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Huh, már megint előszót kell írni. Pedig az Odakint 3-ban már kimaxoltam, pontosabban kimineltem.
Na, mindegy, essünk túl rajta. Szóval ez egy válogatás a Mi Van Velem blog írásaiból, azok közül is
azokat fogja össze, amelyekben valahol odakint csavarogtam. Vannak benne túrázások gyalog és
kajakkal, és vannak benne városnézések. Ez a negyedik kötet, a 2013 - 2014 éveket fogja össze.
Reklám helye.
Összes letölthető könyv: http://mivanvelem.hu/letoltheto-konyvek/

Eljött ez is. Repjegy megvéve, szállás lefoglalva és igaz az utolsó pillanatban, de sikerült a városból is
felkészülnöm.
Éjszaka, már az utolsó utáni pillanatban még telibetalálta egy windows update csomag a netbookot. A
repülőtéren meg egy java update. Kész szerencse, hogy a repülőgép 70 perc késéssel indult, így a free
wifin keresztül még itthon megcsináltam. A fene tudja, mi lesz Kijevben.
Budapest hihetetlenül békés. Se autó, se emberek. Csak hó és szélvihar. A buszmegállóhoz a Halomi
út közepén sétáltam. Normál napokon átmenni is alig tudok.
Busz. Az előttem ülő nőnek már a fülén látszik, hogy az egész nő ronda.
Ferihegyen itéletidő. Pár percet kellett csak ácsorognom a szabadban, de a füleimet lefújta a metsző
szél. És ez most nem költői hasonlat, egész konkrétan volt metszőollója is.
Security check. Az utolsó szögig szétszedték a csomagomat és a kabátomat. A fene sem gondolta
volna, hogy ennyire érzékenyek a tojásgránát alakú öngyújtómra és a töltény alakú
szivarlyukasztómra.
Durva késéssel, de meglepően simán elindultunk. A sztyuvik gyors ellenőrzése: övek becsatolva,
tárolók bezárva, adekvát bömbölő kisgyerekek egyenletesen elosztva az utastérben. Volt néhány
marhaság: a mobiltelefont például egész úton ki kellett kapcsolni. Nem csak a fel- és leszállásnál és
nem volt elég a flight mode. Ehhez képest nekem már menetközben jutott eszembe, hogy az egyik
telcsim a hátizsákban maradt, bekapcsolva. Úgy járt.
A repülőút sokáig teljesen unalmas volt – aztán megérkeztünk Kijev fölé. A városban – és felette –
akkora szélvihar volt, hogy ihaj. Átéltem már néhány rögös leszállást, de mindegyik közül ez volt a
legkeményebb. A repülőgép részeg emberként dűlöngélt fel-alá, Nej az előző üléshez szorította a fejét,
Dóra pedig konkrétan hányingerrel küzdött. Annyira szar volt, hogy még azt is megígértem a
családnak, hogy legközelebb mind a két mobiltelefont ki fogom kapcsolni, ne legyen ilyen nehéz
dolga a pilótának.
A szél persze nem véletlenül fújt ennyire. Mára +9 fokot mondott a meteorológia, igaz, esővel, de ez
szerencsére elmaradt, sőt, hétágra sütött a nap (bakker, mintha Szibériából érkeztünk volna
Nápolyba), de holnapra már -4-et jósoltak, borús idővel, sok felhővel – hát, ember, azokat a felhőket
valakinek ide is kell fújnia.
De ne szaladjunk előre. Ott álltunk a terminál előtt. Annyit tudtam, hogy erről a repülőtérről csak a
22-es trolival – vagy sokkal bizonytalanabb járművel – lehet bejutni a városba. A troli a B terminál elől
indul, ergo nem lett volna hülyeség megtudni, melyik terminál dobott ki bennünket. Nem tudtuk
meg. Abban a pillanatban, ahogy megálltunk, taxis hiénák tömkelege csapott ránk.
- Vazze, ha nem találok meg egy trolivonalat a felsővezeték alapján, akkor jobb, ha egyből felszállunk
a visszainduló járatra – morogtam, és kimentünk, és megláttam a távolban a felsővezetéket.
Hamarosan a megállóban is voltunk. A kiirás szerint 13-22 perc közötti a járatsűrűség, nem vészes.
Ekkor állt be a megállóba egy marsrutka. Amiben már a tervezés elején biztos voltam, az az volt, hogy
Kijevben marsrutkával egész biztosan nem fogunk utazni. Az a helyiek sportja: utazni egy privát(?)

mikrobusszal, mely ott áll meg, ahol éppen akar, ott lehet leszállni róla, ahol az utas nekiáll óbégatni,
ahol már a jegyvásárlás is egy kultúrsokk... kösz, nem.
Azt írtam, hogy mikrobusz, de ezt csak jobb híján tettem. Olyan roncs jószágokat képzelj el,
melyeket fél évvel ezelőtt Odesszában pusztán elrettentésképpen fényképezgettem.
Szóval beállt elénk egy ilyen marsrutka és kinyílt az ajtaja. Villámgyorsan próbáltam bármit, akármit
is megérteni a ráfirkált dolgokból, de egy ismerős szót sem találtam. Totál hazárdírozás lett volna
felszállni rá.
- Akkor csapjunk bele! – szóltam oda a családnak, és felléptünk a csotrogányra. Majd csak elvisz.
Valahová.
A csajok elmentek hátra leülni, én pedig megküzdöttem a sofőrrel.
- Tri – közöltem vele határozottan.
- Oöööprossldknhlsghscsenszkodxghséghjmsráhmnsáhmnráphn. Szoverssztvennoje – válaszolta.
- Tri – ragaszkodtam az elképzelésemhez.
- Tri csilovek? – adta fel végül.
- Tri – bólintottam.
Így vettem jegyeket. Valahová. Egy tizest adtam a sofőrnek, visszakaptam 2,5 hrivnyát, gyorsan
ránéztem a tarifatáblázatra, azt mondja, a 2,5-es ár Kijevig érvényes. Remek. Pont oda megyünk.
A buszon próbáltam kapcsolatba lépni a helyiekkel. Némileg érdekelt, hol találunk majd
metróállomást. A kapcsolatbalépés remekült ment.
- Pazsalujsztya, ggye metro? – fordultam a mellettem állóhoz.
- Oöööprossldknhlsghscsenszkodxghséghjmsráhmnsáhmnráphn. Szoverssztvennoje – válaszolta ő.
Ezt eljátszottam három különböző emberrel. Ugyan egyiknek a válaszát sem értettem, de bíztam
benne, hogy eddigre már az egész marsrutkának leesett, hogy én vagyok az az ember, aki nem tudja,
hol van a metróállomás, de nagyon szeretné tudni. Úgy okoskodtam, hogy ezek után, ha lesz egy
nyamvadt metróállomás valahol, a busz egy emberként fog rámutatni.
Nem így történt. A kisbusz egyszer csak beért valami sűrű, büdös balkáni bazárba, majd belefúrta az
orrát egy ruhabálába. Szemmel láthatóan ez volt a végállomás.
- Pazsalujsztya, ggye metro? – támadtam be utoljára a sofőrt. Aki végre nem kezdett el barokkos
körmondatokban válaszolni, hanem egész konkrét útbaigazításokat mondott. Még én is megértettem.
- Szpaszíva! – bólintottam és leszálltunk.
- Azt ne mondd, hogy értetted! – kötekedett Nej.
- Nem mindent – vontam vállat – de a lényeg az volt, hogy gyalogjárásnyi távolságra magyarázta a
metróállomást, márpedig ha itt van valahol, akkor elég csak egy négyzetkilométert átfésülni.
Így is lett. Habár sűrű négyzetkilométer volt – vasúti főpályaudvar – de csak megtaláltuk a
metróállomást, onnan meg már simán jött a szállás is.
Melyet nem tudtunk elfoglalni, mert az előttünk lévő német csoport későn adta át. Így csak
bejelentkeztünk, aztán elmentünk csavarogni a környéken. Találtunk boltokat, éttermeket és Roshen
csokiboltot is. Közvetlenül a szállás mellett. Ez övön aluli ütés volt. Vodkát ugyanis nem lehet
hazavinni, de csokit, azt igen. Aztán találtunk egy bónusz piacot is. A repülőgépen jutott eszembe,
hogy elfelejtettem kinyomozni, merre van piac. (Valamiért szeretek piacokon csavarogni.) Aztán erre
itt, közvetlenül a lakásunk mellett, a Besszarabszka téren ott figyel egy. De amilyen nagy volt az öröm
a belépéskor, annyira gyors is volt a kiábrándulás: hiába volt a piacon minden földi jó, szét se tudtunk
nézni, mert a kofák pirányaként nyomultak ránk, mi pedig kimenekültünk.
Végül estefelé mentünk vissza az apartmanunkba, és bár a takarítók még erősen szorgoskodtak, de mi
már le tudtunk ülni a konyhában és elvodkázgattunk addig, amíg végleg megkaptuk a lakást. Ekkor

már este hét volt. Magamban vigyorogtam, mert eszembe jutott, hogy mára esti sétát terveztem és egy
nappal ezelőtt még az volt a bajom, hogyan húzzuk ki estig a délutánt. Hát, nem kellett: ez a klienc
óra csak úgy, huss, elrepült.
Aztán vacsora egy közeli önkiszolgálóban (Puzata Chata), utána egy kellemes éjszakai séta: Kresjatyik,
Majdan tér, St. Mihály monostor, St. Zsófia székesegyház végül Kijev Arany Kapuja. Igen, ez az a
bizonyos kapu, melyről Muszorgszkij is megemlékezett. Egész pontosan ez a címe az Egy Kiállítás
Képei utolsó tételének. A kapu régen a városfal része volt (a Szent Zsófia székesegyházban van egy
régi makett, érdemes alaposan áttanulmányozni), aztán a tatárok eltakarították. A mostani már a
sokadjára rekonstruált változat.
Akkor pár szó a többi helyszínről is. A Kresjatyik egyfajta helyi főút. Nyolc sáv, gyönyörű épületek,
pazar fények, nyugati üzletek. Minden késő éjszakáig nyitva, még hétvégén is. Ráadásul hétvégén az
utat lezárják az autós forgalom elől, ilyenkor sétálóút lesz belőle, mindenféle attrakciókkal.
A Majdan tér bejáratánál régi barátunk, a hetman fogadott. Igaz, Kamenyec-Podolszkban még
menyasszonyi ruhát és kilós fülbevalókat viselt, de úgy látszik a korral ő is megkomolyodott.
A tér maga lélegzetállító látványosság. Óriási. Pazar.
Egyben ez a tér az éjszakai élet központja is, egyes számú randihely. Ahogy néztem, az ifjúság is a
téren nyelte be az alapozó italokat, mielőtt mentek volna valahová. Külön érdekesség, hogy a
hosszúkás tér mindkét vége dombtetőn van, ahová ugyan tüdőt próbáló a feljutás, de megéri. Feltéve,
ha nem fújja le az embert a jeges szél a kereszthídról.
A túloldali dombtető megint egy kiemelt helyszín: itt vannak a vén csontok, azaz az ősrégi
műemlékek. Szent Zsófia székesegyház, előtte egy nagy téren Bogdan Hmelnyickij lovasszobra, innen
nem messze pedig a Szent Mihály katedrális.
Ennyi volt a gyors, ismerkedő jellegű séta. Hamarosan alaposabban is körbejárjuk az épületeket.
Végül még volt egy éjszakai bevásárlás, rövid, de intenzív vodkázás, aztán ágybadőltünk.

Botor dolog volt. Azt mondtam a családnak, hogy reggel nem sietünk, ráérünk tízkor is elindulni.
Ebből csak az első felét jegyezték meg, így nekem kellett fél tíz körül túl hangosan tennem-vennem.
Hogy legalább felébredjenek.
A reggeli gyógyszerek sörrel. A fene sem bízik a csapvízben.
Végül jó nagy késéssel elindultunk.
Meteorológia. Mára azt mondták, hogy 20% valószínűséggel eső. Nem találták el. Havazott. A
tegnapi, napsütéses, bár szeles Kijev helyett kaptunk egy zimankós, havas, viszont erősen szeles
várost. Mintha Budapesten lettünk volna.
Gyors reggeli a közeli föld alatti üzletházban (Kijev belvárosa tele van velük), aztán rögtön
kaptatómászás. Az ismeretlen katona emlékmű és környéke félelmetes volt: minden szürke, az ég is, a
fák is, de még a hó is... szürke az emlékmű, szürke a Dnyeper, szürkék az autók... és ebben a
borzalmasan egyhangú, mély szürkeségben tűnik fel a háttérben a Pecserszka Lavra, a mai úticélünk:
fehér házfalak, zöld tetők, aranyszínű hagymakupolák.
Maga a lavra szó a monostor egyfajta fokozása. Már a monostor is szent helyet takar az ortodoxok
szemében, a lavra kifejezetten szent helyet jelöl (négy van belőlük az országban), a Pecserszka Lavra
pedig a legszentebb hely Ukrajnában. Ennek meg is van a ruházkodási vonzata, de erről majd később.

A domboldalban a XI. században kezdtek el barlangokat ásni maguknak a szerzetesek. Fogalmam
sincs, honnan érezték meg, hogy a föld alatt milyen remek a mikroklíma, de bejött nekik. A telep
egyre csak gyarapodott. Persze nem maradtak meg pusztán a föld alatt – habár állítólag a
barlangrendszer száz kilométernél is hosszabb – hanem a föld felett is egyre gyarapodtak a
templomok. A lavra ma is aktív: amellett, hogy kiemelten fontos vallási központ a keleti ortodoxok
számára, egyben a Unesco Világörökség része is, azaz idegenforgalmi szempontból is jelentős.
A bejutással megharcoltunk. Az internetes források szerint teljesen ingyenes, mindössze az egykori
barlangokba kell venni egy hrivnyáért gyertyát. Ekkor meg lehet nézni a templomokat, aztán ennyi,
minden más fizetős. Viszont úgysem akartunk múzeumokba menni, a vezetett túrák sem érdekeltek
annyira, szóval nem igazán terveztük az 50 hrivnyás kombinált jegy megvásárlását. Ehhez képest a
kiírás kissé gyanús volt: habár a lényeges részek csak ukránul voltak kint, de nagyon úgy nézett ki,
hogy a minimum a drága jegy, az extrákért még pluszban kell fizetni. Próbáltam infókat kicsikarni a
kasszás emberekből, de a háromból kettő egyáltalán nem beszélt angolul, a harmadik meg csak hitte
magáról, hogy igen. Ugyanígy jártunk a bejáratnál őrködő fiatal jegyszedő csajszival is. Végül
fogcsikorgatva megvettem a jegyeket, bementünk. Aholis a fogcsikorgatás folytatódott.
Egyrészt, mert nagyon hideg szél fújta a ruhánk alá az apró szemű porhót, másrészt azért, mert semmi
nem volt kiírva értelmes nyelven, és kérdezősködni sem lehetett. Itt vagyunk Ukrajna legszentebb
területén, egy jó nagy monostorban, ahol akár a világ összes csodája is el lehetne dugva különböző
ajtók mögé, de információk nélkül semmit nem fogunk látni belőlük. A dormitóriumban például csak
egy vacak oldalhajóba tudtunk bejutni. Találtam egy ajtót, benyitottam és ott volt mögötte a gyönyörű
templom belső tere. Odaszaladtam a csajokhoz, hogy megmutassam nekik is, de mire visszaértünk,
addigra egy szigorú tekintetű szakállas-szoknyás krapek odetett az ajtó elé egy kordont. Én meg úgy
voltam, hogy ha már kifizettünk 4500 forintot a belépőjegyért, akkor ne már csak ilyen szutykos
melléképületeket mutogassanak nekünk.
Oké, ez indulatból elkövetett túlzás volt: a templomok oldalhelyiségei is kellően szépek és megkapóak
voltak. Sőt, kellően szentek is, legalábbis a helyiek erősen szórták a kereszteket. Nyilván nekem is jobb
kedvem lett volna, ha legalább az időjárás nem lett volna ilyen deltafőcímes, mert az udvarok maguk
is hangulatosak lettek volna... ha 5 percnél tovább is mertünk volna odakint nézelődni. Pusztán
melegedési céllal léptünk be egy csomó múzeumba, ami felettébb vicces volt, mert rendszerint rajtunk
kívül sehol nem volt senki, a helyi bárisnya pedig örült, hogy végre leellenőrizheti valakinek a jegyét
(már az udvarra sem tudtunk volna bejönni jegy nélkül, szóval a szobánkénti ellenőrzés elég hülyén
nézett ki), aztán értő szemmel "végigolvastuk" a tömérdek cirillbetűs szöveget és látszólag
gondolatainkba mélyedve elhagytuk a szűk szobákat.
Aztán eluntuk és elkezdtük keresni a szerzetesek barlangjait. Mondanom sem kell, hogy sehol sem
találtuk. Térképen se, útjelző táblán se. Pedig már tudtam a barlang szót ukránul: pecserszk. Végül
egy oldalsó bejáratnál volt egy kasszás mámi, mellette térkép.
- Excuse me, do you speak English? – fordultam hozzá.
Zavart mentegetőzés.
- Deutsch? – kérdezett vissza.
- Vielleicht. Wir suchen die... – kezdtem bele, de nem tudtam befejezni.
- Ah, caves! – kiáltott fel. És elmagyarázta, hol vannak a barlangok. Ukránul.
De szerencsére közben mutogatta is a térképen, így végül csak odataláltunk.
Beléptünk egy szűk helyiségbe, ahol mintha lett volna még egy pénztár. Ezt nagyon nem értettem,
mert a jegyünk elméletileg ide is érvényes. De nem volt időm tisztázni, mert öt másodperccel később
bezuhant az apró előtérbe egy negyvenfős csoport, elárasztottak mindent: az asztalt, a helyiséget, a
táblákat és a kijáratokat. Ott álltunk, a falhoz tapasztva, és nem tudtuk, mi van. Végül kivártuk, míg

mind a negyven ember vesz magának gyertyát, ugyanis csak azzal lehet lemenni a pincékbe. Ne
erőlködj, ha viszel fejlámpát, akkor is venned kell gyertyát. Ugyanis a gyertyaárus néni egyben az
illemcsősz is. Velem levetette a sapkát, Nejjel meg felvetette. Aztán kihajolt és megnézte mindkettőjük
– Nej és Dóra – lábát. Morgott egy kicsit a hosszú nadrágok láttán, de aztán beengedett. Mint írtam, ez
egy működő lavra és a fura, ősi szabály szerint nők csak fedett fejjel és hosszú szoknyában léphetnek
be. Én erre készültem, úgy voltam vele, hogy ha kekeckednek, akkor a zimá, sznyeg és gyedmaróz
szavakkal próbálom felhívni a figyelmüket, hogy odakint farkasordító hideg van.
Bementünk. Meggyújtottuk a gyertyáinkat. Udvariasan megnéztük a hullákat. Egy elágazónál balra
volt a kijárat, jobbra még lehetett tekeregni. Mentünk volna, de egy szigorú szakállas-szoknyás hapi
elállta az utat és a csajokat nem engedte be. Az a bizonyos farmernadrág. Sajnos eddigre az én harci
kedvem is alábbhagyott, ugyanis az itéletidő dacára az összes ukrán nő szoknyában volt. Egyet láttam
nadrágban, de az meg téliszalámi méretű gyertyával kompenzált. Így végül csak én mentem be az
elzárt részre.
- Volt ott valami? – kérdezték, amikor kijöttem.
- Semmi különös. Csak egy csomó újabb hulla.
Ettől megnyugodtak. Ez az egész ‘mumifikálódott szerzetes’ dolog is csak addig izgalmas, amíg nem
látsz egyet. Mindegyik test bele van csavarva egy rongyba, így igazából semmi sem látszik ki belőlük.
(Kettőnek láttuk a kézfejét.) A barlangok szűkek voltak, a tömeg nagy, így nem is sokat tébláboltunk
odabent.
Utána egy ideig még sétálgattunk az udvarokon.
Megnéztük messziről a magas csajszit.
Ez a Haza Anyácska emlékmű, valahol a park végében, ahová már nem mentünk el ebben a cudar
időben.
A végén beugrottunk még a miniatűrmúzeumba. Ez egy ilyen izé, egy nagyon sok szabadidővel bíró
ember mindenféle nagyon apró dolgot rakott össze: kettévágott mákszem két felébe képeket, bolhára
patkót, meg ilyenek. Én a kettévágott körtemagra vízfestékkel(!) festett Hemingway portrénál dobtam
el az agyam.
Persze ide sem mehettünk be csak úgy, előtte le kellett kefélnünk egymásról a havat, miközben egy
szigorú bárizsnya inspektált minket. Ukránul. (Ne tudd meg, hogyan pislogtunk egymásra, amíg
megértettük, miért lengeti olyan vadul a ruhakeféjét.)
Utána hazaindultunk. Itt lett volna egy videó, a következő címmel: A Zil Daruskocsi És Az esküvői
Limuzin Találkozása A Karambol Miatt Leszűkített Útkereszteződésben. Amint tudok videót vágni,
majd bemutatom.
Innen egy jó nagy sétával terveztük a hazautat, de még ennél is nagyobb lett, ugyanis benéztem egy
kereszteződést, így jó nagy kerülővel jutottunk vissza majdnem oda, ahonnan elindultunk.
- Itt már jártunk! – kiáltott fel a lányom.
- Kizárt dolog – védekeztem.
- De, ez nekem is ismerős – erősködött Nej.
- Majd pont te – legyintettem.
Aztán ekkor vettem észre nem messze a szomorú, szürke obeliszket.
- Izé... Benéztem. De legalább ettünk pirogot.
Aztán mentsük a menthetőt, egy jó nagy kanyarral a Majdan téren lyukadtunk ki, ahol éppen állt a
bál. Dórát megkergette egy begerjedt koalamaci, később egy barnamedve is, én pedig sorra

kameráztam le népviseletbe öltözött éneklő óvodásokat és kicsit arrébb hasonló matrónákat. (Az
utóbbiakat még csak-csak érteném: ilyen hidegben én sem állnék ki ennyi ember elé vodka nélkül
énekelni – de a kis kölyköket mi fűtötte?)
Bolt. A húsospultnál láttam mindenféle halakat. Sikerült is felpaprikáznom a csajokat, hogy vegyenek
belőle. És csak mikor a kezükbe fogták, akkor sápadtak el: egyáltalán nem az a szárított hal volt,
hanem puha és nedves. Még azt sem tudtuk, hogy füstölt-e és hogy meg lehet-e nyersen enni, vagy
sütni kell.
- Szóljatok, ha nekiláttok – tüsténkedtem.
- Miért, elmenekülsz?
- Nem. Fel akarom venni, ahogy szopogatjátok.
Otthon kaja (vodka, feta sajttal töltött erős paprika, olívabogyó, nagyon finom fekete kenyér, masnis
sajt, házi kolbász, mákos péksüti), aztán csendespihenő. A csajok aludtak, én meg irkáltam. Fél hét
körül mégiscsak le akartam dőlni, de ekkor meg ők keltek fel. Vodka. Aztán vacsorára egy borscs
odakint, utána pedig esti séta. Ahogy a naptáramban tervezve szerepelt: esti séta a vad tömegben.
Alig volt valaki a Kresjatyik utcán. Pedig még mindig le volt zárva a sétálóutcának mind a nyolc sávja.
Felsétáltunk a Vlagyimir katedrálishoz. Teljesen lehangoló volt.
- Ha ezen a sarkon sem lesz katedrális, akkor eltévedtünk – közöltem.
Első ránézésre nem is volt. Később láttuk csak meg a fák között az épület sötét tömbjét.
- Azért igazán kivilágíthatták volna – morogtam.
- Nem kell minden épületet kivilágítani.
- De pont ezt nem? Hát ebben vannak ideiglenesen Szent Barbara ereklyéi! – sikoltottam.
- Lenyugszik a beteg. Mi az, hogy ideiglenesen?
- Kölcsönadták nekik. Az esti sétánk fénypontjának terveztem ezt a katedrálist – morogtam.
Séta tovább. Operaház.
És a döbbenet.
Igen, ott volt mellette egy Liszenkó szobor. Ha valaki nem lenne otthon a közelmúlt történetében,
akkor mesélek. Az ukrán származású Liszenkó volt a tipikus zakkant, a tényeket tudomásul nem vévő
"tudós". Olyan Matolcsy-féle biológus volt a Szovjetunióban. Ugyanolyan unortodox is volt: nem
fogadta el Darwin elméletét, nem fogadta el a genetikát és úgy általában a gének létezését sem,
ellenben jól feküdt a politikában. Többszáz(!) tudóstársát likvidáltatta – nem is egyet fizikailag is.
Idézet a wikipédiáról:
Tanai szerint ahogy az embert nevelni lehet, úgy a növényvilágot is a kommunizmus eszméire
lehet szoktatni. A liszenkóizmus a szovjet tudomány kegyetlen, megtorló jellegű ága lett, akiknek
ellenvéleménye volt, azok könnyen a Gulagon végezhették.
Érdemes az egész cikket végigolvasni. Nevéhez fűződik többek között a nagy szovjet éhínség. Van
magyar vonatkozása is: külföldön egyedül nálunk járt, rögtön ki is találta, hogy termesszünk
narancsot és gyapotot. Az eredmény ismert.
Aztán mentünk tovább, immár ismerős terepen.: Szent Zsófia székesegyház, kis utca a legjobb nevű
étteremmel (Le Borscs), onnan pedig le a Majdan térre. Hogy belevessük magunkat a vad tömegbe.
Tanulság: bármennyire is fura, de itt, a városközpontban, szombaton nappal sokkal nagyobb élet van,
mint este. (Pedig nem akárhol laktunk, egy sztriptízbárral osztoztunk a belső udvaron, és a

kapubejárót – melyen keresztül a recepcióra is bejutottunk – nem a guesthouse hangulatához
illesztették.)
Itthon még egy Rogán sör. (Igen, durva, de mit csináljak, ha így hívják, ráadásul még finom is.)
Ja, délután meg ittunk Sampanszkojét. Itt ugyanannyiért dobálták utánunk, mint otthon az orosz
pezsgőnek titulált Igrisztojét, pedig a különbséget zongorázni lehetne.
[Update]
Hoppá. Ezt benéztem. Már itthon nyomoztam utána és itt derült ki, hogy ez a Liszenkó nem az a
Liszenkó. A név azonos, de a szobor egy jónevű ukrán zenészt, zeneszerzőt ábrázol.

Nej – akinek már diplomája is van arról, hogy evett csörgőkígyót – megint megmutatta, hogy nem
retten meg a helyi specialitásoktól. Korán reggel kezdte azzal, hogy meghúzta a tejet. Romlott volt.
Utána lecsúsztatta a torkán a nyers halat. Később tejet keresett, talált is valamit a hűtőben, de miután
meghúzta, akkor derült ki, hogy tejszín. Végül megbontotta és megkóstolta a nekünk hagyott
gyümölcslevet, de az meg buggyant volt. Így maradt végül a tegnap már bevált olajbogyóknál.
Dóra felkelt és vodka mellett benyelte a nyers halat. Legalábbis a felét. A többi ottmaradt a hűtőben a
takarítóknak.
Én ennél sokkal egyszerűbb lélek voltam, reggelire ittam egy Rogán sört és kész. Ja, meg
megszereltem a vécé víztartályát. Csak, hogy ki ne essek a gyakorlatból.
Aztán normális reggeli az önkiszolgálóban és hajrá. Némileg átterveztem a napot: kimaradt a
háromórás metrótúra. Habár a metróállomások fényképen tényleg impozánsak, de a valóságban,
amikor a tömeg toszogatja az embert és a megvilágítás valahogy mégsem olyan étvágygerjesztő, mint
a reklámfotókon, szóval valahogy az eddig látott valós metróállomások egyáltalán nem hozták
magukkal az elvárt nyálcsorgató hatást. Szépek, sokkal szebbek, mint a magyar társaik, de annyira
azért nem szépek, hogy állomásról állomásra végigbumlizzuk mind a három fővonalat. Abban az
eszetlen nagy tömegben. (Pedig lett volna érdekesség: ebben a városban van a legmélyebb
metróállomás és a leghosszabb mozgólépcső a világon. De a Vokzalna mozgólépcsőjén már voltunk, a
legmélyebb állomásból – Arsenal – meg úgysem észleltünk volna semmit a föld alatt.)
Ehelyett inkább lementünk egy olyan városrészbe, mely egyáltalán nem szerepelt a látogatnivalók
listáján, de ráéreztünk, hogy mégis lesz értelme arrafelé csavarogni. Lett is.
Ugyanarra indultunk, mint tegnap. De most már figyeltem, nehogy csak úgy elmenjünk a Lenin
szobor mellett. Nos, most nehéz is lett volna, ugyanis kommunista tüntetés zajlott, erőteljes rendőri
biztosítással. Értem ez alatt azt, hogy a nyolc tüntetőre tizenöt rendőr jutott. De azért volt minden,
ahogy kell: vörös zászló, sarló és kalapács, no meg Lenin.
- Nem atavisztikus ez egy kicsit? – kérdezte Nej.
- Egy olyan városban, ahol még van szobra Liszenkónak? Nem.
Ugye az megvan, hogy ott, akkor még nem tudtam, hogy ez egy másik Liszenkó.
A szomszédos plázán egy erősen túlkozmetikázott női arc jelképezte plakáton a kapitalizmust, a jobb
oldalon pedig Lenin ágál ellene. A kettő között pedig tüntetők téblábolnak.
A botanikus kert előtt érdekes jelenségre figyeltem fel.

- Nézzétek már, a sétányon csak úgy görög felénk egy csomó sárga golyó!
De meg sem vártam a választ, zsebemben a kamerával már rohantam is bele a tömegbe. Mit mondjak,
félelmetes élmény volt. Közel száz ember, egyforma élénksárga felsőben, távgyalogolt. Ez az a
bizonyos versenygyaloglás. Én pedig mentem velük szemben, a szembeáramló tömeg körbefolyt, a
kamera sunyi módon a tenyeremben, az emberek boldogan vigyorogtak rám, én ugyanolyan
boldogan vigyorogtam vissza, a zene szólt, a hangulat az eget verte. Pár perc múlva értem ki a
tömegből, ránéztem a kamerára és realizáltam, hogy már az első másodpercben lefagyott, nem vett
semmit. Tényleg nagyon praktikus, hogy az ukránok nem értenek magyarul, így a közelemben lévők
is megúszták lelki sérülések nélkül a káromkodásözönt.
Kezdhettem előlről, de a pillanat már elment, az a tömény lelkesedés, az az életöröm, ami akkor jött
szembe velem, amikor a tömeg elstartolt, még egyszer már nem mutatkozott. Végül rögzítettem
persze valamit, de ennek köze nem volt az első eseményhez.
A következő célpont a rosszemlékű Vlagyimír székesegyház. Továbbra is ugyanazt a félénk szépséget
hozta, elrejtőzve a fák mögé, belebújva a mögötte zölden pompázó házak színharmóniájába.
Bementünk és nem bántuk meg: éppen vasárnapi mise volt.
A szertartás nem fogott meg, de a tömeg, az igen. Ezek az emberek vagy komolyan vallásosak, vagy
nagyon erősen kondicionáltak. Vagy mindkettő. De amennyi hit sugárzott bennük, azzal már
atomerőművet lehetett volna táplálni.
Elsétáltunk az Operaház mellett, aztán körberohangásztam nappal is az Arany Kaput. Többször is.
Megkomponáltam, hogyan kellene mozognom a kamerával, aztán az első felvétel után derült ki, hogy
megint lefagyott, rögtön az első másodpercben. Á, nem dühöngtem.
Ezután jött a Szent Zsófia székesegyház. A leírásunk szerint ez valami olyasmi templom, mint a Hagia
Sophia. Nos, igen is, meg nem is. Stílusban tényleg hasonlóak (belülről), de a kijeviből hiányzik
valami: a monumentalitás. De ez nem feltétlenül hátrány: ha ugyanolyan próbált volna lenni, csak
kisebb méretben, akkor veszített volna. De amikor tudomásul vette, hogy kisebb, és inkább
megpróbált emberarcúbb lenni, akkor megnyerte a csatát. A faliképek olyan primitívek voltak, hogy
én jobbat tudtam volna festeni a lábujjaim közé vett ecsettel. De pont ez a primitívség adott egy ősi
erőt a vizualitásnak. Ráadásul csak később realizáltuk – néhány félig helyreállított festmény esetén –
hogy a móricka képek nem azért mórickák, mert ennyire egyszerű lélek volt a festő, hanem azért, mert
az idő ennyit radírozott le a képekről. Azaz volt egy réteg a megdöbbentően primitív rajzokból és volt
egy réteg a felújított, meglepően hatásos festményekből és tudtuk, hogy a primitívek csak vázlatok és
ha nekiugranának a restaurátorok, akkor azokból is meglepően jó képek lennének. De közben tudtuk
azt is, hogy a restaurátorok jobb, ha nem ugranak neki, hiszen így, egy ilyen kevert világban egyszerre
érezzük a művészetet, a szándékot és az eltelt többszáz évet.
Természetesen se fényképezni, se kamerázni nem lehetett, zöld köpenyes hölgyek figyeltek komondor
erőszakossággal. Habár eszembe sem jutott fényképezni, de már pusztán az a tény, hogy volt egy
masszív fotóstáska a vállamon, egyből dedikált nekünk egy állandó kísérőt.
Az udvarra történő belépéskor a biztonsági őr:
- Ponyemaju poruszki?
- Nyet.
Ekkor szánakozóan széttárta a kezét. Hogy ilyen feltételek mellett bele sem kezd annak
elmagyarázásába, hogy mikor, melyik vonalkódot kell lehúznunk a későbbiekben az egyes kapuknál.
Tiszta szerencse, hogy ösztönösen eltaláltuk mindet.
Utána séta az udvaron, különös figyelemmel a klotyira. Nos, egy ilyen erősen deikus sugárzású hely
bemutatása után lehet, hogy túl profán lesz, de ejtenék néhány szót a csavargások technikai
problémáiról. A férfiember ugye pisil egyet reggel, aztán egyet este, közben pedig minden rendben,

még ha nyomja is a kávékat és a söröket. A lányok, ők mások. Nekik óránként pisilniük kell. De a fiúk
sem lehetnek olyan nagy legények, ha egy városban kétóránként betolnak egy-egy borscsot. Igen,
olyan káposztás, babos, tejfölös cuccot. Mindez egy normális városban nem okozna problémát, de
Kijevben – a szálláshelyünktől eltekintve – soha, sehol nem találtunk európai klotyit. Pedig rengeteg
helyen próbálkoztunk, de mindenhol csak a besüllyesztett henger és a két kapaszkodó a falon. Szóval,
ha arrafelé jársz, ezt mindenképpen kalkuláld be.
Innen átsétáltunk Kijev patrónusának, Mihály arkangyalnak a templomához. Ez egy üde színű
monostor, az eddig megszokott zöld/fehér kombináció helyett lila/fehér. (Magyar fociszurkolók
kíméljenek.)
Bejártuk mind a templomot, mind az udvarát, majd lesétáltunk a Szent András templom mellett.
Ez volt az ún. ráadás, mert eredetileg a túránk bejeződött volna a monostornál. Ehelyett már maga a
templom is lenyűgöző látvány volt (ebben lehetett egyedül fényképezni), utána – iiletve már közben –
jött a kedvencem, a városi zsibvásár: a monostortól egy girbegurba, durván kövezett utca tekereg le a
Dnyeper partjára, ide pakoltak ki az árusok mindent, amiből bőven volt a készleten: gázálarc, Lenin
fejes vörös zászlók, vörös csillagból szinte minden. Volt persze klasszikus gagyi is, de ez is kell a
hangulathoz. Beszereztük az adekvát hűtőmágnest.
Odalent sétáltunk egy kicsit. Volt egy nagy tér, azt körbejártuk. Aztán találtunk egy Puzata Chata
önkiszolgálót, mely étteremláncot korábban már megszerettünk. Gondoltuk, beugrunk melegedni,
egy borscs kíséretében. Nem gondoltuk rosszul, csak sajnos velünk együtt többszáz ember is így
kalkulált. Tömeg. Sorok. Helyezkedés a sorokban. A levesre várók beelőzhetik a tortákra várókat. Én
közben kiléptem, lekamerázni a roppant hangulatos éttermet. Elsőre lefagyott a kamera. Másodikra..
szintén. Harmadikra... az meg nem volt, mert odajött egy biztonsági őr és közölte, hogy megeteti
velem a kamerát, ha még egyszer bekapcsolom. Így még resetelni sem bírtam, emiatt a lefagyott
kamera vagy 20 percig izzott a zsebemben.
Ekkor azért már voltam olyan hangulatban, hogy legszívesebben győzelmi táncot jártam volna a
földhözvágott kamera roncsain. Ettől egyedül az tartott vissza, hogy a készüléken még csak gyári
firmware van, márpedig arról kizárólag rémtörténetek keringenek a neten.
Innen elsétáltunk a siklóhoz, azzal pedig visszakeveregtünk a Szent Mihály monostorig.
Séta a parkban, udvarias ejhák a Dnyeper láttán. Nem szép. De van benne valami izgalmas. Érdekes
tény, hogy Kijev hagyományosan csak a Dnyeper jobb oldalán terült el, a bal oldalt a XX. században
kezdték beépíteni. Ez látszik is rajta: a part gyk. üres, a távolban lakótelepek és gyárak látszanak.
Aztán vissza a belvárosba. Meglepő módon belefutottunk egy keresztény templomba. (Szent Sándor.)
Olyan síri – és most nem viccelek, szóval olyan eszeveszett – csend volt a templomban, hogy azt
elmondani nem lehet. Nem is bírtuk sokáig, kimenekültünk. Még nem vagyunk megérve erre a
komoly meditációra.
Természetesen a Majdan téren lyukadtunk ki. Errefelé minden út ide vezet.
Kivételesen most a föld alatt haladtunk át – két szint tömény bevásárlóközpont – és már a forgalomtól
lezárt nyolcsávos Kresjatyik úton is voltunk. Míg a csajok a divatboltokat tolták, rájöttem, mi váltja ki
a kamera lefagyását. Innentől már sikerült minden kép. Mondanom sem kell, megint nyomtam a
felvételeket a jókedvű mamókákról.
Ahogy sétáltunk hazafelé, gyorsan konszenzusra jutottunk. Habár a bevásárlás csak egy óra pluszt
jelentene, de ez szinte mindenki számára gondokat okozna. Sőt, a csajok már azt is nehezen viselték,

hogy az összes népdalénekest lekameráztam előlről/hátulról, alulról/felülről a sétálóúton. Végül
hazajöttünk és az európai klotyi mindenkiből boldog embert varázsolt.
Közben szólnék pár szót a szállásról. Tudom, már egy csomószor leírtam, de akkor sem értem: mit
esznek az emberek a szállodákon? Mi, itt ebben a vendégházban, egy négycsillagos szállodai szoba
árának a töredékéért kaptunk egy teljes lakást a város egyik legjobb helyén: hálószobával, nappalival,
fürdőszobával, konyhával és étkezővel. Tökéletes felszerelés, igényes bútorok, tágas, nagy terek. A
wifi ingyen volt – bár az is igaz, hogy elég vérszegény sávszélességgel. Ehhez képest a szűk
hotelszobában van ágy, van fürdőszoba és van valami fotel. Ennyi. A wifi általában fizetős, emellett se
konyha, se étkező, de még csak egy nyomorult hűtő sem, a brutál árú minibárról meg ne is beszéljünk.
Tényleg nem értem.
Apró nüansz: a nappali falai new-yorki képekkel voltak tele, kicsiktől egészen az óriásposzterig. Jól
végig is beszélgettük Manhattant. Aztán csak a második napon esett le, hogy a hálószobánkban
milyen képek vannak: muffok. Néhol erotikus képek, néhol pedig már egy kicsit többek is.
Valószínűleg ez már a sztriptízbár udvarszomszédból szivárgott fel.
Aztán estefelé spontán vacsora a boltból, gyk. ugyanazok a cuccok, mint a tegnapi nagy sikerű
ebédnél. Utána még kiraboltuk a lakásunk alatti Roshen csokiüzletet: borzasztó finom csoki,
gyakorlatilag fabatkáért, és ezt haza lehet vinni a repülőgépen, ellentétben a vodkával. Aztán egy
elbóbiskolásba hajló esti beszélgetés, vodka és sör mellett. Ez is egy fárasztó nap volt, de pont
ilyenekért járunk a világ végére.

Habár a repülőgép csak délután egykor indul, de ezt a fél napot már a reptéri transzferre szántuk.
Eredetileg úgy terveztem, hogy a recepción rendelünk egy shuttle-t, az 120 hrivnyáért (3500 forint)
kivisz minket a 20 kilométerre lévő reptérre. De aztán győzött a kalandvágy. Még az első nap
vásároltunk egy helyi kisokost az újságosnál, abban volt olyan rovat is, hogy repülőterek. Látszólag
nem volt bonyolult a feladat: az Universytet metróállomáson kell megkeresni az 568-as marsrutkát
vagy valamelyik másikon az 575-öst. C tervként ott volt az a blogbejegyzés, miszerint a Shuliavska
állomáson el lehet kapni a 22-es trolit.
Kezdtük az egyetemi metróállomással. Ez gyakorlatilag sétatávolságra volt, igaz, végig hegynek fel.
Megtaláltuk a metróállomást – és kezdődtek a problémák. A marsrutkáknak ugyanis nincs számmal
jelzett megállójuk. Ezek jönnek, valahol megállnak – a helyiek persze már tudják, hogy hol – aztán
lemegy az utascsere és a kis sárga dög már megy is tovább. Értelemszerűen semmi kiírás sincs, nem is
férne el az a rengeteg járatszám egy táblán. Angolul senki sem beszél, a legtöbb ember még az angol
szöveget sem tudja elolvasni, azaz hiába mutogattuk nekik a helyi kisokost. Annyit tudok oroszul,
hogy a kérdést fel tudtam tenni, de a válaszokat nyilván nem értettem. Pusztán a hangsúlyból lehetett
sejteni, hogy az embereknek fogalmuk sincs a válaszról. Nem is csodálom, egy ilyen mikroszinten
töredezett tömegközlekedésben honnan is tudnák, mivel lehet eljutni egy általuk sohasem használt
fapados repülőtérre? (A városnak két repülőtere van, mi a kisebbiket kerestük.) Elméletileg ebből a
megállóból jó lehetett volna a 9-es troli is (kisokos), de ilyesmi közel-távolból nem indult. (Csak 8-as és
5-ös.) Közel félórát szobroztunk, hátha feltűnik valahol egy 568-as mikrobusz, de nem volt. Ekkor
dobtam ki a francba a kisokost, a B tervvel már meg se próbálkoztunk. Miért pont az lenne korrekt
egy megbízhatatlan füzetben?
Metróval elmentünk a Shuliavskára. (Mondtam már, hogy a metró zsetonos és a klasszikus szivarvágó
készülék között kellett átmenni?) Itt a várható probléma az volt, hogyan találjuk meg a trolimegállót.
Azt írta a srác, hogy a csomópont hídja után a déli oldalon. Átmentünk a híd alatt és tényleg ott volt
párszáz méterre a trolimegálló. Miközben közeledtünk, ott motoszkált bennem, hogy ez túl könnyű

volt, lesz még itt csavar. Volt is, a kiírás szerint csak az 5-ös troli állt meg itt. Meg egy csomó
marsrutka. Gondoltam, az irány már jó, majd fellépkedek rájuk, aztán megkérdezem a sofőröket,
útbaejtik-e a repteret. Erre vagy azt mondják, hogy "da", vagy azt, hogy "nyet" – ezt már tudjuk
értelmezni. De ez a terv sem vált be, akkora tömeg volt, hogy esély sem volt eljutni a sofőrig. (Ez az az
állapot, amikor az emberek a jegy árát egymásnak passzolva juttatják el a vezetőig, az meg visszaküldi
a láncon a visszajárót.) Fejvakarás. Ekkor vettem észre egy taxit, amelyikben ott vakarózott a sofőr.
- Nézdd csak, lehet, hogy ott ül a D tervünk, csak még nem tud róla – szóltam Nejnek.
De azért nézelődtünk tovább. Ekkor vettem észre, hogy járnak erre más trolibuszok is, csak éppen
még a híd előtt elkanyarodnak. Visszasétáltunk, megkerestük a megállójukat. Ott sem volt 22-es. Dóra
levadászott egy barna bőrű, raszta hajú leányzót, mondván, biztosan tud angolul. Tudott is, de
fogalma sem volt arról, hogy Kijevnek van repülőtere. Oké, D terv.
Bekopogtam a taxisofőrhöz.
- Taxi?
- Da, taxi.
- Zuljany airport?
Na, ezt már nem értette. Elkezdett valamit magyarázni a repülőterekről, de azt meg én nem értettem.
Végül nagy sokára leesett a tantusz: nem tudta beazonosítani, melyik repülőtérre szeretnénk menni,
ugyanis a miénket ők Zsuljany-nak mondják. Innentől már sima volt, becuccoltunk. Taxiórát nem
láttam, ilyenkor alap dolog, hogy még indulás előtt tisztázzuk a viteldíjat.
- Szkólka?
- Százötven.
A morva életbe. De túl sok játékterünk nem volt, a kijevi dugók legendásak, a repülőgépet meg nem
akartuk lekésni. Nos, a dugókat volt szerencsénk élőben is látni, tényleg döbbenet. Szerencsére az
emberünk jellegzetes képviselője volt a szakmájának, úgy furakodott az állóra fagyott forgalomban, a
minden irányból keresztbeálló járművek között, mintha vazelinnel kente volna be az autója oldalát.
Végül teljesen váratlanul ott voltunk a terminálnál és csak ekkor realizáltam, hogy ha még meg is
találtuk volna akár a 22-es trolit, akár a megfelelő marsrutkát, szinte biztos, hogy elpuskázzuk a
leszállást, ugyanis a főútról alig lehetett észrevenni a repülőtér épületét.
A hosszú úton a sofőr próbálkozott oldani a hangulatot.
- Honnan jöttek?
Nem válaszoltam elsőre, így tippelt:
- Italiano?
Nejből kifakadt a röhögés. (Nem sokkal korábban egy ismerőse ránézésre lebölcsészezett, így a csajszi
a repülőtéren már csak bölcsészmaffiózónak volt hajlandó szólítani.)
- Hungarian.
A sofőr nem értette.
- Ungarn – próbáltam korrigálni.
- Vengerszki – jött hátulról a megoldás.
A hapi egyből felderült. Lelkesen elmagyarázta, hogy volt már Magyarországon, igaz, akkor
fegyverrel.
Fogalmazzunk úgy, hogy nem sikerült oldania a hangulatot. (Nem mintha egy baka tehetett volna
bármiről is, anno katonaként még barátkoztunk is velük, de akkor sem kellemes emlék.)
Ja, miközben taxiztunk, egyből átláttam, hol rontottuk el. Kilencven fokot tévesztettünk: a
csomópontnak a keleti oldalán jöttünk ki és balszerencsénkre ott is volt egy trolimegálló. Mi a
tanulság: ha Kijevben jársz, mindig legyen nálad iránytű.
Viszont így bőven időben voltunk kint a repülőtéren, és ez volt a lényeg. A csomagomat
természetesen megint darabokra szedték, pedig most már előrelátóan a kézigránátot áttettem a
zsebembe, a töltény mellé. Utána, immár nyugodtan mentünk befelé a zöld kapu mellett, ahol egy

őszes halántékú, disztingvált tábornok álldogállt egy aprócska pult mögött. Dóra mutatta neki az
útlevelét, de a pacák csak legyintett. Nagyobb vadra ment: engem hívott oda magához. Elkérte az
útlevelet, majd harsányan nekiállt ukránul hőbörögni. Bepróbálkoztam minden nyelven, de az
istennek sem értette, csak az útlevelemben mutogatott valamire. Fogalmam sincs, mire, mert az nem
mutatta meg. Végül belefáradtam és minden alkalommal, amikor levegőt vett, közöltem vele, hogy
nye ponyemaju. Aztán egy idő után keményen a szemembe nézett, én a klasszikus bociszemmel
vissza. Én nyertem.
Utána lecuccoltunk a kapunál, ahonnan később átmentünk egy másikhoz, mert megint voltak késések,
így átkavarták az indulásokat. Sétálgatás közben meglepő dologra leltem: közvetlenül a kapuk mellett
volt egy dohányzó szoba is. Nem egy megszokott dolog. Vettem is egy nagy adag amerikai kávét és
beültem egy szivarral. Ez sem megszokott dolog.
A csajok is találtak érdekességet: a duty free üzletben lehetett vodkát kapni. Méghozzá durván jó
áron. A Besszarabszka téren lévő Billában 90 hrivnya körül volt hét deci prémium Nemiroff, itt 60
hrivnya egy liter – és ezt már fel lehetett vinni a repülőgépre. Súlyos hibát követtünk el, nem vettünk
egyből három üveggel, pedig lett volna elszórandó hrivnyánk bőven. (Pesten elég vacak árfolyamon
váltják vissza.) De egy üveg azért még belefért a táskába.
A repülőgépen persze megint elrontottam a helyfoglalást. Olyan, ez, mint amit korábban a pénzügyi
dolgainkról írtam. Én igyekszem felkészülni, elolvasok egy csomó mindent, kalkulálok, végül
összerakom a legvalószínűbb forgatókönyvet, aztán jön valami tőlem független dolog és felborítja az
egészet. Szerettem volna a magasból kamerával felvenni a város látványosságait. Emlékeztem, hogy
idefelé a jobb oldalon ültünk és végig láttuk az egészet, csak Dóra – aki az ablak mellett ült – a darabos
leszállás során rosszul lett és nem sikerült túl jól a felvétel. Logikusan visszafelé akkor a bal oldalra
kell ülnünk és talán most sikerül. Nem sikerült, a gép másik légifolyósón repült, megint a jobb oldalon
ülők láthatták a várost, nekünk csak egy gusztustalan panel lakótelep jutott.
Végül megérkeztünk.
Ha láttál már nyomorult, vacak megérkezést, ez az volt. Kijevből szikrázó napsütésben indultunk,
hétfőre már a viharos szél is elállt. A repülés során végig tiszta volt az idő, a Kárpátokat is
gyönyörűen láttuk. Aztán Pesthez közeledve vastag felhőréteg vette körül a gépet, itthon pedig
ólomszürke takony, erős szél és havaseső fogadott.
Feladhatná már végre a tél az erőlködést, úgyis veszíteni fog.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Kijev2013

Ennyi cucc nincs is. Ráadásul egyedül pakoltam. Kajakok a tetőre, csomagok hátra, meg a hátsó
ülésre. A kocsi majdnem meg is telt.
Anyuka sétált a kisgyerekkel.
- Bácsi, miért szerelted fel a hajókat a kocsi tetejére?
- Hogyha majd vízhez érkezem, elég csak megfordítani a kocsit és mehetek tovább.
A gyerek értelmesen bólintott. Szerinte is így logikus. Anyuka vigyorgott.
A kajakok után körbejártam a kocsit, hogy minden rendben van-e. Ekkor vettem észre a
színharmóniát. Istenbizony nem azért ültettük ide a vérszilvát, hogy virágzáskor a növényeink
szinkronban legyenek a kajakjainkkal.
Nem volt egyszerű az út. Tankolás. Pénzkivétel. Gödöllön kajakalkatrész. Nejt felszedni
Tiszaújvárosban. Tesco, bevásárlás. Útközben eltévedés. Tokajban is.
Aztán végre meglett a kemping bejárata. Lezárva. Telefon. Mondták, hogy igen, az út megvan, csak
éppen víz alatt. Hmm, nem rossz.
Bementünk egy iskolán keresztül felülről. Még ennyi bénázással is másodiknak érkeztünk. Faház
elfoglalása, ‘Horkolós Körzet’ tábla kitűzése.
Végül hosszú sóhajtás, faasztal, szivar és pálinka. Aztán ezt gyakoroltuk éjfélig. (Oké, a sóhajtásokkal
óvatosak voltunk.)

