdett 

nyomulni a hideg: időnként megébredtem, nekiálltam töprengeni, hogy most tkp fázok-é, vagy sem, 

aztán kicsit átrendeztem a hálózsákot és a tartalmát, majd aludtam tovább. Zoltánnak hajnali kettőkor 

esett el a hálózsákja, be kellett izzítania a második fokozatot is. Aztán pont a legrosszabkor, amikor a 

szervezetünk már kezdett hozzászokni az inzultushoz és kezdett megbékélni a viszonyokkal, akkor 

kezdett kukorékolni a kakas a mobilomon, amire a szomszéd sátorból egy "egyszer úgyis lelövöm azt 

a dögöt, baszod" morgást véltem kihallani. 

Nekem az a technikám, hogy rögtön reggel összekötöm a két kellemetlenséget, azaz ébredés után 

egyből összecsomagolok mindent és csak utána megyek ki pisilni. Így adott a motiváció, hogy gyorsan 



készen legyek. (Most ráadásul mindez szigorúan logikus is volt, mivel pont indulás előtt, a kajak 

lekötözésekor léptem bele egy szaftos nagy kutyaszarba – lenne néhány ötletem, mit tudnék csinálni 

azokkal a kedves szomszédokkal, akik a kertkapunk elé szaratják a kutyáikat – és bár a fűben a 

nagyját letöröltem, de a cipő réseiben maradt anyag rendesen. Értelemszerűen ez a cipő nem került be 

a sátorba, se magában, se rajtam.) 

 

Odakint kellemes, deres idő fogadott. A töksötétben csak a jég világított, mind a kocsin, mind a 

kajakokon. Zoltán gyorsan felélesztette a tűzet, és legnagyobb meglepetésünkre hamarosan 

világosodni is kezdett. Reggeli, pakolászás, átvittem a kocsit a volt fogadó parkolójába, minden a 

legjobb úton haladt, hogy elinduljunk a nagy folyamon. 

Illetve, izé, szóval az itt még meglehetősen keskeny Hortobágy-Berettyón. 

 

Zoltán kajakja már a vízparton volt, én éppen arra vártam, hogy az enyémet is lecipeljük, amikor egy 

Niva lassított a hídon, majd kanyarodott a cuccaink mellé. 

- Vendégünk van – szóltam oda Zoltánnak. 

- Aha, látom – bólintott. 

 

Nem részletezem a beszélgetést, a lényeg, hogy haza lettünk zavarba a francba. Egy dolgon csúsztunk 

el. Elméletileg abszolút jó időben jöttünk, ilyenkor a legérzéketlenebb a park a látogatókra, ráadásul 

ilyenkor van a legkevesebb is belőlük... egy dolgot nem tettünk meg: nem jelentettük be, hogy át 

szeretnénk haladni a park területén. Ahogy a parkrendész is fogalmazott, gyakorlatilag biztos, hogy 

megkaptuk volna az engedélyt, hiszen nemhogy fészkelés, de madár se nagyon van... viszont nem 

vagyunk bejelentve, így tilos a belépés. Szombaton pedig már bejelentkezni sem lehet. Az illető 

nagyon elhivatott ember lehetett, mert az apró célzásokat rendre elengedte a füle mellett, így nem 

maradt más hátra, visszahoztam a kocsit, visszapakoltunk mindent és búcsút intettünk a folyónak.  

 

Zoltán azt azért érezte, hogy az az érv, miszerint eddig már többször megtette ezt a távot 

korábban, nem sokat lendített volna a helyzeten. 

 

Volt némi vita, hogy mi legyen a továbbiakban. Én amellett voltam, hogy legyünk szabályosak: 

halasszuk későbbre a túrát, most pedig ne trükközzünk. Nem tudhatjuk, hol vannak a parkban 

megfigyelők, márpedig a rendész biztosan jelentette az esetet. Maga a park a 4-es útig tart, onnantól 

viszont a folyó már nem igazán érdekes, gyk egy mesterséges, egyenes csatorna. Az meg, hogy most 

keressünk valami pocsolyát, pusztán csak azért, hogy ne menjünk száraz kajakkal haza, valahogy nem 

vonzott. Zoltán még szívesen evezett volna és szerencsére helyrerakta a fejemben a környék földrajzát 

is, így az lett a vége, hogy a 110 km-es utunk utolsó 30 kilométerét még bevállaltuk mára: az már 

kedves, kanyargós rész és nem tartozik a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz. Röptében átkódoltam az iGO-

t, aztán irány Ecsegfalva. Addigra gyönyörűen kisütött a nap, remek idő kerekedett. Annyira remek, 

hogy már tovább is gondoltuk a túrát és a kiesett felső szakasz helyett meghosszabbítottuk a lentit, 

azaz Túrkeve után még lemegyünk a Kőrösig, onnan pedig Gyomaendrődig. 

 

Az ecsegi híd mellett lecuccoltunk, gyorsan összeraktuk a felszerelést és 10.30-kor nekivágtunk a 

távnak. 

 

Itt már teljesen más arcát mutatta a folyó, mint fent. Széles volt és barátságos. Habár érezhetően 

erősen sodort, de egyben mély is volt, ráadásul nem volt benne se fenékküszöb, se szikla, ebből 

következően nemhogy limány, de még örvény sem. Ami viszont teljesen egyedivé tette, az a 

környezete. Magyarországon a folyók, patakok partján vagy fasor, vagy liget vagy bozótos húzódik, 

esetleg nádfal. Itt semmi ilyesmi nem volt: a hatalmas legelők, a végtelen lankák békésen simultak rá a 

folyó partjára. Távolban gémeskút, parasztház, kolompoló gulyák. Ebéd után elvonultam egy ligetbe 

vécére, az egyik bokor mögött egy szürkemarha nézett velem farkasszemet. 



 

- Te, szerinted Petőfi miről írt volna annyi verset, ha a belépési engedély miatt őt is hazazavarták 

volna a francba? – kérdeztem evezés közben Zoltánt. 

- Hát, valószínűleg a zordon Kárpátokról. 

 

Békésen leeveztünk 13 kilométert, amikorra megéheztünk. Volt is egy ligetes part, pont jónak tűnt az 

ebédhez. Ahhoz jó is volt... a kiszálláshoz már kevésbé. 

Trükkös egy folyó ez: nem csak középen mély, de már rögtön a szélén is. Ráadásul becsapós: a parton 

és a víz szélén is tömérdek a levél, azt mutatva, hogy ott tulajdonképpen csak pár centis a víz. Ez 

csapott be engemet is. Léptem volna ki oldalra, amikor a lábam hirtelen térdig becsúszott a vízbe – és 

még nem ért le. Gyors mozdulattal visszahuppantam a kajakba, éppenhogy megúszva a borulást. A 

lábam persze még oldalt lógott, de ez volt a feladat egyszerűbb része, csak be kellett volna 

hajtogatnom a beülőbe. Amilyen hülye voltam, még csak az evezőlapátot sem fogtam meg, így amikor 

kiderült, hogy gumicsizmával nem is olyan könnyen megy be a lábam és egy kicsit hátrébb toltam 

magamat, a kajak megbillent a másik, még mélyebb oldalra, én pedig evezőlapát nélkül nem tudtam 

korrigálni. Placcs. Simán befordultam, a kajakkal együtt. 

Ember még úgy nem tepert ki abból a vízből, ahogy én kiskeráztam. Zoltán nem is hitte el, de a 

sapkám például száraz maradt. Sajnos más nem, de a téli cuccom annyira azért jól zár, hogy hiába lesz 

alatta nedves a ruha, be tudom melegíteni, utána pedig már jól vagyok. (Kicsit olyan, mint a neoprén, 

de szélálló is.) A gumicsizma tudja ugyanezt a trükköt, szóval egy-két perc vacogás után egyszer csak 

közöltem Zoltánnal, hogy nem öltözök át, sőt, tulajdonképpen nem is érzem rosszul magamat. 