Pár szó a terepről. A Bodrog a leglassabb magyar folyó, azaz kezdő vizitúrázóknak ideális terep. 65
kilométer, ebből Magyarországon van 51, de végig járható, útlevél sem kell rá. A Bodrogzug viszont
ennél valamivel több: a folyó kanyarulatát egy csomó apró patak, ér hálózza be, illetve akadnak
holtágak is. Igazi kellemes, barangolós terep.
Normál állapotban.
Tavasszal ugyanis a víz rendszerint elönti a vidéket. Nem kicsit. Ilyenkor egybefüggő tengerré
változik az erdő, csak a fák felső lombozata áll ki a vízből. Igazi labirintus. A térképek ilyenkor nem
segítenek, hiába is néznéd, merre menne az az ér, amelyiken ősszel eveztél. A vizi út nincs meg, mert
elöntötte a víz. A patak ott van valahol 2-3 méterrel alattad. Tipikusan az a terep, amikor megyünk
tökön, paszulyon keresztül. Hozzátartozik, hogy ez egy védett terület, azaz összevissza kóvályogni
tilos, de tájékozódó zseninek kellene lennie annak, aki képes lenne a tengeren a mélyben rejtőző patak
medrét követni. Mi GPS segítségével navigáltunk és még így is voltak zavarbaejtő perceink.
A Bodrogközben egy darab hivatalos vizitúraösvény van, ez egy jó nagy kör: Tokaj után nem sokkal
be kell menni egy patakon, aztán átvágni a Bodrog kanyarulatát. végül visszacsorogni a folyón a
városig. Ez egy 25-30 kilométer közti távolság, ideális egynapos túra.
Mi ennél ráérősebbek voltunk. Úgy terveztük, hogy elnavigálunk Zalkodig, aztán majd csak lesz
valahogy.
Nejjel reggel nyolckor keltünk. Néhányan már korábban. Hivatalosan 22.00-06.00 között
csendespihenő van, tilos ordítozni. Az egyik vizitúrázó társaságnak ez igen komoly megkötés

lehetetett, mert pontban reggel hatkor elkezdtek élni. Hangosan. Elképzelem, ahogy két kézzel
befogott szájjal szuggerálták a másodpercmutatót 5.59-kor.
Kolbászok, sajtkrém, indulás előtt goodbycruelworld szivar. (Mondom, hogy ráérősen mozogtunk.)
A vízreszálláshoz nem kellett sokat cuccolni, csak meg kellett keresnünk, hol fogyott el az út a
kempingben.
Mit mondjak: az első párszáz méteren igencsak hülyén éreztem magamat. Utoljára a két ünnep között
evezgettem, azóta kiment a mozgás a kezemből, ráadásul makacsul ragaszkodtam a grönlandi
lapáthoz, mely még csak megszokós fázisban van. Aztán persze belejöttem, a végén már élvezettel
szlalomoztam a lombok között.
A túra, finoman szólva is szürreális volt. A természetvédelmi területet jelző táblának (tudod, az az
ovális ezüstszínű) csak a felső öt centije látszott ki, de így legalább nem akadtunk fent rajta. A
túraösvényen vannak táblák is, az első kettőt még láttuk. Mármint a tetejüket. Egyszer megszólalt
László, hogy itt általában egy zsilip van, ahol gyalog szokták átemelni a kajakokat. Udvariasan
néztünk bele a vízbe. Mégiscsak megalázó lehet egy zsilipnek, ha áteveznek fölötte. Egy ideig még
követtük a patakmedret jelző fákat, azután átváltottunk szabad stílusra. GPS-ből látszott, hogy olykorolykor kereszteztük a patakmedret, de ez inkább csak a véletlen számláját növelte. A tendencia persze
adott volt, Zalkodot metszeni akartuk. Az volt az egyetlen fix pont a látóhatárig elárasztott vidékben.
Mit ád az ég, sikerült. Néhol eleveztünk egy-egy vadászles mellett. Egyszer majdnem elütöttünk egy
döglött vaddisznót. Legalábbis élet benne az nem volt sok, mert feje sem.
Ehhez képest már egyáltalán nem volt szürreális Zalkodnál a megcsáklyázott szemeteskonténer. Mint
egy helybélitől megtudtuk, elfelejtették felvonszolni, az árvíz meg pontosan jött, ahogy szokta. Az
illető egyben azt is megmutatta, hogy nem csak az elkényeztetett városi kutyák képesek tojni a
gazdájuk fejére.
- Zsemle!
- ... – gondolta a kutya,
- Zsemle, ha mondom!
- ...
- Idejössz!
- ...
- Na jó, úgyis rég voltál már Bandi bátyádnál. Aztán majd gyere haza.
A vízparton két irány volt: az egyikben a gazda ácsingózott a kerékpárjával, a másik irányban Bandi
háza zárta a partszakaszt. Az öreg rafkós volt, ha már nem hallgatott rá a kutya, legalább a tekintélyét
mentette. Zsemle emelt fővel vállalta be Bandit.
Vagy Morzsa. De biztosan valami péksütemény volt.
Szükséges anyagáramlások lebonyolítása: kaja be, pisi ki. Miután mindenki lezuhanyzott a trükkös
dobozos sörrel, Nejjel ketten kivégeztük. Itt el kellett volna dönteni, hogyan tovább. Két lehetőség
között vacilláltunk: vagy visszafordulunk délnek és megpróbálunk ugyanazon a labirintuson
keresztül hazavergődni, vagy nekiindulunk nyugatnak, az ismeretlen tengernek, tudván, hogy még a
hegyek előtt biztosan metsszük a Bodrogot, aztán majd azon megyünk haza. Végül nem döntöttük el,
gondoltuk, majd csak lesz valahogy. A két leggyorsabb kajakos neki is indult. Északnak. Nyilván
esélyünk sem volt, hogy utolérjük őket. Aztán egyszer csak bevártak, itt végre eldöntöttük, hogy túl
kockázatos a nyugati út, hiszen a Bodrogig még el is lehet jutni, de a folyóparti sűrű erdőn még
árvízben sem lehet átmenni. Abban maradtunk, hogy én megyek visszafelé a GPS jelén (halálsugár),
aztán ahol lehet, rakunk bele egy-két flikk-flakkot, de alapvetően követjük az irányt.
Ehhez képest párszáz méter után azt vettem észre, hogy nincs mögöttem senki: csak elindultak
nyugatnak. Az utoléréshez már messze voltak, így megvontam a vállam és cammogós tempóban
ráálltam a hazafelé vivő útra. Majd csak hazaérnek valahogy.

Szerencsére nem bonyolították túl a dolgot, amint látták, hogy nem látnak, visszafordultak, és habár
közénk ékelődött egy hosszú, áthatolhatatlan erdő, de a folyamatos röhögésből hallottam, hogy
párhuzamosan haladunk. Aztán az első nagyobb tófelületen meg is láttuk egymást. Innentől már
mindenféle cifrázás nélkül hazaőgyelegtünk. 17 kilométer, pont elegendő egy későn elindított túrához.
A GPS ugyan kiírta az átlagot, de inkább hagyjuk. Ez az egész nap nem a sebességről szólt, hanem a
ritka terep látványosságainak az élvezetéről.
A jó idő külön öröm volt. Hét elején még zápor/zivatart jósoltak a térségbe. Nem ijedtünk meg, azt
mondtuk, hogy akkor is jövünk. Erre az időjárás szégyelte el magát. Gyönyörú, kora nyári meleg volt
egész hétvégén. Jó, éjszaka azért még mindenki fázott – mert már a nyári hálózsákokat vittük – de
pokrócokkal áthidaltuk a hűvös órákat.
Aztán szombat este az adekvát bográcsolás. Nem bonyolítottuk túl: paprikás krumpli.
A kempingben még két társaság volt rajtunk kívül. Az egyik, az kifejezetten népes társaság volt,
inkább idősebbek, meg egy csomó gyerek. Az egyik hapi átjött beszélgetni.
- Mit főztök? – kérdeztük meg.
- Huh, bonyolult. Zöldséges, trutymós leves, jó sok hússal. És ti?
- Klasszikus paprikás krumpli. Sokat jártok ide?
- Nekünk ez a tavasz – merengett el – Április vége felé, legyen akármilyen idő is, itt találkozunk. Itt
halljuk meg először a madarakat, itt látjuk először áradni a folyókat.
- Evezni jöttök?
- Nem – merengett tovább – Inkább enni.
-?
- De azért evezünk is – mentegetőzött – De jobbára már inkább az összejövetel a fontos. 24 éve
csináljuk, minden évben. Eleinte fiatalon, evezésekkel, aztán öregesen, gyerekekkel, kenukkal
bóklászva.
Aztán éppenhogy ránk sötétedett, elkészült a vacsora. Hosszú csend dícsérte a szakácsot, na meg a
gyorsan kiürülő bogrács. Még beszélgettünk, de már messze nem volt meg a péntek esti lendület.
Ahogy ez lenni szokott. Nem mintha a szivatások, röhögések nem lettek volna ugyanolyan intenzívek,
a sztorik is jók voltak, de szombaton már este tíz körül kezdett kókadni az emberek feje. Elrendeztük a
tüzet, aztán beledőltünk az ágyba.

A társaságban itt jelent meg a generációs szakadék: hárman, idősebbek, ekkor már csak
összepakoltunk és mentünk haza. A maradék három sportember viszont úgy döntött, hogy korai
indulással lenyomják a nagy kört. Zsuzsa kissé parázott, hogy a másik kettő sokkal gyorsabb és nem
fogja majd bírni velük a tempót, de megvígasztaltam, hogy én már mentem velük a Maroson és nem
volt veszélyes. Azt már nem fűztem hozzá, hogy engem kíméltek, de így is kiköptem a tüdőmet a nap
végén.
Fél tizenegyre készültünk össze. Indultunk haza. Idefelé jó nagyot kerültünk, gondoltam, visszafelé
rövidítünk: Taktaharkány, Tiszalúc, Kesznyéte, Tiszaújváros. Olyan 70 kilométer.
Háát... ebből a 70 kilométerből lett száz is, és jó 2,5 óra. De földrajzleckének nem volt rossz.
Kezdtük ott, hogy eltévedtünk és valahogy elkeveredtünk Taktakenézre. De legalább láthattuk
Magyarország legbotrányosabb útját: akkora kátyúk voltak, hogy külföldön már síliftet szereltek
volna melléjük. Aztán ez a rekord is gyorsan megdőlt, mert Tiszalúc felé még rosszabbá vált az út. A
negyvenes tempó már az eszeveszett őrültséggel volt határos, hiszen a többszáz kátyúból bármelyik

képes lett volna kitörni a tengelyt. De végül csak elértünk Kesznyétére, ahonnan már csak 5 kilométer
volt Tiszaújváros. Na, ebből a faluból egész egyszerűen nem találtuk meg a kivezető utat. Végül egy
helyi erőt kérdeztünk meg, aki közölte, hogy Tiszaújváros még 50 kilométer. A tágra nyílt szememet
látva hozzátette, hogy máskor nem annyi, de most a Sajó tett róla, hogy jócskán kerülni kelljen.
A kesznyéte utáni terep járhatatlan, nyugodtan ignoráljam a kompokat is, mert azok sem járnak, a
legközelebbi híd Bőcsnél van, és ha szerencsés vagyok, akkor már át tudok menni, bár pár nappal
ezelőtt még 50 centis víz állt rajta. Igaz, ekkor sem zárták le, szóval tulajdonképpen járható.
Ekkor jutott eszembe, hogy induláskor mit poénkodtam a kiskrapekkel: hát, most tutira jól jött volna,
ha elég lett volna csak a fejére fordítanom a kocsit. Végül nekiindultunk Bőcsnek, végig a megáradt
Sajó mellett. Az út komoly kihívója volt a Tiszalúc környéki tankcsapdáknak, szóval itt sem kellett
attól tartanunk, hogy a rendőr gyorshajtásért int le. A híd utáni mélyedésben csak tízcentis víz volt,
átrongyoltunk rajta. Aztán délután egykor végre megláttuk a kies Tiszaújváros sziluettjét.
Érzékeny búcsú, tankolás, pár pogácsa a kútnál, aztán veszett tempóban irány Budapest.
A lepakolás persze megint egyedül, a gyerekek istentudja merre kóborolnak. Nem részletezem. Nem
volt rövid program. Aztán veszettül rábuktam az elektronikára, hiszen túra közben nem volt nálam
semmi, amin meg tudtam volna tekinteni a rögzített élményeket. Nem akarok vészmadárkodni, de
valahogy kezd egy olyan érzésem kialakulni, hogy a technika elkezdte átvenni az uralmat. Olyan
óvatosan, szép lassan, de határozottan. Lássuk csak: elővettem a GPS-t, a számítógépbe átmásoltam a
tracking logot, feltöltöttem az Endomondora, a GoPro-ból kiolvastam a fényképeket és videókat, most
először meg is nézve és kiszelektálva a rosszul sikerülteket, a mobiltelefonról felcsatlakoztam smb-n
keresztül a laptopomra és felmásoltam a képeket, aztán végül még a fényképezőgépről is felmásoltam
mind a képeket, mind a videókat. Aztán válogatás, válogatás, végül a képjavítások, szelektálások.
És ekkor még egy árva betűt sem írtam le.
Most már öreg este van, a szöveget gyorsan dobtam össze, gyakorlatilag végigökörködtük a hétvégét,
de éppen egy jó párbeszéd sem jut eszembe, szóval az írás olyan lett, amilyen, a videókat is össze
kellene valamikor vágni, de hát kinek lesz erre ideje – viszont ha a jelenből éppen kicsúszó
eseményeket sincs időm feldolgozni, akkor hogyan fogok rákészülni a jövőre?

Távolság: 7,4 km
Szintkülönbség : Megtett szint: Az előzmények ismertek. Nem csak az utóbbi egy hét szopásai, de úgy általában sincsenek jó napjaim.
Mintha valami eldöntötte volna, hogy idegileg kicsinál. Ilyenkor jó kimenni a természetbe, távol az
emberektől, távol az elektronikától. Azt szerettem volna, ha három napig az összes elektromos eszköz,
amit használok, a kvarcórám lenne. De még ez sem ment simán. Új edzőcipő, indulás előtt két nappal
feltörte a sarkamat. Oké, ennyit a túraszandálról, marad a túrabakancs, ragtapasszal. Szintén két
nappal korábban begyulladt a fogam. A szituáció kezelhető ugyan, de sűrűn kell fogat mosnom, meg
nem baj, ha van a közelben civilizáció, ha rosszabbra fordulnak a dolgok. Így viszont a sátras móka
ugrott, túra átszervezése, szállás foglalása a fennsíkon. Időjárás. Két héttel korábban még bélelt
túranadrágot csomagoltam, vastag softshell felsővel. Pár nappal indulás előtt kézzel nyomkodtam ki a
vastag, hosszúujjú túraingemet, hogy időre megszáradjon. Tök feleslegesen. Még a rövidujjú ing is
soknak bizonyult, a katonai gyakorlónadrágról nem is beszélve. Pedig az a legvékonyabb
hosszúnadrágom.
Vonat. Céges telefon zsebre, privát telefon a hátizsákba, úgysem fog keresni senki. Ehhez képest
hatszor kellett a kétórás út alatt levennem a zsákot (kétszer a kalauz kérte a személyi igazolványomat
– menetközben műszakváltás volt) négyszer pedig telefonon kerestek. Ebből egyszer Nej
félrenyomott, utána pedig nem sokkal felhívott, hogy bocs, félrenyomtam.
Egerben úgy gondoltam, tartok egy főpróbát a felszerelésemmel: nem buszozok, hanem hazasétálok.
Úgyis olyan ritkán látom magát a belvárost: ha látogatóba jövünk, mindig egyből kimegyünk a
szülőkhöz.
Utolsó simítások a teszkóban: három darab félliteres ásványvíz, műzliszeletek, pénz az automatából.
Már a szülőknél jutott eszembe, hogy elfelejtettem fájdalomcsillapítót venni a fogamra, szerencsére a
fájdalom teljesen eltűnt.
Számítottam rá, hogy sok állattal fogok találkozni útközben. (Nem, nem emberszabásúval, hanem
valódival.) De arra nem számítottam, hogy az első már Egerben meglesz. Felnémeten nem a zajos,
büdös négysávos úton mentem végig, hanem elkerültem hátul, a dombok felé. Itt futottunk össze a
Nyúllal. (Mármint ő futott. Én meg gyorsan néztem.)
Elektronika. Aha. Kvarcóra. Ja. Már a vonaton keresett egy haver valami Exchange problémával.
Egerben anyám nem tudott nyomtatni a böngészőjéből. Öcsémnek estére lefagyott a Windows8-as
gépe, beállt a boot, órákig csak homokórázott, nem működött az F8 sem. (Nem is, mert itthon
megnéztem, most már shift+F8.) Nos, ezek után akar még engem vendégül látni valaki?
Szerencsére a hegyre felfelé már térerő sem volt. ott végre sikerült tényleg kizárnom az elektronikát a
világomból.
A szülői házban kiültem a teraszra, sör és szivarkák mellett finomítgattam a holnapi kirándulás
részleteit. (Meg olvasgattam az utánam küldött céges sürgős doksikat.) Időnként kijött valaki,

beszélgettünk. Este még egy kis golfnézés, aztán korán feküdtem. Korai lesz a kelés is, hosszú napnak
nézek elébe.

Távolság: 32,97 km
Szintkülönbség : 731 m
Megtett szint: 1312 m (Ezt fogadjuk minimum némi kétkedéssel. A GPS tud hülye lenni.)
Hatkor ébresztő, hétkor teljes felszereléssel, vidám mosollyal indulás. Nagyon távol a Berva kőbánya.
Felfoghatatlan távolságra a Bükk-fennsík. Nem baj.
Rögtön egy durva harapás: az almári domb 120 méter szint, a legrosszabb fajtából: alig járható, szűk,
majdnem függőleges vízmosás.
A tetején kellett volna az oxigénmaszk.
Amikor vége az üdülőhegynek, vége a kutyaugatás-kórusnak is. Már éppen kezdett az agyamra
menni.
Fentről nagyon szépen látszik Eger. Nem csak a város gyönyörű, hanem a fekvése is. Az előtérben
Felnémet, jobbra a pásztorvölgyi iskola, nem messze mögötte a családi ház, aztán hátul világítanak
Csebokszári házai és pontosan ugyan már nem lehet kivenni, de az a maszat ott Eger belvárosa.
Gyerünk tovább.
Nyár van, kegyetlenül. A tavasz ugyan bedugta a fejét az ajtón és beköszönt, de már itt sincs, megjött
helyette a nyár. Mindennel, ami taszít benne: a pokoli meleg és a rettentő mennyiségű aprólégy,
döglégy és bögöly.
A Berva völgye kellemes. Tök fura, éppen tegnap tisztáztuk apámmal, hogy kicsi gyerekként ő is
dolgozott a völgyben (fát közelítettek le az autóúthoz), meg én is: mi egy skeetlövő pálya mellett
egyeltük a domboldalt. Itt van nem messze az Egerből is látszódó mészkőbánya, az ötvenes években
rabok művelték. A robbantásokat időnként még ma is észleljük. Sajnos közelről semmi nem látszik
belőle, annyira sűrű a völgyben a növényzet.
A középiskolai koleszban volt egy ózdi srác, az ő szavajárása volt az, hogy ‘a berva életbe!’. A tanárok
nem tudtak mit kezdeni vele, hiszen nem mondott semmi csúnyát, ez egy sima földrajzi név. Az más,
hogy mire gondolt közben.
Fura dolog ez. Hiszen mi is számít káromkodásnak? A csúnya szó? A gondolat? A gondolat
indukálása a másik személyben? Káromkodós ember valaki, akinek minden második szava az, hogy
basszus? Idegenkedünk tőle? Miben különbözik attól az embertől, aki sűrűn bazdmegel? Pedig
ugyanaz van mögötte, mégis sokkal jobban taszít az utóbbi alak. Úgy gondolom, hogy káromkodási
szempontból a basszust alulértékeljük, a bazdmegelést meg felül. Ez alapján megítélni bárkit is, az
meg marhaság. A szövegéből ezerféleképpen kiderül, hogy kulturált emberről van-e szó, vagy bugris
bunkóról: a bakker/bazdmeg változatok használatán alapuló véleményalkotás nagyon könnyen
tévedhet.
Viszont, ha már előjött ez a gondolatmenet, tegyünk egy kisérletet. Ebben az írásban mellőzni fogom a
csúnya szavakat. Az lesz helyettük, hogy berva, franc és elszabtam. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz
ettől mesterkélt az írás. Egy biztos, káromkodási alapanyag lesz bőven.
Apám: – Egyszerű lesz az út, végigmész a távvezeték alatt.
Én: – Hehe.
Aztán egy jó nagy szakaszon tényleg a távvezeték alatt mentem.

Hatvan méter szint. Tök feleslegesen. Bakker. Basszus. Van itt egy kellemes tisztás, a térkép szerint az
a neve, hogy Emír Nyaka. Ahogy kiértem rá, fa alatt kellemes pihenőhely, némi táblázás is. De a
további útról semmi konkrét infó. Utálom a tisztásokat. Valahol a túloldalukon megy tovább az út, de
értelmes táblázás nélkül ez nem látható. Na, a Bükk és az értelmes táblázás, ezek viszont erősen
különböző dolgok.
A tisztás közepén, jó messzire, egy magányos fa. Lefényképeztem. Aztán egy másik fényképen
rázoomoltam a 135-ös objektívemmel. Ekkor már lehetett látni rajta a jelzést. Ha nincs nálad távcső,
vagy zoom fényképezőgép, akkor ezen a tisztáson halott vagy.
De ez még hagyján. Ugyanis a logikus elképzelés ilyenkor az, hogy gondolatban összekötöd a
beérkezési pontot a magányos fával és úgy gondolod, hogy az egyenes végén lesz a továbbvezető út
is. Mit ád az ég, tényleg megy ott befelé az erdőbe egy szekérút. Jó meredek. Én is fellihegtem a tetőre.
60 méter szintemelkedés, rövid idő alatt. Itt tűnt fel, hogy nincs turistajelzés. TúraGPS elő, a
legnagyobb nagyításban látszott, hogy ha minimálisan is, de szögben állok a túraúttal. Azaz a
szekérút távolodik tőle. Megnéztem a folytatást, a távolodás egy idő után markáns lesz, a szekérút
elmegy Szarvaskő felé, a túraút meg megy felfelé a Berva patak völgyében. Mehettem vissza le az
emelkedőn. És igen, a tisztáson, a szekérút bejáratától nem messze találtam is egy elég jellegtelen,
benőtt utat, ahol pár méter után ott is volt a jelzés. Miért, miért nem lehet ilyen zűrös helyekre kitenni
egy kiszabott (khmm) útjelző táblát? Vagy egy jelzést rögtön a tisztás és az ösvény találkozására?
Hiszen az átlagos turista már annak is örül, ha a magányos fán észreveszi a jelet, nemhogy utána fel
legyen készülve egy ilyen trükkre.
Már otthon is, amikor nézegettem a túratervet, látszott, hogy akárhogyan is variálom, pont a
legnagyobb melegben leszek azon a szakaszon, ahol igazából bevadul a terep, jönnek a kemény
szintek. Habár reggel hétkor már úton voltam, de a 11 órai meleg így is az emelkedőn kapott el.
Tervezés közben az vígasztalt, hogy ekkor azért már a Bükkben leszek, a fák árnyéka csak megvéd. A
franct. Egy gramm árnyék sem volt.
Olyan déltájban meg is billentem: hányinger, szédülés. Sapka ugyan volt rajtam, de ez akkor is kezdő
napszúrásra utalt. Abban bíztam, hogy hamarosan jön a Homonna tisztás, a térkép szerint
pihenőhellyel és forrással. Ott leülök, mint az iszap, és megvárom, amíg csitul valamennyit a nap.
Nem részletezem, milyen állapotban érkeztem meg a tisztásra. A tisztásra, mely nem létezett. Két
túraút ugyan keresztezte egymást, de tisztás, az nem volt. Az asztal és a padok a tűző napon voltak,
esély sem volt odaülni. Ledobtam a felszerelést a fenyők alá, elmentem forrást keresni. Hosszas
bolyongás után meg is találtam. A helyét. Az ún. Bársonyos forrás nem létezett, kiszáradt. Pihenés?
Lófranc. Abban a pillanatban, hogy egy percnél tovább nem mozogtam, vastag fekete felhőként leptek
el a legyek. A természet lágy öle, az. Két müzliszeletet toltam be (erőszakkal, mert nem kívántam, de
kellett a kalória), mind a kettőt sétálgatás közben. Víz... na, ez volt a legbervább. Másfél literrel
indultam neki, az Emír Nyaka környékén még volt egy forrás, ott ittam egy liter vizet és újratöltöttem.
Igenám, de ezután jöttek a kemény emelkedők a tűző napon, én pedig nagyon számítottam erre a dög
Bársonyos forrásra. Igaz, biztonsági játékként csak fél liter vizet ittam meg, de emiatt szószerint
zörögtek a sejtjeim. És bejött, a forrás nem létezett, azaz a maradék egy literrel kellett legyőznöm az
aznapi maradék szintet (közel 300 méter) és a maradék távot az első vízforrásig (20 km.) Igen, jól
látod: az adott helytől a legközelebbi vízelőfordulás 20 km. Azaz már Bánkút. (Itt említem meg, hogy
a tervezett végcél nem Bánkút volt, hanem Jávorkút. Az még plusz négy kilométer Bánkúttól.)
Árnyékban nem is reménykedtem. Tiszta sivatag. (Közben nem győztem hálálkodni a döntésért, hogy
útközben tettem egy kis kitérőt azért a korábbi forrásért. Ha azt nem teszem, akkor már a Homonna
tisztáson felfordultam volna.)
Hosszú pihenés, az nem volt. Elvacakoltam egy negyedórát, aztán a legyek miatt mentem tovább. Azt
találtam ki, hogy amikor egy-egy kósza fa miatt megjelent valami kósza árnyék – ez olyan 100-200
méterenként fordult elő – akkor pihentem egy percet, majd mielőtt eldurvult volna a légyhelyzet,
mentem is tovább. Így haladtam is, meg hűtöttem is egy cseppet magamat. Nagyon bíztam a Galya-

nyeregben, de a kép ugyanaz volt: az asztal és a padok a tűző napon, a legyek meg ugyanolyan
harapósan repkedtek. Azért úgy eszembe jutott a Szlovák Paradicsom, ott az ilyen pihenő padok fölé
odarittyentettek valami fedelet is. Hiszen alapanyag – fa – volt bőven. Ez jó napsütés ellen, jó eső
ellen. Nálunk? A magyar turista kemény legény.
Nagyjából itt merült fel az ötlet először bennem, hogy le fogom rövidíteni ezt az egészet. Amikor egy
hónappal ezelőtt tervezgettem, akkor még téli körülmények voltak, semmi kánikula, semmi legyek. A
mostani viszonyok mellett viszont ez nem túra, hanem tortúra. Megy a fene holnap Miskolcra.
Eredetileg ugyanis úgy terveztem, hogy Jávorkútról lemegyek Lillafüredre, onnan a kohász-kék
jelzésen pedig a Vasműig, majd ahogyan Egerben is, egy városnéző sétával fejezem be az utat.
(Konkrétan a Tiszai pályaudvarig szerettem volna besétálni.) Ez olyan 20-25 kilométer lett volna,
rendes szintekkel. Na, ez volt az, amihez ilyen körülmények között semmi kedvem nem volt. Eleve a
Jávorkút is kezdett necces lenni. Bánkút és Jávorkút között ismerem az utat, még világosban is igen
trükkös. Van benne egy meglepő letérés a földútról, melyet nehéz elcsípni. Aztán van egy ligetes rész,
ahol valójában nincs túraút, csak a távoli fákon lehet észrevenni a jelzéseket és fától fáig lehet haladni.
Na, ez az, ami sötétben nem megy, még fejlámpával és túraGPS-szel sem. Azaz ha este hétig nem
tudok elindulni Bánkútról, akkor Jávorkút almás. Márpedig jelen állapotban Bánkút is valami
elérhetetlen messzeségben lebegett.
Güzü tovább. Hogy én nem vagyok normális, az biztos. Üldögélhetnék a szülőknél, beszélgethetnénk
sör mellett a hűvös teraszon, biztosan örülnének is nekem – én meg itt pusztulok meg a tűző napon, a
hegyre felfelé menet. Aztán már hazafelé mondta Nej, hogy mennyire is irigyelt engem. A hűvös
irodájából. Hogy ilyeneket csinálok. Aha.
Miután jó alaposan kinéztem az utat, belefutottam egy behajtani tilosba. Nem erősködtem, kerülő. Így
legalább lesz esélyem kimászni a Bél-kő tetejére. Eredetileg beterveztem, de itt, fent, hirtelen számítani
kezdett minden plusz méter szintkülönbség. Végül úgy voltam vele, hogy majd meglátom.
A kő előtt nem sokkal futottam össze az egyetlen emberrel, akivel a túra során találkoztam.
Beszélgettünk, dícsérte a kilátást.
Nagy levegő. Azértis kimentem, megnéztem.
Fura látvány volt, nem pont erre számítottam, de az erdőkből, természetből kikukucskálva érdekes
kontraszt volt a berva ipari környezet.
Őr-kő tisztás bejárata. Sokk. Tábla szerint Bánkút még 14 kilométer. Pedig már 22-nél járok. És akkor
még Jávorkút. Bakker.
Lerogytam a padra. (Az első pad árnyékban.) Térképböngészés. Ja? A kék jelzés megy hegyenvölgyön keresztül, óriási kanyarokkal, szintekkel. Hát, nekem erre most abszolút nincs igényem.
Aztán nocsak: itt van a piros bicikli! Van egy pirossal jelölt kerékpárút. (Már korábban is többször jött
rajta a túraút.) Azt mondja, hogy... ez eltekereg erre, eltekereg arra... de pont a bánkúti turistaháznál ér
véget. És nem, nem mászik fel a hegyekre, inkább azonos szintvonalon, de megkerüli. Ez kell nekem.
Ja, és van még egy nagy előnye: innentől nem kell foglalkoznom a jelzésekkel. Egyszerűen hihetetlen,
mennyire botrányosak a jelzések a Bükkben. Jellegtelen oldalösvény, mész tovább a szélesebb úton,
aztán csak azt veszed észre, hogy már nincs jelzés. Mehetsz vissza, bámulhatsz bele minden
oldaljáratba, hogy hol veszthetted el az utat. Útjelző tábla alig. Az ilyen trükkös oldalsó leágazásoknál
szinte soha. Ha nem akarsz eltévedni, akkor folyamatosan az egyik kezedben térképet kell tartani, a
másikban túraGPS-t. Nálam volt mind a kettő, de mivel nem bámultam folyamatosan, egy csomószor
mégis elböktem. Gyakorlatilag az egész túra könnyedségét, stressztelenítését veszi el az állandó
nyomozás a jelzések után. Ha már 100 méteren nem láttam jelzést, mindig jött az idegeskedés, hogy
megint elnéztem egy oldalágat, vagy csak spórolt a festő, esetleg kivágták a fát.
Na, ilyesmi nincs a kerékpárúton. Ezek viszonylag szélesek, a talajuk kemény, murvás. Ha nem ágazik
le róluk egy legalább ugyanilyen út, akkor biztos lehetsz benne, hogy jó úton jársz. A kerékpárt nem
fogják beterelni egy észrevehetetlen rókaösvényre. Igen, messze nem olyan hangulatosak, mint az

erdei ösvények. De biztosan tudsz haladni, ráadásul a kerékpárút inkább kerüli a hegyeket, de nem
kényszerít a bringásokra plusz szinteket. Nekem pedig már nem nagyon volt erőm hegyet mászni.
Szóval ráálltam a bringaútra és szép tempósan haladtam. A hátralévő táv így is 11 kilométer lett a 14
helyett.
Közben volt szerencsém figyelni a turistautakat is, mert elég sokszor kereszteztük egymást. (A kék+
szintén a turistaházig vitt, csak éppen hegyen-völgyön keresztül.) A túraút vagy lement és piszok
meredekből jött fel később, vagy fordítva: magasan kezdett, hogy utána visszajöhessen a kerékpárút
szintjére. Egy csomószor metszett tisztást, melyekről ugye tudjuk, hogy halálos csapdák.
Nem bántam meg a döntésemet. A turistaút levisz, felhoz... aztán örülj. Nem, nem megyünk lefele,
mert abból sírás lesz.
Közben volt egy pillanat, amikor megéreztem, hogy a csúcson vagyok. Egy hosszú kaptató után azt
mondtam, hogy most jött el az a pillanat, amikor le kell fényképeznem a GPS-t.
És tényleg. Az egész napot figyelembe véve ekkor voltam a legmagasabban.
Utána csak mentem, mentem, egyre monotonabbul. Tulajdonképpen finiseltem, legalábbis érzésre.
Utolsó erők összeszedése, célegyenes,-feltámadás. Bánkút még öt kilométer. A francba. Jávorkút meg
még négy, azaz összesen kilenc. Berva franc. Ez még rengeteg. Ki fogok pukkadni.
Végül Bánkút, egy újabb bájos jelzésösszezavarás után. 19.00. Remélem, még nyitva vannak.
Remélem, érzik, hogy mekkora kapacitás közeledik alulról.
Menetközben többször is felcsillant, hogy még sikerül időben felérnem, aztán a terep mindannyiszor
megtréfált. A GPS szerint a nap lemegy 19:38-kor. Azaz ha most, pihenés nélkül még nekiindulok,
akkor pont átjutok a zűrös részeken világosban, az utolsó egy kilométer már sötétben is jól járható.
(Nejjel teszteltük a múltkor.) De mi az, hogy nem pihenek? Ki vagyok száradva, mint egy marék
kalcium-oxid. Fizikailag a halálomon vagyok: fáj a vállam, fáj a térdem, a nadrág feldörzsölte a
combomat, a jobb sarkamon vízhólyag és egy cseppnyi erő sincs bennem. Legalább egy félórát kellene
pihennem, hogy folytatni tudjam, de akkor pont a sötétben indulnék el, arra az útra, melyről már
korábban is írtam, hogy sötétben nehezen járható.
Végül besétáltam a panzióba, kértem egy szobát és öt sört.
Az ötödiket már lassan ittam. A harmadik szivar mellé.
Jó hely a Bükk-fennsik. Jó a levegő.
Közben kijött a teraszra a pincér.
- Hozhatok vacsorát? Hamarosan zár a konyha.
- Mit tud ajánlani?
- Étlapot. Meg meglepetésvacsorát.
- Oké. Lepjenek meg.
Elment. Visszajött.
- A ma esti meglepetés zöldségleves és pizzaszeletek. Jó lesz?
- A zöldséglevest hanyagoljuk.
- Nagyon finom.
- Én ma máshogyan pótlom a folyadékot – mutattam bizonytalanul a sörök felé.
- Jó. Hozom a pizzát.
Végül szeletekbe vágva egy fél pizzát hozott ki. Nem bírtam megenni, pedig máskor simán lecsúszik
egy egész is. Nem volt rossz, csak éppen képtelen voltam a szilárd ételt lenyelni. Felfelé jövet összesen
három műzlicsokit toltam be, erőszakkal. A hőségben, a nagy fizikai terhelésben egyáltalán nem
kívántam szilárdat. Csak folyadékot. Rengeteget.

Hobó idézte valakitől: úton lenni az élet, megérkezni a halál. Erre mondtam én, hogy de nagy marha
vagy fiam, bakker. Én útközben haltam meg majdnem, és érkezés után tolom be boldogan a söröket.
Aztán felmentem zuhanyozni. Hülye, hülye, hülye. Tudhatnám már, hogy az erős terhelések után ki
szokott rázni a hideg. Most meg azt gondoltam, mi bajom lehet, ha hideg vízben zuhanyzok? A
takaróig alig jutottam el, gyorsan belecsavarodtam és igyekeztem legalább szabályos ritmusban
vacogni. És még csak nem is tudtam jól bemelegedni, mert igyekeznem kellett, nyolckor zárt a
kocsma.
Visszaültem a söreim mellé.
Nem is tudom, melyik a jobb? Kiülni az étterem teraszára, amikor egy komplett erdei iskola
randalírozik szabottul az udvaron (ez volt, amikor vacsoráztam), vagy amikor már csend van, mert
bementek belső foglalkozásra, én viszont belecsöppentem egy ifjú pár romantikus vacsorájába. Akik
éppen az esküvőjüket jöttek fel megtervezni ezen az eldugott, hangulatos helyen. Ahol a mellettük
lévő asztalnál szivarozok. És tolom befelé a söröket. Három után már büfizni is szoktam. Még akkor is
ha ki vagyok száradva.
Nem akarom beidézni az egész beszélgetést, de amikor befejezték a romantikus vacsorát és mentek
mellettem kifelé, legszívesebben odasúgtam volna a hapsinak, hogy fuss, menekülj. Fly you fool, hogy
stílszerű legyek. (Belső poén, nem fogom elmagyarázni.)
Aztán az éjszaka. Előtte tisztálkodás. Érdekes, az öt sör után nem kellett pisilnem. Sőt, még a
fogmosás után is betoltam két pohár vizet, pedig ez egyáltalán nem szokásom.
Tíz körül feküdtem, üdén, tisztán. Nem volt gond az elalvással. Egészen hajnal egyig. Arra ébredtem,
hogy valaki a fejemben azt magyarázza, hogy jó lenne kitalálni, hogyan lehet a fájdalmat szétosztani
úgy, hogy mindenkinek elviselhető mértékű legyen. Először nem értettem, aztán leesett, hogy
pokolian begyulladt a fogam.
Nem tudom milyen hatalom vette a fejébe félévvel ezelőtt, miszerint mindenképpen eléri, hogy
felkössem magamat, de ez az éjszakai találat nagyon ült. Éjjeli fogfájás fájdalomcsillapító nélkül a
Bükk-fennsík közepén. A személyzet majd csak reggel jön meg. Senkire nem számíthatok. Végül
sikerült becsapnom a fájást, elővettem a Kindle-t, kerestem egy olcsó, de lebilincselő könyvet és
belemerültem, igyekezve nem tudomást venni a fájásról. Fél négy körül esett ki a kezemből az olvasó,
aludtam reggel nyolcig.
Ez a fogfájás egyébként is egy öv alatti ütés. A fájó fog híd alatt van, nem is kicsi alatt: az egész alsó
fogsorom egy nagy híd. Ezt kellene megbontani, hogy hozzáférjenek. Ehhez még megbízható, ismerős
fogorvos esetén is igencsak gyűjteni kell a merszet, de a családunk bejáratott fogorvosa nemrég halt
meg váratlanul, rákban. Most az van, hogy sűrű fogmosással, szájvizezéssel karban tudom tartani, de
ha kihagyok pár napot – mint ahogy a közelmúltban a Bodrogzugban is történt – akkor képes
bedurranni. Amikor ezt a szöveget írom, már lekezeltem és megint minden rendben van. (Persze a
szituáció messze nem ilyen egyszerű, de úgy gondolom, már így is túl sokat foglalkoztam az írásban a
fogaimmal.)

Távolság: 14,72 km
Szintkülönbség : -651 m
Megtett szint: 315 m (Megint nem tűnik reálisnak. Nem tudom, a GPS honnan szedi össze.)

Reggel üde ébredés, a fogfájás lecsillapult az elviselhető érték alá. Oké, irány a reggeli. Érdekes módon
még mindig nem voltam éhes, viszont nagyon kívántam egy teát. Meg egy kávét.
Természetesen megint kiültem a teraszra.
Fura volt. Az udvaron reggeli torna az erdei iskolásoknak. Futtatták, tornáztatták őket, miközben én,
az eltunyult, komótosan ettem a rántottámat és kortyolgattam utána a kávét.
Az egyik tanítónéni keresztülvágott a teraszon és kedvesen odaszólt: Egészségére!
Vajon most a kávéra gondolt vagy a szivarkára?
Egyébként ez a hölgy küzdött némi kihívással köszöngetés terén. Amikor bejöttem a teraszról és jó
étvágyat kívántam neki, annyi volt a válasz, hogy köszönöm, viszontlátásra. Pedig ekkor még nem
akartam sehová sem menni.
Aztán odafent aprólékosan összekészültem, a recin fizettem, elbúcsúztam a roppant szimpatikus
személyzettől, és újfent nekivágtam. A legfurcsább az volt, hogy amint kijöttem reggel az épületből,
vállamon a nehéz fényképezőtáska, hátamon a szintén nem könnyű hátizsák, körbenéztem, éppen
kezdett erősen sütni a nap – mégis újból kedvem támadt túrázni.
Érdekes fejlemény: a nadrágom zsebébe nem pakolhatok nehéz dolgokat, mert az a nadrág, melyet
induláskor még be sem tudtam gombolni és csak az öv tartotta rajtam, ma már begombolva is lötyög,
az övön meg nincs több lyuk.
Első célpont: Csipkéskút. A szilvásváradi lipicai ménes telephelye. Már messziről intenzív lószag.
Egy újabb bájos útjelzés kaland. Megy a földút, kanyarodik, pont a kanyarban átfolyik rajta egy patak,
úgy, hogy a kanyarodó földúttal innentől párhuzamosan mennek, szorosan egymás mellett. Igazából
nincs is értelme jelet keresni, balra fal, jobbra a patak. Mész, mész. A földút közepesen süllyedt lefelé,
a patak nagyon durván. Körülbelül egy kilométerrel arrébb a patak már olyan hatvan méter mélyen
tekergett. (Két darab tízemeletes ház.) Ekkor kezdett gyanús lenni a dolog, mert jelzés elég régóta nem
volt, de a túraGPS szerint teljesen jó úton jártam. Egy ideig. Ugyanis az út egyszer csak elfordult
enyhe ívben a pataktól, nekem pedig párszáz méter után esett le, hogy a GPS szerint megint szögben
vagyunk a turistaúthoz képest. Bakker. A turistaút a patakmederben lett volna. Ez addig, amíg a kettő
egymás mellett futott, nem látszódott. Ott kellett volna nagyon figyelnem a patak túloldalán lévő
fákat, ahol a patak elkezdett jobban süllyedni. Vagy oda kellett volna egy jelzőtábla. De ez már túl
merész gondolat, hiszen honnan is szereznének ennyi fát a táblákhoz.
Na, azt a hatvan métert, amit ott ereszkedtem azon a roppant meredek parton, azt nem kívánom
senkinek. De végül leértem, jelzés sehol, bátran megindultam lefelé... és egyszer csak megjelent a
jelzés. Szabja meg a franc.
Hamarosan leértem Ómassába, a közben megerősödött patak mellett. Az örök kutak. Az árokban
meredeken lefutó patakból bevezettek az udvarra egy csövet, azt kihúzták a föld felé, legörbítették,
mintha vízcsap lenne, szelep nélkül. A kifolyó víz megy is vissza a patakba. Csak éppen az udvaron
van egy örök kút. Gyönyörű, tiszta vízzel.
Lent a faluban a kocsmáros kiült mellém, negyedórán keresztül mesélt a kutyájáról. A garadnai
vasútállomáson segítettem a szakinak becipelni a csocsót a kocsmába. Kényelmesen csorogtam lefelé
az úton, szivarozgatva, sörözgetve, élményekkel. Az Erdei Halsütőben ettem egy piszokul finom sült
pisztrángot, pedig utálom a halat. Körbemászkáltam az őskohót. A Hámori tó mellett eldumálgattam
a horgászokkal. Amíg vártam Nejt, hogy felszedjen, elücsörögtem egy lillafüredi kocsmában, a
csapossal beszélgetve.
Ez a séta sem volt rossz, pedig pont az ellenkezője volt a klasszikus turizmusnak: nem néptelen erdő,
hanem falvak, kisközösségek, emberekkel.

Jézusom, csak nem kezd felszívódni a mizantróp énem?
Fényképek: https://picasaweb.google.com/116823747264974270627/Bukk2013

Eredetileg úgy terveztük Nejjel, hogy az Adriára megyünk le szigetet kerülgetni (Rab), de aztán az
időjárásjelentés cudar időt jelzett, végül pár nappal az indulás előtt korrigált, miszerint a cudar idő
épp az érkezésünk előtti napon múlik el, de tapasztalatom szerint egy kiadós vihar után a tengernek
kell egy-két nap, mire lenyugszik, az meg pont elvinné a hosszú hétvégét.
Maradtunk inkább itthon. A maga kategóriájában a Tisza-tó is gyönyörű.
Pénteken a szokásos monstre pakolás: amikor nem tudod, hogy kánikula lesz, vagy vihar... vagy
mindkettő. Este még Tesco-t vadásztunk Tiszafüreden, így csak kilenckor csekkoltunk be. Kiültünk a
faház elé, bontottunk sört, én pedig elégedetten gyújtottam rá egy szivarra.
Ekkor eredt el az eső.
Ketten megemeltük az asztallal, lócákkal egybetákolt dögnehéz faépítményt és intenzív nyögésekkel
begyömöszöltük a faház fedett teraszára.
Ekkor állt el az eső.
Elég csúnyán sandítottam fel az égre, az időjárásfelelős gyorsan észbe is kapott, és a nyakunkba
küldött egy akkora vihart, hogy időnként nappali világosság öntötte el a kempinget. A vízözön
mellett. A közeli erdőkben torpedót játszottak villámmal, csak úgy lődözték körbe az elképzelt
hadihajókat.
Felkaptunk valami meleg ruhát és végignéztük az egészet a teraszról. Legalább nem volt szúnyog.

Útvonal: Tiszafüred – Poroszló – Tiszafüred (28,1 km)
A faház fák alatt volt, meglehetősen sötétben. Így az ébresztőóra nélküli kelés kis híján kisiklatta a
túrát. Teljesen véletlenül ébredtem meg nyolckor. Kaja, pakolás. Fél tizenegykor sikerült elrúgni
magunkat a parttól.
Az első hét kilométer eléggé rakkolós volt felfelé a Tiszán, de utána lekanyarodtunk a folyóról és be a
híres-hirhedt IX-es öblítőcsatornába. Itt most elő kellene vennem a nemlétező lírai vénámat és
nyálcsorgatóan ecsetelni, mi is a jó a nádak közti evezgetésben, a földönkívüli csendben, amikor csak
az evező csobbanása hallatszik. Senkitől sem zavartatva, óvatosan eveztünk, nézegettük a hamarosan
nyíló vizitök telepeket, vizililiom kompániákat. Időnként sulyommezőkön haladtunk át, ekkor a
csendet a növény surrogása törte meg. Errefelé motorcsónakok sem nagyon jártak, nem zavarta senki
a kóborlásunkat.
Egy megdöbbentő megvilágosodás. Nem először jártam már ezen a vízi úton, mindig meg voltam
győződve róla, hogy az Eger-pataknak nevezett részt vagy valami tiszteletből, vagy valami hasonlóan
kialakult nevezékből adódóan hívják Eger-pataknak. A bükki túra előtt kellett elolvasnom egy
könyvet, hogy megtudjam, ez a patak ugyanaz az Eger-patak, melyet gyerekkoromban annyiszor
nézegettem Egerben, melyben annyiszor játszottam, melyben még két héttel ezelőtt is térdig járkáltam
Almárnál. A kedvenc patakom itt ömlik a Tisza-tóba, de előtte annyira kiszélesedik, hogy alig ismerni
rá. Hülyeség, de sokkal büszkébben eveztem rajta, mint korábban. Mint amikor valakinek a
gyerekkori jóbarátjáról kiderül, hogy mekkora nagy ember lett, aki mindezek ellenére ugyanúgy
kedveli őt, mint régen.

A kétéltű teheneket még nem hajtották ki legelni a vízpartra, mi pedig különösebb izgalmak nélkül
áteveztünk a poroszlói híd alatt és rögtön ki is kötöttünk ebédelni. A kiszállás nem volt egyszerű, mint
a Tisza-tónál általában is: a part agyagos sár, erre nem siklik fel úgy a kajak orra, mint a homokra vagy
a kavicsra. A csalóka az, hogy pont úgy néz ki, mintha. Aztán felakad a kajak orra, a delikvens meg ott
billeg, amíg ki nem borul. Itt szerencsénk volt, mert a cölöpfalra eszkábáltak valami kilépőféleséget,
erre ki tudtam fordulni, Nejt pedig már kihúztam. Ebéd után ugyanígy vissza: Nejt belöktem, én
pedig betechnikáztam magam a lécről.
Ekkor szólalt meg a leányzó.
- Bakker, a kesztyűm kint maradt a padon!
- ... – mondtam én. (Cenzúrázva.)
- Visszamész érte?
- ... – mondtam én. (Cenzúrázva.)
- Naa!
- Ott dolgozik az a hapi a faházon. Kiabáljunk neki, hátha meghallja.
- Jó.
- HALLÓ!!! KEDVES URAM!!!!! – kezdtem én.
- HALLÓ!!!! LEGYEN SZÍVES!!!! – jött Nej.
Semmi.
- KÉREM!! HALLÓ!!! – ordítottam, teli torokból.
- LEGYEN SZÍVES!!! HALLÓ!!!! – próbálkozott Nej.
Megint semmi. Nekiszaladtunk harmadjára is és ekkor végre odafordult. Integettünk neki. Odajött.
- Legyen kedves, adja már ide a kesztyűt arról a padról!
- Á, értem! – mosolygott – Rögtön.
Ideadta.
- Hallottam ám már korábbról is a hangokat, de azt hittem, csak beszélgetnek – intett, aztán
visszament szögelni.
Bambán néztünk egymásra Nejjel: teljes torokból ordítottunk, egymástól pár méterre. Errefelé ez
hétköznapi beszélgetésnek számít?
A visszaút eseménytelen volt, egy helyen kinlódtunk csak a Kis-Tiszán, ahol két motorcsónak
vánszorgott egymás mellett, nagyjából ugyanolyan sebességgel, mint mi. Baromi sokára tudtuk
megelőzni őket, addig viszont nyeltük a benzinszagot és a zajt. De épp időben mentünk el mellettük,
nem sokkal arrébb jött egy Mirror Lake jellegű szakasz: a tükörsíma víz visszatükrözte a fákat.
Gyönyörű látvány volt. Ha lehet ilyet mondani, lábujjhegyen kajakoztunk át fölötte.
Tiszafüreden, az agyagos parton bemutattam egy tízpontos kiszállást: szörfözéssel fordultam a part
mellé, a kajak hamarosan fel is akadt a sekély vízben, én pedig fürgén kipattantam. Mire Nej utolért,
már ki tudtam húzni.
Elpakoltunk, a kempingben egy gyors cider, aztán elszaladtunk megint a Tesco-ba (szúnyogirtó
spray), végül leültünk, mint az iszap. Kiderült, hogy mit csesztünk el a pakolással. Hanyagul
bedobtam a laptopot, de a töltőjét elfelejtettem. Mondjuk, négy órát kibír, de mindenképpen rá kell
másolnom a GoPro kameráról mindent, mert még csak egy 32GB-s kártyám van. Aztán mind a
kamera, mind a távirányító USB-ről töltődik (a konnektoros USB töltő éppen úton van Kínából), de ha
a laptop sincs töltőn, akkor hamar el fog fogyni a szuflája. Sőt, bekapcsoláskor derült ki, hogy indulás
előtt nem is töltöttem fel, mondván, hogy úgyis lesz ott áramforrás. 70 percet jelzett ki, a 25 GB
felmásolása 45 perc. Volt miért szurkolnom, utána pedig el is felejthettem a laptopot. Nem baj, Nejnek
van tabletje, azon is van net. Aha. Ő is elfelejtett töltőt hozni.
A franc. Most akkor nézegethetem mobiltelefonról a meteorológiát. Kézzel. Mint az állatok.
Nagyon lassú vacsora. Ráértünk. Aztán beszélgettünk.

- Miért van az, hogy minden horgász pocakos? – kérdezte Nej.
- Még szép. Mit vársz olyan emberektől, akik szerint az sport, hogy fél napot üldögélnek egy stokin?
- Ez ugye horgászkemping?
- Igen, az.
Körbenéztem. Minden férfi pocakos volt.
Este zenekar a szabadstrandon.
- Nézd már, a végén jazz lesz! – lepődtem meg pár perc után.
- Eddig annak tűnik – helyeselt Nej.
- Csak nem tudom, hogy már zenélnek, vagy még csak hangolnak?
- Egy jazz zenekarnál ez nem is olyan egyszerű.
Aztán a jazzből visszacsúsztak bluesba, onnan meg slágerzenébe. De legalább dübörgő hangerővel
nyomták. Olyan hajnali négyig. Nem is tudom, mi volt a jobb: a zenekar vagy a vihar?