Szerintem ekkor jobban megijedt, mint amikor beborultam. Kénytelen voltam rávenni, hogy nyúljon 

be a dzsekim alá, megtapogatni a polárfelsőmet. 

Szerencsére a gulyás csak pár perccel később jelent meg, így nem volt tanúja a félreérthető jelenetnek. 

 

Az öreg gulyás egyébként nem kicsit volt agyhalott. Valószínűleg hetek óta már csak a kutyáival 

beszélgethetett, mindenesetre nekünk ugyanott folytatta, ahol a kutyáinak abbahagyta, szóval nagyon 

hamar képbe kerültünk mind a csorda, mind az istálló dolgaival. Zoltán nem is bírta sokáig, 

visszasétált a kajakjához, keresztül a mocsaras beugrón. 

- Maga csak úgy átsétált a vízen? – hökkent meg hangosan az atyafi, tudomást sem véve arról a 

fatörzsről, melyet pont közlekedési céllal dobtunk rá nemrég a zsombékokra. 

- Pontosan. Még Jézustól tanultam. 

- Hinnye. Hát, mondjuk, úszni én is tudok – gondolkodott el – Például ezt a folyót át tudom úszni. 

- Na jó, nem teljesen – jött rögtön utána zavarba. 

A folyó kábé tíz méter széles lehetett. 

- Dehát, azért van a csónak – oldotta fel magában a kognitív disszonanciát. 

- Aztán milyen most a fogás? – váltott témát. 

- Mármint milyen fogás? – jöttem zavarba. 

- Hát, a hal. 

- Biztosan jó – hümmögtem – De látja, nálunk nincs horgászbot. 

- Tényleg. Akkor maguk nem horgászok? 

- Nem. 

- Pedig azt hittem, hogy horgászok. 

- Nos, nem. 

- Akkor csak úgy eveznek? 

- Ahogy mondja. 

- Háát, mindenkinek megvan a maga hobbija – nyugtázta, de érezni lehetett, hogy valójában azt akarta 

mondani, hogy "háát, senki nem lehet teljesen normális". 

Aztán egyszer csak elballagott a kutyáival, befejeztük az ebédet, még sütkéreztem egy kicsit a napon, 

hogy kívülről is megszáradjak, nagy vonalakban kipucoltam a kajakot, majd nekivágtunk a hátralévő 

távnak. 



 

Előtte még – mivel Nej megkért, hogy időnként küldjek neki sms-t, hogy ne idegeskedjen – megírtam 

neki, hogy most húztak ki a vízből. 

 

A második szakaszon két dologgal küzdöttünk: egyrészt az idővel, mert gyorsan fogyott, másrészt a 

nappal, mert annyit izgett-mozgott az égen, hogy hol a szemünkbe sütött, hol meg hátulról. (Ha 

megnézed a térképen a folyót, simán kanyarog 180 fokokat.) Így vagy a napszemüveg volt a szemem 

előtt vagy a fényképezőgép. Aztán jött egy erdősebb szakasz, a fák eltakarták a laposan sütő napot, 

hirtelen hűvös is lett, meg borús is, itt inkább meghajtottuk az evezést, nehogy sötétben kelljen 

kikötnünk Túrkevén. 

A kikötést Zoltán már nem bízta a véletlenre, gyorsan előrement, így mire a parthoz értem, ő már kint 

volt, aztán megragadta a kajakom orrát és gyakorlatilag teljesen kihúzott a partra. Nem győztem 

elnyomni magamban a vigyort. Nem először evezünk együtt, de még mindig nehéz megszoknom, 

hogy mind a kajakok sebességében, mind az evezési tudásban Zoltán mennyivel előttem van. Így 

amikor én már hörögve evezek, utolsó erőim mozgósításával, ő még akkor is fütyörészve megy. 