Útvonal: Poroszló – Sarud – Poroszló (21,2 km)
Dacára a korai lefekvésnek, megint alig találtunk magunkra reggel. Belenéztem a tükörbe és
elszörnyedtem: a képemet totál vörösre kapta le a nap.
- Hát persze! – csaptam a fejemre – A kamera!
Most ugyanis újítottam, vettem hozzá egy fejpántot. Gyakorlatilag egész úton a fejemen volt. (Techno
Bill a Tisza-tavon.) Viszont egyszerre a sapka és a kamera nem megy. Le is égtem, mint a rongy. Már
csak azért izgultam, hogy legalább a kamera lenyomata ne maradjon meg a homlokomon.
Az viszont biztos, hogy ez így nem maradhat. Végül azt találtam ki, hogy a kamera bement a
gyorstárolóba, a kalap a fejemre. Aztán ha úgy éreztem, hogy valami izgalmas fog következni,
felkaptam a pántot. Nyilván egy csomó érdekes jelenet úgy alakult ki, hogy nem jelentkezett be előre,
ezekről lemaradtam. De nem esett le a bőr az arcomról estére.
Azt kell mondjam, hogy nagyon vacakul indult a nap. Már a kempingből alig tudtam kijönni az
autóval, mert éppen akkor indult el egy kerékpártúrázó csapat, akik teljesen természetesen foglalták el
az út teljes szélességét. A vasúti sorompónál meg egy utánfutós őrült szembejött velem a sávomban.
Poroszlón a kikötőben az előttem lévő autó irányjelző nélkül kiparkolt az út szélére, majd amikor el
akartam menni mellette, szintén irányjelző nélkül visszavágott elém, satufék, erre a mögöttem lévő
kisbusz megelőzött és elfoglalta az utolsó szabad vízparti parkolóhelyet. Pontosabban az utolsó kettőt,
keresztben beállva. Meg sem tudtam mozdulni, mert a kivágó autó miatt beszorultam, így a
mögöttem lévő öt autó is megelőzött, sorban foglalva el a még szóbajöhető, víztől távolabbi
parkolóhelyeket. Mint kiderült, a társaság együtt volt. A továbbiakban nevezzük őket Pofátlanéknak.
Nekem mindenesetre belilult a fejem és letettem a kocsit közvetlenül a sólya mellé. Leszarom,
mennyire lesz útban. A helyi parkolóőr nem reklamált. Vagy csak rámnézett és nem mert.
Leszereltünk, készültünk vízreszállni. Aztán közbeszólt a Természet, Nejnek egyszer, nekem kétszer
is el kellett rohanni vécére, pedig látszott, hogy igyekeznünk kell, hiszen addigra Pofátlanék is
kezdtek végezni a kenubérlési ceremóniával, márpedig egy bent parkoló motorcsónak miatt csak egy
beszállóhely maradt. Nem is vacakoltunk sokat, Nejt belöktem a sólyáról, én bepattantam a stégről,
aztán már tepertünk is. No, nem sokáig, mert hirtelen kilenc(!) motorcsónak vett körül minket,
fedélzetükön néhány egészen debil, ordítozós idiótával. Én eddig mindig odaköszöntem a vízenjáró
népnek, de itt csak összeszorított száj és utálat ült a képemen. Meg vörösre pirult bőr.

Még sokáig nem lett jobb. A Kis-Tiszán nagyon sokáig jöttek-mentek a motorcsónakok, sőt, még a
Csapó-Tiszán is kifogtunk néhányat. Kettő volt a legrosszabb fajtából: alig mentek gyorsabban, mint
mi, így félórán keresztül nyeltük a büdöst, meg a zajt, mire elkanyarodtak végre.
Nagyjából a Szilas-foktól mondhatom azt, hogy végre azt kaptuk, amiért jöttünk. Míg tegnap a kis
járatokban kalandoztunk, addig ma a nagy tereké volt a főszerep. Poroszlói medence: Csapó-Tisza,
Szilas-fok, Lapos morotva, Kozma-fok, át a Sarudi medencébe, aztán irány az orrunk után, míg meg
nem találjuk Sarudot. Onnan már megint kis járatok vissza Poroszlóra. (Eredetileg nagyobb kört
terveztünk, de reggel kibogarásztam az időjárásjelentésből, hogy késő délután újabb vihar jön, inkább
rövidítettünk.)
Nem is volt semmi baj. Bár néhányszor meg kellett állnunk tájékozódni, én pedig kifogtam egy
makacs darázsszerűséget, de végül majdhogynem nyílegyenesen kötöttünk ki a sarudi
szabadstrandon. Megint hibátlanul.
Ebéd, üldögélés. Nej elment klotyit vadászni. Közben megérkezett egy kerékpáros csapat. A méreteik
alapján mindegyik horgász lehetett. Átadtam nekik az árnyékos padot, nekik jobban szükségük volt
rá. Kifeküdtem a napra. Cipő, zokni, melegítőnadrág, hosszúujjú póló, nyakig felgombolva, kesztyű,
az arcomra sapka. Neszebazmeg Nap, süssél.
Innen megint eseménytelenül poroszkáltunk vissza Poroszlóig. Nyilván ebben része volt annak is,
hogy két úton lehetett menni: vagy egy nagy tavon keresztül, vagy a nádason belül tekeregve. Mi az
utóbbit választottuk, a motorosok meg az elsőt.
Lassan csorogtam a stég felé. Ekkor vettem észre, hogy a kioszkban a sarudi biciklis társaság tolta
befelé a hűsítőket. Ők is megismertek, kisétáltak a stégre, közelről megnézni, hogyan szállok ki.
- Aztán hogyan lehet ebből az izéből kiszállni? – guggolt közel az egyik.
- Hát, alapvetően két módszer létezik – vágtam bele tudományos képpel, de aztán mind a ketten
elröhögtük magunkat.
- Szóval most azt próbálom meg, amelyikben nem szerepel a vízbefordulás – zártam le a témát és
hanyag eleganciával hasmánt kifordultam a kajakból a stégre.
- Nem is olyan egyszerű ez – hümmögött a pacák.
- Dehogyisnem – rontotta a renomémat mögötte egy másik.
- Elnézést, hív a kötelesség – hagytam ott őket, mert közben megérkezett Nej és őt a sólyánál kellett
kiszednem.
Összepakoltunk. Mivel ma már nem kellett sehová sem mennünk, a faháznál leültem a lócára és
toltam befelé a söröket. Este átsétáltunk a kempingétterembe egy pörköltre, utána még egy szivar és
nagyon korán ágyba bújtunk. Az éjszakai vihart hallottuk ugyan, de fáradtabbak voltunk annál, hogy
figyelemre méltassuk.

Kilenckor feküdtünk le, ehhez képest fél tízkor úgy kellett noszogatnunk egymást, hogy felkeljünk.
Azt hiszem, mindketten jó nagy alvásdeficittel érkeztünk túrázni.
Fogmosás közben nézegettem magamat a tükörben.
- Ha hazaértünk, keversz nekem egy tányérban napozás utáni krémet? – szóltam ki.
- Mit fogsz csinálni vele?
- Lefejelem.
Összepakoltunk, fizettünk. A Fehér Amúrnál még megálltunk egy harcsapaprikásra. Abszolút nem
bírom a halat, de a pisztráng és a harcsa mindig jöhet.

Poroszlón útszéli zöldséges. Nagyon pocakos.
- Akkor most ez is horgász?
- Szabadidejében biztos. A biológia nem hazudik.
Itthon végre minden kütyü megkapta az áramot. Szegények, már teljesen ki voltak száradva.
Akárcsak a gazdájuk.

Szombatról vasárnapra Cegléden szolid alkoholizálás, vasárnap elméletileg pakolás lett volna a
program, de az ügyfélnél péntek délután átadott rendszert leterítette egy áramszünet, szünetmentes,
az maximum a felhőben. Így pakolás helyett Active Directory-t, Exchange clustert gyógyítgattam.
Ennek hétfőn meg is lett a böjtje. Eleve megütött a hosszú ideje tartó kevés alvás, későn keltem, aztán
eszembe jutott néhány dolog, amit vasárnap még be kellett volna állítanom az ügyfélnél, majd a
pakolás mizéria: felkészülni kajaktúrákra (két kis bőrönd) bringatúrákra (egy kis bőrönd), kitalálni,
hogyan fér el a két bringa az utánfutóban (mert a kocsiban már sehogy), biciklipumpával felpumpálni
az utánfutó kerekét, mert a benzinkútra már nincs idő, szó, mi szó, fél háromkor ültünk be végre a
kocsiba, aztán az M5-ről visszafordultunk a gyógyszereimért, utána vettem észre, hogy otthonmaradt
a patron, a sebtapasz, a kézkenőcs, de végre elindultunk, igaz, még mindig nem a Balcsira, mert az
utolsó pillanatban olvastam el a kemping weblapján, hogy 100€ kauciót kérnek becsekkoláskor (nem
kértek), azaz Erste automata, aztán fél négykor végre már célra tartottunk. Mondanom sem kell, hogy
az első napra már programot terveztünk. Na, annak lőttek.
Eszméletlen, ahogy két bringa reagál egymásra. Akár egymás mellé, akár egymásra pakolom az
utánfutóban, valamelyik egészen biztosan letépi a másik láncát, de a legtöbbször mindegyik leszedi a
másikét. Ez valami olyasmi lehet, mint hegylakóéknál a fejlevágás.
De csak megérkeztünk. Alsóőrs, Európa kemping. Igen, ahol ősszel az a vicces esetünk volt a
horgászokkal.
Hőmérséklet viszonyok. A levegő 41 fokos. Álló kocsiban 55 fok. Viszont a mobilház után a kocsi
üdítően hűsnek érzik. És mi ebben fogunk aludni. Én lehet, hogy a kocsiban. Ha csak bemegyek
valamiért, úgy jövök ki, mint vasgyári munkás a Martin kemence mellől.
Nem tudom, hány fok lehet nálunk, de az előbb bejött két hobbit és hozzánkvágott egy gyűrűt.
Viszont vízpart. Hűsítő víz. Úsztam benne húsz métert és már izzadtam.
A nagy hohohoó. Pacák úszógumiban ülve horgászik. Aztán amikor elsodorja a hullámzás, két kézzel
evez vissza. A botja zászlórúdként meredezik a lábai között.
Azért mondhat bárki bármit, a Tihanyi-félsziget az apátsággal mindenképpen meghatározó látvány a
Balatonnál. Nappal is, este is jó leülni és csak nézegetni.
A hűtőszekrény beleesett a termodinamika kettő csapdájába. Eredetileg kettesre volt állítva, nem
hűtött. Felcsavartam a maximumra, most ugyan hűt, de mivel be van építve a konyhaszekrénybe, így
nem tud eltávozni mögüle a kitermelt hőmennyiség, azaz a hűtő olyan extrém forró helyen van, hogy
végeredményben mégsem hűt. Csak forgatja reménytelenül a hőmennyiséget.
Pakolás befejezése. Bicikliláncok visszarakása. Kajakok szíjának meglazítása. Aztán az esti
szélviharban a visszahúzása.
Szürkületben elmentünk úszni egyet Nejjel. Kis híján lefejeltem a rendőrségi kizavarós gumicsónakot.
Mire kiértünk, hopp, jött egy szélroham és pár napig nem is ment el. Igyekeztünk vissza a

mobilházhoz. Volt is miért. A szomszéd műanyag ülőgarnituráját átfújta a szél a miénkre, műanyag
lábak, karfák tekeregtek össze egy átláthatatlan orgiába. Szerencsére nem hagytunk semmi fontosat az
asztalon, a hamutartó darabjait pedig viszonylag gyorsan összesöprögettem. (Innentől automata
önürítő hamutartóm lett: teáscsésze alja. Én belehamuztam, az első széllökés meg kifújta a hamut a
fűre.)
- Tudtam, mit felejtettünk otthon! Kártyát! – csapott a fejére Nej.
- Kártyát?
- Igen. Emlékszel, a csavargásaink során mennyit snapszeroztunk?
Este. Én a laptopomon olvasgattam, blogolgattam, Nej a tabletjén netezett. Csendben ültünk egymás
mellett.
- Megvan! – csaptam a fejemre.
- Mi van meg?! – riadt fel Nej.
- Keressünk egy online snapszeroldalt, regisztáljunk be és már tudunk is kártyázni!
- Hülye.
Hihetetlen, mennyire nem halad a korral.
Az első áldozat. Mindenképpen hozni akartam fotóállványt, hogy elkapjam az éjszakai Balaton
hangulatát. Otthon maradt.

Hááát. Volt már jobban induló nyaralásunk is. A meteorológia szerinti szélviharból hajnal fél egykor
felhőszakadás lett, alig bírtam előtte mindent becuccolni a mobilházba. Aztán alvás... lett volna, ha
nem kapott volna el megint ugyanaz a foggyulladás, mint a Bükkben. Remek. Megint egy
kiszámíthatatlan nomád környezet, semmi gyógyszer. De még a Kindle sem volt nálam, mellyel a
múltkor sikerült álomba olvasnom magamat. Igazából könyvet is csak az utolsó pillanatban dobtam
be, hiszen sportos nyaralást terveztünk, nem punnyadósat. Ja, a könyv... egy vaskos Pratchett-Baxter,
angolul. Nem éppen álomba altató fajta. Különösen úgy, hogy olvasószemüveget már nem hoztam.
Valamikor négy óra körül szánt meg az álommanó. A konyhai kanapén dőltem oldalra, fejlámpával a
fejemen.
A telefon ébresztett hajnali fél tizenegykor.
- Halló, ööö... izé... én vagyok – nyögtem bele.
- Jézusom, te most keltél fel!
Meg sem próbáltam tagadni.
- Akkor bocs! Szia!
- A-hem.
Az időjárás... nem lett jobb. A szélvihar ugyanúgy tombolt, az ég borult volt. A meteorológia szerint
ekkor már csak időnként fel-feltámadó szél lett volna, ehelyett a viharos szél időnként el-elállt. A
másodfokú viharjelzés maradt, szóval se kajak, se bringa.
De legalább a hűtő végre kikeveredett a csapdából, elkezdett hűteni. A reggelihez jólesett a hideg sör.
Utána kiültem a ház elé, szivar+kávé+laptop. Ekkor kezdett el esni az eső. Kínomban már röhögtem,
hogy mi jöhet még? Jött. Ezerrel kisütött a nap. A szél viszont nem állt el, így a napernyőt sem tudtam
felhúzni. Csak ültem a perzselő napon, mondjuk az eső és a szél hűtött, de a laptop monitorán már
nem láttam semmit. Még az időjárás-előrejelzést sem. Igaz, az eddigiek alapján nem sok jelentősége
volt.

Nem messze tőlünk sátrat állítanak a szélviharban. Szimpatikus, kövér fiatalemberek.
(Informatikusok? Horgászok?) Jó bonyolult cucc, amit felállítanak estvére, ledőlik reggelre, hogy
klasszikusokat idézzek. Kíváncsi vagyok, melyiküket fogják befalazni, hogy álljon a sátor.
Nej elment gázszerelőt keresni, mert nincs láng a boylerben. Lélekben vele vagyok, de ez az ő harca,
engem túlzottan nem érdekel. Melegvízben fürödni? Fürödni?
Elmentünk úszni. Utána, ha már magunkat összevizeztük, legyenek vizesek a kajakok is:
becuccoltunk a tóba. Nem is tudom, mit írjak: tragikus volt vagy komikus? Elég magasan állt a víz, így
a magasvízben való ki-beszállást kezdtük gyakorolni. Ennek fontos eleme, hogy leszúrom az
evezőlapátot, majd később erre támaszkodom. Igenám, de amilyen erős volt a szél, meg a hullámzás,
amikorra támaszkodhattam volna, addigra már régen nem volt mire: az evezőlapát már csak lebegett
mellettem. A legszebb az volt, amikor betettem az egyik lábamat, a szél meg közben
keresztbefordította a hajót. A lépcső melletti kocsma közönsége határozottan csak a komikus jelleget
érzékelte, magyarul harsányan röhögtek. Már nem is voltak annyira szimpatikusak azok a kövér
legények.
Nem kínoztuk sokáig magunkat. Elméletileg pont jó idő lett volna páros mentést gyakorolni viharos
időben, de nekünk egyelőre az kell, hogy sima vizen gyakoroljuk be, a cifrázás majd utána jöhet.
Téblábolás, majd hirtelen ötlet. Menjünk be ebédelni Veszprémbe, a Malom borozóba. Tócsnifölde.
(Bár hozzáteszem, elég diétásan csinálják, konkrétan még csak a tányért sem marja fel a lepény.)
Bementünk. A kocsiban legalább nem fúj ez az idióta szél. Én még ettem velős pirítóst is. Szintén
diétás. (Szerencsére kaptunk hozzá Pistát. Erőset.) Most először fordult elő, hogy nem ittam bort a
tócsnihoz. A következő lépés a guminő lesz.
Ja, kultúrember. Nem terveztünk ilyesmit, meg sem fordult a fejemben, hogy elhagyjuk a kempinget.
Nem is volt nálam normális ruha, csak egy elnyűtt, koszos melegítő és egy pamutpóló. És persze
zuhanyozni is kellett előtte.
- Te – kiabáltam ki a zuhany alól – Csak ezt a gyöngyvirágillatú női tusfürdőt hoztuk?
- Igen. De ne idegeskedj, gyorsan elmúlik az illata.
Aha. A Malom borozóban még simán elnyomta a tócsni szagát.
Vissza Alsóőrsre. Literes teáskannában kevertem fröccsöt, egy szimpatikus szivar és kiültünk a
mobilhome elé. És végre nem volt szél, sőt a nap is takarékra tette magát. Idilli állapot volt. Egészen
addig, amíg meg nem jelentek a szúnyogok.
Nekem már tegnap volt egy megjegyzésem (‘vissza fogjuk mi még sírni ezt a szelet’), ezt most kezdjük
átérezni. A mobilhome összes ablaka kifelé nyílik, azaz szúnyogháló egy szál se. Az ablakot nem lehet
becsukni, mert az szauna. Minden túlzás nélkül. (Árnyék nincs, tűző nap és doboz faépület van.) Az
Autan spray pár órára elég. Megoldás lehetett volna egy elektromos szúnyogriasztó (az a
párologtatós), de se otthonról nem hoztuk le, se Veszprémben nem vettünk. Meglátjuk. Végülis tök
kispolgári dolog minden éjszaka aludni.

Szerencsére nem volt meleg az éjszaka, így bezártunk minden ablakot, fújtunk néhányat a Raiddel,
aztán aludtunk, mint a bunda, reggelig. Nem mondom, hogy nem esett jól. Ébredés után korai úszás a
Balatonban. Rajtunk kívül nem sok nemnémet lehetett ekkor még a vízben.
Friss reggeli, kávé, szivarka, hozzá balatoni panoráma. Soha rosszabb reggelt.

Nem is volt sok kedvem elindulni bringázni, de ha már leszenvedtük idáig, akkor nehogy már
használatlanul vigyük haza. Mondanom sem kell, mire felszerszámoztam (lánc visszarakása, GPS,
kamera), pont akkorra támadt fel a szél. Nem az a tegnapi piros ász (mindent visz) tipusú, de azért
elég erős. Északról. Mondtam már, hogy Veszprémig északnak terveztem menni, keresztül a Balatonfelvidéken?
Na, olyan is volt. A szél a nagy emelkedőknél nem játszik, de a kisebbeknél igen: ezekből is nagy
emelkedőt csinál. Gyakorlatilag Veszprémig egy nagy kaptató volt az út. Nem sokat lébecolt a lánc a
legnagyobb első lánckeréken.
Érkezéskor csináltam egy flikkflakkot, az Almádi úton mentem be. Kíváncsi voltam a Lexire. (Aka
Öregek Napköziotthona.) A mi időnkben Veszprém legeslegótvarabb kocsmája volt, de egyedül itt
lehetett 10 forint alatt csapolt sört kapni. Plusz a grátisz szociológia esettanulmányok. Én szerettem a
helyet. (Később valami felfuttatott egyiptomi étterem lett belőle, utána elveszítettem a fonalat.)
Nos, most Bakterház néven fut (valamelyest jogosan, eredetileg az épület a megszűntetett VeszprémBalatonalmádi vasútvonal egyik állomása volt), és valahol középtájon helyezkedik el: már messze
nem olyan ótvar kocsma, de nem is elit étterem. Ittam egy sört, ettem egy rétesnek nevezett izét,
beszélgettem két szlovákiai magyar bringás sráccal (Somogy megyéből jöttek, mentek tovább Győr
felé, tegnap fogták ki a szélvihart a Balcsinál, csikorgott a foguk rendesen), aztán csavarogtam tovább.
Az egykori albérletem, az egykori munkahelyem, az egykori szolgálati lakásom, az egykori
kollégiumom. Jó kör volt. (A gopro nem így gondolta, utólag visszanézve egy hosszabb szakaszon
nemes egyszerűséggel csak üres feketeséget vett fel.) Hazafelé újabb flikkflakk: Nemesvámos,
Veszprémfajsz. Ahogy leszegett fejjel araszoltam kifelé a vámosi úton, az egyik autós rámdudált és
vadul mutogatta, hogy jobbra ott fut a kerékpárút. Általában rossz néven veszem az ilyesfajta
célzásokat, de most abszolút igaza volt a pacáknak. Hiperszuper kerékpárút jött mellettünk, sima,
széles, jól festett. A körgyűrű alatt alagútban vezették el, de még milyen formás alagútban! Egy tábla
hirdette, hogy X millió forintot kaptunk erre az útra az EU-tól. És ezt a kerékpárutat ignoráltam. Így
jár, aki megszokásból vezet.
A tapolcai út elég rendesen hullámvasút terep, de számítottam rá. (A kilencvenes években
meglehetősen bejártam bringával Veszprém környékét. Meg a Balaton-felvidéket.) Veszprémfajszig
még inkább emelkedő, utána tömény élvezet. Elég, ha annyit mondok, hogy Nosztori. Szabadon
engedtem a bringát, 58 káemhával vágtattam lefelé, a nyelvem úgy lobogott mellettem, mint a
kutyáké a kocsikból. Csopaknál kiálltam, letörölni az arcomról az adrenalint. Huh, micsoda felvétel
lesz ebből: se előttem nem volt kocsi (itt általában fel szoktak tartani), se mögöttem, tökéletes – és ritka
– alkalom. Aztán otthon visszanéztem és tök fekete semmit vett fel a kamera. Á, nem dühöngtem.
Pedig direkt megnéztem, amikor indítottam a kütyüt, hogy minden rendben van-e.
A kempingben a technika átnézése, dühöngés az elveszett felvételek miatt, hűtési célzattal
bójakerülgetések a vízben. Azután el is repült az idő. Ma azt terveztük, hogy Nejjel még bebringázunk
Füredre, de egyikünk sem volt rá készen, így péntekre halasztottuk. Vacsi egy pizzázóban, esti úszás,
szivar, bor, blog.
Ja. A hűtőben megfagyott a szóda. Szerintem a hűtőn kitört a megfelelési kényszer és némileg
túlspilázza a dolgát.

Szolíd ébredés. Estére már ki kellett nyitni minden ablakot, de meglepő módon nem jött be szúnyog.
Nyolckor frissen leügettünk a partra, reggeli úszás. Utána bőséges reggeli, majd a kajakok felszerelése.
A hét eleji viharos idő miatt csak egy kajaktúrára maradt időnk, azt viszont mára terveztük.

Néha úgy érzem, a technika kezd túlnőni rajtunk. Elméletileg csak be kellett volna dobni a két kajakot
a vízbe és hajts – ehelyett majdnem egy órán keresztül szereltünk rájuk ezt, meg azt. Közben feltámadt
a szél (hogy ez nem bír egyszer már lepihenni), fel is lőtték az 1-es viharjelzést. Szerencsére egyébként
is strandról-strandra tipusú kajakozást terveztünk.
A beszállóhelyünkön ki volt kötve egy kétszemélyes Puch, a gazdái sehol. Valahogy beszenvedtük
mellette a kajakokat, Nej el is startolt. Én még vacakoltam a kamerával meg a GPS-szel, amikor
megérkezett a tulajdonos. Éppen intett valami bocsánatkérés-szerűséget, amikor felismertem.
- Hé! Szia!
- Nahát! Szia!
András volt, egykori egyetemi tankörtársam. Fűzfőről eveztek a lányával Tihanyba, egy mártózás
erejéig kötöttek ki pont a mi kempingünk strandján, pont a mi stégünknél, pont abban az öt percben,
amikor beszálltunk. Összekombináltuk a két expedíciót és mentünk velük. A strandközeli kajakozást
egyből elfelejtettük, szerencsére Csopak környékén vissza is vonták a viharjelzést. Csakhogy a víz az
nem olyan, hogy ha eláll a szél, akkor egyből le is nyugszik. Még ellötyög egy ideig a lavórban. Tihany
felé elég barátságtalan hátsó-oldalsó hullámzást fogtunk ki, le is kellett ereszteni a kormányt. Aztán
egy idő után kiszálltunk. Spricó nem volt nálunk, a tervezett Tihany-Szántód vonalon valószínűleg
cifra lett volna a terep, így inkább kikötöttünk a tihanyi strandon.
Gyors sör, duma, kivel mi történt, aztán mi elindultunk vissza, ők meg mentek tovább Udvari felé.
Viszont így visszafelé nyaltuk ki szép tisztára az öblöket, néztünk meg minden kikötőt, minden
strandot. Nem kicsit lett hosszabb az út.
Füred környékén kalózokban gyakorolta a vitorlázás alapjait az ifjúság. Az egyik különösen szemtelen
kölök odakiabált:
- Hahó, csinálj egy eszkimót!
- Csak utánad, öcsi! – kiabáltam vissza.
Kikötéskor még összefutottunk egy hülye, kövér német párral: hirtelen elkezdtek birkózni a stégen,
miközben éppen Nej kajakját szedtük ki, aztán elcsúsztak és kis híján stéggel együtt sodortak vissza
minket is a vízbe, kajakostól, aztán összeszedték magukat, a nő elkezdte lehúzni a hapsi
fürdőnadrágját, teljesen nem sikerült, de a fehér hold azért kimutatta a mosolyát, szóval teljesen
idióták voltak, szerencsére be volt kapcsolva a fejkamerám.
Pakolászás, technika kezelése. A tracking logot fellőttem, a felvételekbe belenéztem, egy lett tökfekete,
de mivel nem is emlékeztem rá, minek kellett volna rajta lennie, így nem is lehetett fontos.
Ejtsünk pár szót a neoprén lábbelikről. Büdösek. És ez nem is igazán megfelelő kifejezés számukra:
ordenáré büdösek. A neoprén ugyanis olyan, hogy mindig egyből meg kell szárítani. Ha egyszer is
elfelejted, utána vége: garantáltan bebüdösödik. Különösen a zokni. Meg a cipő. Az enyém már
eljutott oda, hogy a Pratchett regényekben megjelenő wow-wow szószéhoz hasonló biztonsági
óvintézkedések mellett lehet csak tárolni, illetve szállítani. Jelenleg ezek a cuccok tartózkodnak
kizárólagosan egyedül az utánfutóban, a ponyva pedig kegyetlenül le van szíjazva mindenhol.
Amikor kiszállás után levettem, a pár másodperces érintkezés után is egyből le kellett sikálni a
kezemet, mert nem mertem megfogni mást. Az első sört még megittam így a teraszon, de utána
elmentem zuhanyozni. Gigászok harca: mi az erősebb, a neoprén zokni vagy Nej gyöngyvirágillatú
tusfürdője? Nos, a tusfürdő elvérzett. Még be kellett fújnom magamat szúnyog elleni spray-vel, hogy
teljesen eltűnjön a kellemetlen szag.
Pizza ugyanott, ahol tegnap. Kifejezetten finom pizzát adnak, ami azért is nagy szó, mert életem
legrosszabb pizzáját pont ebben a kempingben ettem, jó tíz évvel ezelőtt. Vacsi után levezető úszás.

Utána nagy punnyadás. Nekem mondjuk nem, ugyanis én ilyenkor írom le fejből a nap történetét, és
ez nem kevés.
- Akkor most kicuccolok a szabadba, hozok egy pohár bort, egy szivart és úgy csinálok, mint egy
blogger.
- Remek. És én mit csináljak?
- Csinálj úgy, mintha te lennél a blogger felesége.
- Oké. Látványosan fogok unatkozni melletted.
- Korrekt.
Nem tudom, lehet, hogy ma front van, de minden kisgyerekre ma jött rá a hiszti. Egész nap zengett a
környék.
- Szerinted átmehetek disznót ölni? – kérdezte egy idő után elgyötörten Nej.
A sötétben még kisétáltunk éjszakai Balatont fényképezni, de a séta igazi értelme inkább az volt, hogy
enni adtunk annak a tömérdek sanyarú sorsú, éhező szúnyognak.
Ma este úgy döntöttem, hogy a változatosság kedvéért megpróbálom látni is a billentyűket, miközben
nyomkodom. Felkapcsoltam a kinti villanyt. Azóta több tízezer muslincával osztozunk a boromon.
Nem valami válogatósak.
A kockaház egyre melegebb, szél bezzeg most egy gramm sem. Kíváncsi leszek, hogyan lesz ebből
alvás.

A kétéves kölyök kora reggeli hisztijénél csak egy kegyetlenebb dolog van: amikor lenyugtatásképpen
odaadják neki a nyolc hangra képes műanyag szintetizátort, az úgynevezett prüntyögőt.
Legszívesebben mind a kettőt betiltanám: a prüntyögőt is, meg a kisgyereket is.
Igen, korai ébresztőt kaptunk. Pedig ekkor lehetne egy kicsit aludni, mert éjjel nem nagyon. Mindegy,
szokásos reggeli fürdés, kaja, kávé, szivar. Aztán punnyadás. Egyikünknek sem volt kedve
megmozdulni. Ha túrázni kell menni, az oké. Ha bringázni, az is. De mára kajakos borulgatást és
visszamászást terveztünk. Jó esetben mindkettőből ugyanannyit.
Végül az eszméletlen hőség kergetett le a vízhez. Ennél minden jobb.
A soron egyedül a mi mobilházunk előtt nincsen árnyékot adó nagy fa. A tönk látszik, ahol volt,
de valamiért kivágták. Helyette valami cserjésedés nyomul belőle, de nem az én életemben lesz
ebből fa. Szóval árnyék, az nuku. A flair bútorhoz tartozó napernyő, mintha nem is lenne. A tűző
napon mind a ház előtt, mind odabent olyan, mintha nyárson sülnénk.
Na, itt indult be igazán a móka, a vízben. Borultunk (mindketten), sikoltoztunk (én nem annyira) és
volt küzdés is, rengeteg.
Leginkább Nej részéről. Hogy is mondjam, khmm... geometriailag én sokkal konvexebb térforma
vagyok, mint ő, sokkal simábban fel tudok kúszni a kajak madzagos fedélzetére a vízből. Neki
beletellett egy kis időbe, mire megtalálta a mászásban az összhangot.
Majd miután kifáradt, átlapátoltunk az alsóőrsi strandra, utána meg vissza. A végén csináltunk egy
páros borulást. Ismerve a formánkat, ezt kell a legjobban begyakorolnunk. De ez is ment. Nej még a
kisvízben gyakorolta a beszállást, én meg eleveztem az egyik stéghez, csípőmozdulatot gyakorolni,
utána pedig lapáttámaszoltam.

Szóval ahhoz képest, hogy mennyire kelletlenül szálltunk vízre, elég sokat tanultunk. Ráadásul a
kánikulát is kicseleztük.
Persze, nem teljesen. Délután négyig aléltunk a napon, aztán elmentünk bringázni. Minden ellenkező
híresztelés ellenére kánikulában a bringa kifejezetten jó cucc, mivel tekerés közben a menetszél hűt.
(Mi van teve, megfagytál?) Betekertünk Füredig, meg vissza. Összességében felemás érzésekkel
gondolok vissza erre a megmozdulásra. A kerékpárút meglepően jó minőségű. Én arra számítottam,
hogy kapunk egy gödrös betoncsíkot az árnyéktalan út mellett, ehelyett egészen kellemes helyeken
tekergett az utunk.
Ami viszont gyilkos volt – konkrétan emlékgyilkos – az a Kisfaludy strand. A nyolcvanas években ez
még csak az arácsi szabadstrand volt. Meglehetősen elhagyatott strand, egy meglehetősen elhagyatott
borozóval. Ez utóbbi egy nagy boroshordóból volt kialakítva, nem meglepő módon Hordónak hívtuk.
Rengeteg vizsgára készültem fel ezen a strandon, a borozóban pedig már messziről tudtam, melyik
lócát kell választani, ha kényelmesen szeretnék ülni. Később a jövendőbeli Nejjel jártunk ide, szintén
tanulni, na meg közben ökörködni. A legtöbbször stoppal jöttünk, később bringával is. (Bár Nej
makacsul tagadja, de én határozottan emlékszem közös bicajozásokra Felsőőrs felé.) Aztán amikor
Úrkútra költöztünk és megszülettek a gyerekek, szintén erre a strandra jártunk. Gyakorlatilag tíz éven
keresztül ez a strand képviselte számomra a Balatont. Aztán bekerítették, fizetős lett. A Hordót olyan
szerencsétlenül kerítették le, hogy a strandról nem lehetett elérni, csak ha kimentünk, ekkor viszont
érvényét vesztette a belépőjegy. Volt a Hordóval szemben egy ABC is, rengetegszer ebédeltünk a
lépcsőjén. (Zsemle kettétépve, bele a kockasajt és a párizsi.) A kerítés után ez sem működött. A
legdurvább az volt, hogy a strandra a kerékpárt sem lehetett bevinni, kint viszont őrzés, az nem volt.
Le is szoktunk a strandról, na meg el is költöztünk a büdös Pestre.
Ilyen háttérrel mentünk most vissza, megnézni, mi lett a helyből. Háát... a régi, elhagyatott strandból
egy felkapott, zsúfolt strand lett. Tömeg, tömeg, mindenfelé. A Hordóból kidobták a hordót, egy
elegáns csárda található a helyén.
Nyilván beültünk egy fröccsre, de semmi, abszolút semmi nosztalgia érzésünk sem volt. Egy újabb
hely, mely már csak a fejemben létezik, mert a valóságban kicserélték másra.
A Tagore sétányon szintén tömeg, a kerékpárút lezárva borfesztivál miatt. Egye fene, ezt még
elviselem. (Bár a balatonparti borfesztiválokról nincs túl jó véleményem, de láttam neves termelőtől is
bódét, talán nem félédes fröccsökről fog szólni a mulatság.)
A kempingben pizza, bevásárlás, utána egy kis pihenő. Felvételek visszanézése. Káromkodás. Megint
becsúszott egy teljesen fekete felvétel.
Hiába volt már este, a meleg nem tágított. Egy kis strandolás.
Fürdőfülke a mobilházban. Le lehet húzni a rolót, de egy öt centis sáv kilátszik. Derékmagasságban.
Törölközés közben úgy érzed, hogy nem lát senki, és nagyjából igazad is van, hiszen csak öt centit
látnak belőled kintről. Csípőmagasságban.
Előpakolás. Kajakok összerakása, felszerelése a kocsira. Utánfutó. Bringák berakása, rögzítése.
Éjszakai fürdőzés. Ezt minden este terveztük, de csak ma este, az izzasztó pakolás után jött meg hozzá
igazán a kedvünk. Lesétáltunk, bementünk.
- Látod, ez az igazi balatoni panoráma – mutattam körbe – balra Siófokon villognak a fények, jobbra a
tihanyi apátság fényei, felettünk a töméntelen csillag, nyugi van és csend.
- Eltekintve persze a parton óbégató rengeteg részegtől – tettem hozzá kicsit később.
Hát, igen: péntek este. A kemping részeg. Azért ez olyan igazi, magyaros virtus. Külföldön is van buli
péntek este, ilyenkor a központi helyen megy valami hangoskodás, de a kemping többi részében
nyugi van. Nálunk nem. A kemping teljes térfogatában ment az ordítozás, a részeg gajdolás. Annyiból
végülis mindegy volt, hogy a nappal felforrósodott mobilházban úgysem lehetett aludni. Kiültem a

teraszra egy üveg borral (majdnem jeges – a hűtő úgy dolgozik, mintha az élete múlna rajta) és
irkálom a blogot, közben meg jókat vigyorgok az egyes csapatok akusztikai produkcióin. Mégis,
milyen már, amikor elázott tizen-huszonévesek a "János legyen fent a Jánoshegyen" operettbetétet
óbégatják teljes átéléssel? Látom magam előtt, hogy néhányan még fel is állnak hozzá és bonvivánként
tárják szét a kezüket az utolsó akkordoknál. Ez zsigerileg bennünk van. Kár eldobni a szívem. Aha.

Elméletileg mára csak a takarítás/pakolás/hazautazás klasszikus hármas lett volna hátra.
Elméletileg. Csakhogy a gopro gondoskodott a programról. Három olyan bringás felvétel sült be,
melyek nagyon kellettek volna a nyaralásról készült videóhoz. Mit csinál ilyenkor egy elkötelezett
vidióta családfő? Miután kicsekkolt a kempingből, autóval szépen elment az inkriminált helyszínekre
és újra felvette kerékpárral a snitteket. Végülis csak háromszor kellett leszerelni, majd visszaszerelni a
kerékpárt, ennyit megért az a pár perc.
Nej monoton tűrte, illetve hozta utánam időnként a kocsit.
- Kitt, gyere ide – gallér alatt karórába suttogva.
Mindenesetre határozottan örültem neki, amikor a sikerült felvételek után végre már a klímás autóban
izzadtunk(!) hazafelé az M7-esen. Eszméletlen melegben mentünk le, eszméletlen melegben jöttünk
haza.
A parton annyi muslinca volt, hogy a pókok minden teret beszőttek, függetlenül attól, hogy
napközben mondjuk arrébbraktam egy széket, vagy bedobtam valamit a kukába. Egy nagyon bátor
pók hálót szőtt a visszapillantó tükör és az ablak közé. Hazafelé csak úgy lebegett a pókháló a
levegőben, a tükörben meg láttam a pókot, ahogy feszített a lebegő hálón, gúvadt WTF szemekkel.
Aztán itthon. A macskák nyávogását már kilométerekről hallottuk.
- Éhesek?
- Raktam ki egy egész doboz szárazkaját – vont vállat Nej.
Mely szárazkaja úgy volt, ahogy hagyta. Egy szemet sem ettek belőle.
- Hja, macskák, nincs mindig kaviár – húztam a számat – A paprikás krumplit is meg kell enni néha.
- Mondjuk, az elgondolkodtató, hogy a kóbor macskák sem ették meg – töprengett Nej.
- Ez a szokásos kajájuk?
- Dehogyis. Megvettem a boltban a legolcsóbbat erre a hétre.
- Jól sikerült. Kész csoda, hogy nem köptek le, amikor hazaértünk.
Az udvar... az néz ki valahogyan. A gyepről már Darwin is csak hosszas vizsgálatok után merné
kijelenteni, hogy fű. Talán. A szeder porrá száradt. Igaz, csak azok az ágai, amelyeken volt termés.
Idén is konzervet eszünk. Az új füge teljesen összeszakadt. Nej meg is lepődött, mivel úgy vélte,
nehogy már egy fügefa megijedjen a melegtől. Nos, ez össze is tojta magát. Ahogy állunk, ősszel
kaktuszt kell ültetni, az kibírja nálunk. Talán.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Alsoors2013

A szokásos őrült pakolás. Minimum 5, maximum 7 nap, nomád élet, kajakkal: azaz legyen mindenből
elég, de azért férjen is bele a kajakba. Plusz legyen elegendő könnyű ruha, meleg ruha, felkészülve,
hogy akár naponta tönkreázik egy garnitúra és már nem olyan idők járnak, hogy este meg is
száradjanak.
A terv: körbeevezni a Balatont.
Kérdezhetnéd, hogy már megint? Nem unjuk?
Nem. Ez most más. Tavaly gyakorlatilag levágtunk minden öblöt és egyébként is igen mélyen bent
mentünk, nagyjából az 1500 méteres határnál. Akkor ugyanis már induláskor tudtuk, mikor jön a
nagy vihar, volt addig 3,5 napunk, eszetlenül rohantunk. A vágtának 175 kilométer lett a vége, azaz 50
km naponként.
Most szép időt jósolt a levelibéka, gugliföldön megnéztük, kábé 195 km lesz a táv, öt nap alatt
kényelmes negyvenes tempóval jók leszünk és még van két viharnapunk is. Ha pedig látni is akarunk
valamit a balatoni életből, akkor mélyen ki kell nyalni az öblöket: egyébként csak sportteljesítmény
lenne a túra.
Estefelé szállingóztunk le Fonyódra. Először Péter, aki rögtön fel is tette a vacsorát főni. Később
Orsolya, majd Zoltán. Orsolyával egymásra csodálkoztunk, hogy azonos a frizuránk. (Bár neki
jelentősen rövidebb a szakálla.) Attila idén nem jött, de hogy ne legyen vészes Attila-hiányunk, egy
másik Attila (a továbbiakban Ati) becsatlakozott Keszthelyről. (Ő érdekes módját választotta az
őrületnek: napközben dolgozott, kora délután kocsiba vágta magát, elment az indulási vagy az
érkezési pontunkra és fél nap alatt soványmalacvágtában lenyomta a teljes napi távunkat, majd este
némi beszélgetés után értejöttek és hazaszállították.)
De még csak ott járunk, hogy főzés, vacsi, beszélgetés, nagy közös vigyorgások, borozgatás.
Az előjelek jók, mi más kell még?

Fonyód – Balatongyörök
Távolság: 44,13 km
Idő: 9 óra 51 perc (megállásokkal)
Hát például az kellhet, hogy az előjelek ne változzanak ilyen sűrűn. Tegnap még ott jártunk, hogy a
meteorológia belengette, miszerint kedd délután talán, esetleg, jön valami. Pénteken már azt írta egykét portál, hogy nem is kedden, hanem már hétfőn itt lesz a hidegfront, viharokkal, ahogy kell.
Remek. Mindegy, elindultunk. Majd meglátjuk.
Nagyon hamar megláttuk.
Ahogy kibújtunk a húszméteres nádas ösvényből, egyből derékba kapta a kajakokat a szél és a
hullám. Kifogtunk egy elég erős keleti szelet, mindezt az extrém alacsony vizű déli parton. Amerre a
szem ellátott, tarajos, vad hullámok. Ha pont a kajak mellett bújtak elő, akkor simán elérték a 60-70
centit is, ha a kajak alatt, na akkor volt meglepetés. Csak ismételni tudom magamat: a hullámoknál
nem csak a méret számít, hanem a tipusa is. Egy 60 centis törőhullám sokkal aljasabb, mint egy
kétméteres, alacsony frekvenciájú tengeri hullám: az előbbi nyersen és határozottan bele akarja

fordítani a kajakot a vízbe, az utóbbi viszont csak olyan anyásan emelgeti, ringatja a kajakot. Hát, itt
volt minden, még ahhoz is össze kellett szednem magamat, hogy a fejkamerát kikapcsoljam egy idő
után.
Így telt el az első három óra. Utána kikötöttünk a Sirályszaros szigetnél. A névadótól eltekintve
igencsak jól esett egy kis nyújtózkodás, ráadásul közben a szél is elcsitult. Itt volt egy érdekes
látványosság (a guánón kívül): a sziget előtt két kis nádsziget között befújta a szél a hullámokat, míg
oldalról meg a part verte vissza, így a két hullámzás kilencven fokban találkozott, pont egy gátnál,
érdekes interferenciát okozva.
A következő célpont a Zala folyó volt. Most már sajnálom, hogy tavaly kihagytuk: nem túl hosszú
szakasz, de gyönyörű. A folyó maga olyan jódosbarna színű, nagyon jól látható, hogyan kavarodik a
Balaton – akkor éppen – haragos zöld színével. Csend, nyugalom. Hattyúcsalád, két kamasz
gyerekkel. Vizitökök. (Mármint rajtunk kívül.) Jópofa hidak. A zsilipkamrát nyitva felejtették, így oda
is bedugtuk az orrunkat. Pontosabban a kajakét.
Keszthelyen hosszabb megállást terveztünk. Egyrészt itt szedtük össze Atit, másrészt megnéztük a
Mézes Factory kajakjait. Én most láttam élőben a két kajakot (az egyik tiszta fa, a másik fa/kevlár),
gyönyörűek. Nem mellékesen stabilak, gyorsak, szóval igazi minőségi jószágok.
Innen Balatongyörök már nem volt messze. Kész szerencse, mert az időből éppen kezdtünk kifutni.
Vonyarcvashegynél átbújtunk a vizisípálya fahídja alatt. (Érdekes eloszlások voltak: Balatonfürednél a
vízisípályát a parthoz tették, ott nem volt más megoldás, be kellett mennünk mélyen és megkerülni.
Siófoknál viszont betették a vízbe, még hidat sem raktak mellé. Fura, mert egy ilyen kis fahíd nem
tűnt valami bonyolult építménynek, mindenhol megoldotta volna a problémákat.)
Györök előtt Ati még tett egy bátortalan próbálkozást kis csapatunk elveszejtésére.
- Mutatok valamit! – rikkantotta és bevezette a népet a nádasba. Péter és Orsolya mentek is utána,
Zolival – mindketten Kodiakban – benéztünk, aztán tolattunk is ki, mert szűknek minősítettük a
járatot. Hamarosan meghallottuk, ahogy Péter ordít, mint a fába szorult féreg, pedig csak nádba
szorult. Végül Orsolya a kormánylapátja feláldozásával tudott kiszabadulni, Péter pedig Hulkként
tépte ki maga körül a nádast.
Pont sötétedés előtt – 19:50 – értünk a kemping strandjára. Recepció a weblapjuk szerint este nyolcig
volt, de hiába rohantam, már mindenütt zárt ajtó fogadott. Csak a személyzet bulizott a büfében.
(Ebből később parti dizsi lett, nagy örömünkre. De belefért.) A recepció – a kiírás szerint – csak 9-10
között volt nyitva, ami még mediterrán tempónak is igen erős.
A szokásos menetrend: tisztálkodás (langyos víz, férfi/női blokk egyben, mert kevés vendégnek már
nem kell két blokk), sátorállítás, pakolászás, vacsora, szivar (ahogy sportemberekhez illik), beszélgetés
a parton.

Balatongyörök – Balatonakali
Távolság: 37,15 km
Idő: 8 óra 32 perc (megállásokkal)
Reggel hullámverésre ébredtünk. (Én macskanyávogásra, de ez csak az én csengőhangperverzitásom.) Zoltán először arra tippelt a sátorból, hogy biztos elment egy hajó a nádas előtt, de
miután eltelt tíz perc és a hullám még mindig zúgott, rájött, hogy ekkora hajó nem férne bele a
Balatonba.
A szokásos menetrend fordítva: sátorbontás, tisztálkodás, reggeli, meteorológia megtekintése
visszafogott lélegzettel, beöltözés (fogvacogtatós anyázás a hideg és vizes ruhák miatt) majd kajakok

berúgása a vízbe. Az időjós megint dodonai mélységekbe révedt, így fogalmunk sem volt róla, mire
számíthatunk hosszabb távon. Majd meglátjuk.
Azt azért észleltük, hogy reggelire megint megkaptuk a Balatonon egyébként kifejezetten ritka keleti
szelet. Naná, hogy szembe fújt.
Szóval, valószínútlen szembeszél, nem túl magas, de kemény hullámok, rakkolás 5 kmh körüli
sebességgel. Ahogy gyűrtűk, tepertük a vizet, azért belegondoltam, mekkora marha is vagyok:
ülhetnék a teraszon ebben a bágyadt szeptemberi napsütésben, begyűjtve a napi nikotinmérgezést.
Persze ekkor biztosan lenne előttem számítógép, aztán ha már ott van, csak elolvasnék egy-egy
szakmai cikket, sőt, még az is lehet, hogy beleolvasgatnék a céges levelezésbe... na, jó, jertek böszme
hullámok, a tiétek vagyok.
Mondhatni érdekes helyeken jártunk. Vannak olyan részei a Balatonnak, ahol kajakos ember soha nem
jár. Ilyen a Szigligeti öböl, de ilyen a balatonfüredi is. Egyszerűen annyira, de annyira felesleges
kerülő, hogy a sporik mindig levágják. És így nem látják a rejtett nádasokat, a nádasokban megbúvó
rejtett szabadstrandokat és a szokatlan panorámát. Pedig nem nagy kunszt, csak időt kell rá áldozni.
Ebédszünet Pálkövén, ahol Mr. Okos Tojás szórakoztatta a horgászokat és minket. Zolival azon
röhögtünk az árnyékban, ahogy megpróbálta Pétert hülyére venni, aki viszont elegánsan szivatta
vissza: adta alá a lovat, ezerrel, a hapi meg egyre jobban melegedett bele az elméleteibe. Persze
kajáltunk is: lángos, palacsinta, sör, csupa vitamin.
Zánka.
- Azért úgy kipróbáltam volna, milyen lehetett az Úttörőváros – mélázott el Zoltán.
- Én voltam – vontam vállat – Ne sajnáld. A lakóépületektől 3 kilométerre volt a strand. Tűző napon,
betonúton vonultunk le, alakzatban. Egy óra volt fürdésre, minden csoportot három részre osztottak,
20 perc fürdés, negyven perc napozás. Aztán vonulás vissza.
- Na jó, de mást is csináltatok.
- Ja. Éjszaka őrséget adtunk.
- És nappal?
- Őrségfelkészítés.
Ez volt a legrövidebb – tervezett – táv, még világosban érkeztünk meg az Akali kempinghez. Ati
ugyan akart még mutatni érdekességeket a nádasban, de már senki sem dőlt be neki.
Kikötöttünk. Aztán sátorállítás... helyett egyből kocsma. Atinak hamarosan mennie kellett vissza és
szeretett volna részt venni a társasági életben is, így megfordítottuk a sorrendet. Annyit baltáztam
csak el, hogy legalább a vizes ruhát le kellett volna cserélnem szárazra, így viszont ahogy hűlt az
éjszaka, úgy kékült az ajkam is. A harmadik sört már vissza kellett utasítanom, amire időtlen idők óta
nem volt példa.
A napi rutint persze nem úsztuk meg, a sátrat meg már behunyott szemmel is össze tudjuk dobni. A
parcella mellett volt egy érdekes doboz: elsőre szúnyogzappernek tűnt, de aztán észrevettük az
oldalán a feliratot: a limnológiai kutatóintézet tulajdona. Valami rovarcsapda lehetett: speciális
illatanyaggal becsalogatták a rovarokat, melyek utána beleragadtak a befőttesüvegbe.
Kintről pókok garmadája fixírozta sóváran az üveget.

Balatonakali – Balatonkenese
Távolság: 49,59 km

Idő: 10 óra 31 perc (megállásokkal)
Gyönyörű reggelre ébredtünk. (Meg macskanyávogásra.) Pakolás, indulás. Meteorológia: nem kedden
jön a hidegfront, hanem hétfő délután. Anyád. (Ez is mutatja, mennyire nincs értelme a
káromkodásnak: a hidegfrontnak speciel nincs anyja. De akkor is jólesik szidni.)
Tükörsima vízen, eleinte még jelentős, de később elcsendesülő szélben haladtunk, átlagos tempóban.
Bekukucskáltunk a Demotivátor-öbölbe is, mélyen.
Demotivátor-öböl: Van rendes neve, is, azt hiszem Sajkodi-öböl. De ez a név nem fejez ki semmit
abból az érzésből, hogy az öböl tövéből már karnyújtásnyira látod a Marina hotel tetejét és a
füredi fehér templomot – miközben tudod, hogy a légvonalban két kilométernyi távolság a vízen
tizenhárom.
Ez egyébként jellemző volt az egész napra. Akaliból Kenesét teljesen legális útvonalon 35 kilométeres
távon is el lehet érni. Ehelyett mentünk mi ötvenet. A többi volt a különböző demotivátoröblök
kinyalása. De ezt nem panaszként mondom, hiszen pont ezekért az öblökért mentünk.
Volt egy kis baki. A tihanyi rév után a törpevízmű különítmény már nagyon partra akart szállni.
Emlékeztem egy helyes kis strandra, melyet Nejjel már júliusban felderítettünk, mondtam is nekik,
hogy nyugi, amögött a móló mögött kiszállunk. És tényleg, a móló mögött ott is volt a strand és ahogy
igértem, a bal oldalon ott figyelt a könnyű kiszállást ígérő homokos part. Zoltán már ki is ugrott,
amikor gyanús lett a dolog. Itt ugyanis a homokos rész és a strand között kerítés húzódott. Kiabáltam
is Zoltánnak, hogy ez nem az a strand, de nem hallotta meg. Aztán hangosabban kiabáltam, ezt már
meghallotta, de ekkor éppen a köveken egyensúlyozott át a kerítés mellett, persze ahogy
visszafordult, pont elcsúszott és hanyattesett, szerencsére már a kövek aljára érkezett, de azért
végigcsúszott a kagylós részeken, ahol jól felpolírozta a... szóval felpolírozta.
Orsolya is kiszállt, mi Péterrel eveztünk tovább és kiderült a turpisság: egy kilométerrel arrébb volt
egy másik móló, a túlsó felén egy hasonló stranddal, és igen, ez volt az, melyet Nejjel felderítettünk.
Mivel nem mentünk tovább, nem is gondoltam, hogy arrébb van még egy teljesen hasonló.
Kiszálltunk. A homokos, szépen sarkosra gereblyézett gyerekparton. Éppen Zoltánra írigykedtünk,
hogy milyen jól fel lehet polírozva, amikor odajött egy szigorú tekintetű ember – aki nem tudta,
hogyan is ismerkedjen. Állt és nézett. Mi meg nem tudtuk, milyen minőségben áll és néz. Végül
Orsolya törte meg a csendet, kezet nyújtott, bemutatkozott és közölte, hogy azért szálltunk ki, mert
szeretnénk a büfében röfögni. Erre a hapinak egyből felderült az arca és közölte, hogy azt lehet. Sőt,
erősen ajánlott. Elmentünk, ettünk menüt, pizzát, ittunk csapolt Démont, meg gyümölcslét, aztán
kondenzvíz leeresztés.
Innentől Péterrel már nem szálltunk ki. Csak szólok, ez valamivel több, mint hat óra kajakozást
jelentett. Viszont végig élveztem a tájat. Tizennégy éven keresztül ezt a partszakaszt mozogtam be
(Fűzfő – Balatonfüred), végignosztalgiáztam a part melleti evezést.
Kenesén pedig eltévedtünk. Ez mindenképpen bravúros mutatvány, mert a vízen elméletileg nem
lehet, különösen úgy, hogy a kemping koordinátája benne volt a GPS-ben.
Megmagyarázom.
A készülékem tizedestört formában kéri a koordinátákat, a gugliföld meg más formában jelzi ki.
(Tudom, át lehet állítani, de ezt a részt már csütörtökön, közvetlenül indulás előtt csináltam, nem volt
annyi időm, hogy turkáljak a beállítások között.) A net tele van konverter programokkal,
átszámoltam. Igenám, de ahol számolgattam, az az oldal lekerekítette az utolsó tizedesjegyet. Ez
fizikailag nem nagy különbség, csak éppen pont oda esett egy fullra beépített kikötő, mólóval – és

persze tömérdek horgásszal – együtt. A kemping pedig egyáltalán nem volt egy látványos kemping, a
vízről igazából nem is látszott kempingnek. Így alakult, hogy fel-alá keringtünk a móló körül, a
horgászok örömére. Amennyit ugráltattuk őket, annyit még életükben nem mozogtak eme nemes
sport közben.
- Kerüljenek, hé!
- Kerülünk!
- De nem annyit, még kerüljenek!
- Jaj, istenem, viszi a madzagot!
És így krosszoztunk előttük fel-alá.
Végül egy unatkozó horgászfeleség szánt meg minket és útbaigazított. A kemping partján – azon a
húsz méteren – persze megint horgászok.
Na, őket is megsportoltattuk.
- Hahó, kerüljön!
- Ez a Honvéd kemping? – tértem a lényegre.
- Nem érti? Kerüljön! Jaj nekem, hát mindjárt nekimegy!
- Nem megyek neki! Ez a Honvéd kemping?
- Ez, persze, de kanyarodjon! Azonnal!
- Köszönöm!
Motor leáll, hátramenet bekapcsol. Beeveztem a tóba addig, amíg kisimultak a ráncok a parton.
Innentől mindenki kedves lett, elmutogatták, hol tudjuk úgy megközelíteni a partot, hogy ne
akadjunk bele semmibe (háromnegyed nyolc volt, már eléggé sötétedett), majd kint a parton derült ki,
hogy alapvetően mindenki kedélyes és roppant barátságos idős ember. Kérdezgették, mit csinálunk,
majd amikor megtudták, elismerően csodálkoztak, nézegették közelről a kajakokat, néhányan
sztorizgattak is. Mind este, mind másnap ugyanezt a hozzáállást tapasztaltuk, sőt, maga a gondnok is
ugyanilyen kedélyes bácsika volt. Ez a kemping némileg sötét ló volt, egyikünk sem ismerte, nem
tartozott egyik nagyobb lánchoz sem, még önálló weblapjuk sem volt (valailyen szállásportálon
találtunk rá), szóval tartottunk tőle egy kicsit, de feleslegesen. Picike kemping, szemmel láthatóan
csupa törzsvendéggel.
Péter telefonos segítséget kért az időjáráshoz, azt válaszolták neki, hogy a hidegfront már éjjel
megérkezik. Emiatt morogva ugyan, de mindenki rendesen felállította a sátrát. (Addig csak úgy
ledobtuk, cövekek nélkül.) Pontosabban, nem mindenki: Orsolyának eddig tartott, hétfőn már
dolgoznia kellett. Érzékeny búcsút vettünk és igyekeztünk nem észrevenni az arcán a
megkönnyebbülést, hogy ő megússza a vihart. Atiért is megjött a felmentő sereg (még kisdobosuk is
volt), a végén így maradtunk hárman. Miután mindennel végeztünk, kiültünk a vízparti padra (a
horgászoknak volt földbeszúrt hamutartóoszlopuk is) és gyönyörködtünk a tópart fényeiben. Kenese
ilyen szempontból különösen ideális hely, hiszen egyszerre látszik mind a két part, az egyik balról, a
másik jobbról. A fűzfői Nitrokémia pont nem, pedig a Balatonról megnéztem volna éjjel azokat a
tornyokat, ahonnan 25 évvel ezelőtt a Balatont nézegettem.

Balatonkenese – Siófok
Távolság: 17,19 km
Idő: 2 óra 34 perc (megállás, az nem volt)
A vihar szerencsére nem érkezett meg éjjel, így reggel komótosan összepakoltunk. Aztán netbook.
Meteorológiát ilyen feszülten még nem néztünk soha, mint ezen a reggelen.
Volt is okunk rá, hiszen rázós két napnak néztünk elébe. Egyrészt a tervek szerinti következő
szállásunk vadkemping lesz egy – talán évek óta – bezárt kempingben. A hátralévő táv 63 kilométer,

ami egy napra elég húzós. Pont félúton van a szántódi Rév kemping, ahol tavaly is aludtunk, vadul.
Más szóbajöhető vízparti kempinget nem tudtunk. (A Zamárdi autóskemping vasárnap zárt be és nem
közvetlen vízpartos.) Csakhogy ha ronggyá ázunk, akkor vadkempingezni nem öröm, nagyon nem.
És egyáltalán, mikor jön hétfőn a vihar, elérünk-e addig? A meteorológia szerint két hullámban jön a
hidegfront: az első bő csapadékkal, de alapvetően szélmentesen. Ez nem vészes. A második roham
viszont rendes vihar, 50-55 kmh-s széllel, amit én már nagyon nem szerettem volna a vízen megélni. A
met.hu-n van órára bontott széltérkép a Balatonra, ott azt láttuk, hogy a keleti medencében délig nincs
komoly szél, 13.00-kor viszont már áll a bál. Azaz valamikor a kettő között ér ide a vihar. Kilenckor
indulunk, ennyi idő alatt 15-18 kilométer között tudunk menni. Ez a Rév kempinghez kevés lesz. B
terv? Vad kempingkeresés a neten. Hátha. Nos, a netbook ezt a pillanatot választotta ahhoz, hogy
égnek csapja a fejét, majd összerogyjon, mint akit szügyön lőttek. Pedig a gugli már kiadott egy
látszólag jó linket, de amikor rákattintottam, se kép, se hang. Egy ideig kinlódtam, aztán
kikapcsoltam, utána nem akart visszakapcsolódni, később nagynehezen mégis, de ekkor meg nem
ismerte fel az usb sticket. Kész. A kemping neve azért megvolt, Péter a Tudakozótól megszerezte a
telefonszámát. Felvették. Hurrá, tehát még nyitva van. Megmondták a címét, a GPS pedig kidobta a
koordinátát. Légvonalban 12 kilométer, figyelembe véve az öböl ívét, ez olyan 16-17 kilométer lehet.
Igaz a kemping nem vízparti, de nincs messze, gyakorlatilag egy szabadstrand sáv választja el a víztől.
Meg vagyunk mentve. Ja, nem is írtam: Siófok, Aranypart kemping.
Gyorsan összecsomagoltunk mindent, felvettük a vizes cuccokat, a maradék száraz ruhánk akkor lett
vizes, amikor beszálltunk, majd alighogy elindultunk, megjött az eső. Eleinte csak csepergett, majd
valami marha kiszakította a felhőt és ránkzúdult a tartalma. Akkora felhőszakadást kaptunk a
nyakunkba, hogy alig láttunk ki belőle. Így toltuk le 2,5 óra alatt a bő 17 kilométert. A matekbubusok
gondolom már kiszámolták, a többieknek elárulom: ha leveszem az induláskori töketlenkedést és az
érkezéskori kempingkeresést, akkor ez 6,9 kmh átlag. Fullra megpakolt (értsd 70-80 kg súlyú)
kajakokkal. Dúsan szakadó esőben.
Amikor kiszálltunk, gyakorlatilag nem volt olyan porcikám, ahol ne ráncosodott volna fel a bőr a sok
vízben ázás miatt. Betekertem a recepcióra, útközben leolvastam a vízparthoz legközelebbi mobilház
számát.
- Jó napot kívánok – köszöntem.
- Most érkeztünk kajakkal – tettem hozzá, meglehetősen feleslegesen.
- Jó napot – köszönt vissza a recepciós és látszott rajta, hogy találkozott már különb őrültekkel is.
- Az egyes mobilházat szeretnénk kivenni.
- Lehet, hogy azt pont nem tudom kiadni.
- Foglalt?
- Nem, éppenséggel szabad. Csak még nincs kitakarítva.
- Viccel? – tártam szét a kezemet, a közben bokáig érő tócsa közepén. (Neoprén kalucsni, neoprén
rövidnadrág, kajakos dzseki, széles karimájú kalap.)
- Várjon egy picit – közölte higgadtan és hátrament.
- Jó hírem van – folytatta, amikor visszajött – Az egyes már éppen ki van takarítva.
- Micsoda szerencse – sóhajtottam.
Aztán kaptunk kulcsot, felcipeltük vagy kétszáz méterre a dögnehéz kajakokat és belerondítottunk a
frissen kitakarított mobilházba. Nem kicsit. Mindenkiből dőlt a víz, a cuccainkból szintúgy, a cipőink
pedig bokáig sárosak voltak. Mobilház ilyen gyorsan még soha nem veszítette el a tisztaságát.
Egyenként lezuhanyoztunk, átöltöztünk száraz ruhába (habár odakint még esett), aztán bekapcsoltuk
az összes fűtőtestet és szárítóvázakat rögtönöztünk mindegyik mellé. Még így sem fért el az összes
vizes cuccunk, de a nagyja igen. Az eső csendesedett, bontottam egy sört és egy kisebb szivarral
kiálltam az ajtóba. Az élet szép. Az arra járók igen nagy szemekkel méregették a kajakokat, néhány –
hasonlóan ronggyá ázott – kerékpáros vigyorogva integetett.

Teljesen jól éreztük magunkat. Frissen lefürödve, szárazon. Volt áram, lehetett töltögetni a kütyüket.
Volt fűtés, volt gáz, voltak tányérok, evőeszközök. Mindez egy olyan napon, amikor úgy ébredtünk,
hogy a legdurvább körülményekre számítottunk.
Közben életet leheltem a netbookba. Néztük az Időképen a radart. Látszott, hogy az első front
északkelet irányába már elhagyta Siófok térségét. Láttuk a következő frontot is, éppen Keszthelyt
semmisítette meg. 50-55 kmh, az annyi mint másfél óra. Gyere vihar, mutasd meg, mit tudsz.
Nem jött.
Elsétáltam a boltba. Megebédeltünk. Zoltán ledőlt aludni. Kiültem a teraszra pótolni a
nikotinelmaradást. Érted, kiülni a teraszra! Amikor egy órával ezelőtt még nem láttunk az esőfelhőtől
és vártuk a következő támadást. Vérszemet kaptunk, Péterrel elmentünk keresni egy kávézót. Egy
kilométer séta oda, ugyanannyi vissza. Még mindig semmi.
Megint ránéztünk a radarra – és elkerekedett a szemünk. Minden előzetes jelzés ellenére ez a front
nem úgy közlekedett, mint a korábbi. Ez elment Keszthelyről kelet felé és kihagyta a Balaton északi
részét. Potyára tojtuk össze magunkat.
Aztán persze az első frusztráció után leesett, hogy a túra legjobb döntését hoztuk ezzel a kempinggel.
Ha bátrak vagyunk és megyünk tovább, akkor nyerünk ugyan, mert a vihar rántotta félre a kormányt
(a gyáva nyúl), de ott vagyunk vadkempinges körülmények között, csuronvizesen. Hideg éjszaka,
reggel pedig vehetjük vissza a csuronvizes hideg ruhákat. Innen viszont kipihenten, szárazon,
jókedvvel telve indulhatunk reggel. A távolság meg benne van az egynapi limitben.
Tulajdonképpen sok érdekes dolog már nem történt. Kiültünk a teraszra, egész délután beszélgettünk,
ökörködtünk. Viszonylag korai alvás, mert a pakolás/hazautazás miatt egy órával előrébb hoztuk az
indulást.

A meteorológia végre összekapta magát: egész napra szép, napos időt mondott, enyhe széllel. Igaz, az
irányát nem tudta megjósolni, így azt írta, hogy minden irányból fog fújni.
Pakolás, nagyjából azért felnyaltuk a kecót, majd 8:10-kor már a vízen lebegtünk. A napocska éppen
próbálgatta a sugarait, Alsóőrs felé a hegyekben már látszott is néhány sáv, ahogy áttörte a felhőket.
Ekkor még dzsekiben küzdöttünk, de Zamárdi környékén már mindenki ledobta magáról a meleg
cuccokat. A Tihany-Szántód csőig enyhe hátszelünk volt, ami annyiból kellemetlen, hogy az ember
úgy érzi, nem siklik, nem megy az a kajak, de szerencsére a GPS azért mutatja, hogy megy az, nagyon
is megy. Itt olyan 7.x körüli átlaggal tekertünk, de ahogy átjutottunk a szűkületen, teljesen
megbolondult a szél, ahogy a meteorológia is ígérte. Hol északkeletről fújt, hol szemből, hol mind a
két irányból egyszerre. Még a hullámok, azok az opportunista disznó hullámok sem tudták, melyik
szélnek engedelmeskedjenek.
De minket ez az egész cécó már nem érdekelt. Rááltunk egy 6,5-ös tempóra, és végig dumálva az utat,
haladtunk. Ebben a tempóban az a jó, hogy egy idő után az ember nem is érzi, hogy evez, nem
fárasztó, nem fájdalmas. A távolság meg fogy. Először csak homályosan láttuk a távolban Szántódot,
aztán egyszer csak odaértünk. Aztán ugyanez történt a boglári heggyel: egy nagy púp remegett a víz
felett, később saccra már lehetett sejteni a gömbkilátót, aztán fokozatosan élesedett a kép, végül már
ott voltunk a kikötő bejáratánál és jöhetett a következő cél, a fonyódi twin peaks.

Közben Szárszón kiszálltunk ebédelni, pofás kis strand, gyönyörű kilátással. (Érdekes, így üresen nem
ismertem rá, pedig a Critical Mass előtt kiszálltam itt inni egy sört.)
Szántód és Fonyód között volt az a szakasz, ahol a legnagyobb jóindulattal sem tudtuk tartani az
addigi kábé százméteres távolságot a parttól. Szemes után már majdnem ezer méterre bementünk, de
még mindig csak egyméteres volt a víz, pedig most egyáltalán nem volt alacsony a Balaton vízszintje.
Beletörődtünk, hogy itt nem nézegetjük a vízparti házakat.
Balatonboglár környékén futottunk össze Atival, most szemből jött, Fonyódról, és igyekezett, hogy
legalább Szántódig teljesítse a távot. De hiába is küzdött, úgyis diszkvalifikálni fogjuk. Megszokhatta
már, valószínűleg hiányozna is neki, ha nem tennénk. A legegyszerűbb az lesz, ha átminősítjük a
kajakját a Fakutya kategóriába, azt meg nem értékeljük, mert csak egy induló volt benne.
Végül Fonyódliget, utána vitorláskikötő, majd az ismerős nádasbejárat. Kikötöttünk, felcuccoltunk,
elpakoltunk. Az üdülőben volt egy tajtrészeg társaság, akik végigóbégatták a pakolásunkat. Nem
írigyeltem őket, ezt az egy kellemes napot kapták, a többin végig szürke, esős idejük lesz. Legalább
igyanak.
Még zuhany a kerti slag alatt (olyan állapotban, amilyenben a kajakba beszállok, az autóba
semmiképpen sem), aztán érzékeny búcsú. Nagyon jó túra volt, az utolsó napot még külön
ajándékként kaptuk, jól éreztük magunkat. Jövőre ismét nekivágunk.
Unalmas két óra haza. A kajakot egyelőre bedobtam az udvarra, ami romlandó, ment a hűtőbe, a
neoprének a szárítóra, minden más a fürdőszobába. A mosógép egy hétig hányni fog.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/BalatonKarika2013

Házassági évforduló. Miért ne Isztambulban? Ha már újraindultak a Wizzair gépek?
De most máshogyan, mint a múltkor. Nem pihenni megyünk, nem is a nagy turistalátványosságokra
célzunk, hanem magára a városra. Mármint a kicsit tágabban értelmezett belvárosra, mert maga a
város területileg egyébként akkora, mint Budapesttől Szeged, beleértve a Velencei tavat is.
Egy ilyen mászkáláshoz viszont jó térkép kell. Nagyon jó térkép.
A Balatoni evezés tervezésekor vettem észre a lehetőséget: ha a gugliföldben berajzolom az útvonalat
a távolságmérő funkcióval, akkor azt elmenthetem útvonalként, melyet le tudok menteni .kmz fájlba,
ezt a fájlt át tudom konvertálni .gpx track formátumra (fontos, hogy nem route, hanem track), melyet
fel tudok tölteni a Garmin GPS-re és meg tudom jeleníteni. Azaz Ariadné fonala vezet az utcákon.
Eltévedés kizárva.
Feltéve, hogy veszettül pontos a berajzolt útvonal, és aktuális még a gugliföld térképe.
Meg tudom, hogy hová szeretnék menni.
És ne legyenek útközben kerítések, falak, függőleges szakadékok, mert azokat sajna nem mutatja a
gugli. Streetview pedig még nincs Isztambulban.
Nem volt könnyű. Négy napra kellett programot terveznem. A Fatih városrész adta magát, még a
múltkori városnézéskor írtam, hogy volt ott egy csomó mecset, egybe sem mentünk be, mekkora
marhák is vagyunk. Na, ezt most terveztem pótolni. Az ázsiai oldal megint piszkálta a fantáziámat,
igaz, a neten szinte semmit nem találtam arról, mit is kellene ott felkeresni. Az Aranyszarv-öböl túlsó
partja (Beyoglu) szintén adta magát: a múltkor ugyan felmentünk a sétálóutcán a Taksim térig, de
annyira tragikus időt fogtunk ki, hogy utána lejöttünk és rohantunk haza. A negyedik napra meg
tinglitanglit hagytam. Mondjuk elmegyünk a Topkapi palotába (azt két évvel ezelőtt kihagytuk), meg
ténfergünk, bóklászunk a bazárban, szóval pihenőnap.
Kezdtem az ázsiai túrával. A múltkori út óta olvasom az Isztambul.info blogot, melyet egy kint élő
magyar srác, CyberMacs vezet valami elképesztő elhivatottsággal. Először átnéztem a blogját, a
wikijét, de az ázsiai oldallal kapcsolatban így sem jutottam semmire. Ekkor írtam neki, és elkezdődött
a levelezés. Nagyon hamar metanyelvre váltottunk, gyakorlatilag .kmz fájlokban leveleztünk.
Rajzoltam egy útvonalat, ő belenyúlt, bejelölve, mit érdemes megnézni arrafelé, akkor rajzoltam egy
újat – mert közben nekem is jöttek ötleteim – ő megint korrigált. Később vérszemet kaptam és
elküldtem neki a másik két túra útvonalát is, és végigjátszottuk ugyanezt a tengernyi iterációt. Közben
nyilván gugliztam is, gyakorlatilag mindent, ami beleesett az útvonalakba.
Kábé egy héten keresztül ezzel teltek a szabad (hah!) óráim. De elkészült, igaz, az utolsó iterációk még
szombat délután történtek, indulni meg vasárnap reggel indultunk.
Ekkor ütött be a ménkő: főpróba. Mit fogok látni a GPS-en? Nos, semmit. Az Európa térkép csak a
Mapsource programban látszott, a kütyün nem. Gyorsan lekaptam az .img fájlt is, de ekkor jött az
újabb pofon: a fájl mérete nagyobb 2 GB-nél, a kütyün a szabad hely viszont csak 1,8 GB. Kártyabővítő
hely csak a 62s készülékben van, az én 62-esemben nincs. Á, nem voltam ideges. Hadd ne írjam le, mit
kellett kavarnom, hogy találjak olyan, szigorúan csak kelet-európai térképet, amin még rajta volt
Isztambul is, mindezt persze órákon belül. Végül vasárnap reggel vettem észre, hogy
szórakozottságból gpx route formátumra konvertáltam, így Nej már táskával a kezében várakozott,
amikor én még mindig térképészkedtem. De minden meglett, időre.

Sőt. A nagy kapkodásban jutott eszembe, hogy van nekem egy Nokia herém is a WinMo telefonon.
Lekaptam hozzá az offline török térképet, így megvolt a backup megoldás is. Ami persze
korlátozottan használható: gondolj bele, egyik kezemben a telcsi, a másikban a GPS... akkor melyik
kezemmel hajtom el a török szőnyegárusokat?
Ja, még egy cucli. A netbookot vittem és csak indulás előtt kapcsoltam be, azt is csak a biztonság
kedvéért. Erre közölte, hogy kell neki Java update meg csillió Microsoft update. Csak ez az utóbbi volt
kábé egy 1 GB. Belegondoltam, hogy mindezt kint kellett volna az apartman hártyavékony wifijén
lekapnom, azért elhűltem. Így is derekasan elhúzódott, valójában amikor az utolsó percekben
térképeket konvertáltam, a netbook még frissített.
Mondhatni, megszokott indulás.
Hasznos információk rovat:
- A török líra (TL, Nej szerint tallér) középárfolyama nálunk 108 forint volt. Ehhez képest a
pénzváltónál (Hanifa) 118-ért adták volna, ami nekem nem tetszett. Így váltottam 100 tallért, hogy
odakint ne kelljen egyből pénzváltóért rohangálnom, a többi pénzt pedig euróban vittem. (A reptéren
nem túl jól váltanak, a belvárosban jobbak az arányok.) Egy euróért 2,67 tallért adtak, az eurót 298-ért
vettem, ebből kiszámolható, hogy 111,6-ra jött ki az árfolyam. (Csak, hogy bosszantson, a második
naptól leromlott a líra 2,7 fölé.)
- Vízumot a kinti reptéri útlevélellenőrzés előtt lehet közvetlenül venni. 15€/fő. (Wizzair, Sabiha
Gökcen repülőtér. A másik repteret nem ismerem.)
- Ha kompolsz – márpedig valószínűleg fogsz – akkor a következő kikötőkkel kell tisztában lenned:
- Kadiköy: Ázsiai oldal, itt tesz le a reptérről jövő E10/E11 busz, de a Havatas busznak is van itt
végállomása. A kompos legények szoktak erre úgy is hivatkozni, mint Haydarpasa, de az az állomás
valójában párszáz méterrel északabbra van.
- Eminönü: Az Aranyszarv-öböl déli oldalán lévő csücsök (európai oldal).
- Karaköy: Az Aranyszarv-öböl északi oldalán lévő csücsök (európai oldal).
- Üsküdar: Ázsiai oldal, Kadiköy-től északra.
- Kabatas: Európai oldal, Karaköy-től északra, nagyjából az Üsküdar kikötővel szemben.
- Ortoköy: Európai oldal, Kabatas-tól északra, a Boszporusz híd tövében.
Még egy téma. Igazából nem tudtam sehová sem besorolni, ezért ide, a bevezetésbe tettem.
Európában már megszoktuk, hogy ha kultúrtörténeti érdeklődésünk folytán benézünk egy-egy
templomba, azzal nincs semmi fakszni. Oké, néhol kicsit háklisabbak a népek, ide hosszú nadrág kell,
férfinak, nőnek egyaránt. Meg persze nem kiabálunk, nem randalírozunk. És ennyi.
Az iszlám világban mindez sokkal bonyolultabb. Még csak nem is egységesek a szabályok. Vannak
országok, ahol nem muszlim be sem teheti a lábát a mecsetbe. Törökország ennél megengedőbb
ugyan, de tisztában kell lennünk a szabályokkal. (Nem tudta ezt Mehemed. Értem ez alatt azt, hogy
bizony mi is bénáztunk eleget.)
Lássuk a szabályokat:
- Ami triviális: cipőben tilos bemenni a mecsetbe. Majdnem azt írtam, hogy cipőben tilos szőnyegre
lépni, de ez így nem igaz, van, amikor a szent terület már a szőnyeg előtt elkezdődik.
- Minden mecsetben be van jelölve valahogyan az a vonal, ahol az imádkozási tér kezdődik. Emögé
hitetlen nem léphet be. Ha nem látsz ilyet, akkor állj meg az ajtóban és csak onnan nézelődj.
- Nőknek a fejfedő – célszerűen kendő – kötelező. A férfiaknál úgy láttam, mindegy. (Vittem
magammal sapkát, aztán veszettül figyeltem a helyieket, de úgy láttam, hogy ők sem foglakoztak
vele.)
- Kötelező a hosszú nadrág/szoknya. A legtöbb mecsetben vannak nők számára bő vászonköntösök,
néhány helyen fejkendők is.

- Egy muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia. Erre a müezzin is figyelmezteti. Amikor ima van,
akkor szigorodnak a szabályok: nők csak a nők számára elkerített részre mehetnek be, nem muszlim
férfiak ugyan bemehetnek, de elég csúnyán néznek rájuk, fényképezni természetesen tilos. (Persze ez
sem mindenütt van így. Azokban a mecsetekben, ahol a turisták átvették az uralmat, simán
fényképezték a misét is. Máshol viszont volt, hogy a biztonsági őr végig a fotóstáskámat figyelte,
hozzá merek-e nyúlni.)
- Az iszlám világban a tisztaság kifejezetten fontos. Misére csak tiszta ember mehet be. Ezért van
minden mecset mellett komoly lábmosó apparátus. A hívők mise előtt itt mossák meg a lábukat,
kezeiket, az arcukat. Ha te nem vagy muszlim, akkor nem kell megmosakodnod. Ezt még a szigorúbb
helyeken sem várták el tőlem. Kellemes mellékhatás, hogy minden mecset mellett van nyilvános vécé
is (1 tallér), azaz ha egész nap gyalogtúrázol, akkor a mecsetek mellé tervezhetsz pisilést. Mást ne
nagyon, mert ezek a klotyik a klasszikus csőbecélzós technikára vannak kihegyezve.
- És akkor a kevésbé magától értetődő szabályok. Még véletlenül se tedd le úgy a mecset előtt a
cipődet, hogy a talpa legyen az ég felé. Halálos sértés. (A legpraktikusabb, ha állandóan van nálad egy
reklámszatyor – melybe még otthon belepróbáltad a cipődet – és minden mecsetbe úgy mész be, hogy
ebben viszed be a lábbelidet. Hallottam már olyan esetről, hogy valakinek megfújták a cipőjét,
miközben odabent volt.)
- Nem lehet rajtad más vallás szimbóluma. Igen, még nyakba akasztott kereszt sem. (Ezt például nem
tudtam, rajtam végig ott lógott, de be voltam rendesen öltözve, nem látszódott.)
- Hasonlóképpen nem lehet rajtad semmilyen istentelen jel sem. Gondolok itt olyasmire, hogy sátánt
dicsőítő póló.
- Az imádkozókat semmilyen formában sem szabad zavarni. Ez magától értetődőnek tűnik, de
annyira mélyen veszik komolyan, ami nekünk, európaiaknak, már erős túlzásnak tűnik. Gondold el,
hogy vannak mecsetek, ahol azért nincs minta a szőnyegen, hogy még az se vonja el az imádkozók
figyelmét az imájuktól. Azaz ha valaki imádkozik, arra úgy kell tekinteni, mint egy nitroglicerines
hordóra: messziről elkerülni, mindenképpen mögötte közlekedni, lehetőleg egy szót sem szólni az egy
kilométeres környezetében.
Cool. Na, most már mehetsz mecseteket nézegetni.

Indulás előtti félelmek: éppen édességrohamaim vannak. Mi lesz ebből Isztambulban, ahol minden
sarkon ragacsos boltok – baklava, lokum, halva – vonzzák be az arrajárókat?
Köki, 200E busz. Felszállás csak az első ajtón, a csuklós busz többi ajtajánál egy-egy lerugdosásra
kiképzett szakember zötyög. Hihetetlen, hogy így is megéri a BKV-nak.
Viszont a probléma valós. Ha már úgyis egy nagyvárosban jártunk, kifigyeltem, odakint hogyan is
megy ez.
Utazni lehet jeggyel és kártyával. Mivel az utóbbi jóval olcsóbb (lsd. később), csak a tájékozatlan
turisták vásárolnak jegyet (jeton, illetve fizetés kápéban), a többiek vagy Istanbulkart-ot, vagy Akbil-t
használnak. (Ez olyannyira így van, hogy akinek éppen lefogyott a kártyája, az elkéri valaki másét,
majd kifizeti az illetőnek az olcsóbb árat.) A zárt közlekedésnél egyszerű a helyzet, a kártyalehúzó
automata enged be. A villamosokból érdekes módon csináltak zárt pályát: a megállókat bekerítették,
ide is csak automata enged be. A megállóknak elméletileg van felügyelőjük, aki vigyáz arra, nehogy
valaki a kerítésen átugorva jusson be. A busz viszont így is problémás. Őszintén szólva fogalmam
sincs, erre milyen módszert dolgoztak ki, ugyanis nem láttam egy olyan esetet sem, amikor valaki
nem az első ajtón – ahol az automata is van – akart volna felszállni. Függetlenül attól, hogy a leszállók
miatt nyitva volt a hátsó ajtó is. Nem tudom, hogyan érték el.

Vissza a reptérre. Repülőgép. Tele. A mellettem ülő, idősebb török hapi kicsit büdös: mint egy évek
óta ruhásszekrényben felejtett, áporodott öltöny.
Hasznos információk rovat:
- Már a Sabiha Gökcen repülőtérnél is lehet Istanbulkart-ot venni, kint az indulási – alsó –
buszmegállóban, a kártyafeltöltő automata melletti bódénál.
- Nagyon kevés annak az esélye, hogy ne érje meg. A helyijárati busz (E10, illetve a gyorsjárat E11)
befelé 5 TL, kártyával 3,5. Egy átlagos jegy 3 TL, kártyával 1,9. Két órán belül a harmadik átszállásnál
már csak 1,2 TL. Maga a kártya 6 TL, és egy kártyát több ember is használhat.
- Induláskor 20 TL-es feltöltött kártyát kaptam, utánatölteni a nagyobb közlekedési pontokon lévő
automatáknál lehet. Van angol felirat, benyomod, hogy feltöltés, ráteszed a világító lapra a kártyát,
betolod a pénzt, az automata meg közli az új egyenleget. Ekkor veszed csak el a kártyát.
- A kártyán maradt pénzt vissza lehet kérni. Én ugyanott, ahol vettem, a repülőtéri bódénál adtam le a
kártyát és visszaadták a rajta maradt zsét. (Ha jól számoltam, a kártya árát nem.)
A buszsofőr hiperlaza: útközben ledobta a buszt az út szélére és belépett kenyérért egy pékségbe.
Végülis, igaza volt: az expresz busz később akkora dugókba került, hogy majd két óra alatt értünk el a
kompkikötőig, mit számít ilyenkor 2-3 perc?
A kompon higgadtan néztem a tájat. Nem, nem fényképezek, nem kamerázok. Többször is át fogunk
kelni, lesz ennél még jobb alkalom, éppen elég. Jelenleg minden el van pakolva a táska aljára, nagyon
problémás lenne előszedni. Aztán mégsem bírtam, annyira jók voltak a fények és olyan kevesen
utaztak a kompon, hogy csak körberohangáltam és a WinMo telefonnal kamerázgattam. Aztán amikor
el akartam tenni, kiesett a kezemből, utánakaptam, de csak adtam neki egy sallert a levegőben, végül
nem is tudom, sokadik próbálkozásra hogyan tudtam elkapni. Pár centire a korláttól. Simán ki tudott
volna esni. Gúvadt szemekkel néztünk egymásra Nejjel.
Teljesen fura érzés: végre most velünk van az időjárás, nem ellenünk. Kényelmesen lehet sétálni az
utcán, nem fúj a szél, nem esik az eső és Magyarországhoz képest kifejezetten meleg van. (14 – 21 fok
közötti napi hőmérsékletek.) Az már a mi egyéni balszerencsénk, hogy hidegre készültünk.
(Mindkettőnkön vaskos softshell kabát: reggel hideg van, este szintén, közötte tűző nap. Te meg
készülj fel egész napra. Hátizsákból csak ridikül méret van nálunk, ez fért bele egyedül a Wizz-féle
kézipoggyászba.)
Az apartmanban nincs hűtőszekrény. Viszont fűtés sem. Praktikus: elég mindent az asztalon tárolni,
az éjszakai 12 fok megoldja a problémákat. Legalábbis reggelig.
A fürdőszobaajtón fordítva van felszerelve a zár: csak kintről lehet bezárni, belülről nem. Mennyi
vicces sztorit tudna mesélni ez az ajtó.
Nej döbbent tekintete: ilyen közel van a tenger? Gyakorlatilag ugyanott lakunk, ahol két éve (pár
sarokkal arrébb), de akkor akkora köd, meg szürkeség volt, hogy nem lehetett látni a vizet. Az pedig
már akkor is élcek tömegét generálta, Nej mennyire nem látta át az utcák labirintusát.
Fura. Mintha hazajöttem volna. Bele kellett szimatolni a levegőbe, belőni néhány tájékozódási pontot
és már minden a helyére is került. (Pedig még csak alig egy hete bújom a térképet.) Kiülni a
hippodrom mellé egy padra, rágyújtani egy szivarkára és már előre élvezni, hogy Európa egyik
legszebb terét fogjuk hamarosan bejárni. Tavaly ellőttünk rá többszáz fényképet, de nyilván most sem
bírtam megállni, hogy ne kattogjon az a masina.

Ami most is feltűnt, már az első percben: az emberek lelkesek. Dolgoznak. Ha éppen nincs dolga,
előkapja a partfist és húz néhányat a linóleumon. Nincs vevő, kicibálja a hűtőt a bolt elé és kimossa.
Takarítja a lábtörlőt. Csinál valamit. Nyoma sincs az ‘unom az egészet, beleszarok, közöd?’mentalitásnak.
Sultanahmet városrész, estefelé. Apró sikátorok. Döbbenet: kukásautó. Két évvel ezelőtt még
háromkerekű fakordékkal járták az utat és gyűjtötték éjszakánként a kirakott szemetet mindenféle
elhanyagolt emberek, most pedig kukásautó? Mi lesz így a romantikával?
Eddig öt baklava fejenként. De volt köztük akkora is, hogy csak csörlővel tudtuk felvinni a
harmadikra.

Éjszakai zajok. Beragadt riasztó. Valaki a közelben becsapott egy vasajtót. Aztán reggel hatkor –
budapesti idő szerint ötkor – a müezzin. Ez valami gyilkos. Olyasmit képzelj el, mint amikor Mohácsi
cimborám részegen nekiállt teli torokból óbégatni a "Jól bebaszott nékünk a szentkúti búcsú" kezdetű
ópuszt.
Ezzel azért óvatosan odakint. Tudomásom szerint a hangalak ugyanazt jelenti törökül is.
Csak éppen a gépi müezzin sokkal hangosabb. Hajnalban. És nem elégszik meg 3-4 perc figyelemmel,
nem. Beosztják. Nehogy ellőjjék egyszerre az összes muníciót. Mértem: egész pontosan negyedóráig
tartott az ébresztő, de úgy, hogy időnként többen is gajdoltak, kánonban.
A mobiltelefon szerint most éppen 10 fok van. Nagyjából a szobában is. Velünk átellenben van egy
"lakás": a lapos tetőre applikáltak egy fémvázas sátrat. Az utcafront átlátszó polietilén, tisztán látom,
ahogy az asszony készíti elő a reggelit, a családfő pedig félmezteleneül mászkál. Mondom, 10 fok.
A meteorológia app egyszerre mutatja, hogy jelenleg 10 fok van, illetve a napi minimumérték 14 lesz.
Hamar alkalmazkodott a város bizarrságához.
Szerencsére a takaró vastag, meleg van alatta. De nem kicsit érzem úgy magam, mint egy szabadban
alvós téli túrán.
Reggelire baklava. Pont megadja azt a lórúgásnyi szénhidrátot, ami az elinduláshoz kell. Nej
gránátalmája belül rohadt. Ennyit az egészséges életmódról.
Reggeli közben sirályok repkednek az ablak előtt.
Forró vizes zuhany, életmentő. A női tusfürdőket megszoktam már, de a sarki kisboltban most csak
női sampont tudtunk venni. Attila Pasa, a Gyöngyvirágillatú.
Ez valami függőség lesz. Itt állunk indulásra készen, minden technikai eszköz feltöltve, működnek.
Nekem pedig hiányzik, hogy piszkáljam, nyomkodjam, hogy megjavítsam őket. Lehet, hogy ez már
stockholm-szindróma?
És akkor indul a túra. Hajrá. Olyan 19 kilométer lesz Ázsiában, plusz még itt is el kell jutni a kikötőig,
saccra 24 km körül lesz a vége. Szintek? Köszönik, jól vannak. (Hogy CyberMacs mennyire vigyorgott,
miközben újratarvezte az útvonalaimat, azt nem tudom, de szinte minden kereszteződésben
működött az "arra menjünk, mert arra a legmeredekebb" elv.)

Túra: Kadiköy, Üsküdar, Kuzguncuk, Cengelköy
Távolság: 40,5 kilométer, de ebből 16 km tömegközlekedéssel, szóval gyalog 24,5 km.
Kezdjük Kadiköy-jel. A ‘köy’ falut jelent, a ‘kadi’ pedig a Wikipédia szerint kádit, maga a név pedig
arra utal, hogy a település a városi bíróhoz tartozott.
Sokkal izgalmasabb a falu története. Ez a falu ugyanis jóval öregebb, mint Isztambul, pontosabban az
elődje, Konstantinápoly. Tudom, ez így eléggé hülyén hangzik, de elmagyarázom. Időszámításunk
előtt 685-ben alapítottak itt a görögök egy települést, Chalcedon néven. (Nem volt ez tőlük olyan nagy
kunszt, itt laktak nem messze, a Hellészpontosz – ismertebb nevén Dardanellák – mögött.)
Akkor egy kicsit ugorjunk vissza a római történelembe. Azt írtam a római csavargáson, hogy
"Ja, hogy időben mikor és ki is volt ez a Constantinus? Egyszer már szerepelt a neve az innenonnan 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.)"
Szóval, amikor Konstantinápolyt építették, akkor először helyszínt kerestek neki. A jóslat azt állította,
hogy a Vakok városával szemben fogják felépíteni. Ezt eleinte nem igazán értették, aztán a ‘vak’ szót
gyorsan kicserélték ‘hülyé’-re és egyből a helyére került minden. A hülyék ugyanis azok voltak, akik
Kadiköy elődjét nem a stratégiailag ezerszer jobb helyre, a Márvány-tenger, a Boszporusz és az
Aranyszarv-öböl által határolt félszigetre építették, hanem a sokkal vacakabb ázsiai oldalra. A többi
már úgynevezett nagy történelem: Konstantinápoly, azaz Bizánc nagy birodalommá nőtte ki magát,
aztán belebonyolódott egy közel 800 éves háborúba a perzsákkal, mely háborúban mind a két nagy
birodalom annyira kimerült, hogy az oszmánok, illetve az arabok minimális erőfeszítéssel nyomták le
mind a kettőt.
Konstantinápoly elfoglalásakor Chalcedon még önálló település volt (de már oszmán), ezután
hamarosan hozzácsatolták a városhoz. Főleg kereskedéssel foglalkoztak, azon belül is mezőgazdasági
terményekkel.
A kereskedelmi jelleg ma is megvan, akadnak kis utcákban hangulatos piacok, de vannak
bevásárlóközpontok, vásárlási célú sétálóutcák is.
Szóval, egy hangulatos kompozást követően ezzel a Kadiköy-jel kezdtünk. Nagyon kellemes
meglepetés volt. Eddig egyszer jártam errefelé, ónos, szürke volt az ég, szakadt az eső és fújt a szél. Az
egész egy lepukkant ipartelepnek látszott, melyre már öt perc figyelem is erős pazarlásnak tűnt. Most
viszont sütött a nap, daloltak a madarak és ordítoztak az árusok. Azaz szinte mindenki a helyén volt,
igaz, a Türkballon láthatóan nem jött el, bezzeg a GoogleEarth-ben halálra rémisztett.
Bementünk a könyvbazárba. Nem mintha annyira érdekelt volna a Da Vinci Kód törökül, de ha láttam
volna valami jópofa karikatúraalbumot, azért bedobtam volna a kosaramba. (Csak hogy érthető
legyen: karikatúrában Törökország világhatalom.)
Innen halpiac, sajtpiac, zöldségpiac, mindenpiac. (Kivéve kolbász, meg úgy általában hús.) Vettünk
egy zacskó olajbogyót, útközben elszopogattuk. (Aztán amikor elfogyott, vettünk egy újabb zacskót.
Ez olyannyira jól működött, hogy este, itt a szálláson is még olajbogyót rágcsálok gépelés közben.)
Kicsi görög templom, Szent Eufémia. A hölggyel már találkoztunk, ha jól emlékszem, Rovinj
temploma is az ő nevét viseli. (Csak az udvarra tudtunk bejutni, de annyira nem is törtük magunkat.)

Kadiköy-ben szerencsésen megtaláltuk, honnan indul a repülőtérre a busz, így most már minden
világos a hátralévőkben. Feltéve, hogy a mai napot túléljük.
Nem volt egyszerű. Eleve _két,_teljesen_egyforma_ buszpályaudvar van közvetlenül egymás
mellett, aztán messziről nem látszik, mely megállókba mely buszok állnak be, szóval végig kell
menni mindegyiken, mire rájössz, hogy az E10/E11 _egyikből sem_ indul, hanem teljesen
különálló megállója van a kijárat mellett.
Kisétáltunk a Haydarpasa vasútállomáshoz. Előtte elmentünk a Haydarpasa mecset mellett.
- Bemegyünk? – csillant fel Nejben a mecsetvadász szenvedély.
- Ebbe? Még wikipédia oldala sincs! – horkantam fel.
Aztán az állomás. Tudni kell, hogy egyrészt ez egy olyan épület, mely nem a szárazföldön áll, hanem
egy tengerbehordott kőhalmon, másrészt ez Ázsia egyik fejpályaudvara Európa felé. Ide futnak be a
vonatok Ázsiából (Bagdad, Damaszkusz), innen vonatkompok viszik át a Sirkeci pályaudvarra a
szerelvényeket és mehetnek tovább Európa felé. Már amikor működik az állomás, mert szemmel
láthatóan most éppen nem. (Bár bemenni be tudtunk és már ez is több, mint amire a netes információk
alapján számítottunk. A kulcsszó: felújítás.)
- Ide nem érkeznek és innen nem indulnak vonatok.
- Szép ez a pályaudvar. Nyugis.
- Persze, mert nincsenek benne utasok.
- Igen, utasok nélkül minden szebb.
- Ja. Mint ahogy az IT rendszerek is stabilabbak felhasználók nélkül.
Innen hosszú menetelés. A terep nem volt csúnya, de olyan magával ragadó sem. Az állomás hátulról.
Haydarpasa campus. Utána felértünk egy temetőhöz, melyhez egy modern mecset (Sakirin dzsámi)
kapcsolódott. Ez olyannyira modern, hogy nő (érted? NŐ) tervezte a belsejét. A mecset teljesen
letisztult, tényleg csak annyi geometriai forma van benne belül, hogy egyértelmű legyen a mecsetsége.
Semmi több. Viszont nagyon otthonos volt, itt egyáltalán nem éreztem, hogy öreg szakállas dervisek
néznek ki maguk közül. Sőt. Először az ajtó előtt tanakodtunk, hogyan is menjünk be, amikor
megérkezett egy vidám apóka, lerúgta a cipőjét, a hóna alá kapta és bement. Nej ekkor már felvette a
kendőjét, a biztonsági sapka rajtam is fent volt, mi is lerúgtuk a cipőinket és mentünk befelé. Addigra
a bácsika odabent leült a szőnyegre, nekivetette a hátát a falnak, egy fából készült olvasóállványt tett
maga elé és nekiállt a Koránt olvasni. Hangosan. Kintről besütött a nap és látszott, hogy szerintük ez
így pontosan rendjén van.
Természetesen a hegytetőről felfelé indultunk tovább. Ez már bőven Üsküdar volt. Essen erről is pár
szó.
Üsküdart – Chrysopolis néven – ugyanúgy a görögök alapították, mint Chalcedont, nagyjából
ugyanakkor. Mivel kikötője is volt, így sokkal fontosabb kereskedelmi csomóponttá nőtte ki magát,
mint déli szomszédja. A történetük hasonló, az oszmánok már jóval Konstantinápoly előtt elfoglalták.
A török időkben divatos temetkezési hely lett belőle. Mecsetekkel tisztességesen el van látva és a piaca
is jóképességű. A városképet jelentősen rombolja a 2006-ban kezdett metróépítés: a központ
tengerparti része egy az egyben holdbéli kráteres, elkerített, sitthalmokon mászkálós terep.
Nos, mi ekkor még messze nem a tengerparton jártunk, sokkal inkább fent a hegyekben. Itt látogattuk
meg az Atik Valide mecsetet, melyről előzetesen már sok jót hallottunk. Nem is csalódtunk, ez
érdemelte ki a nap mecsetje címet.

Ahogy korábban is írtam, minden mecset mögött van egy név. Nézzük, ki is ez az Atik Valide? A
‘valide’ név azt jelenti, hogy ‘szultán anyja’, az ‘atik’ pedig azt, hogy ‘öreg’. Azaz a név összerakva
annyi, mint ‘Anyaszultánnő Öreg Mecsetje’. A hölgy neve Nur-Banu, velencei születésű és II. Szelim
felesége volt, egyben III. Murad anyja. Szelimről már írtam korábban, de hogy önállóan is élvezhetőek
legyenek az írások, elmesélem újra a sztorikat, ne kelljen visszalapozgatni. Szóval II. Szelim az egyik
legrosszabb szultán volt, vele indult el az oszmán birodalom hanyatlása. Apja, Szulejmán, a törökök
legnagyobb szultánja. Tényleg félelmetes dolgokat vitt véghez (vele majd a mecsetjénél foglalkozom),
de egy dolgot nagyon elcseszett: a hatalom öröklését. Kedvenc fia korán elhúnyt (neki is lesz
mecsetje), legtehetségesebb fia a feleségei közti hatalmi harcok áldozata lett, két esélyes fia között
trónviszály tört ki, végül Szelim – Szokoli Mehmed vezérének köszönhetően – legyőzte Bajazidot
(neki is lesz mecsetje), így végül Szulejmán utódja az abszolút tehetségtelen II Szelim lett, akit
muszlim létére egyedül a borok és a nők érdekeltek, a birodalom nem különösebben. Az ezzel való
bajmolódást negyvezérére, Szokoli Mehmedre (neki is lesz mecsetje) hagyta. Nem véletlen, hogy a
szultán felesége lett az első olyan szultána, aki gyakorlatilag irányította a birodalmat. (III. Murad az
apai tempót folytatta, inkább a nők érdekelték, mint a politika.)
Ja, hogy mi a helyzet Szelim mecsetjével? Mindjárt, mindjárt...
Tehát ez a hegytetőn nyugvó, békés mecset az első tökös anyaszultánnő mecsetje.
És akkor essen pár szó egy kihagyhatatlan emberről, a mecsetek építőjéről, Mimar Sinanról. Kevéssé
ismerjük, pedig kultúrtörténeti jelentősége Michelangelo-éval vetekszik. Hosszú élet adatott meg neki,
közel száz évig élt, három szultánt szolgált ki (Szulejmán, Szelim, Murad), több, mint háromszáz
jelentős épület megalkotása fűződik a nevéhez. Tanítványai tervezték a Sultan Ahmet mecsetet (Kék
mecset), a mostari hídat, de belefolytak a Tadzs Mahal tervezésébe is. A birodalom főépítészeként
tömérdek mecsetet tervezett és építtetett (a kicsiket is beleszámítva 135-öt), köztük pédául annak a
szerencsétlen Szelimnek egy olyat, melynek a kupolája nagyobb lett, mint az addig
meghaladhatatlannak tartott Hagia Sophia (Ayasofya) templom kupolája. (Ez a mecset Edirnében,
azaz Drinápolyban van, ezért nem szerepel az isztambuli csavargások között.) Sinan három
periódusának mecsetjei: tanonc idejének lezárását a Sehadze (Herceg) mecset, professzionálissá
válását a Szulejmán mecset, mesterré válását a Szelim mecset jelképezi. A történet szépsége, hogy
Sinan magas beosztású katona volt ötvenéves koráig, utána döntött úgy, hogy pályát változtat és
inkább az építészettel foglalkozik.
A stílusról. Ezt is írtam már többször a blogon: nekem a csicsa, a túldekorálás helyett az egyszerű
formák, a mértéktartó kidolgozás, a tökéletes arányok azok, melyek megdobogtatják a szívemet –
Sinan pedig pont ezekben a dolgokban volt nagy. Hogy a hihetetlen statikai tudásáról ne is
beszéljünk.
És akkor vissza a kiránduláshoz. Az Atik Valide mecset Sinan utolsó mecsetje volt. Nem egy nagy
mecset, inkább olyan közepes, arányos. Mégse kicsi, ugyanis a mecset köré sikerült egy komoly
komplexumot odavarázsolni. (Nem is camii – dzsámi – néven találod meg, hanem úgy, hogy külliyesi,
azaz épületkomplexum.) A helyben igazából nem is maga a mecset fogott meg, hanem a környezete.
Amikor megérkeztünk, éppen mise volt, meg filmforgatás, mégis a béke szigetének éreztük a belső
udvart. Leültünk a fák alá, kértünk teát, és csak ültünk, meg élveztük a látványt. Végül be is mentünk
és nem bántuk meg. Tényleg szép volt. Fényképezni viszont nem tudtunk a mise miatt.
Aztán ami innen jött... az nem volt normális. Ez volt az az útiterv, melyhez tippeket kaptam, aztán
összeraktam egy útvonalat, melyet később CyberMacs jelentősen újrarajzolt. Egyszerűen zsebre rakni
sem volt időm a túra GPS-t, mert állandóan néznem kellett, minden sarkon, hogy most akkor merre is.
Tömérdek zegzugos utca, lépcső fel, lépcső le, ne hülyéskedj, ott már nincs is út, aztán mégis. De
végül megcsináltuk, pedig volt olyan rész, ahol a dombtetőről látszott a Boszporusz-híd, a GPS meg
az ellenkező irányba mutatta az utat.