Előttem. Ma például 8-9 kmh közötti tempóban haladtunk, végig érezhettem volna, hogy milyen jó 

érzés száguldani... de nem éreztem, mert közben azt láttam, hogy a társam alig húz néhányat és így is 

jóval gyorsabb, mint én, ergo nemhogy száguldásérzésem nem volt, hanem végig azt éreztem, 

mennyire lassan megyek. Viszont egyvalamire nagyon jó ez a felállás: lehetőségem van 

megtapasztalni, mit érez Nej, amikor kettesben evezünk. Ezért vigyorogtam szinte végig a helyzet 

fonákságán és ezért vigyorogtam különösen azon, amikor ugyanúgy lettem kihúzva kajakostól a 

partra, mint ahogy én is szoktam Nejt. 

 

Már útközben is beszéltük, hogy a borulás miatt necces lesz a túra folytatása, de amikor a parton 

átöltöztem száraz ruhába, akkor látszott csak, hogy bizony az összes aláöltözetem csuronvíz lett. Ha 

nagyon akartunk volna küzdeni, akkor tűz mellett esetleg megszáríthattuk volna, de ez egy olyan hely 

volt, ahol nem igazán akadt tűzifa, és ekkor még a szarrá ázott bélelt gumicsizmámról nem is 

beszéltem. Végül abban maradtunk, hogy ennyi. 

 

Összepakoltunk, visszamentünk Ecsegfalváig, átpakoltam a kocsimba, érzékeny búcsú, aztán irány 

haza. 

 

A hazaút borzalmasan vacak volt: dacára, hogy csak 150 kilométer, de kétszer is ki kellett állnom 5-10 

percet szunyókálni. Korai kelés, evezés, fürdés... sok ez egy napra. A benzinkútnál megint el kellett 

magyaráznom, hogy nem, nem horgászni voltam, úgy látszik az emberek értelmezési tartományán 

kívül esik az a tény, hogy valaki ilyenkor még pusztán passzíóból evezget. Nej már a 

válaszüzenetében is közölte, hogy itthon meleg lakás, meleg étel vár, nos, ez valóban így is volt. Az 

utolsó utáni erőmmel még lemostam a sarat a cuccaimról, ezek egy részét bedobtam a mosógép mellé, 

másik részét kiakasztottam száradni (ezek a vasárnapi esőben még jobban eláztak, de legalább tutira 

kijött belőlük a sár), aztán vacsora, néhány pohár bor és egy mély, hosszú alvás. Vasárnap pedig úgy 

voltam, mint a tavaszi légy: aludtam, ettem, aludtam, ettem. Szép, kerek hétvége volt. 

 



 

 

Ez olyan izgalmasnak tűnő dolog: az ünnepek – és a bejglihegyek – között lecsorogni kajakkal a 

Luppa szigettől a Kopaszi gátig, azaz gyakorlatilag végig Budapesten. A Dunapart nem rossz látvány, 

középről, a vízről pedig még szebb. 

 

Most elmondom, hogyan nem szabad nekimenni egy ilyen evezésnek: 

 

- A legfontosabb: ne legyél lusta. Én az voltam. Tegnap még úgy volt, hogy Barna is jön, így lementem 

a harmadik kajakért Dunaharasztira. A kocsiról nem vettem le, mert minek. Ma reggel derült ki, hogy 

a gyerek megfázott, nem jön. Én pedig lusta voltam levenni a kajakját a kocsiról és felrakni a helyére 

az enyémet: úgyis ugyanolyan a két kajak, jó lesz nekem ez is. Aha. 

- Mivel az extra magas vízállás miatt eltűnt a beszálló part, így elfelejtettem beszállás előtt ellenőrizni 

a lábtámaszt. Valójában arra koncentráltam, hogy a kellemetlen körülmények között egyáltalán 

beletechnikázzam magam valahogyan a kajakba. Ja, Barna 12 centivel magasabb nálam. 

- A srác kajakjában patenthiba miatt nincs benne a gyári szivacs az ülésen. Ez nyáron kifejezetten jó, 

télen... nem annyira. Ki lehet védeni, van itthon neoprén rövidnadrágom... de az itthon volt. 

- Barna kajakján nincs kormány. Ezt tudtam, de nem érdekelt: szépen lecsorgunk a Dunán, nem kell 

ide semmi faxni. 