Éppen lefelé mentünk.
- Itt nem szívesenek jönnék fölfele – hűledezett Nej az extrém meredek lejtőn.
- Hoppá, elnéztem! – kaptam a fejemhez, miután rápillantottam a GPS-re – Itt vissza kell mennünk.
És Nej eleinte csak vigyorgott, mert azt hitte, hogy ugratom.
A Kislány-toronynál jutottunk ki a tengerhez.
Hagyom megint kitörni magamból az idegenvezetőt.
Ez egy picike sziklasziget a Boszporuszban, melyre még a görög időkben egy helyre kis tornyot
rittyentettek. Mind a bizánci, mind a török időkben többször is újraépítették. Gyakorlatilag
világítótoronyként szolgált, de nem ezért szeretjük. Van neki legendája, nem is egy. Az első azt állítja,
hogy ez volt Hero tornya, akihez Leandrosz minden éjjel átúszott, gondolom dominózni. Amennyire
tudom, ez a történet a Hellészpontosz napi átúszása révén lett ismert, az viszont jócskán arrébb van,
szóval a legenda kábé annyira hiteles, mint Marco Polo második szülőháza Korcsulán. A másik
legenda szerint az egyik szultánnak megjósolták, hogy a lánya a 18. születésnapján fog meghalni. A
szultán bezárta a csajt ebbe a toronyba, senki sem látogathatta rajta kívül. Aztán amikor a leányzó
pont 18 éves lett, a szultán örömében, hogy nem igazolódott be a jóslat, egy gyümölcstálat vitt
ajándékba a lányának, nem tudva, hogy a gyümölcsök között egy áspiskígyó lapul.
Számunkra fura, kellemetlen váltást hozott a torony: hirtelen visszaminősültünk turistáknak. Olyan
turistáknak, akiknek homlokára van ragasztva a kilövési engedély. Habár nagyon vonzóak voltak a
partra lerakott párnák, de nem éltünk a kényelem lehetőségével. (Pár percet azért üldögéltünk egy
padon, mégiscsak Európa egyik legszebb öble terült el előttünk.)
Üsküdar tengerpartja következett. Igen, tudom, úgy kell a Boszporusz alatti metró a városnak, mint
egy falat kenyér, de Üsküdart rendesen hazavágták az építkezéssel. A GPS térkép nem is ért itt
semmit, már régen nem volt utca ott, ahol a GPS még emlékezett rá.
Sajnos errefelé minden a bezárásról szólt.
Kezdve Semsi pasa mecsetjével. A mecset mögötti úriember nagyvezír volt, gyakorlatilag ő követte
Szokoli Mehmedet a posztján. Igen, jól lőtted be a kort: ez is egy Sinan mecset.
Minden előzetes várakozás ellenére ez egy iszonyúan picike mecset, iszonyúan picike körítéssel. Pont
ezért tartom nagyra a pasát: volt bátorsága azt vallani, hogy nem csak a monumentális lehet szép. A
mecset eleve gyönyörű helyen van: közvetlenül a Boszporusz partján. Ez egy olyan hely, ahová azért
megy az ember, hogy kiüljön és relaxáljon.
Sajnos a metróépítés pont ezt tette tönkre. A komplexum nagy részét deszkákkal, hullámpalával
fedték be, az udvarra ezek között kell bevergődni, az egész úgy lehangoló, ahogy van.
A bejáratnál egy bácsika ránkkiabált valami fülkéből. Hagytuk a francba, de nagyon kiabált, a
mecseteknél meg nem lehet elég óvatos az ember. Odamentünk. Elkezdte magyarázni, hogy mi
mennyi tallér. Csak sokára esett le, hogy az az ajtó ott mögötte a klotyi. Azért... ilyet. Az utcák tele
vannak erőszakos árusokkal, de hogy még a vécésbácsi is ránk tukmálja a portékáját, az már erős.
Utána Yeni Valide mecset, még mindig az építési terület közelében. A ‘valide’ szót már ismerjük, a
‘yeni’ meg azt jelenti, hogy ‘új’, azaz tulajdonképpen az ‘Anyaszultánnő Új mecsetjéről’ beszélünk.
Teljesen másik évszázadban vagyunk, a hölgy – Emetullah – két fia mellett is volt ún. valide, azaz
háttérben uralkodó anyaszultána. A mecsetről túl sokat nem tudok mondani, az udvarra be tudtunk
menni, a mecsetbe már nem.
Végül a harmadik mecsetbe sem tudtunk bemenni, és ez már nagyon fájt. Ez a Mihrimah mecset volt.

Kezdjük megint a személlyel. Hölgyről van szó, méghozzá a nagy Szulejmán kedvenc feleségétől
származó kedvenc lányáról. Ez még akkor is erős kapcsolat, ha az oszmán szultánok nem éppen
családcentrikusságukról voltak híresek. (A korábban említett III Murad öt öccsét ölte meg, hogy
leegyszerűsítse a sakktáblát, fia, III. Mehmed pedig mind a 19 fiútestvérét.)
Megjegyzem, a fiútestvérek nagy száma pontosan jelzi, hogy mind Szelim, mind Murad inkább a
háremben lógott, mint a csatamezőn.
De nézzük Mihrimah hercegnőt. Szép nő volt, okos és hatalomvágyó. Mint a papa. (Na jó, Szulejmán
szépségét nem tisztem megítélni.) Rendszeresen együtt utazott apjával, részt vett a hadjáratokban.
Férje a szultán nagyvezére és egyben legfőbb bizalmasa, Rüsztem pasa volt. (Neki is van mecsetje.)
Habár Szulejmán mellett senkinek sem volt esélye beledumálni a nagypolitikába, kedvenc lányának
még ez is sikerült. (Mondanom sem kell, hogy öccse hatalomra jutása után _ő_ lett a valide, nem a
mama.) A házassága nem sikerült jól, viszont volt egy titkos rajongója: bizonyos Mimar Sinan nevű
kiugrott katonatiszt. Megvan? A hölgynek ráadásul két mecsetje is van (az egyik Üsküdarban, a másik
Fatihban), én pedig kíváncsian vártam, mit hozott ki ez a helyzet az öreg építőmesterből. Nos, egyik
mecsetbe sem sikerült bejutnunk. Az üsküdari szintén az építési terület szélén van, az egész körbe volt
deszkázva. Körbejártuk, nem találtunk bejáratot. (Pontosabban találtunk egyet, de az olyan
üzletközpont/hotel jellegű volt, a népek csak úgy járkáltak ki-be, cipőben.) A másiknál, Fatihban... azt
majd elmesélem ott.
Hogy essen szó pozitív élményekről is: az üsküdari piac és környéke igen kellemes hely. Van itt is
fedett bazár (Sinan munkája), de elég picike. Körülötte viszont egy utcáról utcára folyó, lendületes,
életteli piac terül el, halárusoktól kezdve mindenféle árusokig. Az útleírások szerint ez a piac már a
helyieknek szól, azaz egyáltalán nem a turistáknak. (A halárusok szinte végig áriáztak, á, persze,
nyilván nem a turistáknak ment a műsor.)
Nagyon meleg volt, és ekkor már igen nagyokat mentünk. Szomjan. A piacon leültünk egy presszóba.
Gondoltam, bepróbálkozok.
- Do you have beer? – kérdeztem a pincértől.
- Oh, come on, we are muslims! – ért egyből fülig a szája – We don’t drink alcohol!
Nem tudom, mi tetszett ebben a jelentben annyira Nejnek, de még órákkal később sem tudtam
letörölni a vigyort az arcáról.
Aztán egy fiatalabb pincérkölyöktől kértem hamutartót, aki amikor meglátta, hogy szivarkát szívok,
megpróbálta elkunyerálni a dekket. Kapott egy egész szálat.
Utána kemény, rakkolós gyaloglás. Túl sok szépség nem akadt a forgalmas úton, szerencsére nem is
volt olyan őrülten hosszú.
Kuzguncuk. Ez valamikor egy kis falu volt, ma már Isztambul része. A neve kicsit vicces, a forrásaim
szerint egyszerre jelenti az, hogy "kicsi holló", és azt, hogy "bekeretezett ablak a börtönajtón". Nem, ne
kérdezd, nem én fogom megfejteni a török néplélek titkát. Maga a falu kicsi, szűk, de nagyon
hangulatos utcákból áll, idősebb faházak, dús növényzet, megkapó éttermek. Nejre ráragadt először
két kutya, aztán három macska, majd újabb két kutya. Szerencsére kioltották egymást.
Újabb ipari rész, átmentünk a Boszporusz-híd alatt. Ezt a tájat autóknak találták ki, nekünk,
gyalogosoknak éppenhogycsak annyi jutott, hogy ha nagyon elszántak vagyunk, akkor
átgyalogolhatunk a gyorssávokon, a felüljárókon, az alagutakon.
A Beylerbeyi (beglerbég) kastély, bár nagyon be volt tervezve, de kimaradt. Ez gyakorlatilag a szultán
nyári palotája volt. Mi ott csesztük el, hogy este hatkor értünk ki, így esélyünk sem volt rá, hogy
bejussunk. Megjegyzem, ha időben érünk ki, a húsz talléros jegyár akkor is elgondolkodtatott volna.

Itt már azért szemmel láthatóan elfogyott az üzemanyag, de szerencsére a távolság is. Végül mentünk,
mentünk a sok-sok autó között, aztán becsűrtünk egy piacra, és végül hipp-hopp, ott is voltunk a
várvavárt teázóban. Cengelköy, azaz Horogfalva.
Háát...
Egyrész marhára örültünk, mert ez volt a végső cél. És örültünk azért is, mert naggyon hangulatos
volt a hely. De. A sarki börekes – amellett, hogy tényleg finom cuccot gyártott – kifejezetten bunkó
volt (ráadául annyira olcsón sem mérte az árut), a tengerparti teázóban pedig a pincérek voltak
kifejezetten és határozottan taplók, ráadásul a hely sem volt túl olcsó. (Hozzáteszem, hogy a 165
forintos tea egyszerűen nem tétel, de aznap azért ittunk kellemes helyen 55 forintos teát is. Ugyanezt.)
Meggyőződésem, hogy Isztambul környékén van egy többszázezer köbméter méretű tartály és
ezt minden reggelre telefőzik ugyanazzal a túl sokáig áztatott ceyloni teával. Aztán innen
szállítják mindenhová az egyenteát.
Kifáradtunk. Visszafelé buszt terveztünk, fel is szálltunk rá. Mit mondjak? Kifogtuk a késő délutáni
müezzint és az általa generált dugót. Kábé negyven perc alatt értünk vissza Üsküdarba. Gyalog
hamarabb ment volna. Ha lett volna bennünk még erő. Ekkor már szépen ránk sötétedett. Valahogy
bravúrosan sikerült feltöltenünk az Istanbulkart-unkat, a kompon pedig alig voltak. Élveztük az
éjszakai hajózást a Boszporuszon.
Még jó, hogy éppen reggel meséltem el Nejnek, hogy a Boszporusz igazából éjszaka a legszebb. Meg
sem fordult a fejemben, hogy így elhúzódik a nap.
Innen már nem volt túl sok hátra, szerencsésen megérkeztünk Eminönübe, aztán persze szokás szerint
eltévedtünk a bazár mellett (ilyenkor jön ki a férfiemberen, hogy nehogy már egy sárga műanyag
doboz mondja meg, merre menjen), majd fél kiló baklava, később börek estére és reggelire (reggel
börek, este börek, ettől leszünk mozgébörek), némi sör és már otthon is voltunk.
Nem lennék az első két söröm helyében.
Nej zuhanyzás után egyből eldőlt, én még blogolgatok. Pedig figyelnem kellene: hiába húzom reggel
hétre az órámat, a müezzin már hatkor kegyetlenül felkelt.

Müezzin ellen gyalogoljon sokat! Úgy fejbevert minket éjszaka a fáradtság, hogy reggel nyolckor –
amikor hét helyett végül felkeltünk – úgy kellett összeraknunk, hogy igen, mintha lett volna hajnalban
valami müezzin, de nem sok vizet zavart.
A terasz felfedezése. Tudtuk, hogy a legfelső szinten lakunk, de csak most szúrt szemet, hogy a lépcső
megy tovább is. Mentünk vele mi is. Ajtó. Kinyitható. Fent egy kis terasz, gondolom dohányzási céllal.
De a lényeg, hogy a terasznak is volt egy terasza még egy szinttel feljebb, onnan pedig már tényleg
mindent tisztán láttunk, 360 fokos panorámában. Balra elől, nagyon közel a Kis Ayasofya teteje,
hátrafordulva a Szokoli Mehmed mecset, szintén nagyon közel, előttünk pedig színes szélesvásznú
vetítésben a Márvány-tenger, tele veszteglő teherhajókkal. Gyönyörű, lenyűgöző látvány.
Túra: Sultanahmet, Eminönü, Fatih
Távolság: 22, vagy 19 kilométer (Allah tudja)

Börek reggeli után az első célpont a Kicsi Ayasofya volt. Jó kezdés, rögtön a legszimpatikusabb
templommal. A mecset neve nem véletlen. A nagy Ayasofyához hasonlóan ez is bizánci ortodox
templom volt korábban, ez a stílusából le is jön. Isztambul elfoglalásakor mecsetesítették és úgy is
maradt. Egy sorsába belefásult bácsika kezelte a látogatókat, akik nem igazán foglalkoztak a hely
szentségével.
Sajnos egyszerre értünk oda egy német csoporttal, pedig ez olyan mecset, melyet egyedül érdemes
bejárni. (Az egyik nő hanyatt feküdt a padlón és háton fetrengve fényképezett. Én is tudok
fanatikusan fényképezni, de ez azért már túlzás.) Utána beültünk egy teára a meglehetősen
hangulatos kerengőbe, de korán volt még, csak takarítást kaptunk.
Innen elindultunk felfelé a hegyre, meglátogatni Szokoli Mehmedet.
Nézzük, ki is volt ő. Boszniában született, szerb családban. Az oszmánok innen hurcolták el.
Janicsáriskolában nevelkedett, innen küzdötte fel magát a ranglétrán egészen a nagyvezír posztig.
Sinanhoz hasonlóan három szultánt szolgált ki: Szulejmánt, Szelimet, Muradot. Szelim idejében
gyakorlatilag ő irányította a birodalmat. Szokták mondani, hogy az oszmán birodalom hanyatlása már
Szelim idejében elindult, de Szokoli Mehmed erőskezű irányítása miatt nem volt még látható. Jó
politikus, jó hadvezér volt. Habár Murad idejében is még ő volt a nagyvezér, de a valide szultánával
(Szelim felesége, Murad anyja) már nem jöttek ki olyan jól, dacára, hogy Szokoli Mehmed felesége
Szelim lánya volt. Végül egy dervisnek álcázott bérgyilkos ölte meg.
A mecset természetesen Sinan alkotása.
Egyre jobban éreztem, hogy ebből nagy balhé lesz. Indulás előtt annyi mindenre kellett figyelnem,
hogy elfelejtettem levágni a körmöt a lábujjaimról. Márpedig a túrabakancs/vastag zokni kombó
ilyenkor keményen büntet. Már a tegnapi gyaloglás során is belevágott az egyik köröm a másik lábujj
húsába, de ma reggel még csúnyább lett a helyzet. A megoldás körömcsipeszért kiáltott, de itt? És
mint a mesében: az egyik boltban vettünk Red Bull-t, és miközben kortyolgattam, megakadt a szemem
egy gyógyszertár kirakatán, ahol gyerek pedikűrt reklámoztak. Nej berongyolt, vett körömcsipeszt, én
pedig a legelső parkban lerúgtam a cipőimet és lekezeltem magam. (Nyugi, errefelé a meztelen
lábfejével bíbelődő ember teljesen hétköznapi látvány.)
Szokoli Mehmed mecsete után jött a legmegerőltetőbb rész: a következő négy mecset mind a bazár
mellett volt, azaz tömegben kellett nyomulnunk, többször is keresztülvágni a bazáron, reménytelen
bejáratokat megtalálni. Végülis sikerült, de rengeteg időnk ment el rá.
Kapaszkodj meg, jönnek a mecsetek és a történelmi szereplők.
Illetve előtte még egy kis mecsetológia. Felváltva használom a ‘mecset’ és a ‘dzsámi’ szavakat, mivel
ugyanazt jelentik: egy kupolával rendelkező épületet, ahol imádkozni lehet. Jellemzően ezek az
épületek nincsenek falakkal tagolva, egy nagy tér az egész. A padló szőnyeg (naná, Törökországban
vagyunk). A mecset tájolása olyan, hogy az imádkozófala, ezzel együtt az imádkozás iránya Mekka
felé mutasson. Ezen a falon található a mihrab: ez egy íves bemélyedés a falban, a keresztény
templomok oltárának felel meg. Szintén ezen a falon van a minbar, ez egy magasba felhúzódó lépcső,
leginkább a keresztény szószéknek megfelelő funkcióval: erről beszél az imám.
A mecsetet minaretek veszik körül. Ezek karcsú, magas tornyok. Minél több a minaret, annál nagyobb
a mecset rangja az iszlám világban. Egy hívő muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia, erre a
müezzin figyelmezteti a minaretek erkélyéről. (Ma már csak hangszóró.)
Egy mecset körül különféle kiegészítő épületek lehetnek. Lábmosó kút, vécé mindig van, mivel a
tisztálkodás kulcsfontosságú az iszlámban. Általában türbe (mauzóleum) és temető is szokott lenni.
Valami kerengő, ahol sétálgatni, leülni, teázgatni lehetett. Iskola (medresze). Könyvtár. Fürdő.

Ezt – amikor így körbe van építve a mecset – nevezi a török ‘Kulliyesi’-nek, az angol ‘Complex’-nek,
én pedig egyszerűen komplexumnak.
Oké, jöhetnek a konkrét mecsetek. Utunkon az első a Nuruosmaniye mecset, közvetlenül a fedett
bazár I. számú bejáratánál.
Rögtön egy kivétellel kezdtünk. A mecset kábé kétszáz évvel Sinan után épült, a belseje még csak
nyomokban sem hasonlít a klasszikus mecsetekére. Ebben ugyanis megjelent a barokk. Nem viccelek,
tényleg. Nem annyira, mint a Dolmabahce mecsetnél, de meglehetősen látványosan. Ettől függetlenül
nem csúnya épület. Fura képzettársítás, de nekem itt-ott az Ayasofya hangulata jött át. Érdekes
módon a mecset mögötti ember – I. Mahmud – nem igazán jelenik meg. A dzsámi neve magyarul
annyit tesz, hogy Oszmán Fény.
Innen átgaloppoztunk a fedett bazáron. Na, ez egy tájékozódási rémálom. Nem tudom, mivel van
fedve a bazár, de nem lát ki alóla a GPS. A kijelölt utam pedig kétszer is metszette a bazárt, sőt, az
utak egymást is. Ha ehhez hozzáveszed, hogy a GPS nem állandóan észak felé mutatott, hanem
összevissza forgatta a térképet a kurzor alatt, el tudod képzelni, mennyit átkozódtam, amíg kerestem
az utat. Kaptam egy tippet egy ún. Titkos bazárról, na az nem is lett meg.
Utólag persze azt mondom, hogy túlvariáltam, ha megyek a saját fejem és az irányérzékem után,
akkor nem lett volna semmi gond.
A fedett bazár túloldalán bebújtunk a könyvbazár udvarába. Karikatúraalbum itt sem volt, ellenben
egyetemi jegyzetekkel Boszporuszt lehetett volna rekeszteni. Nem véletlenül, az udvar kijárata már az
egyetem előtti térre nyílott.
Itt randevúztunk a Bayezid mecsettel. Bayezid – vagy magyarosan Bajazid – Szulejmán fia volt.
Nézzük akkor azt a bizonyos örökösödési káoszt. Szulejmán kedvenc feleségét Hürrem Haseki-nek
hívták. Öt gyereket szült. Habár Szulejmánnak összesen 14 gyereke volt, de ebből az ötből négy
(Mehmet, Mihrimah, Bayezid, Szelim) játszott jelentős szerepet a hatalom öröklésében. Rajtuk kívül
fontos szereplő volt még egy másik, korábbi feleségétől származó gyerek, Musztafa is.
Szulejmán kedvenc fia Mehmet volt. Tehetséges kölyöknek bizonyult, méltó utóda lett volna apjának.
Csakhogy egy sikeres magyarországi hadjáratról hazatérve elvitte a himlő. Szulejmán mély gyászba
esett, majd építtetett Mehmetnek egy csodaszép mecsetet. Kora alapján egyébként Mustafa lett volna
az utód. Ő is kifejezetten tehetséges politikusnak és hadvezérnek látszott, már fiatalon is tartottak tőle
a birodalom ellenségei. Csakhogy ő nem Hürrem fia volt, a hölgy pedig soha nem ment a szomszédba
némi erőszakosságért. Szövetkezett vejével, Rüsztem pasával, majd elkezdték mószerolni a fiút
Szulejmán előtt, végül ravaszul csapdába is csalták. Szulejmán, meggyőződve a fiú bűnösségéről,
kivégeztette.
Így maradt a fináléra a két fiútestvér: Szelim és Bayezid. Az utóbbi elkövette azt a hibát, hogy egy
lázadásnál nem állt egyből apja mellé, hanem egy kicsit tétovázott. Ez elég is volt Szulejmánnak, az
örökösödési vitában Szelim mellé állt. Mivel az akkori nagyvezír, Szokoli Mehmed is ezen az oldalon
állt, Bayezidnek nem sok esélye volt. A döntő csatában Szelim serege győzött, Bayezid a családjával
együtt Perzsiába menekült, de a sah – Szulejmán kérésére – kivégeztette.
Mindezt azért meséltem el, hogy te ne essél bele abba a hibába, amibe én. Gondolj bele, Szulejmán
annyira berág a fiára, hogy az hiába menekül el, diplomáciai úton utánanyúl és megöleti – aztán meg
építtet neki egy mecsetet? Nem tűnik életszerűnek. Nem is az. A mecset ugyanis II. Bayezid szultán
mecsetje, aki Szulejmán nagyapja volt. Ilyen értelemben ez egy kifejezetten öreg mecset. Ennek
ellenére Sinan keze ebbe is belenyúlt, egy földrengés után ő építtette újra egy részét.

Nagyon szívesen írnék a mecset külső és belső architektúrájáról is, de ide megint nem sikerült
bejutnunk. Az épület teljesen körbe volt kerítve falapokkal, és miután nagynehezen megtaláltuk a
bejáratot, akkor láttuk, hogy bent pedig masszívan fel volt állványozva. Ezek után úgy döntöttünk,
hogy ílyen állapotban nem ér meg nekünk egy cipőlevételt.
Innen a változatosság kedvéért átlósan mentünk át a fedett bazáron. Szerencsére ekkor már
hanyagoltam a GPS-t: egyszerűen lefelé kellett mindenhol menni, következő célpontunk, a Yeni
dzsámi pedig mindenhonnan látszik a tengerpartról. Méghozzá nem is akárhogyan, gyakorlatilag
vizuálisan uralja a kikötő környékét.
A mecset maga közvetlenül az egyiptomi bazár – más néven fűszerbazár – mellett található. Nem
igazán köthető egy emberhez. A neve annyit tesz, hogy Új Mecset, illetve az Anyaszultán Új Mecsetje.
III Murad felesége – vérbeli domina valida, azaz férje/fia helyett uralkodó szultána – határozta el,
hogy építtet magának egy mecsetet. Sinan ekkor már nem élt, de egy tanítványa kezdett bele. Aztán az
építkezés elhalt: a helyszín sem volt szerencsés, pénz se nagyon volt, na meg a hadseregnek sem
tetszett a projekt. Évtizedekig nem történt semmi, pontosabban igen: egy tűzvész még azt is
lerombolta, ami addig elkészült. Végül III Murad unokájának idején futottak neki ismét az építésének
és fejezték be.
Ebben a mecsetben láttam a legmeghökkentőbb dolgot. Annyira, de annyira a turistavonulási
útvonalakon fekszik, hogy a turisták teljesen átvették az uralmat a mecset felett. Pont mise idején
érkeztünk. Kicsit félve is mentem be, Nejnek szóltam, hogy most inkább maradjon kint: erre a belső
részben volt vagy 20 turista, férfiak/nők vegyesen és mindenki vadul fényképezett. Miközben az
imám dörgött a szószéken. Nyilván innentől én is bátrabban fotóztam.
Viszont már most szólok, hogy ez a hozzáállás ne vezessen félre: sehol máshol nem tapasztaltam
ekkora rugalmasságot a hívők részéről. Sőt.
Megint a reklám helye. Elismerem, hogy a következő mecset bejáratát nem találtam volna meg
CyberMacs pontos bejelölése nélkül. Rüsztem pasa mecsetjébe ugyanis a zsúfolt bazár egyik szűk
folyosójából nyílik egy eldugott, jelöletlen lépcső. Ha nem tudod, hogy ez az, az életben nem találod
meg.
Közjáték.
A mecset bejárata előtt láttam egy szimpatikus olajbogyós standot. Ekkor már kezdtünk éhesek
lenni, eladó meg nem volt, így önállósítottam magam. Behajoltam a pult mögé, felkaptam egy
zacskót és elkezdtem bele olajbogyókat szedni. Na erre rögtön rohant az eladó. Hogy ez egy
vákumos zacskó, mit gondolok én? Egymásra néztünk Nejjel: van vákumos zacskó? Akkor van
vákumozás is. És ennek köszönheti Barna, hogy kapott 30 deka extra fekete olajbogyót
Isztambulból.
Szóval Rüsztem pasa mecsetje. A név nem ismeretlen, találkozhattunk már eddig vele sok történetben.
Fura módon ő horvát születésű volt. (Utódja, Szokoli Mehmet meg ugye szerb.) A sztori hasonló,
fiatalon janicsárképző, aztán katonai karrier. A nagy Szulejmán nagyvezére, legfőbb bizalmasa,
legkedvesebb lánya férje lesz. Ha lett volna CV-je, akkor a hobbi rovatba azt írhatta volna, hogy
‘megvesztegethetőség’. Hihetetlen mennyiségű pénzt, kincseket gyűjtött össze. Mentségére szóljon,
nem azért gyűjtötte a pénzt, hogy Dagobert bácsiként fürdőket vegyen benne, hanem középületeket
építtetett. Na meg persze tett félre a saját mecsetjére is. Értelemszerűen Sinan volt a mecset építője.
Nem egy túl nagy épület, de amennyi kék (Iznik) csempe van benne, az valami észbontó. Ha
építkeztél már, akkor tudod, milyen pofátlanul drágák a csempekollekciók mintás darabjai. Na, itt a
mecset jelentős felületét mintás csempe fedi. Kézzel festett csempék.

Megjegyzem, ez is egy újabb rokon szál utódjával, Szokoli Mehmettel. Az ő mecsetjében is
rengeteg a kék izniki csempe.
Ide pont mise idején érkeztünk. A biztonsági őr türelmesen megvárta, míg levesszük a cipőnket –
szabad város, bárki bárhol leveheti a cipőjét – majd amikor látta, hogy be is akarunk menni, akkor
szólt csak, hogy odabent mise van, most nem lehet. Vagy egy negyedórát mezítlábaztam az udvarban.
Utána találtam egy polcon egy csomó ingyen Koránt, levettem, olvasgattam. Nem értettem vele egyet.
Innen megint hegymenet: Szulejmán mecsetje. Útközben vettünk szezámmagos kiflikarikát, volt
olajbogyónk és kólánk, hatalmasat ebédeltünk a forgalmas autóút szélére ülve.
Nézzük akkor a nagyfőnököt: Szulejmán, a Nagy. Vagy ahogy hazájában nevezték: Szulejmán, a
Törvényhozó.
Az alábbi területeket hódította meg:
- Mezopotámia
- Észak-Afrika
- Magyarország
Emellett a tengeri uralmat is átvették a Földközi-tengeren.
Szóval, mondhatni, dominálták a környezetüket.
De Szulejmán nem csak harcos szultán volt. Nagyon sokat tett az állam működéséért, az oktatás
felfuttatásáért is. Nem véletlen, hogy odahaza inkább ezeket a tevékenységeit emelik ki.
Az ő uralkodását tartják az oszmán birodalom csúcspontjának, innen már csak lefelé vezetett az útjuk.
A mecset természetesen Sinan munkája. Négyminaretes, azaz kifejezetten magas rangú mecset.
A komplexumhoz természetesen tartozik vécé. De milyen! Rüsztem ajándéka ingyen Korán volt,
Szulejmáné ingyen slanya. Hatalmas, modern komplexum, európai beülőkkel is, egyedül piszoárból
volt mindösszesen két felnőtt és egy gyerek. A hatalmas teremben ott álltunk sorba. Férfiak. Amikor
ilyesmit csak a nők szoktak.
Megnéztük volna a türbét is, de már zárva volt. Tudtuk, hogy korán zárják, de nem gondoltuk volna,
hogy már délután kettő előtt.
A mecset viszont lenyűgöző. A nap első "ejha!" kategóriájú mecsetje. Lendületes ívek, hatalmas
méretek, mégis egyfajta rusztikus könnyedség.
Az egyetem mögött haladtunk tovább, befelé a szárazföld belseje felé. Hamarosan el is értük
célpontunkat, egy újabb "ejha" szintű mecsetet.
Sehzade, azaz Herceg mecset. De melyik herceg? Nos, ez az a mecset, melyet Szulejmán a himlőben
elhunyt fia, Mehmet számára építtetett. Nem is kell mondanom, tiszta Sinan. Vessetek a mókusok elé,
de nekem ez a mecset jobban bejött, mint a Szulejmán mecset. Világosabb, légiesebb, szabadabb érzetű
mecset.
Hülye helyzet. Sorra jönnek a hívások a privát telefonomra. Ilyenkor a normál menet az, hogy
kinyomom a hívást, majd küldök egy sms-t, hogy hol vagyok és tényleg annyira sürgős-e a
beszélgetés. Csakhogy. A nemrég vásárolt 520-as Lumia érintőképernyője szar. Ha alvásból ébresztik
fel, akkor van egy tízforintos nagyságú terület, mely nem ébred fel. Ez azt jelenti, hogy van egy terület
– h,j,k,l betűk – mely nem használható. Ha mégis rányomok, akkor a telefon egy idő után önálló életre
kel és mindenféle marhaságot csinál. Például felhív embereket a híváslistámon. Vicces tud lenni,
amikor kinyomok valakit, majd megpróbálok sms-t írni neki, de a telefon meghülyül és visszahívja az
illetőt, aki ettől begerjed és csak hív és hív, dacára annak, hogy állandóan kinyomom.
Ha a technika nem lenne, sokkal unalmasabban élnénk.
A logikus következő lépés a Fatih mecset lett volna, de ehelyett beleraktunk egy matyó hímzést. A
kerékpár bazár után ráfordultunk az akvaduktra, majd közvetlenül a tövében leültünk egy teázóba.

Nagyon hangulatos a hely, a tea sem drága, órákig tudtam volna ott ücsörögni. További kellemes
meglepetés: én egy lakótelepi utcára számítottam, ehelyett egy élettel teli, nagyon hangulatos sétány
fogadott.
Két sarok után lekanyarodtunk jobbra, elméletileg ott kellett volna lennie a Karikatúra Múzeumnak.
De nem volt ott. Tévedés kizárva, pontosan odamentünk, ahová a Google jelezte, de csak valami
mecsetféleséget találtunk. Kár érte. Amikor a Világökörséget csináltam, elég sok török karikaturistával
levelezgettem, kíváncsi lettem volna, milyenek kiállításokon keresztül, esetleg személyesen is.
Már itthon kerestem rá utcanév/házszám alapján a múzeumra a Google Maps-ben, naná, hogy
nem ott van, ahol egyébként a Google Maps objektumként jelöli. Az utca túloldalán és jócskán
arrébb.
Ahogy haladtunk tovább, a nagyvárosi sétány fogyott, fogyott, végül külvárosi szűk utcák lettek
belőle. Egy újabb mecset volt a cél: Zeyrek mecset.
Egy vallomás: irkálok itt rengeteget az oszmán mecsetekről, de a szívem nem hozzájuk húz. Nekem
ezerszer jobban bejönnek a bizánci stílust képviselő épületek. Én sokkal inkább a Hagia Sophiának
drukkolok, mint a Kék mecsetnek. A Zeyrek mecsetre ezért is fentem a fogamat, mert vallási
szempontból a bizánci birodalom második legjelentősebb épületegyüttese volt.
Csak, hogy tisztába tegyük a dolgokat: Mehmed szultán nem a stratégia jelentősége miatt
foglalta el Konstantinápolyt. Egyedül a Hagia Sophia templomra, a kor keresztény központjára
koncentrált. Ebből a nézőpontból kell értékelni a most meglátogatott épületcsoport második
helyét.
A város elfoglalása után a templomból dzsámi lett, a monostorból pedig medresze, azaz iskola.
Zeyrek az a molla volt, aki itt tanított.
A nagyívű felvezetést tulajdonképpen pofáraesés követte. A mecsetet jelen korban határozottan
elhanyagolták. Annyira, hogy felkerült a UNESCO veszélyeztett épületek listájára. Sőt, nem csak
felkerült, de nekiálltak felújítani is. Ez elég kézzelfoghatóan látszott. Az ajtón alig bírtunk bemenni,
mert egy létra fogadott és két szaki, akik éppen valamit applikáltak odabent az ajtó fölé. Bemásztunk a
létra alatt, cipő le, fejkendő fel, majd bejártuk a csupasz mecsetet. Azaz falak voltak, mennyezet
szintén, az oszlopok alja még munkára várt... és ennyi. A mecsetek többi tartozéka (mihrab, minbar)
még sehol. Olyan szabadon járkálhattunk bent, mint egy most vásárolt üres lakásban, ahol a
padlószőnyeg már bent van, de a villanyszerelő szakik még húzzák-vonják a hosszabbítókat,
miközben fúrják a tipliket. Ami határozottan fájt, hogy nyoma sem volt bizánci mozaikoknak,
falfestéseknek, kőmunkáknak. Mindent fehérre meszeltek. Nehezen tudom elhinni, hogy ez így egy
korhű helyreállítás.
Innen eldugott kis utcákon másztunk fel a Fatih mecsethez.
Egy újabb nagyvad. A Fatih név II Mehmed szultán beceneve volt, azt jelenti, hogy ‘Hódító’.
Szerintem elég sokat elárul a pacák jelentőségéről, hogy az egész hatalmas kerületet róla nevezték el.
Már 21 éves korában elfoglalta Konstantinápolyt és ezzel kinyírta a bizánci birodalmat. Ezután Ázsia
felé fordult és legyűrte az összes anatóliai kiskirályt, majd a területeket egyesítve Anatólia néven az
oszmán birodalomhoz csatolta. Európa felé is terjeszkedett. Velencét lenyomta, Magyarországba
belekóstolt, de Nándorfehérvárnál orrba vertük. A balkán félszigetet folyamatosan piszkálta,
elfoglalta Boszniát és Horvátországot. Az ő nevéhez fűződik az első török alkotmány létrehozása.
Rövid ideig élt, utóda a már korábban említett II. Bajazid volt, azaz tulajdonképpen Fatih szultán
Szulejmán dédapja.

A mecsetet is tartalmazó komplexum óriási. Tényleg van itt minden. De a mecset sem szerénykedhet,
önmagában az is hatalmas. Az eredeti mecset az első monumentális oszmán épület volt, építője
bizonyos Sinan. Nem, ne kezdj el időgépben gondolkodni, csak egy száz évvel korábban élt
névrokonról van szó. Sajnos erről az épületről szinte semmit sem tudunk, a XVIII. század közepén egy
földrengés teljesen elpusztította. Amit most látunk, az már egy nulláról újraépített, nem korhű
változat.
Az épületet nem volt nehéz megtalálnunk: habár eleinte nem láttuk, de a müezzin ordítozása megadta
az irányt. Ellenben hülyék voltunk, nem is gondoltunk arra, hogy a müezzin _imára hív_, azaz a
templomban mise indul, tele hívőkkel. Cipőkkel a kézben berongyoltunk, és csak odabent jöttünk rá,
hogy talán nem a legjobbkor jöttünk.
A mecset megint ejha, sőt, duplaejha. Morogtam is magamban, hogy pont ezt nem tudom
megörökíteni a mise miatt. A biztonsági őr gülü szemekkel figyelte, hogy elő merem-e venni a
kamerát. Így nem vettem elő. Helyette a dzseki kézelőjébe rejtett gopróval csináltam felvételeket. Ez
őrült nagy látószögű, azaz az épületet jól veszi, az emberek meg apró hangyaként látszanak, szóval
nem sértem meg vele az imádkozók intim szféráját. És ha nem tudják, hogy fényképezik őket, akkor
valószínűleg az ájtatosságukat sem zavarja.
CyberMacs szerint egész Fatih nagyon vallásos, és tényleg. Ennyi fekete varjúnak öltözött nőt sehol
sem láttunk, mint itt, a további sétán.
Egy újabb hangulatos zsúfolt utca, melyből szűk, kihalt utcák lettek, a görög iskola, utána egy nápolyi
stílusú meredek utca lefelé és máris a tengernél, pontosabban az Aranyszarv-öbölnél voltunk.
A bolgár vastemplomot egyből megtaláltuk. Hogyne találtuk volna meg, úgy körülkerítették, hogy
alig lehetett elmenni mellette a parkban. De az építkezés miatt alig látszott ki belőle valami, szóval
hacsak nincs szükséged extra kalóriák ledobására, akkor ne menj le a hegytetőről pusztán csak ezért a
templomért.
Mi lementünk. Majd utána visszamásztunk. Nagyon magasra. Nagyon meredek utcákon. Sokszor
lépcsőkön. Ódon, málladozó lépcsőkön.
Itt kezdtem el újragondolni a túrát. A GPS szerint már 18 kilométert jöttünk. Kábé a túra 60%-ánál
jártunk, ami már csak azért is vicces, mert a Google Earth útvonala szerint – mely útvonalon
gyakorlatilag eddig végig jöttünk – a teljes túra 16 kilométer lett volna. De még csak nem is a
gyaloglás zavart, hiszen 30 kilométer még bevállalható lett volna, hanem a sötétedés volt az, mely
egyrészt értelmetlenné, másrészt veszélyessé tette az utat. A neten azt olvastam, hogy ez egy nem túl
jóhírű környék, és amikor a szürkületben már a sokadik utcagyerek köszönt oda, hogy ‘Hey, Mister!’,
akkor igazat kellett adnom a forrásoknak. Magyarul sutba dobtuk az elképzeléseket és tekertünk
kifelé a forgalmas főútra, ahogy tudtunk.
Illetve, azért még nem. A theodosian falat csak megnéztük, még ha a Tekfur (Porphyrogenitus) palota
romjait nem is találtuk meg. Igen, megint Bizánc. Valamikor itt húzódott Constantin városfala, melyet
később theodosian fal néven kibővítettek. A palota ennek a falnak volt egy kiemelkedő része. Ma már
csak a romjai vannak meg, nem is találtunk rá. A városfalra igen, elég sokat sétáltunk is mellette.
A következő célponttal már eléggé bután jártunk. Ez a Kariye mecset lett volna. Eredetileg Chora
templom néven (Church of the Holy Saviour in Chora) volt ismert, azaz sejtheted, megint egy bizánci
templomról van szó, melyből időközben mecset lett. Később pedig múzeum, azaz számíthatunk
belépőjegyre. (15 tallér.) Az épület nevezetessége, hogy eszméletlen mennyiségben maradtak fent
bizánci időkből származó mozaikok. Ha voltál a Hagia Sophiá-ban, akkor emlékezhetsz rá, az
alagsorban van egy fülke, ahol találsz néhány mozaikot. Na itt, a Chora templomban ennél bőven több

mozaik munka akad. (A templom érdekessége, hogy eredetileg a város falain kívül helyezkedett el –
csak amikor II Theodosius kibővítette a városfalakat, akkor került be a városba.)
Ezt az épületet megtaláltuk ugyan, de ekkor már a sötétedéssel küzdöttünk. És ez a templom még
jócskán bent van a nem túl bizalomgerjesztő dzsumbujban. Magyarul fénysebességgel eltekertünk
mellette, megjegyezve, hol is van.
A Mihrimah mecsetnél értünk ki a négysávos útra, jócskán este hat után. Ez már elég kései időpont
volt ahhoz, hogy ne keressünk átjárási lehetőséget a mecsethez. Összeült a nagytanács és úgy
döntöttünk, hogy megszakítjuk a túrát, hazaindulunk. A visszaút nem bonyolult, de nem is túl
kellemes: egy forgalmas, négysávos úton sétáltunk vissza, gyakorlatilag a fedett bazárig.
Sehzade mecset, megint.
- Vécé? – kérdezte Nej.
Körbemutattam.
- A bokrokra gondolsz? – hűlt el.
- Majdnem – vigyorogtam – Ez az a mecset, ahol a szabadban van a vécé.
És tényleg. A mecset melletti klotyiban a szabadban vannak a pisilős részek, persze nyilván falakkal
elválasztva. Tető viszont nincs.
Gyalogoltunk tovább.
- Na, ez végre már ismerős környék! – sóhajtott fel Nej.
- Tényleg? Soha nem jártunk még erre.
- Két évvel ezelőtt sem?
- Akkor sem.
Azt hiszem, néha nem vagyok túlságosan kedves társalkodópartner.
Aztán mégiscsak ismerős terepre értünk: a buszmegállókkal kombinált villamosmegálló az egyetem
előtt. Óriási tömeg, emberek, járművek.
- Gyere, most gyere! – kiáltottam oda Nejnek, és éppen át tudtunk slisszolni több autó között is. Mint a
régi Frog játékban a C64-ben.
- Hát... ez... így... – lihegte a Kedves.
- Ez egy evolúciós lépcső – váltottam át tanárbácsisra, visszanézve, mekkora dugót okoztunk a bátor
átszökkenéssel. Ugyanis az általunk vágott résen megindult a gyalogosok özöne.
- Az az autós, aki túl nagy követési távolságot tart, elveszett – egészítettem ki, Nej értetlen pillantását
látva.
Innentől fények, boltok, nagyváros. De az isztambuli tájjelleg is megvan: az eladók még mindig kikiugranak a fészkükből és próbálnak ránksózni mindenféle marhaságot. A kapualjakban, szűk
mellékutcákban pedig folyik az illegalitás határán történő kereskedés.
Sodródtunk a tömegben. Aztán mellettem az egyik hapi kiszúrta (sötétben!), hogy a kapualjban az
árus kezén egyensúlyozott pulóverkötegben van szürke/rózsaszín rombuszmintás pulcsi. Megállt,
kirángatta a ruhadarabot a torony közepéből. Némi veszekedés – gondolom, alkudtak – majd a hapi
megvette. Ha itt tényleg ilyen impulzusszerűen vásárolnak az emberek, akkor már értem, miért
nincsenek áruházaik.
Utána már túl sok minden nem történt. A pék megint nem értette, hogy Hungary, szerencsére a
Madzsarisztán általában megoldja a helyzetet.
A szállás melletti kisboltban a hapi már vigyorgott:
- Beer?
- Beer!
- Four?

- Four!
Az árképzését már meg sem próbálom követni. Tegnapelőtt nem nála vettük, a négy sör, egy
ásványvíz és egy csipsz került 34 tallérba. Tegnap a mostani kisboltban a négy sör, egy ásványvíz
huszonötbe. Ma a négy sör, egy ásványvíz és plusz egy csipsz meg húszba.
A szálláson még nézegettem a GPS-t – és nem értem. Az összefoglaló képernyő szerint 22 kilométert
jöttünk. A leszedett tracking log feltöltve az Endomondo-ra viszont csak 19 kilométer. Lehet, hogy
Allah nyújtotta sunyiban lábunk alatt a járdát, csak éppen nem figyelt oda minden részletre.
Valószínűleg akkor sérthettem meg, amikor fényképeztem a Fatih mecsetben mise alatt.
Vacsi. Sörök. Blog.
Van egy szúnyogunk. A nagy éjszakai hidegben már erősen le van lassulva, de minden éjszaka csíp
egyet. Gondolom órákig készül rá, mire minden porcikája bemelegszik, aztán lassan szivornyázik
egyet, majd alszik 24 órán keresztül.

- Volt egyáltalán hajnalban müezzin? – érdeklődött Nej – Nem emlékszem semmire.
- Volt – bólogattam – És én le is győztem.
-?
- Hat előtt két perccel magamtól felébredtem, és mérges is voltam, mert úgy gondoltam, abban a
hangzavarban nem fogok tudni visszaaludni.
- És?
- Visszaaludtam. Már arra sem emlékszem, amikor a mellettünk lévő torony elhallgatott.
Reggelire ugyanaz, mint tegnap vacsorára: kétféle olajbogyó, sajtos börek, szezámos kerék, helva. Meg
sör. Ezt otthon is be tudnám vezetni.
Túra: Sultanahmet, Eminönü, Fatih
Távolság: 9,13 km.
Mára nem terveztünk nagy gyalogtúrát. Gondoltuk, egy kis tinglitangli a belvárosban, megnézzük a
múltkorról elmaradt földalatti palotát, a Topkapi palotát, azért csak bedugjuk az orrunkat a Kék
Mecsetbe, majd bazár, kimerülésig. Aztán ha lesz időnk és kedvünk, akkor befejezzük valahogy a
tegnap félbeszakadt túrát.
Háát... szétvariáltuk az agyunkat és végül nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
A Kék Mecset még nagyjából rendben volt, hiszen pár perc séta csak a szállástól. De már itt is
felpaszíroztak az autók a falakra, a mecsetben pedig akkora tömeg fogadott, hogy alig fértünk be.
Október kilencedikén. Délelőtt.
Megtaláltuk végre a földalatti palotát is. Nem mondanám, hogy agyon van táblázva, ráadásul mind
most, mind két évvel ezelőtt elbénáztam a térképolvasást.
Mi is ez tulajdonképpen?
Hivatalosan Bazilika Ciszterna, azaz palota is, meg víztározó is. Hatalmas termet képzelj el a föld
alatt: 138*65 méter alapterület, a födémet 336 darab, egyenként kilenc méter magas márványoszlop
tartja. A III.-IV. században eredetileg palotának épült, később találták csak ki, hogy innen látják el
vízzel a környező épületeket. (A vizet akvadukt szállította a környező erdőkból.) Aztán bezárták,

majd el is felejtkeztek róla. A XVI. században, bőven az oszmán időkben fedezték fel, bizánci emlékek
után kutatva. Jó ideig szemétlerakónak használták, aztán az épület nagy szerencséjére az egyik háború
után a szultán nem tudta mire használni a tömérdek rabszolgát, így rendberakatta velük a ciszternát.
A modern korban többször is rekonstruálták, végül 1985-ben nyerte el a ma is látható, viszonylag
tiszta állapotát.
Az egyik látványosság két hatalmas medúzafej, melyeken két oszlop áll. Azt írják, hogy
megoldhatatlan rejtély, miért vannak a fejek az oszlopok alatt, ráadásul nem tudjuk, mit szimbolizál
az, hogy az egyik fej oldalra fordult, a másik meg fejjel lefelé. Nekem ingyen és bérmentve van egy
elképzelésem: Jenő, amikor építették a palotát, a közelben megtalálta ezt a két fejet és kő-kő alapon
beledolgozta a palota aljába. A fejek meg azért vannak elfordulva, mert leszarta, hogy mit ábrázol,
viszont így feküdt stabilan.
A palota megtekintése egynek jó volt, de a 15 talléros belépő enyhén túlzás. (Nyáron nem, akkor ki
sem jönnék a hűvösből.)
Aztán Topkapi Szeráj, azaz Topkapi palota. A volt szultáni palota. A múltkor drágállottuk érte a
belépőt (fejenként 40 tallér, azaz 4400 forint most), akkor a Hagia Sophia nyert. (Az se volt olcsó, de
utólag azt mondom, bőven megérte.) Idén elhatároztuk, hogy most aztán bemegyünk... és nem
mentünk be. A pénztár előtti sor gyakorlatilag a Janicsár udvar közepéig ért és ahogy néztük, nem is
igazán haladt. Maga az udvar is tele volt, rengeteg kisiskolás csoport készült a bejutásra, gondolom
valami csoportos jeggyel. Néztük egy ideig, aztán kifordultunk. Nincsenek óráink, hogy sorbaálljunk
jegyért és ekkora tömegben nem is akarjuk bejárni a palotát. Az archeológiai múzeum mellett jöttünk
le, és legnagyobb meglepetésemre _az előtt is_ majdnem ugyanakkora tömeg volt. Mi a franc ez?
Abszolút szezonon kívül vagyunk, egy teljesen normális hétköznap délelőttjén! Mi van itt akkor,
amikor turistaszezon van? Lezárják az utcákat? Mondjuk, ahhoz nem sok kell, mert lezáródnak
maguktól.
Visszatértünk az Ayasofia elé, ahol megint többszáz méteres sor állt. A térre dőltek befelé a buszok és
ontották a turistákat. Elhűlve néztük a hatalmas tömeget. Gyorsan feltekertünk a bazárhoz, mielőtt ez
a rengeteg ember oda is elér.
Illetve előtte még leültünk tíz percre a téren, mert csak szép hely ez. Itt lehettem szemtanúja egy
hétköznapi drámának.
Isztambul útjait állandóan róják a guberálók. Hatalmas, szekrény méretű poliészter zsákokban tárolják
a megmentett értékeket, a zsákok aljára pedig valahogy kerekeket applikáltak, hogy könnyű legyen
húzni a tákolmányt. A lejtőkön pedig ráállnak és észveszejtő tempóban gurulnak lefelé.
Egy fiatal guberáló kölyök érkezett a térre, letámasztotta a kordét egy büfébódé sor mellé, majd
besétált mögéjük.
Közben megérkezett egy másik guberáló, egy 30 körüli férfi. Odanavigálta magát a szabadon hagyott
zsák mellé, majd szemérmetlenül nekiállt válogatni belőle. Kiszedett egy-két dolgot, majd mint aki jól
végezte dolgát, továbbment.
Nem sokkal később megérkezett a fiatal srác, kezében valami tálca formájú cuccokkal. (Gondolom, a
bódékban gyűjtöttek neki valami értékesebb szemetet.) Rakta volna bele a zsákba, amikor
megdermedt. Egyből kiszúrta, hogy hiányoznak dolgok. Ledobta a tálcákat a földre és gyorsan
körbeforogva kereste, hátha még meglátja a téren valahol a tolvajt. Mondhattam volna neki, hogy
hiába keresi, mert a pacák egyből elment felfelé és eltűnt egy épület mögött – de nem mondtam, mert
nem tudok törökül. A gyerek egyre elkeseredettebben kereste a tolvajt, végül lehajtott fejjel
belenyugodott, hogy meglopták. Húzta tovább a taligáját.
Ahogy elfogyott a szivarka, mentünk tovább, mi is felfelé. Itt láttuk meg, hogy az egyik bódé mellett,
az árnyékban ott ül egymás mellett a két guberáló. Cigiztek, beszélgettek. A fiatal srác valósznűleg

éppen azt magyarázta, hogy milyen csúful meglopták – az idősebb meg, a tolvaj, együttérzően
bólogatott.
Feltűnhetett, hogy azt írtam, a figurák az árnyékban hűsöltek. Nem tévedtem el, ekkor úgy sütött a
nap, hogy nálunk ezt még simán nyárnak lehetett volna nevezni. Mi viszont a szokásos felszerelésben
indultunk neki, azaz izzadtunk, mint a ló. Az meg nem ment, hogy leveszem a kabátot és hozom
kézben, mert úgy nem lehet fényképezni. Nem egy nagy dolog, de ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne
érezzem jól magam.
No, mindegy, bazár megvolt, Nej megvette a tervezett kendőit. Szerintem kicsit drágán, de ekkor már
neki is elege volt a tömegből, menekültünk.
De hová? Füstölt a fejem, hogy mi legyen. Oké, hogy pihenőnapnak terveztük, de még csak dél van és
már kipipáltunk mindent. Így, hogy kihagytuk a Topkapit és a bazárt is gyorsan lepörgettük, rengeteg
időnk maradt. Adta magát, hogy befejezzük a tegnapi túrát. Még egyszer már nem akartunk
végiggyalogolni a tegnapi, nem túl kellemes főúton, de aztán jött az ötlet: menjünk fordítva! Azaz
bentről indulunk, az eredetileg tervezett, kissé vad vidéken megyünk kifelé, végül ott fejezzük be,
ahol tegnap félbehagytuk, onnan meg majd bejövünk valamilyen busszal.
Még egy adalék: úgy döntöttünk, hogy a Chora templomot most kihagyjuk. Nem szívesen, de
menetközben gondoltuk át, hogy csak ki kellene jönni ebbe a városba még egyszer, venni egy 72
órás múzeumjegyet, és azzal behúzni egy csomó eddig kihagyott látványosságot, köztük a
Chorá-t is.
A fordított menet viszont a Lalile mecsettől indult, azaz jó ideig mentünk a villamossín mellett.
Mocskos vacak élmény volt. Tömeg. Iszonyú tömeg. Lökdösődés. Ha egy pillanatra megálltam, hogy
tájékozódjak, már rám is akaszkodott valami sunyi alak, hogy eladjon eztmegazt. Eddig mind a két
napon, ha olyanunk volt, leültünk egy padra, kifújtuk magunkat. Itt levegőt venni sem engedtek. Nem
mintha pad lett volna. Négysávos út hatsávnyi autóval, duda, duda, kipufogóbűz, árnyéktalan,
szikrázó napsütés. A járdán meg alig lehetett haladni. Egyszer kiléptem félre, hogy
térképtanulmányozás céljából leüljek egy lépcsőre valami utcai árus mellé, de ahogy leültem, odajött
valami tízfős család az árushoz és rámtolakodtak. Kifejezetten örültem, amikor végre be tudtunk
nyomulni a dzsámihoz. Ott legalább békében leszünk, gondoltam.
Ekkor kezdte köszörülni a torkát a müezzin.
- Hoppá, szaladjunk! – szóltam Nejnek, mert tudtam, hogy hamarosan itt is szertartás lesz, nem
mehetünk be. Gyorsan ledobtuk a cipőinket, Nej felkapta a kendőt, kérdőn ránéztem az őrre, hogy
még bemehetünk-e, bólintott. Bementünk. Erre odajött egy fehér öltönyös hívő és kizavarta Nejt.
Pedig még nem ment a szertartás, talán ha tízen voltak bent, mi pedig pár perce kukkantottunk volna
csak be, megnézni, milyen is ez belülről. Nej próbálta is ezt elmagyarázni a faszinak, de azon látszott,
hogy már az is nagy önuralmába került, hogy meghallgasson egy nőt.
Kimentünk és leültünk egy kőre. Nekem itt durrant el az agyam. A tömeg, a házfalra felpasszírozó
autók, a dudaszó, a nyomulós eladók, a templomból kizavaró köcsög... ez már sok volt. Ültünk, nem
is tudom, meddig. Egyszer csak vége lett a szertartásnak, kijött mindenki, a cipők alapján már csak 3-4
ember lehetett bent.
- Akkor én bemegyek – szólalt meg Nej.
- Azt csinálsz, amit akarsz – vontam vállat – Tőlem akár rájuk is szakadhat az egész.
Kendő fel, cipő le. Odament az őrhöz, megkérdezni, biztosan vége van-e a szent órának, biztosan be
lehet-e menni? Az őr megnyugtatta, hogy igen.
Bement. Megint kizavarták.
Ültünk még egy ideig. Itt legalább hűvös volt. Aztán felálltam és elindultam kifelé.
- Most akkor mi lesz? Megyünk tovább a többi mecsethez? – kérdezte Nej.
- Nem. Rohadjon meg bennük az összes hülye köcsög – morogtam a fogaim között.

- De hát azt mondtad, hogy a tegnap kimaradt Mihrimah mecset az gyönyörű! Amit Sinan
szerelemből...
- Nem érdekel. És a holnapra betervezett öt mecset sem érdekel. Dugják fel maguknak!
- De...
- Nincs de! Elegem van ebből az országból! Ha előre tudnám hozni a jegyeket, akkor már holnap
reggel repülnék haza!
Ezzel úgy vége is lett a beszélgetésnek. Mentünk vissza a tömegbe. A dudáló, nyomuló autók közé, a
lökdösődő tömegbe. A különbség csak annyi volt, hogy immár nem mutattam semmilyen
együttműködést. Ha nem ment el az utamból, akkor nekimentem. Ha le kellett mennem a járdáról,
lementem, nem érdekelt, hány autónak kellett berántania a féket. Eddig udvarias és alkalmazkodó
voltam. Eddig.
Az alsó részen, majdnem a Márvány-tenger partján mentünk a szállásunk felé. Egy idő után
elmaradozott a kibírhatatlan tömeg, bár ami maradt, az még így is csak az ‘éppen kibírható’ jelzőt
érdemelte ki.
Végül leültünk a szállásunk melletti parkban. Itt kezdtem el magyarázni Nejnek, miért akadtam ki
annyira.
- Nézdd, eddig úgy mentünk be a mecsetekbe, hogy érdekelt a kulturájuk. Minden mecsethez
tartozott egy név, a névhez tartozott egy szelet történelem, a mecseten pedig látszottak a kor kulturális
behatásai. Lehetett nézegetni, mennyivel másabb egy Sinan mecset, lehetett nézegetni, idővel hogyan
jelentek meg a mecsetekben az európai kultúra jelei, mi maradt meg a bizánciból... és úgy általában
lehetett bennük gyönyörködni. De ez a mai élmény döbbentett rá, hogy a mecsetek csak nekünk
mutatnak ilyen arcot, valójában viszont teljesen másról szólnak. A mecsetek azok a helyek, ahol a
hétköznapi emberek fejébe a sötétséget töltik. A mecsetek testesítik meg azt, ami ellen egész eddigi
életemben küzdöttem és ami ellen küzdeni is fogok: az emberi ostobaságot, az emberek szándékos
elbutítását. És ezek a mecsetek még gőzerővel működnek. Ezt értettem meg most és ezért nem tudok
innentől hányinger nélkül belépni egy mecsetbe.
- De...
- Tegnap, amikor Rüsztem pasa mecsetjénél vártuk, hogy vége legyen a szertartásnak,
beleolvasgattam a Koránba. Tudod, melyik fejezetnél nyílt ki? Amikor azt írja le, hogyan kell elválni
egy nőtől. Nagyjából úgy, mintha arról írt volna, hogyan kell birkát szaporítani. Pusztán csak biológia.
A nő egy kellemetlen körülmény, melyre sajnos szükség van, hogy férfiember születhessen. Ennyi. Ezt
kaptuk meg most élőben is.
- De...
- Nézz körül, itt nyüzsög körülöttünk egy csomó Ali, meg Juszuf, meg Hasszán. Adott esetben
mennyien zavartak volna ki egy templomból, ahová egyébként hivatalosan már jogod lett volna
belépni? Megsúgom, mindenki. Csak lehet, hogy nem mindegyiknek lett volna meg hozzá helyből a
bátorsága. Ezek mind robotok, akiknek az agyába a mecsetekben töltik bele a szoftvert. Ők meg
jámboran bejárkálnak. Ha a szoftverben az van, hogy a nő az egy állat, akkor az lesz a fejükben is. És
nem csak a tudatos gondolkodásukban, hanem annál sokkal mélyebben.
- De pont ezt mondtam én is neked a múltkor! Hogy amikor lementünk reggel a pékhez, vagy a másik
kisboltba, éreztem, hogy még annyi figyelmet sem kapok, mint egy teherhordó öszvér. Hogy bármit
kérdeztem, mindig neked válaszolt az eladó.
- Pontosan.
Aztán hazafelé még próbáltunk ezt-azt vásárolni. Ez a másik, ami végtelenül taszít a városban. Nincs
bolt. Ami úgy néz ki, mintha bolt lenne, abban semmi olyan áru sincs, amire szükségünk lehetne.
Nincs kenyér, nincs hideg ásványvíz/üdítő, nincs sajt, nincs felvágott, sörről meg végképp ne is
beszéljünk. Apró boltocskák vannak, de ha már csak be szeretnél nézni, mit árulnak, rögtön a
nyakadba akaszkodik valaki. A másik változat, az egyemberes lyuk, ott esetleg tudsz vásárolni, de
felejtsd el, hogy tudod, mi mennyi. Benézel, ott kucorog egy sunyi eladó és már abban a pillanatban

átvert, amikor beléptél. Harmadik napja veszünk ugyanannál a manyusnál sört (ez valami ellenállási
fészek lehet, az egyik hűtőben mintha még vodkát is láttam volna), első nap fizettünk 25 tallért,
második nap, több cuccért, 20-at, a harmadik nap ugyanazt vásároltuk, én pedig a húszas után
tartottam a markom, kértem a visszajárót – és kaptam is egyet. Azaz annyiért adja az árut, amennyiért
nem szégyelli és ha látja, hogy lenyúlhat, akkor lenyúl. Engem viszont ki lehet zavarni a világból
azzal, ha még egy nyomorult kóláért is alkudozni kell. A mai nap során a hőségben majd megvesztem
a szomjúságtól, de elég volt benézni egy ilyen lyukba, látni a sunyi eladót, és már be sem mentem.
Az igazsághoz tartozik, hogy nem mindenhol ilyen komisz a helyzet. De mi az óvárosban lakunk,
nem messze a történelmi – azaz turistás-lenyúlós – környéktől, innen pedig gondosan eltakarították az
összes használható boltot. A csavargások közben másfelé már találtunk egészen civilizált
megoldásokat, csak hát onnan hazacipelni a szatyrokat, úgy, hogy ezek a csavargások 20+ kilométeres
hosszúságokba is belecsúsztak... nem működik. Az éttermek meg... lenyúlósak. (Első nap bementünk
egy önkiszolgáló gyorsétterembe, én ettem egy sajttal töltött krumplit, Nej valami párolt gombás
zöldséget, plusz egy sör és egy ásványvíz, ez volt 44 tallér, azaz 5000 forint. Nálunk azért ilyen
gyorséttermi szinten 3000-be bele szoktunk férni. Árak viszont sehol nincsenek kiírva, mint ahogy
mondtam, annyiért adják, amennyire ránézésre saccolnak. Csak jelzem, hogy Prágát pont az ilyen
cigánykodások miatt húztam le a térképemről.)
És persze a pék megint képtelen volt felfogni, mit akartam venni, végül rálegyintettem, aztán lett
megint sajtos börek vacsorára. Olajbogyóval. Két napja nem eszünk mást, csak sajtos böreket,
olajbogyóval. Meg valami édességgel. Ha valaki azt mondja, hogy a vegetáriánus étkezés nyugtat,
nyugodtan vágd pofán.
Fönt kajáltunk, én még neteztem egy kicsit, majd délután háromkor bedőltem Nej mellé, aki ekkor
már aludt. Ugyan terveztünk esti sétát, de egyikünknek sem volt kedve kimenni megint az autók
közé, a tömegbe. Így a délutáni alvás átcsúszott éjszakai alvásba.
Holnapra terveztünk egy jó nagy sétát, remélem, lesznek benne csendes, eldugott részek is, mert
egyelőre nagyon elegem lett ebből a városból. Úgy néz ki, hogy az eldugott részekben a
teljesítménytúrázás működik, a belvárosban a pihenőnap viszont nem. Nagyon nem.

Éjfélkor vasajtó szétverés, ciklikusan. Egy ideig csend, aztán ajtódöngetés, riasztók beindulása. Aztán
megint csend. A szomszéd le is ment megnézni, ki akar ennyire bejönnni hozzánk, aztán feljött, a
döngetés meg maradt. Nem tudom meddig, egyszer csak álmosabb lettem, mint éberebb és nem
keltem fel az újabb dörömbölésre.
Reggel rámborult a fél szekrény, amikor kivettem a táskámat, a wifi pedig elhalálozott. És még
éppenhogy csak felkeltem. Jól indult a nap.
Reggeli nem volt, mert nem maradt tegnapról semmi. Öltözés, indulás.
A külső vaskapu előtt összetört üvegek, hányásnyom. Jó buli lehetett.
Túra: Beyoglu
Távolság: 20 km.

Reggelre kialudtam magamat, három mecsetnek megkegyelmeztem. Lesznek annyira érdekesek, hogy
a kiváncsiságom legyőzze az émelygésemet.
Beugrottunk egy kisboltba, majd a csokikkal és a kólával leültünk a hippodrom szélén. (Igen, a
boltoknak legalább a fele az édességpult. Normális kaja viszont nincs.) Naná, hogy ránkrepültek az
eladólegények, de szerencsére hamar lekoptak. Reggeli közben még gyönyörködtünk a mindent
lefotózó japán turistában. (Akkora állványa volt, hogy ilyesmiről nálunk már a parlamentet szokták
vakolni.) Még vettünk szezámmagos karikát egy utcai árusnál és alapvetően már jól voltunk.
Eltekintve a melegtől és az anyagcsere bizonyos oldalaitól, de az utóbbiakat a közeli Sirkeci
pályaudvaron elrendeztük. Nemhiába európai fejpályaudvar, a klotyin volt 1, azaz egy európai ülőke
is. Az Orient Expresz váróteremről kiderült, hogy restaurant, így nem mentünk be.
Séta a Galata hídon. Tömérdek horgász, de van keveredés: az igazán sok bottal kivonulók már
botkereskedők.
A túloldalon megtaláltuk az ellenállás fő fészkét, egy meglehetősen nagy boltot, meglehetősen nagy
kirakattal és tele ismert európai tömény italokkal.
A következő célpont a földalatti mecset (Yer Alti) volt. Ennek érdekes a története: a bizánci időkben
úgy védték az Aranyszarv-öblöt, hogy egy böszme nagy vasláncot feszítettek ki a két partja között. Ha
a láncot ellazították, akkor a hajók bejöhettek, ha megfeszítették, akkor nem. Amikor a láncos védelem
idejét múlta, akkor a Galata oldalon a gépészeti teremből dzsámit csináltak. A föld alatt. Ez tűnt
annyira érdekesnek, hogy megnézzük.
Az előre összerakott térképnek hála, egyből meg is találtuk. Bementünk a kicsike udvarra, ott volt két
klotyi, meg egy jelzés nélküli ajtó, egy lépcső tetején. Felmentünk. Kinyitottam az ajtót, majd
taktikusan vártam fél percet, hogy ha valakinek nem tetszik a dolog, akkor legyen ideje hőbörögni.
Nem történt semmi, így bementünk. Az ajtó mögött egy márványlépcső vitt felfelé. Elindultunk. Én
már közel a lépcső tetején jártam, Nej egy kicsit lejjebb, amikor egy pacák feltépte lent az ajtót és
elkezdett ordítozni, hogy azonnal tűnjünk el. Közben vadul mutogatott a cipőnkre. Oké, fogtam a
szituációt, ezek szerint már a szőnyeg nélküli lépcsőház is a mecsethez tartozott, mi pedig a cipőnkkel
megszentségtelenítettük a templomot. Elnézést kértem, kijöttünk. Szóval megint kidobtak, és sovány
vigasz, hogy erről sem nagyon tehettünk. Ha már a lépcsőre sem szabad cipővel rálépni, igazán
kiírhatták volna.
Mit mondjak, a reggeli optimizmusom elég hamar lelohadt. Hülye, idióta vallási fanatizmus, az.
Kis utcákban tekeregtünk, egy kávézóban lecsücsültünk. Szőlőlugas alatt, árnyékban, jó kávé, jó szivar
mellé. Újból szépnek tűnt a nap. Amikor a csajszi kihozta a hosszú kávét, én pedig belekóstoltam,
csücsörítettem egyet, a szemem pedig felszaladt a hajamig a fejem tetejéig. Ha ezt megiszom,
repetából is feltekerek a hegyre még néhányszor.
Hosszú, tengerparti séta a Boszporusz mellett. A nap ezerrel tűzött, mi ezerrel izzadtunk a vastag
kabát alatt. Apró érdekesség, hogy a négy nap alatt mindenhol mindenki először németnek tippelt
minket, az angol dumán meglepődtek, a Hungary kifejezést pedig nem is értették. Csak utólag esett le,
hogy a kabátunk nem túra softshell kabát volt, hanem egy munkavédelmi boltban vásárolt. Gondolom
ennek a meglehetősen németes szabása vezette félre a kellően érzékeny receptorokkal rendelkező
utcai árusokat.
Modern múzeum, kiállítás, a vezető transzparens messziről is olvasható: ‘Mom, am I barbarian?’ Ezek
direkt provokálnak engem.

Útközben Ali Kilic dzsámija. Ez volt Mimar Sinan utolsóelőtti alkotása, 90 éves volt, amikor
piszmogott vele. Mindenképpen kíváncsi voltam rá, hová fejlődött az öreg. A dzsámi története is
érdekes. A névadó Ali Kilic török tengeri admirális volt, aki fasírtban volt Rüsztem pasával. Tekintve,
hogy az utóbbi a nagy Szulejmán bizalmasa, nagyvezére és legkedvesebb lányának a férje is volt, nem
tűnt jó ötletnek összeveszni vele. Ali Kilic amikor már kezdte érezni a végét, a szokásnak megfelelően
kért egy földdarabot a szultántól, ahová dzsámit építhetett volna. A szultán – Rüsztem biztatására –
azt mondta, hogy barátom, te tengeri admirális vagy, neked nem földet adok, hanem tengert. Szegény
Ali úgy hordatott oda sziklákat és építtetett egy mesterséges szigetet, hogy utána dzsámit,
pontosabban komplexumot rakhasson rá. A tenger azóta feltöltötte a sziget környékét, nemhogy a
sziget összeért a szárazfölddel, de a mecset már csak nem is tengerparti épület.
Még egy érdekesség: állítólag ezen az építkezésen dolgozott kényszermunkásként Cervantes, a Don
Quijote későbbi írója.
Nos, rutinosan bementünk (cipő le, kendő fel), megnéztük. Tényleg Sinan, látszódott a színeken meg
néhány jellegzetes stílusjegyen, de a díszítése már gazdag, nem annyira puritán.
A tengerparton továbbhaladva a Nusretiye mecset következett volna, de erősen körbe volt
állványozva, meg mi sem nagyon törtük magunkat, hogy megnézzük. Annyira még nem békéltem
meg. (Ez egyébként a barokk dzsámik sorát gyarapította.)
Elmentünk Kabatas kikötő mellett, majd feltűnt a Dolmabahce épületcsoport: elől a dzsámi, mögötte
az új szultáni palota. (Amikor a szultán és a hárem elégedetlenek lettek a régi – Topkapi – palota
komfortfokozatával, felújítás helyett új palotát építtettek. Ezt.) Kíváncsiságból benéztünk a palotához
(az már eleve látszott, hogy nem lett volna időnk rá), rögtön átvilágító berendezéssel fogadtak,
kipakoltunk mindent a zsebeinkből, átküldtük a táskákat, jó nagy cécó volt. Aztán átmentünk,
sétáltunk 50 métert és kiderült, hogy a palotát mára már bezárták, mert a látogatók száma elérte a
kritikus tömeget. De azért a security check-et megcsinálták. (Mondjuk a 3000 látogató is érdekes:
októberi hétköznap, délben, már meg is telt a létszám. Mi a franc van itt?)
Visszasétáltunk a mecsethez. Ez már necces volt, közeledtünk a müezzin kiabálásához, de még
gyorsan bementünk, szétnéztünk. Igaza volt CyberMacsnak, tényleg egy bécsi kávéház. Eléggé
méltatlan egy szultánhoz, de lehet, hogy itt ez a ritka, tehát az értékes.
Visszasétáltunk a színes lépcsőkhöz, felsétáltunk a dombra, gyönyörködtünk a kilátásban.
Aztán jött egy újabb rodeó: tervezéskor összeraktam egy domboldali csavargást, melyet CyberMacs
később korrigált, így egy meglehetősen vadregényes, szűk utcákból, lépcsőkből álló terep jött ki.
Kapaszkodtam a GPS-be, mint az egyedüli eszközbe, mely tudta az utat. (Itt már volt olyan rész, hogy
bementünk épületek közötti zsákparkolóba és néztünk hülyén, hogy hogyan tovább, amikor
észrevettük, hogy a parkoló sarkán van egy kigyalogolt ösvény, ami levisz a következő utcára. Naná,
hogy arra kellett menni.) És ahogy tegnapelőtt, meg azelőtt, most is szépen kilyukadtunk a tervezett
ponton. Jelenleg az Istiklai utcán, közismertebb nevén a sétálóutcán.
Tulajdonképpen ez egy hosszú utca, és mivel sétáló, így csak igazán kevés autó jár rajta, no meg egy
nosztalgiavillamos. Ember viszont annál több. Nekünk meg azért is megkönnyebbülés, mert a
Sultanahmet negyed után ez végre egy kicsit Európa.
Még a kis utcákban tekergés közben látogattuk meg a Krími emléktemplomot (Crimea Memorial
Church). A krími háborúban szolgált angol katonák emlékére építették a XIX. század végén. Ebből
fakad a pikantériája is: abszolút a belvárosban képzelj el egy anglikán templomot, mely gót stílusban
épült. Csak úgy bemenni nem lehet, a templom zárva van. Kiírták, hogy kit kell keresni a
kinyittatásához, belépő fejenként 10 tallér, de azt az infót kaptuk, hogy a gondnok elég kellemetlen
alak, így beértük azzal, hogy bekukucskáltunk a kerítésen keresztül. Látni túl sokat nem lehet a
templomból, a növényzet teljesen benőtte.

Ha már a templomoknál járunk, akkor említsük meg gyorsan a következő kettőt is. Az Istiklai úton
felfelé, gyakorlatilag a sétálóutcából nyílik a Szent Mária Draperis (Church of St. Mary Draperis)
templom. (Egy boltív alatt kell jobbra lemenni egy meglehetősen impozáns lépcsőn a bejáratáig.) A
templom négyszer pusztult el, ötször építették újra, nem is mindig ugyanott, mondhatni kalandos
élete volt. Emblematikus – Szűz Máriát ábrázoló – festménye az összes katasztrófát túlélte.
A templom ajtaja nagyon zárva volt (még kilincset sem találtunk), elképzelésünk sem volt, hogyan
lehetne bejutni, nem is nagyon erőltettük.
A sétálóutcán felfelé, nagyjából a kanyarban egy újabb római keresztény templomba futhatunk bele:
Páduai Szent Antal templomába. Ez a templom már nyitott épület, szabadon bejárható, persze a
hosszú nadrág, zárt ruha ide is illendő. Ez a legnagyobb római katolikus templom Isztambulban. Az
olasz közösség építette a XVIII. században, persze ez az épület is elpusztult, de ugyanott újraépítették,
immár velencei neogótikus stílusban. Fontos templom. XXIII. János pápa is misézett itt 10 éven
keresztül, mielőtt pápának választották volna. (Mivel folyékonyan beszélt törökül, török pápának is
nevezték.) Ebbe a templomba már bementünk, sétálgattunk, üldögéltünk a hűvösben. (Érdekes
módon a templom első fele – a mecsetekhez hasonlóan – itt is le volt kerítve, turisták beljebb már nem
mehettek.) Fényképezni tilos volt, de a kabátujjba rejtett gopro-n véletlenül néhányszor megnyomtam
a felvétel gombot.
Ha ehhez hozzáteszem, hogy nem messze, egy kis utcában található a Szent Péter és Pál templom is,
megértheted, miért is nevezik ezt a részt levantei negyednek. (A törökök a latin keresztényeket hívják
levanteieknek.)
Dacára a fentieknek, ezen a részen inkább sétálgattunk, mint műemlékeket nézegettünk. Megvettünk
mindenkinek mindent.
Beülni nem tudtunk sehová, annyira tűzött a nap, hogy patakokban izzadtunk, a szűk, zsúfolt és
ránézésre fullasztóan szűk helyek szóba sem jöhettek. Nej egy utcai árustól vett valami pitába csavart
dönert, később én is megkívántam, de nekem már nem adatott meg az étkezés. Többször is
odamentem utcára nyíló kebabosokhoz, de rendszerint az lett a vége, hogy miután elaktiviztem nekik,
hogy mit akarok, beküldtek az épület belsejében lévő pulthoz, hogy ott mondjam el ékes török
nyelven, mit szeretnék, majd a pult mögött álló hapi jön ki az utcára és mondja el a dönerkészítő
kisiparosnak, hogy én mit szeretnék. Na, ez volt az, amire csak legyintettem. Úgysem kell olyan sokat
enni. Aztán éppen ezen vitatkoztunk Nejjel – szerinte én direkt rendezem meg ezeket a dolgokat,
hogy utána hisztizhessek, én meg ragaszkodtam ahhoz a jogomhoz, hogy ha szivatnak, akkor
hisztizhessek – szóval ilyen kedélyes beszélgetés közben sikerült észrevevés nélkül elhaladnunk az
újabb célpontunk, Isztambul legnagyobb ortodox görög temploma, a Holy Trinity, másnéven Twisted
Jesus templom mellett. Így járt.
Innen jött az izgalmas rész. Anno a tervezéskor ránéztem a térképre és azt mondtam, hogy nicsak,
milyen érdekes girbegurba utcák. Ez csak jó lehet. Berajzoltam egy utat. Kikértem CyberMacs
véleményét. Hümmögött. Végülis járható – közölte – olyan, mint Pesten a nyócker. Mindenesetre
értéket ne vigyünk magunkkal.
Nekivágtunk. Háát, nem tudom, de így utólag azt mondom, ezerszer inkább a nyócker, mint ez a
terep. Mentünk. Sötétedett a tekintetünk. Minél többet mentünk, annál jobban sötétedtünk. A
nyóckerben nem is tudok ilyen környéket megnevezni, még a Hős utca eleje is barátságosabb. A
fényképezőgépet eszembe sem jutott elővenni. Nem mertem. Aztán egy idő után egymásra néztünk és
azt mondtuk, hogy oké, ennyi. Már kifelé jártunk, olyan száz méterre lehettünk egy főúttól, amikor

végül fotózni mertem. Jelzem, hogy ekkor, amikor már tűrhetőnek minősítettem a terepet, éppen egy
döglött és széttrancsírozott patkány mellett álltam.
Itt még meg akartunk nézni egy ősi asszír templomot, de az egész háztömb le volt kerítve. (És
gyakorlatilag lerombolva. Nem mintha olyan nagy lett volna a különbség.)
A főút viszont más okból volt járhatatlan. (Tatarozások miatt lezárták a járdát, így a gyalogosok jobb
híján a hatsávos úton, az autók között sétáltak.) Hozzáteszem, ez Isztambulban egyáltalán nem
ritkaság. Hihetetlen szűk utcáik vannak, ahová simán behajtanak még a kamionok is (láttuk), a kijelölt
járdák meg a legritkább esetben járhatók gyalog: árusok pakolnak ki, felújtás miatt zárják le, kuka van
rajta, kövér nők beszélgetnek, de szinte mindegy is, a járda gyakorlatilag nincs, nem működik, a szűk
utcákon centizgető autók mellé kell beférniük a gyalogosoknak is.
Végül a főútról is lekanyarodtunk. Veszélyesen megközelítettük az Istiklai utcát, tartottam is tőle,
hogy ugyanott megyünk vissza, mint ahol jöttünk, de nem, sőt, a párhuzamos utcákban egy teljesen
más világot, egy nagyon szimpatikus világot találtunk: szűk, hangulatos utcák, halpiaccal,
zöldségesstandokkal, kockakövekkel, romantikus kanyarokkal. Teljesen jó volt. Az Istiklai utcára ott
lyukadtunk ki, ahol felfelé is rátértünk, tehát mehettünk tovább rajta lefelé.
Galata torony, Kamondo lépcső, Arab dzsámi. Igen, ez már a negyedik, de egy benézést megért.
Ennek szintén nincs túl egyszerű története. A VIII. század vége felé az arabok már kóstolgatták
Konstantinápolyt. Bevenni nem tudták, de kiharcolták, hogy a város mellett lehessen egy dzsámijuk.
Ez a – korábban bizánci templomnak indult – épület lett az. Nem sokkal később a keresztesek
elfoglalták és dominikánus templomot rendeztek be benne. Teltek-múltak az évek, aztán amikor a
törökök elfoglalták Konstantinápolyt, akkor visszaalakították az épületet dzsámivá. Innen ered a neve
is: Arab dzsámi.
Csak, hogy ne legyünk annyira magabiztosak, a Wikipedia ellenben azt írja, hogy ez az egész
szemenszedett legenda, az arabok soha nem nyomultak be annyira Konstantinápolyba, hogy
várfalon belülre, közvetlenül a Galata torony mellé dzsámit építhessenek. Ehelyett az épület
helyből dominikánus templomnak épült – egy bizánci templom romjaira – majd a törökök,
miután elfoglalták a várost, mecsetté konvertálták, később II Bajazid (a Konstantinápolyt
elfoglaló II Mehmed fia) a spanyol inkvizíció elől idemenekülő araboknak ajándékozta. Ezért
Arab mecset.
A dzsámi azzal aratta nálunk a legnagyobb sikert, hogy volt mögötte nyilvános vécé. Utána leültünk a
parkjában, és... üldögéltünk.
Még fent, az Istiklai út mögötti piacon vettünk egy óriási fürt szőlőt, de mosatlanul nem mertük
megkóstolni.
- Te, vajon Allah mit szólna, ha a felszentelt lábmosójában mosnánk meg a szőlőt? – kérdeztem Nejtől.
- A hívők felkoncolnának – jelentette ki mély meggyőződéssel.
Szívesen benéztünk volna a mecsetbe is, de nemrég lett vége a misének, azt meg már megtanultuk,
hogy néhány hívő képes akkora transzba esni, hogy még mise után sem bír nőt látni. Szóval vártunk.
Sokat. Aztán amikor kijött mindenki, bebújtunk a függő szőnyeg mögé. A cipőnket nem vettük le,
megmaradtunk a szűk, egy méteres szőnyegtelen sávban, de a dzsámi innen is érdekes látványt
nyújtott. Eleve téglalap alaprajzú, a belső építésén pedig határozottan meglátszott a keresztény múlt.
Érdekes látvány, egy bekukucskálást bőven megért.
Innen nem túl bizalomgerjesztő ösvényeken lementünk a tengerpartra, ahol egész pofás környezetet
találtunk: pici éttermek nagy lugasok alatt, az öböl partján. Nekiálltam kamerázni, de egy srác
belenyomult, valamit gagyarászva, ekkor elmorogtam néhány keresetlen szót és leállítottam a

kamerát, amire a srác sikított fel, hogy ‘Why?’, mint kiderült, éppenhogy örült a felvételnek és csak
benne akart lenni. Végül kiegyeztünk egy fényképben.
A Galata-híd felé elkaptuk a halárusok kórusát, zsongott a fülem, mire átverekedtük magunkat rajtuk.
(Az orromról nem is beszélek, az már az első pár másodpercben megkapta a halálos adagot.)
Átjöttünk a hídon, a bazárban még megkerestük azokat az árusokat, akiknél ajándékokat akartunk
venni (mellékesen találtunk egy boltszerű árust is, előre csomagolt dolgokat – húst, sajtot, olajbogyót –
tartott, ráírt árakkal!), hazasétáltunk, és igen(!), szalámit ettem szezámos kiflivel, sajttal és
olajbogyóval, sört ittam hozzá és lelkibéke helyreállt.

Előjelek:
- Csütörtökre európai légiirányítók sztrájkja, legalábbis egy bizonytalan fórumbejegyzés szerint.
- Jövő héten török újév, egész hetes szabi, az Isztambulinfo blog szerint pénteken tízmillió ember fogja
elhagyni Isztambult. Velünk együtt.
- Múlt vasárnap az 50 perces menetidőből simán lett másfél óra az Expresz E11-es járaton.
De gondolkodjunk pozitívan. Korán kelünk. Nem lesz nehéz, a müezzin segít. Már tudjuk, honnan
indul a busz. Feltehetően korán reggel még csak a befelé jövő forgalom lesz erős (mint minden
nagyvárosban), az exodus pedig inkább délután várható, amikor mi már a reptéren fogunk ücsörögni.
Vagy a gépen.
Nagyjából így is történt. Hatkor keltünk, nyolckor már Kadiköy-ben kerestük a buszt. Egyre
idegesebben. Most ugyanis máshogy jött a komp: előtte átment Karaköy-be, aztán megállt a
Haydarpasa megállóban, végül teljesen máshol rakott ki, mint a korábbi. Mi pedig frankón
összekevertük a két buszpályaudvart, pontosabban, csak ezután az akció után jöttünk rá, hogy kettő
van belőlük. Ott álltam a kijáratnál lévő megállóban és dühöngtem, hogy ki a fene cserélte ki az
E10/E11 feliratokat a 160-as busz számára? Amikor Nej felvetette, hogy nem-e lehet-e egy másik
ugyanilyen pályaudvar mellettünk, olyan lesújtó pillantást vetettem rá, amilyet csak egy férfiember
vethet, akit éppen egy nő oktat ki navigációból. Aztán amikor megállókeresési célból végigmentünk a
soron, akkor láttuk meg mögötte az ugyanolyan másik pályaudvart. Nej becsületére legyen mondva,
nem élt vissza a helyzettel. Nem nagyon.
A busz most se nagyon tudta tartani az 50 percet, de amikor másfél óra múlva leszálltunk róla a
reptéren, őszintén szólva, nem érdekelt. Itt vagyunk az ajtóban, a gép indulásáig van három óránk.
Laza. Megkerestem az IETT bódét, visszaváltandó az Istanbulkart-ot, utána visszamentünk az
emeletre – ahová a buszok érkeznek – elszívni egy utolsó szivarkát. Vigyorogva konstatáltam, hogy az
autók itt is ugyanúgy romlanak el, mint Ferihegyen: valahogy mindig a reptér bejárata előtt kell
bekapcsolniuk a vészvillogót. A mosoly nagyon hamar lehervadt az arcomról: egyszer csak megjelent
egy kisteherautó, két csáppal, mint a targonca, alányúlt az autónak, feldobta a platóra és már vitte is.
Annyira gyors volt a folyamat, hogy mire előkaptam a zsebemből a mobiltelefont, már csak a felrakott
autót tudtam lefényképezni.
Még egy érdekesség. A váróteremben láttunk egy tablót arról, mit nem lehet felvinni a repülőgépre.
Kíváncsi vagyok, ezután hányan dobták ki a csomagjukból az Uzi géppisztolyt.
Aztán a reptéri rutinfeladatok. A Sabiha Gökcen repülőtérnek megvan a ‘magamindentkétszermond’
specialitása, kétszer kellett átmennünk biztonsági ellenőrzésen és kétszer kellett lejelentkeznünk a
boarding pultnál. Érdekes.

Viszont a kapu számát már három órával indulás előtt kiírták, nagy piros pont. (Ferihegyen csak 50
perccel korábban, ami – ha figyelembe veszed, hogy 30 perccel indulás előtt zárják a kaput és még van
egy útlevélvizsgálat is közben – elég necces.)
Szerencsére ha volt is csütörtökön sztrájk, abból mára már semmi nem maradt, a gép időben indult,
időben érkezett, Budapest vastag felhőbe öltözötten várt, szóval minden úgy volt, ahogy itt hagytuk.
Végül egy figyelmeztetés. Csak szólok: így, hogy öt nap alatt nyolcvan kilométert gyalogoltunk egy
meredek, hegyes-völgyes terepen, ehhez képest felszedtem 4,5 kilót, a vércukorszintem pedig 2
mmol/l értékkel lett magasabb. Ennyit a börek/baklava/helva diétáról.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Isztambul2013

Szeptember végén kerestünk Nejjel valami erdei mászkálást erre a borzalmas napra, és a
környezetére.
Nem, nem az ünneppel van bajom, hanem azzal, hogy az összes gerinctelen, takonyagyú,
erkölcsöt még csak hírből sem ismerő szarházi politikus erre a napra időzítette a
kampánystartját, úgy gondolva, hogy _most_ kell valami akkorát mondania, mely felülmúlja az
eddigi bődületes baromságait.
Ennyit az ünnepről.
A Szlovák Paradicsom (Slovensky Raj) teljesen véletlenül került elő. Ennek a túraterepnek már
minden szóbajöhető ösvényét bejártam, szárazon is és jegesen is. Habár gyönyörű egy vidék, de már
elteltem vele. Viszont. Ez az egyik legmegbízhatóbb célpont: a szurdokvölgyekben tökmindegy,
milyen az idő. Az eső nem esik be, a köd nem süllyed le eddig, a nap nem süt be, a hideg ellen meg fel
lehet öltözködni. Azaz nyugodtan be lehet tervezni már hónapokkal korábban, ha nem lesz tartós
fagy, akkor a terep túrázható kevésbé haladók számára is. Szemben például a Tátrával, ahol ez akár
egy napon belül is változhat. Amikor megemlítettem, Nej szeme egyből felcsillant, még Barna is
hajlandó volt átszervezni a naptárát, én pedig beadtam a derekamat. Meg eszembe jutott, hogy speciel
fejkamerával még nem mentem végig a durva részeken. Itt az alkalom.
Logikus, hogy olyan utakat terveztem, melyek tényleg a látványosan kemény részeken mentek
keresztül. Egyik túra sem lett egyszerű, mind a kettő megkívánta a sportos erőnlétet, de elméletileg ez
most mindenkinél megvolt. És valóban, mindenki meg is csinálta, bár Nej technikája a vége felé eléggé
tendált a féregmozgás felé. Külön hurrá neki, hogy így is végigtolta.
A szombat délutánt ismerős családnál töltöttük, jelentősen redukálva a pálinkakészletüket. Vasárnap
kora reggel haza, eszeveszett pakolás (erről majd később), aztán gyönyörű napsütésben irány
Káposztafalva.
Hasznos információk:
- A Szlovák Paradicsom néven ismert túraterepet a Gömör-Szepesi Érchegység területein alakították
ki. Három bejárata van, némi infrastruktúrával megspékelve: Podlesok (Erdőalja), Csingó és Dedinky
(Imrikfalva). Nálunk úgy alakult, hogy a Podlesok autóskempinget szerettük meg, éveken keresztül
ott volt a bázisunk. (Alpesi faházban.) Mondjuk, ez nem véletlen, onnan – vagy ahhoz közel –
indulnak az izgalmasabb túrák. Viszont Podlesok nem település, hanem csak egy infrastruktúra:
kemping, néhány étterem, néhány panzió meg egy szálloda. A legközelebbi település Hrabusice,
magyarul Káposztafalva.
- Idézet Nagy Árpád (Tátraturista) weblapjáról:
"A hegységet mintegy 300 km hosszú jelzett turistaúton járhatjuk be széltében-hosszában, ebből
mintegy 100 km hegyvidéki, szakadékos területeken halad keresztül. A Szlovák Paradicsom
ösvényein 356 m vaslétra, több mint 1000 m doronglétra, 335 sziklalépcső, 687 m vaslánc, 114 m
sziklajárda és 84 m vashíd található."
Megérkeztünk, kipakoltunk. Első pofon: nem csomagoltunk dugóhúzót. Bort viszont igen. Sokat.
Fakanálból viszont ugyanannyit, mint dugóhúzóból. Maradt a fogkefe. Csakhogy Nejjel egyetemben
utazós fogkefénk van, olyan összehajtogathatós, na azzal nem megy. Megint Barnánál volt a

megoldás, az ő hagyományos fogkeféjével bele tudtam nyomni a dugót az üvegbe. Igaz, úgy nézett ki
utána a terep, mintha a pamplonai bikafuttatást keresztezték volna a bunyoli paradicsomfesztivállal.
Utána kerestünk valami vacsorát, de az egyik étteremben zártkörű rendezvény volt, a másikban meg
minimálkaja. Barna végül evett egy rántotthúst, mi Nejjel valami tócsnit, meg toltunk egy-egy sört és
visszasétáltunk a házunkba. Korai fekvés, mert korai lesz a kelés is. Kemény túra vár ránk.

Hogy mennyire kemény? Döntsd el: 25 kilométer maga az út, kifejezetten nehezen járható, technikás
terep, a GPS szerint az összes szint 1400 méter felfelé és értelemszerűen ugyanannyi lefelé.
Túra: Podlesok – Hernád áttörés – Fehér patak völgye – Sólyom völgy – Nagy rét – Kis rét – Glatz
út – Podlesok
Távolság: 24,5 km
Hasznos infó
- A Szlovák Paradicsomban mindig problémás, milyen nyelven hivatkozunk az egyes tájelemekre. Én
jobbára a magyart fogom használni – nem mindig – de a térképek miatt legyenek itt a szlovák
elnevezések is:
Fehér Víz: Biela Voda
Hernád áttörés: Prielom Hornádu
Fehér patak: Biely Potok
Sólyom völgy: Sokolia Dolina (nem keverendő össze a Nagy Sólyommal, mely Velky Sokol)
Nagy rét: Velká Polana
Kis rét: Malá Polana
Hétkor ébresztő. A tusoló, na meg a fűtés a vicces óráival... mondjuk úgy, hogy vicces: reggel 6.007.00, illetve 8.00-9.00 között nincs se melegvíz, se fűtés. (Ugyanez 12 órával később megismétlődik.)
Ezeket az időpontokat nagyon érdemes megjegyezni, ha nem akarsz úgy járni, mint én kedden,
amikor hideg vízben kellett reggel zuhanyoznom.
Masszív reggeli és fél kilenckor nekivágtunk. A Hernád áttörés bejáratához vezető utat elterelték, így
azon a sziklán kellett lemásznunk, melyet korábban vakmerő gyerekeink ostromoltak lelkesen. A
bejárat pont ott van, ahol a Fehér Víz belefolyik a Hernádba, illetve ahol a Hernád úgy döntött, hogy
nem kerülgeti ezt a böszme nagy hegyet, hanem inkább kanyont vág a mészkőbe. Lelke rajta,
mindenesetre a végeredmény egy igen izgalmas túraterep lett.
Már most szólok, hogy a természet szépségeit nem fogom túlzottan ecsetelni. Több óra nyers felvétel
keletkezett, ebből vágtam össze két, meglehetősen tömény videót, melyek elérhetősége az írás végén
található. Beszéljenek azok helyettem.
Induláskor mindenki megtette a tétjét: hány emberrel fogunk aznap találkozni? Nej egy emberre
tippelt, én ötre, Barna hétre. A magam részéről vastagon bekalkuláltam a létánfalvi malomnál lévő
kocsmát is, ahová azért csak benézünk.
Kevés? Ne bolondozz. Rendszeresen ilyentájt járunk erre és volt olyan nap, hogy senkivel sem
találkoztunk, pedig a frekventált részeket jártuk be. A fene sem érti: mint írtam, a szurdokvölgyekben
szinte mindegy, milyen idő van, nyáron ráadásul sok a bogár, nagy a meleg... mégis akkor járja a
völgyeket több ezer ember és állnak százasával sorban a létrák előtt. Ilyenkor, október végén meg
senki. De ennek mi csak örülünk.

Dongalétrák. Tálcák. Gyökerek. Láncok. Szóval semmi különös. Még Nej is úgy siklott át az
akadályokon, mintha gyerekkora óta ilyesmivel töltötte volna az idejét. Egyedül a vízkészletünk tűnt
neccesnek, nekem ugyanis beugrott, hogy amikor három évvel ezelőtt lenyomtam ugyanezt a túrát,
akkor két liter vizem volt, és gyakorlatilag szomjanhaltam az utolsó három órában. Most meg
összesen vittünk három emberre 2,5 liter vizet. De sebaj, majd Létánfalva.
Nos, a kocsma nem volt nyitva. Ezzel nem csak az emberszámláló versenyben csökkentek az esélyeim,
de sanszos volt, hogy a túra végére mindannyiunknak igencsak ropogni fog a szárazságtól a kitinváza.
Mindenesetre haladtunk. Fehér patak leágazás. Savanyú patak betorkolás. És igen, a pont, ahol
mindig elszorul egy kicsit az ember torka: a Sólyom völgy leágazása. Eddig ugyanis a napfényes és
alapvetően vidám völgyben sétáltunk a Fehér patak mellett, itt viszont nekivágtunk a komor, sötét
erdőnek. Egy kellemetlenül meredek ösvényen. Vízmosásban. Úgy, hogy szemből ezerrel jött a víz. És
közben tudtuk, hogy felfelé ez még meredekebb, még nehezebben járható lesz. Mint amikor Kovács
Krisztián nekivágott a sárkány barlangjához vezető útnak a Hahóöcsiben. Félóra mászás,
levegővételnek nevezett hörgés mellett – és máris a Fátyol vízesésnél voltunk. Törzsolvasók
nyugodtan lapozzanak: 76 méter magas kaszkád vízesés, két tízemeletes és egy négyemeletes ház
magassága, blabla. Az ösvény a vízesésben vezet, egy 76 méter magas létrarendszer segítségével. Úgy,
hogy rögtön a Szlovák Paradicsom legijesztőbb létrájával kezdünk. Finom.
Bevártam Nejt.
- Hány láncoskurvaaéletnél járunk, Kicsim?
- Semmi.
- Semmi?
- Semmi. Folyamatosan be vagyok tojva, nem merek káromkodni.
Hmm. Jó tudni.
Aztán feltekertünk.
- Emlékszel, amikor évekkel ezelőtt feljöttünk itt, azt mondtad, hogy soha többet. Akkor most mi van?
– kérdeztem a pihegő Nejt.
- Soha ne becsüld le az ember felejtési képességét.
A terep nem sok lehetőséget adott a pihenésre, rögtön jött egy újabb dongalétra-vaslétra kombináció,
nem is akármilyen, majd egy lélekgyilkos kaptató, kifelé a szurdokvölgyből. (A fene tudja, miért van
ez így, de mindegyik völgy hasonlóképpen végződik.) Barnával fent várakoztunk, amikor
meghallottam, hogy valaki intenzíven hallózik odalent. Túl sok esélye nem volt, hogy ne Nej legyen,
először lemondóan nézegettem a meredek utat, nem sok kedvem volt visszamenni, de a
visszahallózásra nem jött válasz, én pedig beijedtem, hogy tényleg van valami baj, szóval végül
visszamentem. Nos, annyi volt csak, hogy a Kedves egyedül érezte magát. Így kettesben felsétáltunk.
Végülis, azt ígértem neki valamikor, hogy jóban-rosszban.
Itt fent végre megebédeltünk, aztán séta lefelé. Három óra séta. Nagy csapda ez: legyőzted a sárkányt,
feljöttél. Gyakorlatilag kész a túra. Már csak le kell sétálni 1015 méterről 560 méterre, egy széles,
murvás, enyhén lejtő úton (Glatz út), három óra alatt. Ahogy Barna fogalmazott eleinte: ajándék ez az
út. Csakhogy pont ez az a szakasz, amikor a szervezet feladja. Azt mondja, bakker, én már jöttem egy
csomót, innentől egy lépést sem. Hiába pihentető maga az út, akkor sem. Ja, víz sincs? Hehe, de rossz
vicc.
Ez volt az, amikor örültem is, meg mérgelődtem is. Örültem, hogy még csak fáradt sem voltam, úgy
sétáltam lefelé. Örültem, mert emlékeztem, hogy amikor pár évvel ezelőtt megcsináltam ugyanezt a

túrát, gyakorlatilag a halálomon voltam ezen a szakaszon. Ennyit jelentett az, hogy idén rendberaktam
az erőnlétemet. Dühös meg azért voltam, hogy miért kellett ezzel ennyit várnom? Voltam egy csomó
észvesztő helyen – hogy csak a Yosemite parkot, vagy a Grand Canyont említsem – és ha már ott
meglett volna ez az erőnlétem, akkor sokkal nagyobb túrákat tudtam volna sokkal kisebb
leterheltséggel összehozni.
Aminek viszont megint örültem, az az volt, hogy láttam Nejt kinlódni. Nem, nem azért mert
alapvetően gonosz lelkem van, hanem azért, hogy egyáltalán meg tudja csinálni ezt a túrát. Ő már
több, mint egy éve tolja ezt az erőnlétjavító programot és most jutott el oda, ahol pár évvel ezelőtt én
voltam: már meg tudja csinálni, de a végére belehal. Csak így tovább, Kedves.
Most már nem hibáztuk el, okosan elsétáltunk a Nagy Mező mellett, aztán a Kis Mező mellett, utána a
csomóponti pihenőnél, majd darálás lefelé. Az utolsó pár kilométeren, amikor már Barna is azt
mondta, hogy ajándékból is megárt a sok, akkor már csak az tartotta bennünk a lelket, hogy étterem és
sör, sör meg megint sör. Meleg kajával.
Naná, hogy este hétkor már zárva volt minden odalent.
Beléptünk a recepcióra, hátha ott még lehet kapni valamit.
- Hello, can I buy some cold beers?
- No. We have only warm beers.
- Er. OK. Fine.
- Do you have accomodation?
- No. We arrived yesterday and nobody asked it.
- Ahem. Please pay your fees for your bungalow, for your car and etc.
Azaz ahelyett, hogy elgyötörten, fáradtan, vehettünk volna valami hideg sört, ránkpirítottak, hogy
este fél nyolckor fizessünk ki előre minden díjat: szállást, autót, adót. És még a sör is
szobahőmérsékletű volt. Barnát kellett elszalajtanom a pénztárcámért, mert ennyi pénz már nem volt
nálam. (Közben viszont láttunk Rumcájsz márkájú almalét a polcon.)
Ha hiszed, ha nem, a szálláson azzal kezdtem, hogy leküldtem fél liter ásványvizet (kábé 5 másodperc
alatt), és csak utána pattintottam fel a sörösdobozt. Én, a szikkadt teve.
Aztán kaja.
- Mit lehet enni? – érdeklődött meglehetősen izgatottan Barna.
- Hát, izé. Zsemlét keveset hoztunk. Ha holnapra számolunk fejenként hármat, meg szerda reggelre
egyet, akkor marad kettő. Viszont szalámi rengeteg van.
- És még?
- Zabfalatok. Rengeteg.
- Utálom. Milyen ízű?
- Kókusz.
- A kókuszt meg egyébként is. Minden formában. Az összes keksz ilyen?
- Az összes. Nem tudok hibázni.
- Sejtem. Mi van még?
- Bor. És pálinka. Sok.
Egyébként tényleg botrányos, mennyire elcsesztük a pakolást. Oké, hogy kapkodtunk, meg az indulás
is cifra volt, de zsemlét csak annyit hoztunk, amennyi a kirándulásokra kellett, pedig semmibe sem
került volna bepakolni néhány kenyeret. Ásványvizet is csak bedobtunk egy zsugorral, pedig ha
számolok, kijön, hogy kábé fejenként kellett volna ennyi. Hogy jobban cifrázzam, pénzt se vittünk
sokat, 100€ a szállás, váltottam még 50-et, csak elég lesz erre-arra, pedig ha gondolkodok, hogy három
délután is étteremben szeretnénk dőzsölni, akkor kiugrott volna, mennyire karcsú is a számolás.
Bankautomata legközelebb Poprádon vagy Iglóban, egyik sem a szomszéd. Végül úgy keveredtünk
egyenesbe, hogy kedden már csapvízzel szerelkeztünk fel (még élünk, szóval iható, szemben a

források vizével), aztán mivel hétfőn nem volt étterem, így keddre már maradt elég pénzünk, Barna
meg, ahogy néztem, kenyér nélkül tolta le a szalámikat. Pedig volt kókuszos zabfalat is.
Én ugyan győzködtem, hogy a boldogság kulcsa a lehetőségeink és az igényeink összehangolása, de
nem tűnt túlzottan boldognak.
És a legszebb az egészben, hogy így is telepakoltuk a kombi autót. Még poénkodtam is, hogy
emberek, mi ez, hiszen csak két napra megyünk.
Vissza a faházba. Ahogy megérkeztünk, egyből szét is fröccsentünk. Nej ledőlt az ágyra plafont
bámulni, Barna szomorú képpel tolta befelé a szalámirudat, én pedig kiültem egy üveg borral a
szabadba. Eszméletlen, mekkora szerencsénk volt az időjárással. Kellemes meleg, még este is. Egy
olyan helyen, mely október végén már rendszerint fagy. A tegnapi szél is elült, így végül este tízig
ücsörögtem kint, kortyolgattam a bort, pöfékeltem a szivaromat és hangjegyzeteltem a
mobiltelefonomra. (Nej meg is jegyezte másnap reggel, hogy ugyan kivel beszélgettem olyan sokáig
odakint telefonon. Amiben nem az a szokatlan, hogy félreértette a helyzetet, hanem az, hogy két órán
keresztül feküdt ágyban és nem aludt el perceken belül.)
Ja, még egy szálat hagytam elvarratlanul. A ‘hány emberrel találkozunk?’ vetélkedő
eredményhirdetését. Nem fogod elhinni, én is meglepődtem, de 6, azaz hat emberrel találkoztunk
útközben. Félelmetesen nagy szám, kiindulva a korábbi tapasztalatainkból. Ráadásul azok hétvégi
értékek voltak, ma meg szimpla hétköznap volt. Nej egyből kiesett a versenyből, Barna (7) és én (5)
köztem elméletileg holtverseny alakult ki, de a Sucha Bela kijáratánál felszedtünk egy kismacskát, és
ezzel a pár tizedes találkozással billent Barna felé a mérleg.