- Ne próbálj ki túl sok újdonságot egyszerre. Rajtam új volt a gumicsizmám, a kézvédő pogácsám és 

legfőképpen az evezőlapátom. Ez nem is csak új volt, hanem teljesen új típus is: egy grönlandi pálcika. 

Eddig életemben 10 percet eveztem ilyen lapáttal. Tavon. Szélcsendben. Gondoltam, ez egy szolíd 

csorgás lesz, majd itt összeszokok a lapáttal. 

- Soha ne becsüld le az időjárást. Egy kicsit több ebből, egy kicsit más abból... és hirtelen az életedért 

küzdesz. 

 

Oké. Ezek után lássuk, mi történt. Időben érkeztünk, kábé időben vízen is voltunk. Kisütött a nap, a 

Luppa sziget melletti külső ágban sima volt a víz. Minden rendben. Illetve nem, itt jöttem rá, hogy 

gond lesz a felszerelésemmel: a lábtámaszt nem érem el, így nincs hajókontakt, a hátsóm már öt perc 

után oda akart fagyni az üléshez, a kézvédő pogival meg nem tudtam jól kezelni az új lapátot, ergo 

leszedtem. Három óra evezés, kesztyű nélkül. Legalább nem csak alul fogok fázni. De mindegy is, 

ezek csak kényelmetlenségek, simán végig le lehet csorogni így is a Dunán. Emlékeztem, tavaly alig 

kellett csapni néhányat az evezővel, a sodrás szolgálatkészen levitt, mi csak néztünk a cockpitből, 

mint Rozi a moziban. 

 

Aztán a Luppa sziget alatt a csoport eleje felfelé kanyarodott. Mi van? Felfelé evezésről nem volt szó. 

Majd ahogy kiértünk a sziget takarásából, egyből elkapott az igazi sodrás. Ezt legszívesebben nem is 

kisbetűvel írnám, hanem így: Sodrás. Nagyon magasan áll a Duna, ebből kifolyólag őrültként jött a víz 

lefelé. Nem, ne csettintsél, hogy ez az igazi, csak meg kell lovagolni a vizet és száguldani lefelé. A 

Duna a városban kanyarog, hídpillérek keverik meg az áramlást, hajók járnak fel-alá, de még a 

kikötött hajók is tekerik a vizet. Már ez is éppen elég akadály lenne az erős sodrásban, de mi még 

kaptunk extra nehezítést is... de erről majd később. 

 

Szóval a sziget alján elkapott a sodrás, szembe kellett vele fordulnom, átmenni a túloldalra, ahol a 

homokpadok miatt alacsony volt a víz, persze a sodrás itt is dolgozott és ha valamit utálok, az az 

alacsony víz / erős sodrás kombináció. Mindez egy olyan lapáttal, melyet éppen megismerni 

készültem. Lábtámasz nélkül. Ha most kihagyom a káromkodásokat, akkor éppen semmit tudok írni a 

következő félóráról. 



 

Hamarosan bementünk egy romantikus oldalágba, megkerültük a Tündérszigetet. Szép volt, ráadásul 

a magas vízállás miatt jól járható. De nem annak, aki irányítási problémákkal küzd. Ja, nem mondtam, 

az új lapát 240 centis, az eddigi leghosszabb lapátom 220 centi volt, de amelyikkel az utóbbi időben 

járok, csak 210. A szokatlan hosszú lapát külön jól jött a szűk járatokban. 

 

Aztán innen nekiindultunk a Dunának lefelé. Eleinte még megpróbáltam fényképezgetni, de ahogy 

kibukkantunk a Szentendrei sziget mögül, telibe kapott minket az erős szembeszél. Akkora 

hullámokat kaptunk, mintha az Adrián eveztünk volna egy átlagosnál picit erősebb napon. Csak 

éppen itt minden jéghideg volt, naná a szél is, emellett egy elmebeteg erős sodrás vitt előre, a hídak 

pedig kajánul vigyorogtak: csak jöszte, csak jöszte! 