Túra: Podlesok – Sucha Bela – Kis Savanyú ér – Savanyú patak – Menedékkő fennsík – Podlesok
Távolság: 15,6 km
Hasznos infó
- Megint a nevek.
Száraz-Fehér patak: Sucha Bela
Kis Savanyú ér: Maly Kysel
Nagy Savanyú ér: Velky Kysel
Savanyú patak: Kysel
Menedékkő fennsík: Klastorisko
Ébredés megint reggel hétkor. Egy kicsit elhülyéskedtük a reggelt, a kávészivar elcsúszott, így a vécé
is, ebből következően már csak hideg víz maradt a csőben. (Pici átfolyós bojlert képzelj el, melyet
központilag kapcsolgatnak le-fel.) Szerencsére éjszakára elfelejtettük leszabályozni a fürdőszobai
fűtést, így szauna jellegű füllesztő meleg volt odabent, márpedig a hideg vizes zuhanyzásnál egyedül
az számít, hogy zuhanyzás után milyen meleg levegőbe lépsz ki, szóval nem volt gáz.
Ma azért sokkal lazábbak voltunk, belefért a kilenc órai indulás. (Felfelé 3 órát saccoltam, lefelé
szintúgy, plusz egy óra matyóhímzés a Kysel patakoknál, azaz legkésőbb négykor már itthon
vagyunk. És még az éttermek is nyitva vannak.)
Szóval, az ellenállhatatlan szlovák humor völgye, a Sucha Bela. Mert hogyan is nevezhetnék el a
legvizesebb, legelöntöttebb völgyet máshogy, mint Száraz-Béla völgy? (A Béla név egy plusz
humorforrás.) Mi mindig is tartózkodtunk ettől a szurdokvölgytől, valahogy sohasem jött össze, hogy
mindenkinek kipróbált, vízhatlan bakancsa legyen, de eddig valahogy mindig kifogtuk, hogy a völgy
éppen vízszűkében leledzett. Szerencsére most sem volt másképp, szóval meglehetősen

eseménymentesen araszoltunk felfelé. A terepről sokan elmondtak már sokmindent, ami nem is
csoda, hiszen a völgy a legfrekventáltabb túraútvonal a Szlovák Paradicsomban. Megjegyzem, nem
véletlenül. Szinte a kemping torkából indul, vadregényes és benne van minden, amit ebben a
természeti parkban szeretni lehet.
Pusztán csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy sokáig nem ez volt a Szlovák Paradicsom
legvadregényesebb útja, hanem a Savanyú patak völgye, de aztán az utóbbit 1976-ban egy
erdőtűz és egy durva eső járhatatlaná tették, azóta nincs kihívója Bélának.
Mentünk, lépegettünk. Még a sziklaablakos létrakombinációt is hibátlanul vettük, pedig Nej ettől
parázott a legjobban. (Nem a létrától, hanem a létráról való kilépéstől és a sziklaperemen araszolástól.)
A videófelvételen sokszor hangzik el utalás egy bizonyos téli túrára. Pedig próbáltam visszafogni a
számat, hiszen szeretem ugyan fényezni magamat, de azért szoktam érezni, mikor lesz ebből túl sok,
ennek ellenére több helyen is meglepődtem, milyen ügyesen oldottam meg anno a nehéz feladatokat.
Ilyenkor persze mindig kicsúszott a számon némi helyzetértékelés, miszerint ez most így nokedli,
bezzeg, amikor jég borította ezt, meg azt. Elnézést, ha zavar. Én tényleg meg voltam lepődve
magamon.
Láttunk egy érdekes kidőlt fát. Ott feküdt a szerencsétlen hosszában a szurdokban. Emellett tele volt
körbe-körbe egy érdekes, folytonos mintázattal. Az első tipp az volt, hogy biztos ez is valami
turistahagyomány izé, mint a kőbabák és a sziklák kitámasztása faágakkal, de nem, az nem lehetett,
hiszen ahhoz a minta felvitelekor forgatni kellett volna a fatörzset, az meg ehhez túl nagy volt.
- Nem tudom, de én arra tippelek, hogy ez valami szú lehet – vontam vállat.
- De hogyan tudott ilyen inka mintákat vésni a fára?
- Mit tudom én? Ez egy ilyen szú.
- Aha. Szóval ez az inkaszú?
A völgy végén a megszokott meredek kaptató és már a kedvenc kismacskánknál is voltunk. Nem is
tudom, hogy ajándék-e vagy átok, hogy az ember képes kalkulálni a jövővel és ismeri a halál
fogalmát. Egy kábé féléves macsekről van szó, akit vagy kiraktak itt, vagy idekeveredett. Tavasszal,
nyáron jól élt, hiszen a Sucha Bela kijárata egyben két másik túraútvonal közvetlen kijárata is, sőt, ha
egy kicsit tágabban nézzük, akkor még két-három útvonal érkezik úgy, hogy az itt lévő pihenőben
landolnak a túrázók. Ez jelentős forgalom és a macsek megélt az asztalról leeső kajákból. De jön a tél
és jelentősen ritkulni fog a forgalom. A magam részéről nem mernék sokba fogadni, hogy a macs ezzel
a stratégiával megéli a tavaszt. Mindenesetre vittünk neki bőven szalámit, az is jelenthet pár plusz
napot neki.
Itt kifogtunk egy tipikus csehszlovák turistát (bakancs, beletűrve a nadrág és hozzá az a tipikus
szűknyakú, ferdekockás szvetter), aki pont akkor vette le a bakancsát az asztalnál és vakargatta a
lábujjait, amikor ebédeltünk, de ha kajáról van szó, akkor egy Petrényit nehéz megzavarni. Nej meg
nem látta.
Aztán a már mondhatni szokványos szabálysértés. Aki a túraútvonalakat meghatározta, valószínűleg
gyenge lehetett gráfelméletből, mivel akkor tudta volna, hogy nonszensz dolog az, hogy egy pontba
behúz hat egyirányú utat és csak egy kétirányút, mely kétirányú egy hosszú, hót unalmas út, távol
minden érdekes célponttól. Többször is kipróbáltuk, a Kis Savanyú ér völgye simán járható az
engedélyezettel ellentétes irányból is (egy létra indokolja csak az egyirányúsítást, mely nagy
forgalomnál érthető lehet, de amikor az egész nemzeti parkban nincs más rajtunk kívül, figyelmen
kívül hagyható). Szóval a szándékolt fegyelemsértés adrenalinjától felturbózva haladtunk el a
behajtani tilos tábla mellett és sétáltunk le a teljesen jellegtelen ösvényen addig, amikor a Kis Savanyú
is elkezd kemény lenni. Ez már teljesen a bejáratánál van, ha fentről megyünk, akkor egy hosszú
dongalétrasor, majd az a bizonyos nem túl magas, mondhatni átlagos létra. Tényleg nem vészes, hét
évvel ezelőtt az apró kölykökkel is végigmentünk rajta, az már más kérdés, hogy most Barna pont itt

csúszott le egy dongalétráról és törte meg a sípcsontját, meg tört alá a bokája. A sípcsontja szerencsére
csak fájt, a bokája némileg csúnyábban nézett ki, aztán kapott egy vizes zoknit meg Nej kompressziós
harisnyáját (mire jó egy trombózisos beteg a családban), ezekkel már le tudott sétálni, két nappal
később pedig már semmi baja sem volt.
Sajnos nem voltam jelen, pedig azt megnéztem volna, hogy a kifejezetten durva terepen hogyan
veszi le Nej a harisnyát és hogyan veszi fel Barna.
Ja, hogy miért nem voltam jelen? Ekkor már kijöttünk a Kis Savanyú völgyből, Nej egyébként is
parázott a völgy folytatásától, a Savanyú patak völgyétől, Barna pedig már annak is örült, ha lépni
tudott. Azaz neki a legrövidebb úton haza kellett mennie, Nej pedig megkönnyebbülten vállalta, hogy
hazakíséri. Én pedig mentem tovább durvulni.
Egy kis topográfia. Van a Kis Savanyú ér, mely egy ponton összefolyik a Nagy Savanyú érrel.
Ebből az összefutásból alakul ki a Savanyú patak. (Mind a két érnek a völgye egy-egy
túraútvonal, azaz itt utak is összefolynak.) A továbbiakban megy tovább egy út a Savanyú patak
völgyében, illetve van egy kiszállás a Menedékkő fennsík felé. Nej és Barna ezen a kiszálláson
mentek tovább, a fennsíkról hazafelé véve az irányt. Én viszont menni akartam tovább a Savanyú
patak völgyében, és figyelembe véve a sebességüket, meg is tehettem ezt, úgy, hogy tudtam,
hamarosan utolérem őket.
És akkor essen pár szó erről a Savanyú patakról és a völgyéről. Képzeld el, hogy van egy
gyönyörű barátnőd, akit egyszer rajtakapsz, hogy leveszi a helyéről egy fejét és egy zombi van
alatta. Na, ez a patak valami hasonlóan viselkedik. A találkozási ponton békés, barátságos,
csordogál a lapulevelek között, semmi fakszni. Aztán húsz méterrel arrébb belezuhan egy akkora
szakadékba, hogy nem is látod az alját, majd ezt a trükköt rövid időn belül megcsinálja még
kétszer. És neked lehetőséged van végig menni mellette ezekben a zuhatagokban.
Ugye, így már izgalmasabb?
Ahogy már korábban is jeleztem, a patakot ma már sajnos nem lehet végig követni ezen az őrült útján.
Az a bizonyos erdőtűz és a makacs eső miatt a mészkősziklák olyan szinten lettek porózusak, hogy
nem tartanak meg semmilyen vasat. Ezeket ki is szedték. A talaj pedig annyira gyenge lett, hogy
bármikor fennáll a veszélye akár egy fa, akár egy sziklatömb lezuhanásának, így a Savanyú patak
völgye masszívan zárva van. Nagy kár érte. Még topológiailag is fontos szerepe volt: Csingó felől ezen
a völgyön keresztül lehetett elérni a park központját, úgy, hogy nem kellett megmászni hozzá a
fennsíkot. És ahogy már korábban is említettem, egyben borzasztóan romantikus hely is volt. Az
egymás után következő nagy vízesések, melyek mind be voltak vasalva, azaz a vízesések alatt lehetett
leereszkedni, követve a patakot, tették valamikor ezt a völgyet szebbé, élvezetesebbé, mint amilyen
ma a Sucha Bela. A katasztrófa után annyi maradt, hogy az Óriás vízesés feletti rész – ahová már nem
tudott feljönni a tűz (naná, azért óriás) – még járható, de csak egy rövid körtúra formájában, illetve
járhatóak a patak összefolyása előtti völgyek.
Így amikor Nej és Barna nekiálltak a harisnyával erotikázni, én felrohantam vagy száz méter szintet a
Savanyú völgy bejáratág, aztán lementem vagy 250 méter szintet az Óriás vízesésig, majd foggalkörömmel felszenvedtem 150 méter szintet a kiindulási pontig. A felszenvedést értsd veszettül
komolyan, szerintem az utóbbi tíz évben erre rajtam kívül nem járt ember. Egy helyen rádőlt egy
fenyő – a lombkoronájával együtt – az útra, emiatt nem lehetett látni, merre kell tovább menni, jelzés
pedig nagyon nem volt. Szinte véletlenül vettem észre sok tíz méterrel lejjebb egy dongalétrát és
másztam le, tökön-paszulyon keresztül, feltételezve, hogy nem véletlenül van az a létra ott. Aztán jött
egy igen-igen durva rész – létra helyett sziklafalon függőleges láncok, semmibe vezető hidak, létrák,
fel, illetve le – és hipp-hopp, már a békés patakösszefolyásnál voltam. Elképzelésem sincs, hogyan
csináltuk meg ezt az utat hét évvel ezelőtt a kölykökkel, de nagyon ügyesek lehettünk.

Mindenesetre a többiek ezt az erőfeszítést megúszták. Pedig ha a tegnapi sárkány a Fátyol vízesés
létrarendszere volt, akkor a mai sárkány mindenképpen a Savanyú völgy még járható része.
Kihagyták.
Aztán már csak a bicebóca csapatot kellett utolérnem, de ez viszonylag könnyen ment. Útközben
rögzítettem, hogy a Menedékkő vendégház – aka kocsma – is zárva volt, kész szerencse, hogy nem is
alapoztunk rá semmit. Lefelé már együtt mentünk, és meglepő módon még így is időben érkeztünk. A
kocsmába. Fokhagymalevesek, sörök, halusky-k érkeztek nagyon gyorsan az asztalunkra és végre
mindenki elégedetten nézett vissza a világra, különösen Barna.
Jócskán világosban, és jócskán késő-nyári melegben érkeztünk vissza a faházhoz, nem is vacakoltunk
sokat, kiültünk a szabadba, hoztam ki bort, na meg Barna fogkeféjét, aztán eldumálgattunk
sötétedésig.
Ja, ma is játszottunk ‘hány emberrel találkozunk’ játékot. Barna mondott 4-et, én 7-et, Nej 10-et. Majd
miután kiderült, hogy a Menedékkő vendégház nem üzemel, Nej ki is esett. A Sucha Bela kijáratánál
gusztustalankodó szlovák fasziról már írtam, és akár hiszed, akár nem, a Kysel-ek összefolyásánál,
mely egyáltalán nem egy felkapott hely, találkoztunk még öt turistával. Azaz a végeredmény megint
hat, mellyel egyértelműen nyertem.
Még egy bizarr esti program: nem tudom, hogyan csinálják, de a meleg faházban eszméletlen
mennyiségű légy kelt életre. Este bementem és a lámpánál csak csapkodtam, csapkodtam a legyeket
egy törölközővel. Aztán egész este ropogott a talpunk alatt a rengeteg döglött légy.
A fűtést immár sikerült optimálisan belőni, így nagyon kellemes és főleg nagyon hosszú éjszakánk
volt.

Tulajdonképpen semmi izgalmas. Megettük a fejenként egy maradék zsemlét, hozzá a kókuszos
zabfalatokat, csapvíz, kávé, pakolás, indulás. Tornalján még beléptünk a Teszkóba – porter minőségű
barna Fácán, Deli csoki, Kofola, taurint is tartalmazó energiaitalok – majd irány a szülői ház. Kedves
apám éppen most 75 éves, már csak ezért is benéztünk – éljen még sokáig erőben, egészségben – nem
mintha persze enélkül nem mentünk volna be. Kaptunk egy jófajta egri lecsós töltöttkáposztát,
süteménnyel, Barna lelkivilága is teljesen kiegyenesedett.
Itthon a szokásos kínlódás, hét felvétel lett rossz, vacakolhattam a javítgatásokkal, aztán másnap
eltalált a céges úthenger, azt meg felborítottta a laptopommal kapcsolatos kinlódás, de ezek már nem
tartoznak a témához.

Akkor jöjjön először a túrán készült összeállítás. Tudom, a videók hosszúak lettek, pedig vágtam, mint
Ollókezű Edward. A hosszuk ellenére mégis erősen javaslom a megtekintésüket. Ez a mostani már a
sokadik írásom a Szlovák Paradicsomról, de a magam részéről biztos vagyok benne, hogy aki még
nem járt arra, el sem tudja képzelni, miről irkáltam, miről irkálok. Nos, itt a lehetőség: nézdd meg, és
gyönyörködjél benne, hogy Magyarországhoz ilyen közel micsoda természeti szépségek találhatóak.
(Javaslom a teljes képernyős megtekintést, a felvétel nagyon részletgazdag, kis ablakban nemigen jön
át a vadregény.)
Sólyom völgy: http://youtu.be/GGFVWOF7Oaw
Sucha Bela: http://youtu.be/qbQWsg-WbJU

Szokásos. Indulás előtt halaszthatatlan, sürgős meló, pont annyi, hogy az utazás előtti három nap úgy
lehessen csak megcsinálni, hogy másra már nem jut idő. (Értsd utazásszervezésre, alvásra és egyéb
dőreségekre.) Aztán a végén még beesett néhány plusz munka. Halaszthatatlanok, naná. A netbookot
speciel újra kellett volna telepítenem, de nem volt rá érkezésem. Még bekapcsolni sem. Meg is
bosszulta magát: bekapcsolás után elérhetetlen lett, mert egyszerre akart a Windows Update letölteni
valami 30 csomagot, plusz a Java Update telepíteni egy újabb verziót. Átharcoltam magam rajta,
letiltottam a Windows Update-t, a Java-t hagytam. Utána jött a legbizarabb lépés: elindítottam a
Chrome-ot, amely egyből be akart tölteni egy reklámoldalt, de belefagyott. Ja, mi volt a reklámoldal?
Az AdBlocker hirdetése. Enyhén ironikus. Restart. Megint tetű lassú. Mi lehet ez? Hoppá, a Dropbox.
Az viszont kell, mert ott vannak az utazással kapcsolatos anyagok is. Száz szónak is egy a vége, a
repülőgép 17.00-kor indult, mi 15.00-kor szerettünk volna a lakásból, én 14.45-kor még térdemen a
netbookkal imádkoztam, hogy engedje már kikapcsolni az oprencer.
Persze megint térképmizéria. A Garmin cucc egy korábbi generáció, ez még nem fogad el SD kártyát.
A beépített RAM viszont csak 2 GB. Az Európa térkép meg 3. Ebbe már belefutottunk az isztambuli út
előtt is, akkor az utolsó pillanatban torrenteztem le egy 1,8 GB-s Kelet-Európa térképet. Most vasárnap
este jutott eszembe a probléma, nosza, torrent, erre sehol Spanyolország, sehol Nyugat-Európa. Végül
az utóbbit megtaláltam egy eldugott site-on. 1 torrent file. 1 seeder. A gépe inaktív. Kedd reggelre jött
le a fájl, akkor kezdhettem csak el Google Earth-ben megrajzolni a túraútvonalakat, lementeni,
átkonvertálni, feltölteni. A harmadik kezemmel meg a netbookot piszkáltam közben.
Aztán a pénz. Habár jól felszökött az euró, de most az egyszer nem idegeskedtem miatta. Pénteken
járt le egy hosszabb euró alapú lekötésünk, gondoltam, majd veszek ki pénzt onnan. Naná, hogy ez is
vasárnap jutott eszembe, webbank, lekötés feltörése (mert a bank szó nélkül lekötötte újra), a pénz
meg is jelent hétfő délután a számlán, így még éppen be tudtam zörgetni érte a bankfiókba a keddi
indulás előtt.
Programok. Szerda délután bringázást terveztünk. Időjárás. Pont aznap fog esni. Átvariáltam az
egészet, hogy a bringázás péntekre essen. Egy nappal később újra időjárás. Ekkor már szerdára és
péntekre mondtak esőt. Újabb variálás. Bringázás átkerült csütörtökre. Kitalálod? Egy nappal később
már mindhárom napra esőt mondtak. Ekkor szólt Nej, hogy most már hagyjam abba, mert ha még
egyszer áttervezem, akkor az összes napunkon esni fog.
Én meg nem hittem a szememnek. Barcelonában egy évben jó, ha öt napot esik az eső. Ebből mi
kifognánk hármat egy négynapos kiránduláson? Végül hagytam a francba, mindenkivel rakattam be
esőkabátot, oszt jól van.
Nem is tudom, hogyan érezném magam, ha egyszer minden szervezési feladatra kényelmesen lenne
időm egy utazás előtt. Lehet, soha nem is fogom megtudni.
Wizz táska a vállra. Morva nehéz. Töltők, akkumulátorok. Ahány készülék, annyi fajta. Gyehenna.
Repülőgépen merevhisztiző kisgyerek régi ismerősként üdvözölve. Előttünk is, mögöttünk is.
A vasútállomáson az első IQ teszt, sikeresen abszolválva. T10 jegy vásárlása. Automatából.
Bankkártyával. Spanyolul. A múltkor voltak itt segéderők, akik végignyomkodták a gombsort, de

éjszaka már senki. Eljutottam valameddig, de nem volt next gomb. Megnyomtam a zöldet, erre az
elejére tett vissza. Újból végignyomkodtam, majd a várakozáskor bedugtam a kártyámat. Semmi.
Ekkor vettem észre, hogy egy másik, kicsi kijelzőn megjelent valami szöveg. Lehet, hogy a pin
kódomat kéri? A szoftveres billentyűzet mellett volt egy hardveres is, beütöttem a kódot, erre kiírt
valami olyasmit, hogy aceptado. Aztán pittyegett a telefonom, majd jöttek a jegyek. Az osztrák katona
mindig győz.
A leszállást persze a nagy beszélgetésben elnéztük, de ismerjük már annyira a várost, hogy
korrigáltunk.
Szállás. Nem messze a Ramblától, a Reial tér mögött.
A legrosszabb rémálmom. Ott vagy egy idegen városban, meg is van a lakás, de nem tudsz bejutni.
Szerencsére felírtad otthon a szállásadó számait, hívod az elsőt. Nem veszi fel, csevegés a kedves,
spanyol nyelvű üzenetrögzítővel. Második szám. Hasonlóan kedves spanyol női hang közli, hogy
ilyen szám nincs. Gurrá. Este kilenckor egy idegen nagyvárosban. Úgy, hogy előtte emailben
tisztáztam, mikor érkezünk, visszaigazolták, és tényleg akkor érkeztünk. Makacs hívogatás, aztán
egyszer végre ember válaszolt. Kihajolt a balkonról, mutatva, hogy melyik lépcsőházban van az
apartman. Átvettünk mindent, megkérdeztük, hogy szombaton itt hagyhatjuk-e a cuccot, az arab
kinézetű hapi lelkesen bólogatott, majd megadott egy telefonszámot, amin keresztül elérhetjük, ha a
cuccunkért jövünk. Ugyanaz volt, amelyikre azt mondta a géphang, hogy nem létezik.
Elpakolásztunk. A család vérmesen borhiányos (‘borhatnékom van’ – mondta a gyermek), a bolt
viszont már zárva. (Másnap derült ki, hogy barkácsboltot néztünk élelmiszerboltnak.) Aztán találtunk
egy arab üzletet, bor, chips. Két üveg bor, öt zacskó chips, bőven elég lesz. Nem volt elég. Reggelire
már nem maradt semmi. Viszont dumáltunk egy jót.
De azért nem csak ennyi volt, éjjel még le is sétáltunk a tengerig. Kellemes enyhe idő, szél semmi, az
isten is szivarozós sétának teremtette. Rambla, Kolumbusz szobor, kikötő, lágy selymes éjszaka.
Hajnal kettő körül fejeztük be a beszélgetést, még kiálltam a balkonra egy kis friss levegőre. Olyan
dohányfüstösre. Nézegettem. Volt élet, de ez nem is csoda. Majdnem a város szíve, de már kicsi, szűk
utca a gótikus negyedben. Közbiztonság. Habár itt minden ellene szól – tekergő, nehezen belátható
szűk utcák – mégis kiváló. Aztán a következő félórában láttam elaraszolni két urban policy és egy
policy felíratú autót. Nem csináltak sokat, csak jelen voltak. Ennyi elég is.
Utolsó mozdulatokkal – ha már otthon nem volt rá idő – mindent rádugtam a töltőjére. Magamat is.

Még felébredés előtt némi magyarázat. Az írások eredeti címe valami olyasmi akart lenni, hogy
‘Családegyesítés Barcelonában’. A hosszú sztori röviden annyi, hogy lányom tavaly júniusban, a
vizsgaidőszak végén kiment dolgozni a Kanári-szigetekre egy szállodába. Eredetileg egy évig maradt
volna. Decemberben megbeszéltük, hogy jó lenne találkoznunk valahol, majd úgy döntöttünk, hogy
félúton Barcelona pont megfelel. Megvettem a jegyeket február végére. Csakhogy a leányzó
karácsonykor összerúgta a port odakint a vezetőséggel, januárban hazajött. Nekünk viszont már
megvolt a repülőjegyünk, nyilván nem dobtuk ki. Viszont arra a gépre már minden jegy elfogyott,
szerencsére egy közeli Ryanair járatra még volt emberi áron, így az lett a vége, hogy mi kedd estére
értünk ki, a csajszi meg szerda délelőttre. És egyesült a család. Igaz, hogy előtte egy hónappal már
egyben volt, de azért nagyon lelkesen üdvözöltük egymást a Ramblán.
És akkor ébresztő. Nyolckor keltünk, kilenckor indultunk el Nejjel felszedni Dórát. Barna a
továbbalvást választotta. Boltok felderítése. Amiről azt hittük, hogy közeli élelmiszerbolt, arról ekkor

derült ki, hogy barkácsbolt. Végül az maradt, hogy van két élelmiszerbolt (arab), de csak csomagolt
cuccokat tartottak. Találtunk egy még távolabbit, mely éjfélig volt nyitva, ez sem tűnt túl jónak,
ellenben masszívan drágább volt az araboknál. Végül maradt a központi piac. (A József nevű. Csak
úgy mondom.)
Na, itt minden volt, igaz, rohadt drágán. Első körben felvásároltuk a készlet felét, aztán megjött Dóra
és visszamentünk a maradék készletért, végül haza reggelizni. A reggeli délig tartott. Tapasz tapasz
hátán.
Tapas: bagett felkarikázva, mindenféle vackokkal katonák gyártása.
Ezen közben elfilozofáltam. Alapvetően élményekért, kalandokért jöttünk. Korán kelés, gyors reggeli,
egész nap terepen. Így is lett eltervezve.
Aztán – nemcsak most, hanem gyakorlatilag szinte mindenhol, ahol négyen voltunk – bekezdtünk egy
igazi, lazulós reggelivel. Valaki felkelt (én), elment, felvásárolta a fél piacot, aztán kényelmesen
nekiálltunk: bagett, vaj, sajtok, sonkák, olívabogyó, paradicsom, bor, édesség, kávé. És már dél is van.
Igaz, jól éreztük magunkat, mindenki vidám volt, viccelődtünk. Egyedül én tudtam, hogy az eredeti
program szerint már túl kellene lennünk toronyán-boronyán. Alapvetően persze ez nem baj, hiszen az
a lényeg, hogy jól érezzük magunkat.
A történetben az a legfurább, hogy a jó hangulatú közös reggelihez kell az a program, melyet utána
ignorálunk. Ugyanis ez a program ülteti le egyidőben egy helyre az embereket. Hiszen elvileg otthon
is tudnánk így reggelizni hétvégenként, csak hát Nejjel mi korán kelünk, a kölykök meg inkább
délben, esély sincs jókedvű, közös reggelizésre. Ehhez el kell jönni kétezer kilométerre, tudomásul
venni, hogy a feszes program miatt mindenkinek korán kell kelnie... aztán egy gargantuai reggelivel
jókedvűen túllépünk az első programon.
Szerencsére az éppen aktuális terv szerint a szerda elég laza, így nem vesztettünk sokat. Az időjárás is
megszondolodott, már csak egy napra igért sok esőt. Mára. (Meg hagyott 20% esélyt péntekre.
Amikorra végül a bringát tettem.)
A reggelihez való borokat a másik arab boltban vettük meg. Mind a kettő ihatatlan volt: az egyik
dugós, a másik romlott. Mindkettő 4 eurós. Ledőlt egy legenda. Eddig úgy voltam, hogy
Franciaországban, Spanyolországban bátran lehet négy eurós bort venni, azok már garantáltan
finomak. Persze a borok valószínűleg azok is lettek volna, de nagyon nem mindegy, hogyan tárolják.
Szerencsére találtunk a közelben egy borboltot, innentől már mindent ott vásároltunk. Nem is volt baj
egyikkel sem.
Reggeli/ebéd utáni szivar a balkonon. Egy nő haladt el a szűk utcán, menet közben folyamatosan
harcolt, veszekedett egy elképzelt lénnyel. Fura volt nézni: az indulata, a mozdulatai akár adekvátak
is lehettek volna egy bizonyos élethelyzetben... csak éppen ott, akkor nem olyan volt a helyzet. Ennyin
múlik, hogy valaki normális vagy futóbolond.
A séta adatai:
Távolság: 11,34 kilométer.
Az első úticél a szivarbolt volt. Nem, nem a prioritás miatt, hanem úgy esett útba. (Igen, én rajzoltam
az útvonalat. És?) Bármennyire is kapkodós volt a tervezés, arra azért szakítottam időt, hogy
rákerestem, hol vannak Barcelonában jó szivarboltok. (Jaj, ne gyere már állandóan ezekkel a
prioritásokkal.) A legtöbbet dicsért üzlet itt is volt a közelben, nem messze a Ramblán, némileg a
Catalunya tér fölött. Azt írták, hogy Barcelona szivarbarát város, a bolt pedig jó. Én meg tudtam, hogy
Európába két helyről szállítanak garantáltan valódi kubai szivart, Spanyolországból és Svájcból, de az
utóbbi nem EU. Szóval nagyok voltak az elvárásaim.

Ehhez képest durván pofára estem. A bolt kicsi volt és tömve. Az eladó nem beszélt angolul, árak
pedig egyáltalán nem voltak kiírva. Nem is mertem sokat vásárolni, talán ha a felét annak, amit
elterveztem. A pacák ugyan mondta az árat spanyolul, de én meg nagyon naív tudok lenni időnként,
nem írattam le vele (tömeg volt, így is emberek feje felett kommunikáltunk), így csak odaadtam neki a
bankkártyát, az a briganti meg simán levont 60 eurót. Mondanom sem kell, max negyvenet terveztem
költeni. Kétszer annyi szivarra.
Nem voltam boldog.
A Catalunya térről átsétáltunk az Espanyol térre, elindultunk a lépcsőn a múzeum felé, aztán egy éles
jobbkanyar, majd Poble Espanyol. Kicsit szégyenlem magam, harmadjára vagyok már a városban, de
ha utazás előtt nem szólnak az ismerőseim, akkor nem is tudtam volna, hogy ez a nevezetesség
létezik. Pedig nem rossz hely. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Mont Juic oldalában egy egész nagy
területet beépítettek különböző spanyol területekre jellemző épületekkel. Igen, egyfajta skanzen, csak
amíg ez nálunk nádfedeles parasztházakat jelent, itt az egész egy sűrűn zsúfolt város, szűk utcákkal.
A belépő helyi szinten nem drága (10€ körül), adnak egy térképet, hogy mely épületek mely
területeket szimbolizálnak, aztán lehet bolyongani. Az épületekben kávézók, boltok, éttermek vannak,
de olyan lehetőséget, mint egy skanzenben (azaz hogy bemész, bejárod a szobákat, a belső berendezés
pedig a tájjelleget mutatja) nem találtunk. Lehet, hogy van, nem tudom. Nem erőszakoskodtunk. Így
is elment a mászkálással a délután nagy része.
Hazafelé úgy voltunk, hogy csak úgy, az orrunk után, tökön-paszulyon keresztül átvágunk a Ciutat
Vella városrészen, aztán persze kliencven fokkal eltájoltuk magunkat, de nem baj, mert így olyan
részeit is láttuk a városnak, melyeket eleve nem terveztünk, a Mont Juic meg úgyis megfogott, mielőtt
a tengerbe estünk volna. Ráadásul pont abban a kis utcában kötöttünk ki, ahol a bringakölcsönző volt,
így legalább már előre meg tudtuk nézni, hogy szimpatikus-e. Átment a vizsgán.
Terv szerint vacsora, majd esti csavargás lett volna a gótikus negyed szűk utcáiban. Hah. A délig tartó
reggelinél már csak a vacsora volt durvább. Kaja volt otthon, vettünk még vagy nyolc zacskó
rágcsálnivalót (az arabnál 1 euró körül volt valami fűszeres kétszersült) meg hat üveg bort. A
maradék napokra. Nos, szépen apránként megettünk mindent, a borból meg elfogyott öt üveg.
Közben pedig leszállt az éjszaka.
Megint lehetne persze morogni, hogy nem ezért jöttünk... de igazából nem bántam. Nem is tudom,
mikor beszélgettünk már így együtt órákig. Ráadásul jó hangulatban, egy csomót ökörködve. Előtte
kajáltunk rendesen – talán túl rendesen is – a bor így senkit sem ütött meg, csak a hangulatot javította.
- Hát, én azért nem szoktam ennyit inni – jegyezte meg Nej éjfél körül.
- Én igen – kamingoutolt Barna.
Nejnek egy pillanatra felakadt a szemöldöke.
- Mit vársz? – vontam vállat – Másodéves egyetemista. Mi legalább tudjuk mit csinál. Ennyivel előrébb
vagyunk a szüleinknél.
- Hamarosan például Pörgés lesz – folytatta Barna – Amit eddig meséltetek, az olyasmi, mint amilyen
nektek lehetett Csehbánya.
- Na! – akadt fel az én szemöldököm is – Azért az ilyen nagy szavakkal bánjunk óvatosan!
Aztán megbeszéltük a részleteket és tényleg.
Végül takarodó, én még leültem jegyzetelgetni, majd a szokásos elalvás előtti szivar a balkonon.
Holnap korai ébresztő, nem akarok fennragadni sötétben a hegyen.

Korai ébresztő. Indulás félórás késéssel. Nem rossz, nem rossz. Különösen az előző este fényében.
(Akarom mondani, fény: szűk utca, első emelet. Na, ide a nap soha az életben nem süt be.)
Durván stresszes reggel. Saját hülyeséggel kezdve. Tervezéskor legalább negyvenszer láttam, hogy az
R5 az Espanyol térről indul, a weblapot kinyomtattam, a biztonság kedvéért ráraktam a telefonomra
is, mindkét helyen még negyvenszer elolvastam – mégis az ragadt be, hogy Catalunya tér. Na, ott
aztán kereshettük a vonatot.
Külön szép, hogy minden weblap azt írta, hogy nem egyszerű megtalálni. Hát, tényleg nem volt
az, különösen ha a Catalunya téren keressük az Espanyol helyett.
Aztán Barna kilőtte egy táblán, hogy jé. Ekkor átmetróztunk, és innentől már nem a saját hülyeségem
dominált, hanem a helyieké. Tényleg nagyon nehéz volt megtalálni a peront, a katalánok mintha
külön sportot csináltak volna abból, hogy minden csomópontnál máshogyan jelölik. De meglett.
Jegyvásárlás. Automaták voltak ugyan, de... a feladat nem egyszerű. Montserrat felé HÉV jár, Manresa
végállomással. Konkrétan az R5 jelű és ez fontos, mert ugyanarról a sínről másfelé is mennek vonatok.
Magára a hegyre kétféleképpen lehet feljutni: lanovkával vagy fogaskerekűvel. Ezek nem ugyanarról
az állomásról indulnak, tehát már a jegyvásárláskor el kell döntened, mivel mész majd fel. Létezik
kombinált jegy (érdemes ezt venni, mert olcsóbb), ekkor egyben veszed meg a jegyet végig a
kolostorig. Azaz vagy veszel egy vonatjegyet az Aeri állomásig, melyhez kombinációban veszel egy
jegyet a lanovkára, vagy veszel egy vonatjegyet a Cremallera állomásig és egy jegyet a fogaskerekűre.
A kettő nem csereszabatos, azaz az egyik kombináció nem érvényes a másikra. Az egyszerűség
kedvéért mind a két jegy ugyanúgy néz ki, ugyanaz van ráírva, tehát ránézésre nem tudod, melyiket
vetted. Na, ebből létezik retúr is. Ha még nem lenne elég bonyolult, akkor folytatom. Magától a hegy
középmagasságában található monostortól még megy fel két sikló, két idegenforgalmi
látványossághoz. Ezeket _szintén be lehet vonni_ a kombinált jegybe, mely így összességében még
olcsóbb, ellenben végképp átláthatatlan lesz. Az automata pedig a szokásos: spanyol/katalán nyelvű,
nagy monitor érintőképernyővel, plusz kis kijelző hardveres nyomógombokkal. A kiválasztható
menükben pedig kilométeres szövegek vannak, de konkrét megnevezések, melyekből be lehetne
azonosítani, mire vonatkoznak, azok nincsenek. Hogy teljesen átérezd, a vonat óránként megy, mi
pedig ezzel a reggeli bénázással elértük, hogy csak tíz percünk maradt a jegyvásárlásra. Ilyen
körülmények mellett.
Az automatánál álltak ugyan segítők, de miután a lányom konyhaspanyollal elmagyarázta, mit
akarunk, elküldtek az információhoz. Ott elmondtuk, mit szeretnénk, majd néhány mulatságos
félreértés után visszaküldtek az automatához. Hogy ott lehet jegyet venni, nem a pultnál. Nekem
ekkor kezdett el rángatózni a szemem. Megragadtam az előző csajszit – aki korábban elhajtott a
pulthoz – és meglehetősen ingerülten, a látványosan hülye emberek számára tartogatott lassú
beszéddel elmondtam neki angolul, mit akarok. Miközben a szemem őrült fényben lángolt. Végig is
nyomkodta az automatát, sikerült a kártyával fizetés is, igaz, megpróbált ránksózni egy siklóval
kombinált drágább jegyet, de szerencsére résen voltam: emlékeztem, hogy a 19 eurós jegy a jó.
(Mondjuk mostanra már 20 lett.) Végül kezünkben volt a négy kartonlap. A peronmenedzser még
szívózott ugyan, de őt már a lányom le tudta kezelni spanyolul. Még maradt pár percünk a
vonatindulásig, szóval tkp. minden sikerült... de nekem az összes szál hajam az összes létező irányba
állt az idegességtől.
Aztán beállt a vonat, leültünk... és indulás előtt beesett negyvenötezer ember, mindnek badge lógott a
nyakában. A szerelvényt egyszerűen képtelenség volt jobban telezsúfolni. Próbáltam lepuskázni, mi
lehet ez, aztán meglett a megfejtés: Mobile World Congress, a Fira Gran Via meg pont ezen a vonalon
van. Szerencsére nem túl messze, így hamarosan kiürült a vonat. Egy órát utaztunk, sajnos a szokásos
külvárosi környezetben: zajcsökkentő falak, gyárak, logisztikai telepek. Beton és vas mindenfelé. Nem
egy szép út, és a katalán tájból sem lehet sokat látni. (Vagy ha ilyen, akkor nem érdemes.)
Montserrat hegye egy üde színfolt a nagy nihil közepén.

Mi a lanovkás változat mellett döntöttünk. Negyedóránként jár, sittysutty fent is voltunk a 700
méteren található kolostornál.
Az eddigi írásokból tudható, hogy szeretek mindent alaposan eltervezni. Ebből itt nem sok látszódott,
és nem csak az időhiány miatt. Egyszerűen a Montserrat Nemzeti Parkról alig van infó a neten.
Konkrét túraútvonalat találtam az Everytrail oldalon, de csak reménykedni lehetett, hogy van valami
kitáblázott ösvény. Mert térkép, az nem volt.
Nos, így utólag már okosabb vagyok. A hegyen több túraútvonal is található, ezek be vannak
számozva. A legmagasabb csúcshoz (St Jeroni, 1260 méter) vezető útvonal az 1-es. Az Everytrail
linken lévő is ezen indul el, majd visszafelé átvált a 3-asra (St. Joan) illetve a 3a-ra (St. Magdalena) és
úgy tér meg a monostorhoz. Mondanom sem kell, ezt így valójában nem lehet bejárni, az 1-es ugyanis
egyirányú és pont abban az irányban nem járható, ahogy a linken mutatják. Hivatalosan az 1-est csak
úgy lehet bejárni, ha az ember siklóval megy fel a St Joan megállóig (nem azonos a kápolnával), vagy
felcaplat a 3-as úton ugyaneddig és útvonalat vált. Osztottunk, szoroztunk, nézegettük a
magasságokat, távolságokat és úgy döntöttünk, hogy ezt a kombinált utat nem vállaljuk be. Így lett
helyette a 3a útvonal a St Magdalena kolostor helyéig. Ez is 1180 méter körül van, alig kisebb a
legmagasabb csúcsnál. Tudom, megalkuvás, hiszen mindig csak a legmagasabb csúcs lehet az
elfogadható, de most ez volt a reális. (Jelzem, erre is csak én mentem fel végül, a többiek sorra
lemorzsolódtak az egyes alaptáborokban.)
A túra adatai:
Távolság: 8,5 kilométer.
Szint: 520 méter.
Laza sétával (baxa) indult az út, aztán folyamatosan durvult. Egy kilátó. St Miguel kápolna. Végül
ráfordultunk a fennsíkra és a látványtól leültünk. (Majdnem azt írtam, hogy megremegett a lábunk, de
az akkor már a fáradtságtól remegett.)
Itt láttuk meg ugyanis az ujjszerűen égnek meredő sziklákat. És itt fogtuk fel, hogy az egyik kupac
legmagasabb sziklájának a teteje a St Jeroni, a másik kupac legmagasabb sziklájának a teteje pedig a St
Magdalena. Azaz ezekre a sziklákra valahogy fel kell mászni. Előtte még útbaejtettük a sikló felső
állomását, ahol egy négyfős társaság lelkesen ommozott egy kisebb szikla tetején. Máshol furcsa lett
volna, de itt, ahol minden szikla tetején állt egy-egy remetéről elnevezett kápolnarom, fel sem tűnt.
A hangulat is érdekes volt: engem hol a Grand Canyonra, hol a Yosemite parkra emlékeztetett, bár
azokon a helyeken jóval kevesebb volt a kereszt és a templom.
Aztán elágazáshoz értünk. Fura elágazás volt, mert mint kiderült, a kitáblázott út csak egy nagyobb ív
levágása volt. Azt írtam volna, hogy ‘kitáblázott út’? Nos, meredek sziklaoldalban egy porló
lépcsőszerűség, kapaszkodó nélkül.
Nej az egyik oldalsó elágazásnál le is billentette a szárnyát és levált a csapattól. (Előtte elmentem
megnézni, hová vezet az oldalág és látszott, hogy a St Onofre kápolnáig, ahonnan az út visszatekereg
az előző leágazásunkig.)
Az ifjúsággal mentünk tovább. Ez már nem volt sétaút, ágakba, gyökerekbe kapaszkodtunk, ahol
valami növényzet meg tudta vetni a lábát a meredek hasadékokban. Aztán egyszer csak egy
hangulatos ligetben találtuk magunkat. Itt állt valamikor a St Magdaléna kápolna és egyben
apácazárda is. Ettől azért elpirultunk egy cseppet: a középkorban ide apácák sétálgattak fel-le a
kolostorból... mi meg azt hittük, mekkora májerek vagyunk. A fiatalok leültek, én meg elindultam
fényképezgetni.
Elméletileg innen már nem vezetett tovább út, de ahogy kerestem a jó pozíciókat, belebotlottam egy
öregúrba, aki valahonnan _fentről_ jött lefelé és azt magyarázta, hogy milyen erős a szél a szikla
tetején. Gondoltam, megnézem, milyen az út. Durva volt, és amikor kiderült, hogy tényleg járható

tovább, akkor már hallótávolságon kívül kerültem a kölyköktől, visszamászni meg már nem volt
kedvem. Így jutottam fel végül egyedül a szikla tetejére. És nyeltem nagyokat. Nem csak a szél miatt.
Maga a Montserrat egy eszméletlen bizarr hangulatú hegy, a váratlan szikláival (mint nagyorrú
trollok), a sziklákra feltekerődő váratlan útjaival... a csúcsról pedig mindent, de tényleg mindent be
lehetett látni: az összes csúcsot, az összes túraútvonalat, a monostort, az odáig vezető autóutat, fél
Katalóniát, Barcelonából a Tibidabót, de még a tengert is. Ahogy mondani szokás, gyökérélmény.
Lefelé már lazán toltuk. Nejt felszedtük a St Joan / St Onofre kápolnáknál, a monostornál
automatákból kajáltunk valamit (sörből csak alkoholmentes volt, pedig hogy felcsillant a szemem),
még megnéztük a templomot a Fekete Madonnával, aztán lelibegtünk, vonat haza.
A Ramblán ismét útbaejtettük a piacot, szerencséjük volt, tegnapelőtt óta feltöltötték a készletet, így
ismét felvásároltuk a jelentős részét. Dóra végre megmutatta Nejnek, melyek azok a garnélák,
amelyek mindenféle varázslás nélkül fogyaszthatók, így vettünk is egy kóstolót. Negyven dekát.
Amíg vásároltak, addig én kameráztam a rákokat, homárokat. Éltek még, de nem nagyon akartak
mozogni, így a szabad kezemmel jeget kapartam és azzal dobáltam őket. Erre rámszólt az eladó, hogy
nem játszunk az étellel. Hah. Mit tud ez a nő a filmművészetről?
A biztonság kedvéért a péknél vettünk helyi specialitásokat is: tortilla espanyolt (tortaformára sütött
krumplis-hagymás rántotta), panzerottót (valami csirkés-currys buci), Barna pizzát és Duff sört (a la
Homer) meg valami mittudoménmit (mintha két pizzát szembefordítottunk volna, de a tésztában volt
krumpli is). Aztán a szokásos: sonka, kolbász, sajt, bagett, olajbogyó (rengeteg olajbogyó), a csajoknak
garnéla, na meg bor és dumák. Komolyan mondom, az utóbbi évtizedben nem beszélgettem ilyen
jóízűeket a gyerekeimmel, mint itt esténként. Már csak ezért is megérte eljönni ide. Mondjuk az
eredeti cél a családegyesítés volt és bizonyos értelemben most is az van: családerősítés, csapatépítés.
Csak aludni is kellene időnként valamit. Hja, az egyensúly a pihenés és az élménygyűjtés között.
Kicsit furcsa, hogy mennyi a szemét éjjel az utcákban. Ez nem véletlen. Akkor rakják ki a népek a
kukászacskókat, éjszaka pedig jön a mini kukásautó és reggelre szép tiszták az utcák. Kipróbáltuk: a
garnélamaradványos zacsit levittem, ledobtam a bejárati ajtó mellé, reggelre már nem volt ott.
Aztán a harcosok elpilledtek, én pedig magamra maradtam a netbookommal. Kedvem ugyan
konkrétan nulla volt, de tudtam, hogy ha ott, helyben nem írok le mindent, később már csak
töredékek maradnak, az írás pedig olyan lesz, mint egy iskolai fogalmazás.
Közben egy-egy szivar a balkonon. Gondoltam, megkóstolom a helyben vásároltakat, de olyan balek
voltam, hogy mindegyikhez szivarvágó kellett volna, azt meg nem hoztam. Megfogni... többször is
megfogtam otthon, de berakni végül csak elfelejtettem. Az egyik olcsó Toscana duplaszivart
megpróbáltam konyhakéssel elfelezni, de az eredményről jobb, ha nem számolok be. Ettől persze még
elszívtam. (Amilyen fáradt voltam, akkor már a szennyes zoknit is el tudtam volna.)
Napok óta figyelgetek egy hapsit. Itt árulja az alattunk lévő sarkon minden éjszaka a zsugor kóláját.
Olyan nyolc körül áll ki, kettőkor még bőven itt van. Nem láttam, hogy akár csak egy dobozzal is
eladott volna. De makacsul kitart. Biztosan van hetente egy olyan este, amikor hajnalban egy részeg
társaság megveszi az egész zsugort és aznap a család örül: apu keresett két eurót. Azért itt sem
fenékig tejfel az élet.
Lezártam a netbook tetejét. Fogmosás. Leültem az ágy oldalára. A kispárnám kábé tíz gével vonzott,
de ekkor vettem csak észre, micsoda alkotás a balkont záró faajtó. Múltbéli mesterek remekműve,
mely bonyolult ugyan, de tökéletes. Masszív fa és némi vas. Zsanérok, táblák. Súlyos, mint egy indiai
elefánt, de olyan kezesen engedelmeskedik, mint egy jól idomított kutya.

Ha valaki ekkor látott volna, ahogy üveges szemekkel bámulok egy faajtót... szerencsére nem látott
senki.

Mert én akkora marha vagyok. Ahány városban megfordultam, ahány programot már terveztem... és
eddig egyszer sem jutott eszembe az a kézenfekvő ötlet, hogy kerékpárt kellene bérelni és azzal
kényelmesen bejárni a várost, egyszerre hosszú útvonalakat megtéve, de kellően sokat is látva. Sőt.
Most sem magamtól kapcsoltam, szálláskeresés közben futottam bele egy bringakölcsönző linkjébe és
csak nagy sokára esett le, hogy hoppá, itt van a hiányzó program. (Lányom és én harmadjára vagyunk
Barcelonában, a többiek másodjára, az úgynevezett nagy látványosságokon már túlvagyunk.)
Reggel izgatott meteorológiakuksolás. A 20% esőesély megmaradt, de áttették délutánra. Patent.
Bőséges reggeli után séta a kölcsönzőbe.
- Te beszélsz, vagy én? – kérdeztem útközben a lányomat.
- Mindegy.
- Nem, mert elgondolkodtam. A kaució 50€, de lehet, hogy bringánként. Annyi készpénzünk viszont
már nincs.
- A szállodánkban lehetett bankkártyával kauciót fizetni.
- Az jó. Viszont ezt már inkább spanyolul kellene, mert angolul lehet, hogy nem jönne össze.
- Oké.
- Aztán persze bármi lehet, mert a weblapjuknak van magyar verziója is.
Megérkeztünk. Bementünk. Dóra nekiállt spanyolul dumálni, a hapsi viszont. Aztán jött az útlevél
átadása.
- Á! Akkor jó napot kívánok! – csillant fel a férfi szeme.
- Viszont kívánom – vigyorodtam el a többiekkel.
A többi már simán ment. A lányok kaptak kosaras, váltónélküli bringát, a fiúk egy-egy nagyobb
termetű városi gépet, váltóval. Lehúzták kártyáról a 200€ kauciót, de nem érkezett visszajelzés.
Mutattam, hogy én viszont megkaptam az sms-t. Ennyiben maradtunk. Kaptunk még négy masszív U
lakatot is, kulcsokkal. Bedobtunk mindent a kosarakba, aztán az utcán a hapi még személyreszabta a
bringákat.
- Ezt nem hittem volna – kezdtem el röhögni.
- Mit?
- Hogy Barcelonában Csepel bringákkal fogok tekeregni.
- Naná. Csepeli srác vagyok.
Elindultunk. Aztán ötven méterrel arrébb leparkoltunk. Felszereltük a bringákat a technikával.
Ezekkel: Gopro fejkamera, tartalék SD kártyával és három akksival. Egy Garmin túra GPS. Két
mobiltelcsi, a Lumia 520-ason offline spanyol térkép, végszükségre. Barna 520-asán szintén. A
végszükség végszükségére. Na meg szivarka. Barna pedig gorillatartóval rögzítette a kormányára a
kameráját.
A túra adatai:
Távolság: 28,5 kilométer.
Már az indulás szenzációs volt. Kerékpározni jó. Barcelonában lenni jó.

Parallel, tengerpart, Kolumbusz szobor, kikötő, strand. A hatalmas kövezett placcon Brownmozgásként kezdtünk spontán tekeregni egymás körül. Jó kedvünk volt.
Egy ideig nézegettük a hullámokat, majd folytattuk utunkat, végig a tengerparti sétányon.
Az olimpiai falu környékén adta le Nej a vészjelzéseket.
- Hahó, baj van!
-?
- Majdnem elhagytuk a lakatkulcsokat.
- Hogyan?
- Lyukas alul a kosár.
- Huh. A lényeg az, hogy megvannak.
- Mennyi is volt?
- Négy.
- Hoppá, itt csak kettő van.
- A francba.
Átnéztük a kabátokat, nem csúsztak-e beléjük a kulcsok, de nem. Sóhaj.
- Várjatok meg itt. Visszamegyek legalább a strandig.
Reggeltől estig elbringázgattam volna a tengerparton, de nem így. Ráadásul felesleges is volt az
erőfeszítés, nem lett meg egy sem.
Ez van. Mentünk tovább.
Lányom nagy bánatára egy idő után otthagytuk a tengerpartot, felkanyarodtunk a városba.
Diagonal. Tampon ház. Sagrada Familia. Aztán kórház.
Nem, nem ütött el senkit sem az autó. Van egy kórház – Szent Pál kórház (Sant Pau) – mely annyira
szép épületegyüttes, hogy apránként átalakult idegenforgalmi látványossággá. Jelenleg már van
benne múzeum, kulturális központ és emellett a Unesco Világörökség része. Itt egy kissé
meglepődtem, a térkép alapján úgy képzeltem, hogy ez egy hatalmas park, ahol kedvünkre
tologathatjuk a bringákat – ehelyett szószerint egy többszintes labirintuson kellett átverekednie magát
annak, aki be akart jutni a belső parkba.
Nem jöttünk zavarba, kettes csoportokba szerveztük magunkat és két turnusban látogattuk meg a
kórházat.
A fiatalok kezdtek. Barna előtt egy gyerek lekapott egy narancsot a fáról. Ezen fellelkesülve a fiam is
leszedett egyet. Ekkor ért oda a biztonsági őr és csúnyákat mondott.
Aztán a kölykök még járkáltak, majd kijöttek. Mehettünk mi Nejjel. Az ajtóban csaptam a fejemre.
- Bakker, meg kellett volna kérdeznem Dórát!
- Miről?
- Arról, hogyan mondják spanyolul, hogy "Ugye ez az a narancsfa, amelyikről szabadon lehet legelni?"
A bejutás legalább olyan katalános volt, mint az R5 peron megtalálása tegnap. Aula. Folyosó balra.
Zsákutca. Jellegtelen hátsó lépcső, jelzés nélkül. Felóvatoskodtunk a második emeletre. Folyosó vissza.
Lépcső lefelé. Vissza az aulába, de már a kordon és az őr mögé. Az udvart folyamatosan láttuk, de
kimenni még most sem lehetett. Újabb lépcső, immár az alagsorba. Óriási pincehelyiség, Nej nagy
örömére WC is. Majd innen egy hosszú föld alatti úton sétáltunk ki végre az udvarra. Ahol
megkaptuk, amiért jöttünk.
Végül mi is kisétáltunk.
- Merre megyünk tovább? – kérdezte a lányom.
Fejemmel intettem a durván meredek emelkedő felé.
- Hogy én honnan sejtettem, hogy ez lesz? – sóhajtott a csajszi.