 

Szerencsére hamar besurrantunk a Hajógyári sziget mögé, itt végre pihenősen csoroghattunk. Persze 

az áramlás itt is megvolt, a kormányzásra oda kellett rendesen figyelni: ha elbambultunk, akkor már 

forgott is körbe a kajak. Figyeltem Nejt, elég jól tűrte. Pedig simán az orrom alá dörgölhette volna, 

hogy ‘ez az a kellemes karácsonyi csordogálás?’ Igaz, neki rendben volt a kajakja és a ruhája is. 

 

Az igazi tánc a Margit-híd után kezdődött. Megszorult a víz, jöttek a kanyarok, jöttek a 

szélcsatornaként és örvénygenerátorként is működő hídak, ráadásul a Gellért hegyről viharként 

zúdult le a szél a vízre. Én azzal az egy dologgal próbáltam stabilizálni a kajakot, ami még megvolt: a 

sebességgel. 

Itt hallottam, hogy valaki kiabál mögöttem a vízen: 

- Gyertek vissza, Nándor szeretne csinálni egy csoportképet, a háttérben a parlamenttel! 

- Fotósopp! – kiabált vissza László. 

Úgy látszik, másnak sem tetszett a víz. 

 

Hülye fejjel a Lánchíd alatt a középső lyukon mentem át, nem messze egy pillértől. Nagyon rossz 

döntés volt. Akkorra fortyongó katyvasz volt mögötte, hogy a lélegzetem elállt. Valami ilyesmi lehet a 

vadvíz, csak ott ritka az ilyen erős szél. A hullámok mindenfelől jöttek. A szél is. Egy időben. 

Hátrahúztam a lábamat a gumicsizmában, egészen addig, hogy a lábfejem már a szár felső részében 

volt, így tulajdonképpen meghosszabbítottam a lábamat a gumicsizmával és elértem a lábtámaszt, 

összehozva egy enyhe hajókontaktot. De mennyire örültem ennek is! Az őrületben felváltva 

csapkodtam hol ide, hol oda a lapáttal, míg végül kikecmeregtem a budai oldal szélére. Pihenés itt 

sem volt, de legalább már nem kellett az életemért küzdenem. Ekkor realizáltam, hogy mindezt a 

harcot a pilincka grönlandival csináltam végig, úgy, hogy el is felejtettem, mi van a kezemben. Csak jó 

evező ez. És csak nem olyan bonyolult megszokni. 

 

Az Erzsébet híd szerencsére piece of cake: nincs pillére. A szél ugyan emberkedett, de egyedül nem 

volt ellenfél. A Szabadság-híd volt az utolsó nehezebb akadály, de a folyó szélén evezve ezt is 

könnyen vettük. A Petőfi hídnál az A38 nehezítette a dolgunkat, be kellett menni a folyó közepére, 

ráadásul éppen jött is a BKK helyijárat hajó, de a Lánchídhoz képest kezdők voltak, márpedig, ha azt 

is megcsináltuk, akkor ez sem lehetett akadály. 

Az biztos, hogy ezen a szakaszon az adrenalintól egész egyszerűen elfelejtettem, hogy a kezemnek 

már rég le kellett volna fagynia. Illetve még egy érdekesség: anélkül, hogy rákoncentráltam volna, 

megtanultam az új lapáttal is úgy menni, hogy ne szedje fel a vizet. Tényleg nem lesz ez rossz. 

 

A többi már rutinmunka volt. A Kopaszi-gátnál kihasználtuk, hogy extrém magas a vízállás, így 

szószerint feleveztünk a nézőtér második teraszára és a deszka ülőhelyekre szálltunk ki. Pakolás, 

logisztika, délután ötkor már itthon is voltunk. 

 



Hát, mit mondjak. A tavalyi egy méltóságteljes, könnyed evezés volt a két ünnep között. Idén... feltűrt 

ujjú birkózás egy vadkannal. Ahogy Attila fogalmazott a végén: "Ez az a víz volt, amelyikre azt 

szoktam mondani a hídon állva, hogy nem szeretnék benne lenni." Ja. 