Nekiindultunk. A férfiak a váltós bringákkal még bírták is, de a lányok hamar kidőltek.
Szolidarítottunk. Együtt toltuk fel a gépeket a cudar emelkedőn. A következő célpont a Güell park lett
volna: le szerettük volna ellenőrizni, hogy mennyire fizetős? Az egész, vagy csak egy része, tényleg
félórára lehet csak bemenni, vagy pusztán arról van szó, hogy a jegyvásárlástól számított félórán belül
kell bemenni? Sok kérdés, és a netes kutakodások alapján sem tudtam egyértelműen eldönteni, mi is a
helyzet. De az utolsó emelkedő látványa legyőzte a tudásvágyunkat.
Balkanyar, élvezkedés a lejtőn. Diadalív, Parc de la Ciutadella, katalán parlament, Cascada szökőkút.
A park tele dilis fiatalokkal. Később a város is. Jé, pont farsang van. Innen vissza a diadalívhez,
Catalunya tér, Gran Via, Espanyol tér, Parallel... és vissza a kölcsönzőhöz. Közel öt óra tekergés. Pont
kellemes volt.
Tapasztalatok? Ha Budapesten csak negyedennyire lenne kiépített kerékpáros infrastruktúra, már
spontán békemenetet szerveznék a főpolgármesteri hivatal elé. Rendes – érted, rendes! –
kerékpárutak. Leválasztva keményen az autóúttól. De ahol nem, ott is bőséges hely, hogy akár az
úton, akár a járdán is legyen a kerékpárút, ne zavarjuk egymást a többi közlekedővel. És ahol minden
kötél szakad, ott még mindig simán lehet bringázni a járdán, teljesen megszokott dolog, a
gyalogosokat nem zavarja. Az öt óra alatt nem volt még csak egy hangyafüttynyi stressz sem tekerés
közben. Kábé egy kilométert mentünk autók között.
Oké, nem fájdítom tovább a szívemet. Kölcsönző, leadás.
- Minden rendben volt?
- Háát, majdnem. Látod itt ezt a lyukat a kosár alján? Itt potyogott ki két kulcs.
- Az baj.
- De csak egy kulcs volt a karikán, a párja csak megvan nálad?
- Persze. De a kulcsmásolás 15€.
- Akkor vonjál le 30 eurót a kaucióból.
- Na, ez lesz a baj. Neked.
- Ja.
Aztán jött a nagy kölcsönös fejvakarás. A kaució maradék összegét nem lehetett visszautalni, a bank
elutasította a tranzakciót. És mivel fizetéskor nyugta sem jött, senki nem tudta biztosan, hogy tényleg
megtörtént-e a levonás. Én mutogattam ugyan az sms-t, az egyenlegből látszott is, hogy rá lett
terhelve, de abból, hogy a pénz nálam eltűnt, még egyáltalán nem következik az, hogy a kölcsönzőnél
meg is jelenik majd, hiszen nem jött nyugta. Márpedig ha nem, akkor szépet bukik, ha nekem most
készpénzben adja vissza. De nem volt más megoldás, a hapsi már ki is számolta az összeget, amikor a
társa felujjongott, hogy a bank csak bevette a visszautalást. Ekkor persze nekem szűkült össze a
szemem. Mi ez már? Egyáltalán, ha nincs nyugta, mi alapján próbálkozott a leányzó? Mi az, hogy
egyszer sikerült, egyszer meg nem? De itt már megint nem tehettünk semmit, a kütyü szerint a
visszautalás megtörtént, valamikor meg fog jelenni az összeg a számlámon. Elkértem minden papírt,
amit a kézimasina kiadott, aztán elbúcsúztunk egymástól. Otthon azért alaposan átnéztem nagyítóval
a két papírt és megtaláltam a magyarázatot. Nyugtát ugyan nem kaptak elsőre, de egyfajta tranzakciós
naplót igen. Ezen irgalmatlan apró betűkkel ott voltak az elemi tranzakciók, mindegyik külön
számmal beazonosítva. A csajszi mindenáron az első elemi tranzakció azonosító számára próbálta
visszautalni a pénzt, de az még csak a kütyü beköszönése volt, nyilván a bank nem tudta a
pénzrárakást értelmezni. Akkor fogadta el, amikor a leány bepróbálkozott annak az elemi
tranzakciónak a számával, mely a pénz levételét jelezte. Ezt a visszautaló nyugtán külön ki is jelezte.
A magam részéről innentől teljesen megnyugodtam, a pénz egyszer tényleg meg fog jelenni a
számlámon.

Eltelt pár nap, közben megjelent a számlámon mind a fizetés, mind a visszautalás, szóval tényleg
minden rendben. Azért félelmetes, hogy egy visszaigazolás kimaradása mennyi fejtörést tud
okozni.
Összességében? Ajánlott kategória. Ha esetleg korábban nem kattintottál rá: Rabbit Bike. A
kerékpárok jó minőségűek, van választék, a hapsi barátságos, beszél magyarul, a szolgáltatás pedig
olcsó. (Csak kiváncsiságból megnéztünk más kölcsönzőket, drágábbak voltak, rövidebb
nyitvatartással. A piros bérbringa rendszert meg nem tudtuk megfejteni, igaz, nem is nagyon törtük
magunkat.) Mindenesetre, ha nem tervezed, hogy a kerékpárokat otthagyod valahol, akkor inkább ne
kérdd el a lakatot. Drága a kulcsmásolás. (Jut eszembe, a kölcsönzés mellett foglalkoznak szállással is.
Az sem tűnik rossznak.)
Vissza a pénteki naphoz.
Hazafelé piac. Egy szatyor garnéla. Egy vödör olajbogyó. Friss bagett. Sonka. Borok. Volt két szabad
óránk, kényelmesen megebédeltünk. Mely egyben vacsora is volt. Utána kötelező esti program:
varázslatos szökőkút, azaz Font Mágica. Szezonon kívül csak péntek és szombat este röffentik be,
19.00-20.30 között. Holnap este viszont már nem leszünk itt.
Ahogy kiléptünk az utcára, látszott, hogy cifra időnk lesz. Egész nap viharos szél volt, de estére meg is
lett a hatása: valami sűrű, fekete felhőt terelt be Barcelona belvárosa fölé. A Ramblán már szakadt az
eső... de tényleg csak a belváros fölött. Látszott, hogy a tengerparton, illetve a Catalunya téren már
sütött a nap. Nem hagytuk megfélemlíteni magunkat, átsétáltunk az Espanya térre.
Jó volt a tér után a dramaturgia: a Nemzeti Múzeum felé haladva először a személyzet fogadott:
csubakka-szerű fehér inasok, tujaszerű szökőkutak álltak hosszú sorban, ahogy közeledtünk a fő
látványosság, a terpeszkedő nagyúr felé.
Itt meglehetősen nagy volt már a tömeg, egy kicsit el is keveredtünk egymástól, aztán egymásra
leltünk, nemhiába, családegyesítésre voltunk kihegyezve.
A szökőkút eleinte csak takaréklángon ketyegett.
Aztán beindult a show.
Kábé 80 percen keresztül igyekeztem moccanásmentesen tartani a kamerát. A párperces szüneteket
kihasználva cseréltem akkumulátort, objektívet. Dübörgött a zene. A viharos szél szanaszét cincálta a
vízkompozíciók bonyolult geometriai formáit. Szép volt, de egyben vad is. Amikor fél kilenckor vége
lett, nagyon nehezen tudtunk elszakadni a kúttól. Tömény élmény volt.
Hazafelé inkább metróztunk. A többieknek már csak a levezető borozgatás volt hátra, nekem viszont
egy újratervezés. Ugyanis tegnap, a Montserrat csúcsáról olyasmit láttam, ami teljesen átírta a
szombati programot. Láttam a Collserola hegyet, hátulról és profilból. Oké, szép volt. És informatív. A
tervezett túra ugyanis az volt, hogy HÉV-vel átmegyünk a hegység alatt, majd hátulról megmásszuk,
fel a Collserola toronyhoz, onnan pedig a gerincen tovább a Tibidabóhoz, majd vissza le a városba. Ez
úgy fentről nézve – Google Earth/Maps – reális terv volt. A valóságban viszont kiderült, hogy nincs
gerinc. A Collserola torony külön csúcson van és a Tibidabo is. A torony viszont önmagában nem
akkora mutatvány, hogy megérje megmászni érte egy plusz csúcsot.
De ha kihagyjuk, akkor vagy egyből megyünk egy hegyiösvényen a Tibidabóra, vagy tartjuk
magunkat az eredeti célunkhoz, felmegyünk Vallvidrera faluba, viszont – micsoda szerencse,
véletlenül botlottam bele – innen már a 111-es busszal fel lehet jutni a Tibidabóra. (Ez az egyetlen
busz, amelyik felmegy a hegyre és jó rá a T10 jegy.) Jól hangzik, de a netbookon végképp bekrepált a
Google Earth. Anélkül meg rohadt nehéz erdei utakat keresgélni: a Google Maps nem mutat
ilyesmiket.
Tervezgetés közben szürreális párbeszéd csapta meg a fülem.

- De azért csak van valami életcélod? – faggatta Nej Barnát.
- Persze. Nagyobb szivarjaim lesznek, mint apának. És nagyobb macskám.
Hoppá. Mostantól dupla adag kaját kapnak. Mármint a macskák.
Aztán csend. Mindenki elment aludni. Éjszakai szivar a balkonon. A kólaárushoz már odament valaki
érdeklődni. Nemhiába, péntek este van. Nagy az élet.

Nagyon fura álmom volt. Az volt a lényege, hogy kiderült, az Isten és a Sátán valójában ugyanaz a
lény. Ráadásul mivel erősen pragmatikus, így inkább az utóbbi énjét használja.
Az egésznek az volt a meglepő aktualitása, hogy mára a Tibidabo bejárását terveztük. Aki esetleg nem
tudná, a hely onnan kapta a nevét, hogy a legenda szerint ennek a hegynek a tetejére vitte fel az
Ördög Jézust, amikor megkísértette. Álltak a hegy tetején, az Ördög pedig körbemutatott: – ‘Ezt mind
neked adom!’ Ami latinul úgy hangzott, hogy ‘Tibi dabo!’.
Mondjuk, az, hogy vad dolgokat álmodtam, egyáltalán nem volt véletlen. Akkora hangzavar volt
szinte egész éjjel, hogy már maga az álmodás is csodaszámba ment. Vagy a péntek, vagy a farsang,
vagy csak egy egész éjszakás perpatvar... nem tudom. Azt sem, hogy az utcáról hangzott-e fel, vagy a
házban zajlott az egész. De folyamatosan ordítoztak emberek, nagy nehéz tárgyakat borogattak,
üvegeket törtek. Fogmosás közben át is értékeltem a napot. Újratervezés. Mármint az újratervezés
újratervezése.
Amivel csak az volt a baj, hogy a netbook teljesen szétcsúszott. (Pedig nem is ő itta a borokat.) A
Totalcommander lefagyott. A Google Earth kivágta a videodrivert. A Google Maps először lefagyott,
majd F5 után dobott egy kékhalált. Azon a gépen, amelyiken az újraindítás negyedóra. Vért izzadtam,
mire kispekuláltam a napot, jórészt az 520-ason lévő Nokia herével.
Szóval, a probléma az volt, hogy nem tudtam egyértelműen behatárolni az éjszakai balhé forrását.
Márpedig ha a szomszéd lakásból jött, akkor gond van, mert ott laktak a szállásadóék. Ekkor elég
kockázatos lett volna otthagyni a cuccunkat: túl sok érték volt bennük. Elismerem, nem túl polkorrekt
gondolkodás, de miért adjak esélyt, ha a probléma megkerülhető? Csomagmegőrző. Szerencsére a
Sants állomáson találtam is egyet, melynek kifejezetten örültem. Innen megy ugyanis a reptéri vonat,
azaz pont jó helyen lesznek a csomagjaink. Az árak nem veszélyesek, a nagy fakk 5,2€/nap, a kicsi
pedig 3,5. A nagyba mind a négyen beférünk (éljen a Wizzair kézipoggyász politikája), de még lehet,
hogy a kicsibe is. Ráadásul kaptunk egy extra B tervet is. Eredetileg úgy terveztem, hogy a hegyről
lejövet visszasétálunk a szállásig, majd a PG Gracia állomáson csípjük el a reptéri vonatot. Most
viszont pont az erdő szélén, ahol visszatérünk a civilizációba, van egy metróállomás, mely bevisz a
Sants állomásig. Azaz ha elfáradunk a hegyen, vagy elcsúszunk az idővel, sittysutty bent vagyunk a
vasútállomáson, onnan meg sittysutty kint a repülőtéren. Egyedül azt sajnáltam, hogy ezt az egészet
már nem tudtam megrajzolni Google Earth-ben, kiexportálni, átkonvertálni, majd felrakni a Garminra.
Akkor teljesen nyugodt lettem volna, végig. A régi útvonal ugyan megvolt, de tegnap este az elejét
rajzoltam át, ma reggel meg a végét.
Kajáltunk, összepakoltunk, bekopogtam a szomszédba. Egy szlávos arcú srác nyitott ajtót, ahonnan
egy törpecirkáló kutya ugrott ki és vágtázott be az appartmanunkba, boldogan körbecsaholva
mindenkit.
- Igyiszjuda, gyere vissza! – kiabált utána a srác.
- Russian doggie? – vigyorogtam.
Megjegyzem, meglepően sok cirill betűs feliratot láttunk a városban. A fene tudja, mi van.

Aztán átjött az arab srác, visszaadta a kauciót, elbúcsúztunk, hajrá. Reszkess, Tibidabo.
A túra adatai:
Távolság:11,2 kilométer, ebből 3,2 kilométer busz.
Először persze Sants. Bóklásztunk egy adagot, mire megtaláltuk a csomagmegőrzőt, de meglett.
Gyorsan behajigáltunk mindent egy nagy fakkba, meg se néztük, mi a helyzet a kicsivel. (Utólag
derült ki, hogy az is jó lett volna. Elpazaroltunk fél üveg bort.) Innen metróval vissza a Catalunya
térre. Onnan indult az S1, illetve S2 HÉV. Na de pontosan honnan? A jó öreg katalán szervezésben
lehetett bízni. A tér alatt kifejezetten bonyolult földalatti rendszer van. Két metróvonal metszi egymást
és van még két vasútállomása is, szintén a föld alatt. Természetesen a vasútállomásokat ugyanaz az
ikon jelzi, csak a színük más. Ami persze nekünk nem mondott semmit. Pénzfeldobással választottuk
ki az egyiket, kimentünk a metróhálózatból és amikor be kellett lépnünk a vasúthálózatba, ott volt
csak kiírva, hogy igen, innen megy az S1/S2. Innentől viszont már minden sarkon kint volt a két ikon.
Kösz, fiúk.
A Baixador de Vallvidrera állomáson szálltunk le és egyből hamisítatlan hegyi környezet fogadott.
- Mint a fogaskerekű – sóhajtott fel Barna.
Az első célpont még változatlan volt: Jacint Verdaguer háza. A csóka író volt, a neten annyit találtam
róla, hogy egy szerény házikóban éldegélt a hegyen, mely házból halála után irodalmi múzeum lett.
Ezek után elhaladtunk egy hatalmas hodály mellett, melyre azt mondtam, ez még biztosan nem az,
hiszen kicsi házat kell keresnünk. Az volt. Nem tűnt nyomortanyának... de bárcsak minden író ilyen
körülmények között szoronghatna.
Aztán improvizáció. Sikerült eltalálnunk Vallvidrerát. Megnéztük a Collserola tornyot alulról, de nem
mentünk fel. A Szent Szív templom alulról. Ide viszont igen. Visszanézve látszott szépen Montserrat
is, sőt, még az apátság is.
A faluban viszonylag hamar megtaláltuk a buszmegállót, és nemsokára jött is a busz. Érdekes
szimbiózist láttunk. Ez egy nagyon szűk falu, alig lehet parkolni. A buszmegálló előtt is két sorban
parkoltak az autók. Aztán amikor menetrendszerint jönnie kellett a busznak, a sofőrök előbújtak,
félreálltak valahová, benyomták a vészvillogót, majd amikor elment a busz, visszaparkoltak a
megállóba.
A tervezés ördögi pontja az volt, hogy úgy érkeztünk a faluba, hogy a fogaskerekű felső végállomása
előtt egy buszmegállóval hamarabb szállhassunk fel a buszra. Ugyanis szép idő volt, a Tibidabo pedig
ma nyitott téli álmából. Hatalmas tömeget vizionáltam, a fenti vidámpark miatt családokkal. Így is
lett. Mi még le tudtunk ülni a buszocska hátsó sorában, a következő megállóban viszont betetriszeztek
egy vonatnyi embert.
És mindezt egy szar kis mobiltelefonon raktam össze. Bár a fiam ebből örökölt valamit, nemrég
csavarogták be haverokkal a Benelux környéket, rendszeresen a vonaton szerveztek meg
mindent két célállomás között. Mobiltelefonon, a vonat wifijével.
Aztán végül fent. Az egész... bizarr, de megvan a szépsége. Ott van az a magas templom, tetején az
artistával. Mellette egy retro vidámpark, a kiszuperált kétfedeles gép lustán köröz az állványán, az
óriáskerék lomhán forog. Lentről felhallatszik a modernebb vidámparkból a sikongatás. Jobbra,
immár lefelé, a Collserole torony. És az egész mögött Barcelona terül el a mélyben, mögötte pedig a
tenger.
A tegnapi szél csak nem akart nyugodni, a templom bejáratáig alig bírtuk felharcolni magunkat. Maga
a templom kicsi, magas, hangulatos. És egyszerű. Ritkaság.

Innen még kisétáltunk a vidámpark melletti teraszra, sokáig nézegettük a várost. A tegnapi bringázás
során sokkal jobban összeállt a térkép mindenki fejében, most pedig szótlanul csekkoltuk a belső
képet a valósággal.
Aztán jött a túra vad része. Erre a szakaszra volt jó az eredeti térkép egyedül. Itt szoptuk a
legnagyobbat. Itt látszott egyedül, hogy a tervezés kiverte a családnál a biztosítékot.
Megmagyarázom.
Az egész Collserola parkra nem találtam normális térképet. Csak egy java applikáció volt, de az is
bélyegnyi ablakban maszatolt. Minden, amiból építkezhettem, egy Everytrail térkép volt. Ott találtam
egy túrát ezzel a névvel: "Trail Map of Collserola and Tibidabo for Kids". For Kids... ezek után milyen
nehézségre számítasz?
Egy ideig mentünk is az aszfaltozott úton, utána viszont jött egy jobbkanyar. Széles, jól járható földút,
rengeteg kerékpárossal.
- Tegnap akár fel is jöhettünk volna ide bringával – viccelődött Nej.
- Igen – bólintottam – Gondoltam is rá.
Egyből lefagyott a mosoly az arcáról.
Én viszont a földút bal oldalát vizslattam. Ez gyakorlatilag egy piszkosul meredek domboldal,
használhatatlan térképpek. Eögtön a földút elején elböktük. Egyszerűen nem hittem el, hogy az a
meredek vízmosás balra egy ösvény lenne. Amikor biztosra vált, hogy ott le kellett volna mennünk,
akkor azt mondtam, hogy semmi gond, nem sokkal később vissza tudunk menni. Éles kanyar vissza.
Itt térkép szerint az út csinál egy kunkort, volt is ott valami, de pár méter után áthatolhatatlan tüskés
bozótban kötöttünk ki. Aztán metszenünk kellett volna az eredeti utat és egy derékszögű
jobbkanyarral ráfordulni. Nem volt ott az út. Ekkor már egy épphogy embernyi szélességű, aligösvényen jártunk. Mentünk tovább egyenesen. Fokozva a helyzet bizarrságát, egy piknikező
társaságba botlottunk egy apró réten: pokróc, disztingvált fiatalok, ételek, italok. Nem tudom, ki
lepődött meg jobban. Átgázoltunk rajtuk. Négy hetyke magyar turista. Ez volt az utolsó
sikerélményünk. Mögöttük végre volt valami jobb oldali elágazás. Az ösvényből meredek, porosföldes ereszkedő lett, ahol már ahhoz is igen koncentrálni kellett, hogy az utat tartsuk. Hogy
egyáltalán észrevegyük, melyik az út. Rajtam mindig túrabakancs van, én még elvoltam valahogy. De
a többiek nem ilyen terepre öltöztek. Aztán volt egy törés a térképen ábrázolt útvonalon. Ott
valójában vége volt az útnak. Egy átjárhatatlan tüskés bozótban. Kábé ötven méterre a műúttól. Hogy
vissza nem megyünk, abban biztos voltam. Ki kellett kitalálnom, jobbra, vagy balra. Ja, nem
mondtam, ez a törés egy meredek völgy volt. Azaz mehettem a bal, illetve a jobb partján. Mindenhol
volt valami, amit jóindulattal ösvényfélének lehetett nevezni, tele szúrós bozótokkal. Ezek az
ösvénypótlékok mindenhol rögtön szétágaztak. (Pontosabban szétfolytak.) Nem húzom az időt, végül
a harmadik próbálkozásra találtam meg a kivezető utat. Csak hogy jellemezzem a hangulatot, egy
ponton megálltam, mert láttam egy kedves házikót odalent. Lefényképeztem. Majd bevártam a
többieket, felhíva a szintén fotóőrült ifjúság figyelmét. Erre akkora döbbent arcok néztek vissza,
mintha az életükért küzdőknek a mászási stílusukra tettem volna megjegyzéseket. Pedig alapvetően
szép volt a táj, ilyesmiket láttunk, amikor felnéztünk. De biztos vagyok benne, hogy a többiek egyszer
sem néztek fel.
Végül csak leértünk. Nyilván kaptam hideget, meleget. Na jó, csak hideget. Bokától fülig mindenkit
por borított. A szép cipők elsüllyedtek volna, ha lett volna valahol tükör. Nej nadrágja kiszakadt. Ja, és
innen már a repülőtérre mentünk. És azt még nem is mondtam, hogy számtalan forrás szerint ez egy
barnamedvés terület.

Szótlanul baktattunk befelé a műúton. Láttunk ma egy csomó szép helyet. De biztos vagyok benne,
hogy mindenki erre az ereszkedésre fog emlékezni ebből a napból. Végül is, ez is egy gyökérélmény.
A Penitentes metróállomást hamar megtaláltuk. Komolyan szóba sem került, hogy innen még gyalog
menjünk végig a városon, pedig az időnkbe belefért volna. Végül abban maradtunk, hogy leszállunk
eggyel korábban a metróról (Espanyol tér), majd gyalog megyünk el a Sant állomásig, úgysem
ismerjük azt a környéket. Igaz, így bukunk egy metrójegyet, de volt még bőven. Így is történt. Még
vettünk ajándékokat, kajáltunk valamit, majd kibumliztunk a repülőtérre. Volt vagy két óránk, ami
mindenképpen veszélyes dolog egy duty-free mellett. Megúsztuk két sangriával (Nej), egy blézerrel
(Dóra) és egy doboz szivarral (izé...).
A hazaút sima volt, eltekintve attól, hogy ez a gép már a szűkebb ülésközű Wizzair gép volt. Végig
átkoztam a tervezőjét, pedig a 180 centimmel még nem is számítok zsiráfnak. Este tizenegy körül
landoltunk, éjfél után értünk haza. Legalább addig el akartam jutni, hogy minden élményanyag
(képek, videók, szövegek) egy biztos helyen legyenek, de ez is kitartott fél háromig. És hol van még a
feldolgozás...
De ez legyen a legnagyobb gondom az életben.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Barcelona2014

Gondolom úgy illik, hogy ha Drezdát az Elba Firenzéjének hívják, akkor adjuk vissza a kölcsönt.
Szóval Firenze.
Előkészületek: szokásos.
Munka: tömérdek.
Idő: kevés.
Szervezési munka: rengeteg.
Megbolondulási faktor: ajaj.
Ezzel a kötelező bevezetés le is van tudva.
Az mindenesetre tény, hogy csütörtökön az alsó szint összes konnektorában én töltöttem a kütyüimet.
Firenze. Nem adja könnyen magát. Az első tapogatózó ismerkedés – még otthon, internet segítségével
– elég lehangoló eredményre vezetett. Két és fél nap van a városra. Kevés, nagyon kevés. Itt elő kell
venni a családi super power-t. Ez azt jelenti, hogy nem megyünk múzeumba. Semmilyenbe sem.
Ehhez nem kevés akaraterő kell, Firenzében ugyanis nincs olyan kapualj, amely alatt ne bújna meg
néhány világraszóló reneszánsz remekmű. Úgy egyáltalán, fogalmam sincs, mit szívhattak Firenzében
a reneszánsz idők művészei, de tény, hogy még a helyi szinten közepesnek számító mesterek is bőven
ott voltak világszinten az élbolyban.
Azért ilyet se találtam még eddig a Wikitravel-en:
Stay healthy
Beware of Stendhal syndrome, also known as hyperkulturemia, namely, dizziness caused by
being overwhelmed by Florence’s fantastic art. Yes, it’s a real syndrome, named after 19thcentury French author Stendhal, who suffered from it during his stay in Florence. If you get
overwhelmed, rest your eyes and legs, get some food (remember gelato), and save the rest of
Florence for tomorrow.
Vagy nézzük, mit mondott VIII. Bonifác pápa, évszázadokkal megelőzve Bruce Willist:
Aristotle was wrong, the universe was made out of five elements, not four: Earth, Air, Fire,
Water, and Florentines.
Aztán a szervezés érdekes kanyart vett, de erről később bővebben is lesz szó.
Most még az előkészületek. A repülőjegy kifejezetten érdekes dolog volt. Decemberben vagy
túlságosan bebájglizett az ügyintéző hölgy, amikor az árakat gépelte, vagy egy sunyi akció volt a
Ryanair-nél, mindenesetre 1-2 napon keresztül a tavasz-ősz időszakra 3000 forint körül adták a
jegyeket Pisába. Még csak nem is gondolkodtam, rögtön lecsaptam egy viszonylag közeli, még szezon
előtti időpontra: március közepe. Az már más kérdés, hogy Pisára végül fél nap jutott, a szállást már
Firenzében kerestem.
Indulás előtt megkérdeztük a gyereket: mit hozzunk?
- Szakácssapkát és kötényt.

- Ó, abból van választék. A legnépszerűbb az a kötény, amelyiknek az elején emberméretű Dávid
szobor van, fej nélkül.
Rövid töprengés.
- Nem, kőfaszt nem kérek.
És akkor utazzunk végre. Ryan, sátor, helyjegy, tömeg. Ehhez képest meglehetősen sima indulás,
időben érkezés. Fanfár.
Kijöttünk a repülőtér belső részéről a kinti váróba. Csomagmegőrző. Hol lehet? Komótosan
végigsétáltunk az egész repülőtéren, de nem találtuk sehol. Biztos elböktük valahol. Sétáljunk vissza.
Megint megvolt az egész repülőtér, amikoris a másik végében megláttuk az Információ táblán apró
betűkkel, hogy Left Luggage. Hurrá. Odamentem az ablakhoz, döglött fácánként megemeltem a két
zsákot. A csajszi bólintott, kijött egy másik és intett, hogy kövessük. Nem hiszed el: végigmentünk az
egész repülőtéren. A túlsó felén volt ugyanis a security és csak ott volt csomagátvilágító gépsor. Innen
visszamentünk, megint keresztül az egész repülőtéren, beadtam a csomagokat, hurrá. De mielőtt
nekiindulunk a városnak, vécé. Az orrunk előtt zárta le a takinéni. Intett, hogy menjünk a másikba.
Na, hol a másik? Nyilván a repülőtér másik végében. Most már akármikor eltalálok behunyott
szemmel is bárhová a pisai repülőtéren.
Ja, a csomagmegőrző 7€. Csomagonként. (Csak viszonyításképpen, a hivatalos belépő a világ egyik
legnagyobb, legizgalmasabb képtárába, az Uffiziba 6,5€.)
Mondjuk, ez sem kerek teljesen. Ha a hivatalos weboldalról indulsz el online jegyet venni, 13€
alatt nem fogsz találni. A nem hivatalos oldalakon van ötvenért is.
Elindultunk.
A séta adatai:
Távolság: 7,63 kilométer
Rögtön a repülőtér kijáratánál... hát, szóval egy domináns tompor fogadja az érkezőt. Izé...
Külváros, átséta a vasúti rendező fölött, vasútállomás, nem túl kellemes, de hosszú séta a Csodák
terére. De mondjatok még egy várost, ahol a repülőtérről laza egyórás sétával eljuthatunk a belváros
túloldalán lévő nevezetességekhez.
A Csodák tere viszont impozáns. Még akkor is, ha az a bohém ferde torony ellopja a show-t.
Gyönyörű bazilika van mellette, gyönyörű dóm... de a kutyát sem érdekli. Az összes Power Rangers
azt a ferde tornyot igyekszik megtámasztani, legalább egy fénykép erejéig.
Autentikus. Hol egyen az ember pizzát, ha nem Pisában? Az óvárosban lezökkentünk egy járdaszéli
asztalhoz, rendeltünk két pizzát és egy vizet. Ez tutira autentikus lesz.
Ehetetlenül szar volt. Csak a kalóriabevitel miatt ettük meg végül. Szivacsos, se puha, se kemény
tészta, semmilyen ízzel. Vékony paradicsomszósz, bazsalikom nuku, a sajt sem reszelve volt rajta,
hanem csak rádobtak néhány darabka mozzarellát, melyek még csak rá sem olvadtak. (Ellenben
feláztatták tejjel a tésztát.)
Az óváros viszont szép.
Nej elment sikátort nézegetni én pedig ácsorogtam egy sarkon. Unalmamban elkezdtem olvasgatni a
mellettem lévő táblát. Hoppá. Egy szivarbolt. Hát, ez felelőtlenség volt Nejtől. Bementem és
telepakoltam a zsákomat toszkán szivarral. Megdöbbentő változatosságot találtam, volt egy csomó
Toscana szivar, amelyekről még csak nem is hallottam. Konkrétan például volt kézzel sodort is, ami

akkora elképzelhetetlen jelenség, hogy csak azért nem kezdem el elmagyarázni, mert órákig tartó
értekezés lenne belőle.
Vicces olajbogyó. A vasútállomástól nem messze körtér, sátrak, piacszerűség. Volt olajbogyós bácsi.
Volt nála az egyik kedvencem, az oliva verde. (Zöld olajbogyó.) Vettünk vagy 30 dekát. Valami kiírás
volt ugyan – 1,5€ – de hogy ez mire vonatkozott, azt nem lehetett tudni. A 30 dekáért viszont 8 eurót
kértek. Nem lehetett valami egyszerű matek.
Busz Pisából. Sikerült összehozni a legrosszabb változatot. Felvettük a csomagot, akkor láttam, hogy
van bent is Terravision iroda. Gondoltam, vegyük meg most a jegyet, lehet, hogy kint a megállóban
már nem lehet. Csajszi bólintott, majd walkie-takie. Hosszú percekig. Közben kézzel-lábbal jelezte,
hogy azért csinálja, mert nem tudja, van-e még hely a buszon. Ezt nagyon nem értettem, mert
emlékeim szerint még fél óránk van a busz indulásáig. Felvettem a pultról egy menetrendet – és
kiderült, hogy rosszul emlékszem. Öt perccel ezelőtt ment el egy busz, meg 75 perc múlva fog.
Asztakurva. Bár az igazán durva az, hogy a több, mint egy órával később induló buszra is már
küzdeni kell a jegyért. Aztán a csajszi szomorúan letette a kütyüt, hogy csak egy jegy van. Nekem
elsötétült a tekintetem, szó nélkül felmarkoltam a cuccaimat, nem tudom, hogyan jutunk el Firenzébe,
de nem ezekkel, az biztos. Nejnek volt annyi esze, hogy megkérdezte, melyik buszról is beszélünk, és
erre jött a válasz, hogy arról, amelyik papíron már öt perce elment. Ja. A későbbire egyből volt jegy. 6
euróért. Amikor a weblapon 5 euró van kiírva. Igaz, az már apró betűkkel, hogy csak akkor 5, ha
retúrban veszed.
Kisétáltunk... és ott kezdtem el fogat csikorgatni. Ugyanis kint is volt iroda. Konkrétan ezzel az
irodával csevegtek bentről, azaz ha egyből kijövünk, lehet, hogy egyből lett is volna jegyünk. Ráadásul
mellette volt a konkurencia irodája, ahonnan félóra múlva indult a busz. Nem 75 perc múlva. Jól
elbaltáztuk, na. A jegy itt is 5 euró volt (nagy betűkkel), aztán alatta kisebb betűkkel, hogy bocs nem,
csak vicceltünk, valójában 7,5. De ha veszel három(!) jegyet, akkor az már csak 15€ lesz. Vicces nép.
Ja, és még jegyvásárlás. Nagy lendülettel mentem oda a pulthoz, kezdtem bele, hogy akkor szeretnék
két jegyet... és megálltam. Abban a pillanatban kiesett az agyamból, hogyan van angolul a jegy, csak
az ugrott be, hogy fahrkarte, sőt, nem csak beugrott, keresztbe is akadt, én meg csak álltam ott
bambán, amíg el nem aktivitiztem, mit szeretnék. Ne öregedjetek meg.
Olaszország az apró autók hazája. Itt is beparkolt egy ilyen matchbox a buszmegállóba, csak éppen
megjött az a böszme nagy Terravision busz, beállt mögé, és ahogy nyomta a dudát, úgy szökdécselt
előtte az a pici autó.
A buszra akkora tolakodás volt, mintha ez lenne az utolsó busz a világvége előtt. Egy kicsit meg is
nyugodtam, úgy látszik, nem csak mi tudunk magunkból kivetkőzni. Értelme persze nem volt, az út
Firenzéig üres sztráda, semmi látnivaló nincs.
A városban sms fogadott: a tulaj, Niccolo érdeklődött, hol vagyunk. Hol lennénk, bakker? Nem
fértünk fel a buszra, késünk.
Útközben láttunk egy szimpatikus cukrászdát, árultak utcán keresztül is. Vettünk négy
aprósüteményt: olyan 1 centi átmérőjű, négy centi hosszú töltött tésztacső. A hapi behívott az üzletbe,
majd diszkréten közölte, hogy 7€. Diszkréten mormoltam magam elé, hogy ‘anyád’.
A GPS korrekten elvezetett a szállásig, nem is kellett hívnom Niccolót, egyből felismert és odajött.
Ordít rólunk, hogy turisták vagyunk, ez tény. Sajnos. Eddig sem volt kérdéses: két jóltáplált,
középkorú ember, fotóstáskával, hátizsákkal. Ehhez add hozzá, hogy a hétvégén végig a
nyakamban lógott egy nagydarab, kanárisárga túra GPS.

A tulaj eszméletlenül korrekt pacák volt, az apartman szintén, megkaptunk minden lényeges infót. A
hűtőben bekészítve várt egy üveg welcome bor. Nem hagytuk sokáig várakozni. Kiültünk a teraszra, a
hiperdrága olajbogyónkkal, a borral, a frissen vett szivarral. Nagy királyság lesz: toszkán borok,
toszkán olajbogyók, toszkán sajtok, toszkán szivarok, jövünk!
Este tízig döglöttünk a teraszon, aztán összekaptuk magunkat. Éjszakai séta a városban.
A séta adatai:
Távolság: 5,14 kilométer
- Ezt a templomot mintha már láttam volna – jegyezte meg Nej.
- Ahem. Ez a firenzei dóm. Pár órával ezelőtt sétáltunk el mellette.
- Akkor azért.
Nej panaszkodott, mennyire fáradt, én pedig hagytam kitörni magamból a gáláns lovagot.
- Kérsz fagyit?
- Kérek!
- Mennyit?
- Egy gombóc kókuszt.
Ár ugyan nem volt kiírva, de mi bajunk lehet? Aztán a csajszi intett, hogy menjek be a pénztárgéphez
fizetni. Na, ott már ki volt írva a fagyi ára: gombóconként 8€. Várjál, ezt átszámolom: a két gombóc
fagyiért fizettem 5000 forintot. Nem mondom, hogy ekkor már nem voltam kiakadva a környékre.
Lehúztak az olajbogyóval, a buszjeggyel, az aprósütivel, gyakorlatilag a pizzával is, mert azért a
szarért 1€ is sok lett volna és most meg a fagylalttal is. És még csak pár órája érkeztünk.
A fagylalt egyébként nem volt rossz, de ember, ennyi pénzért már moziba is vihetett volna.
Mindenesetre lecke megtanulva, Firenzében csak boltban szabad vásárolni, máshol nem.
Be is ugrottunk egybe.
- Venni kellene egy fésűt – morfondírozott Nej – Neked nem kell?
- Most ugratsz?
- Miért, nem szoktál fésülködni?
- Kábé egy hónapja vacillálok, hogy Firenze előtt el kellene menni hajat mosni. Aztán nem jött össze.
Viszont eszméletlen finom gomolyaszerű sajtra bukkantam. (Fel nem tudom fogni, hogyan lehet
ugyanabból az alapanyagból ennyire más, ennyivel jobb végterméket előállítani.) Igaz, 20 dkg kerül
annyiba, mint egy üveg jó bor, de a Gran Padanóvál olcsóbb. És kenterbe veri. (Jelzem, a véletlen
módon lekapott szalámi is cudarul jó lett.)
Péntek éjjel kintebb, a borboltok körül nagy az éjszakai élet. Nem egészen értem a dolgot. Nálunk az
emberek azért kocsmák környékén gyűlnek zülleni, itt borboltok mellett. Hatalmas tömeg, úgy kell
be- és kiverekednie magát a lovagnak, vannak, akik papírpohárból nyomják, de az igazán igényesek
talpas üvegpohárból. Éjszaka. Az utcán.
Fiatal hapsi elszánt arccal menetel. Látszik az arcán, hogy ma este itt bulizva lesz. Mögötte a csaja,
unott képpel. Őrajta meg az látszik, hogy nem érdekli a dolog, nem élvezi, de ha a hapsijának ez az
élet, akkor nem fogja felügyelet nélkül hagyni. És lehet, hogy egyszer házaspár lesznek, gyerekek
szülői.
Éjszaka még kiültem a teraszra. Feltéptem egy üveg bort, plusz szivar. Az igazi még egy kicsi wifi lett
volna, de az nincs. Firenzében is, Pisában is, a belvárosban városi szinten van free wifi. Előtte

regisztrálni kell, a visszaigazoláshoz szükséges kódot a megadott mobilszámra küldik sms-ben, szóval
van előtte egy kis méhecsketánc, de utána szabad a pálya. A szálláson viszont semmi sincs, és nem is
belváros.
Így csak üldögéltem és jegyzeteltem. Felettünk száradni kirakott ruhák lógtak. Aztán holnap
kereshetik, melyik öblítőtől lett szivarszaga az egész garnitúrának.
Azaz a szokásos éjszakai (hajnali) program. Súlyos alváshiánnyal elindulva, egy fárasztó nap után
még vertem egy kicsit a billentyűket, majd álmosan, megbillenve, még valahogy töltőre raktam
minden elektromos eszközt és már csak az ágyig eljutás maradt hátra.

Az egész napra szóló keménykedés megvolt azzal, hogy nyolcra húztam az órát és fel is keltünk.
Innentől már laza.
Reggelire frizzante. Nej felé emeltem a poharamat.
- Emlékszel, tegnap este a borozók környékén mekkora tömeg járkált, talpas borospoharakkal a
kezükben?
- Aha.
- Azt hitték, milyen vagányak. Pedig a valódi kemény legények reggel fél kilenckor sétálgatnak
borospohárral.
Kényelmesen megreggeliztünk. Nem hajtanak a tanárok.
A teraszon kávé, szivar, ücsörgős beszélgetés. A száradó ruhák még bírják a pácolást.
Utána még egy gyors zuhany. Kinéztem a fürdőszobaablakon. Az már a szomszéd udvar. Na, itt nem
lehetne vitatkozni arról, kinek a fűje zöldebb. Maximum azon, hogy a szomszéd kövei vannak
szebben lerakva, vagy nálunk a sóder.
A séta adatai:
Távolság: 12,83 kilométer.
Szerencsés indulás: egy váratlan piac és egy bőrmanufaktúra. A piac nagyon közel van (vasárnap
sajnos zárva, de lesz még itt egyszer hétfő is), tengeri mütyűrök nincsenek, de zöldségek minden
mennyiségben. Ugyanazt az olajbogyót, amit Pisában 8 euróért sóztak ránk, itt megkaptuk másfélért.
Rengeteg a koldus. És agresszívek. Az egyik annyira tapadt a piacon, hogy el kellett löknöm
magamtól. Mindenhol ott vannak, még a néptelen utcákban is.
A bőrmanufaktúra bejáratát Nej szúrta ki a St Croce bazilika mellett. Magába a manufaktúrába nem
mentünk be, de a katedrális hátsó udvaraiban elmondhatatlan élmény volt a barangolás.
Egy bazilika ma már elsősorban turista látványosság, tömeggel. Itt, a hátsó udvarban viszont
megéltük azt, milyen volt mindez a turizmus előtt, mondjuk egy szerzetesnek. Csendes, hangulatos,
családias.
Aztán a Croce, azaz Szent Kereszt katedrális. Fura. Mint az összes firenzei katedrális. Belülről
letisztultak, egyszerűek. Minimális fényűzés, éppen csak elegendő dekoráció. Kívülről pedig...
dekorálták őket, amíg kedvük volt, aztán hagyták a fenébe. A Croce-t elkezdték, az eleje el is készült,
majd elunták. Hasonlóképpen járt a St Maria Novella is. A St Lorenzo katedrálist már el se kezdték
díszíteni. A Dómot viszont szépen körbedekorálták, cserébe viszont olyan egyszerű és mívetlen a

belseje, mint egy tehénistállónak. Egyedül a kupolánál mutatták meg, hogy nem azért üres, mintha
nem tudnának lélegzetállító dolgokat alkotni. Csak, hogy ne feledjük, Firenzében vagyunk.
Nekem bejön ez a stílus. Egyszerű, de rafinált.
Nézzük például a szineket. Fehér márvány, sötétzöld/olajzöld márvány betétekkel. És valami
leheletfinom halvány borszínű erezéssel. Lenyűgöző a hatása. (Érdekesség: a szálláson a fürdőszobánk
is pont ezt a kombinációt követi.)
A St Croce nem csak az épitészete miatt jelentős. Kripták. Firenze színe-java itt van eltemetve. Az első
kettő szarkofágban Michelangelo és Galilei vannak, aztán jönnek fekszenek sorban a többiek, egészen
Enrico Fermi-ig.
Michelangelo külön csinált egy pietát magának, ide, a síremlékére. Naná, hogy nem az van itt.
Berakták valami múzeumba turistacsalogatónak.
Lásd ugyanezt Dáviddal. A felirat a Szépművészeti Múzeum oldalán: Szépművészeti Múzeum.
Alatta levő sor: És Dávid.
Operamúzeum.
- Itt mindenkinek énekelnie is kell?
- Ugyan.
- Kész szerencse. Utánam egész napra be kellene zárniuk.
A katedrális után egymás mellett egy ajándékbolt és egy dohánybolt. Kimaxoltuk. Mind a kettőt.
Dávid hűtőmágnes. Ööö... praktikus, mert rá lehet akasztani a noteszt. Aztán az első komolytalan
hűtőmágnes a lakásba: Dávid fütyije, napszemüveggel. Illetve... a franc se tudja, hogy Dávidé-e,
hiszen napközben egész komoly kollekciót láthattunk belőlük (Hercules, Menelaosz, Patroklosz) és
mindegyik szerszám egyforma volt. Lehet, hogy reneszánszék egy modellről dolgoztak? Mindemellett
jót vigyorogtunk az átalakuláson. A reneszánsz idejében ez egy bátor kiállás volt: a szenteknek nem
volt farka, az embereknek viszont már igen. És a művészek határozottan embereket akartak ábrázolni.
Ma, amikor már sokkal szabadabb légkörben élünk, már csak azt látjuk, hogy ezek a műalkotások
mennyire erőlködnek, mennyire dominánsan fütyisek. A rájuk települt szuvenírbiznisz persze ezerrel
rá is erősít erre. Aztán csoda, hogy a külvárosi kukák tele vannak firkálva stilizált farkakkal?
Üldögéltünk a Signoria téren. Ez volt az a tér, ahol beterveztem egy hosszú szivart, hiszen ez az a tér,
ahol simán lehet akár órákat is üldögélni, nézelődni. Erre feltámadt a szél, valami erős és hideg cúg.
Kénytelen voltunk idő előtt továbbmenni. A szél pedig kitartott egész napra, jelentősen lerontva a
városnéző élményt. (Melegre készültem, könnyű ruha volt rajtam.) Egyébként meg tömeg. Irtózatos.
Niccolo szerint szezonban ennél ezerszer durvább a helyzet. Háát... lehet, hogy Firenze jó hely, de
ilyen turistadömpingben élvezhetetlen.
Mondja ezt az egyik turista.
A free wifi sajnos nem működik. Mindig egy olyan oldalra dob, ahonnan csak firenzecard-dal lehet
továbbmenni. Regisztrációról, sms küldésről szó sincs. Kár érte.
Uffizi. Nem mentünk be. Igazából már az épület is megközelíthetetlen volt.
Arno part, Ponte Vecchio, aztán kiléptünk a fősodorból. Elmentünk reneszánsz palotákat nézegetni.
Végigkövettük, hogyan lett az erődökből palota, hogyan alakultak ki a monstrumokból a reneszánsz
stílusjegyei. Szerencsére ezek a paloták eléggé egy kupacban vannak. Turisták nem járnak arra.
St Maria Novella bazilika. Előtte hangulatos tér, midenfelé elheveredő ifjúsággal. Egy srác térzenélt, ki
is erősítette magát, a zene betöltötte az egész teret. Jól nyomta, a számok közti szünetben rendszeresen

meg is tapsolták a napfényben bágyadtan heverészők. Mi közelebb mentünk, ott láttuk, hogy a srác
iphone-ról tolta ki a zenét, egyébként meg playback-elt. Egy kép, de jellemzi a kort.
A bazilikába nem tudtunk bejutni, pedig körbejártuk. De minden bejáratnál egy másikhoz irányítottak
minket, az utolsó ajtót meg nem találtuk meg, közben pedig elfogyott a bazilika.
Mentünk tovább. Központi piac.
Na, erről hallottunk mindent, jót is, rosszat is. A koldussűrűség az elviselhetetlenségig fokozódott,
ahogy közeledtünk. A piac körül pedig tipikus balkáni bazár, sátrakkal, behívogató emberekkel,
Ruhák, ajándéktárgyak. Vettünk ezt-azt, bár nem igazán örültem neki, amikor elő kellett vennem a
pénztárcámat: a környék kifejezetten zsebtolvaj-veszélyes, rólunk pedig ordított, hogy naív turisták
vagyunk.
Eddig is megvolt majdnem minden attribútumunk – fényképezőgépes táska, munkavédelmi
kabát, térkép, középkorúság, jóltápláltság, angol nyelv – , de amióta nyakamba akasztva hordom
a gps-t, azóta tökéletesen hozzuk az archetipust. Illetve majdnem tökéletesen: útközben láttam
egy idős bácsikát, hasonló felszereléssel, csak még volt a hóna alatt két nordic walking bot.
Maradjunk annyiban, hogy a piac durva környék. Egyrészt gyakorlatilag már csak a turisták
vásárolnak itt, a helyieknek drága és veszélyes. És ez egy önerősítő folyamat: minél nagyobb a
turistakoncentráció, annál erősebben van jelen a turistalehúzás is. (Niccolót megkértem, rajzolja be a
térképen, melyek azok a területek a városban, ahová nem szabad bemerészkednünk. Egyedül a piactól
északra eső részt karikázta be.)
Érdekesség: a balkáni ruhapiacon a legutolsó kövér, tömöttbajszos, albán kinézetű eladó is
folyékonyan beszél angolul.
A piac viszont bezárt. Számítottam valami hasonlóra, Niccolo jelezte, hogy csak délig van, de engem
nem is az egész piac érdekelt, hanem a fő attrakció: a pacal. Pontosabban a lampredotto. A
kutakodásaim alapján van a piacon egy önkiszolgáló étterem, bizonyos Nerbone nevű, mely minden
pénzt megér. Itt készítik többek között a tökéletes pacalos szendvicset. Ez annyira jó, hogy olvastam,
hogy egy Firenzében tanuló amerikai diák azon kesergett, mi lesz vele, ha végez és haza kell mennie
Amerikába: ott ilyen szendvicset nem fog enni.
Oké. Értem a problémát. Szóval egy kis történeti áttekintés. A középkorban úgy osztották fel a
marhát, hogy a húsa ment a nemességnek, minden más (azaz belsőség) meg ment a pórnépnek.
Nem volt egy fair biznisz, de a pórnép lobbiereje sem volt túl erős. A szakácstudománya viszont
annál inkább, így kitalálták, hogyan lehet a tehén négyféle gyomrából ehető, mit ehető,
szuperfinom ételeket gyártani.
Kíváncsi vagy Toszkána gasztronomiájára? Nos, igen, bor: chianti. Olajbogyóban a világ legjobbja.
Sajtban is erős. De mi a jellegzetes toszkán étel? A pacal az, barátom. És ebből a legfinomabbat a
firenzei piacon, a Nerbone pavilonban adják. Én pedig úgy okoskodtam, hogy lehet, hogy a piac
bezár, de az étterem miért zárna be? Nos, tényleg nem tudom, miért, de kettőkor már az étterem is
zárva volt. Vasárnap meg az egész piac zárva van, szóval ez a vonat elment.
A piacot még bejártuk, egy-két árus nyitva is volt még, a halszag döglesztően telepedett rá a légkörre,
de az egész már élettelen volt. Rajtunk kívül nem is volt bent vásárlógyanús élőlény.
A piac mellett ültünk be egy pizzériába. Mert szeretünk pengeélen élni. Meg hátha. A pisai pizza már
elvette ugyan a kedvünket, de alapvetően optimisták vagyunk.

A tegnapi írásból kimaradt egy megjegyzés erről a borzalomról: legalább biztos, hogy helyben
sütött pizza volt, mert ilyen szart egyik mirelit társaság sem merne kiengedni a piacra.
Végülis... a pizza sokkal jobb volt, mint a tegnapi. Nej valami paradicsomos tésztát kért, ízlett neki. A
gond a vízzel kezdődött. Ásványvíz árak: 0,25 liter 4€, 0,5 liter 6€, 1 liter 10€. Látszott, hogy a legjobb
üzlet a literes, kettőnknek nem is sok.. de... 1 liter víz (kancsóban hozták ki, szóval egyáltalán nem
biztos, hogy tényleg ásványvíz volt) 10 euró. Boltban ez három üveg iható bor. Boltban másfél liter
ásványvíz 0,35€. Nem kicsit durva. És mindez az útleírások szerint egy olcsó kajálós környéken. (Igaz,
nem azt írták, hogy olcsó vízivós környék.)
Innen St Lorenzo, mely gyk. a Mediciek privát temploma és egyben temetkezési helye is volt. Nem
tudtunk bejutni. Egyszerűen túl bonyolult volt, feladtuk. A hívőknek fenntartott ajtón tudtunk
bemenni, amíg ki nem zavartak. (Igen, valahogy megsejtették, hogy turisták vagyunk.) De nem is volt
baj, nagyon gyorsan tudunk templomot szemrevételezni.
Viszont elkaptunk egy kommunista antifasiszta tüntetést. Hát, errefelé aztán érdekes politikai
viszonyok lehetnek.
Habár már írtam, hogy a St Lorenzo bazilikát abszolút nem diszítették semmivel, de azért más dolog
volt ezt elolvasni a neten és megint más dolog volt személyesen is látni. Úgy értsd, hogy még vakolva
sincs, csak a nyers, durván darabos kő. Nekem speciel bejön, de én a vallással kapcsolatos dolgokban
igencsak az egyszerű, lényegretörő megoldások híve vagyok.
És akkor Firenze fő attrakciója, a Dóm tér. Hát, látszott is, hogy ez a fő attrakció: a várost megszálló
turisták 90%-a itt nyüzsgött.
Istenbizony, harcoltunk. Kerestük az utat, hogyan juthatnánk be. Sem a kupola, sem a torony nem
érdekelt, csak a dóm legbelül. Többször is körbejártuk, de nem találtuk a bejáratot. Nem akarom húzni
az időt, végül a következőket nyomoztuk ki.
- Nincs olyan, hogy csak a dómba akarsz bejutni. kombinált jegy van, mindenhová érvényes, ellenben
10€.
- Első körben a templommal ne is foglalkozzál. A dóm előtti téren (Piazza St Giovanni) a 7-es szám
alatt van egy ticket office. Ott tudsz jegyet venni (automatából is, meg kasszánál is) és ekkor már be
tudsz jutni az elővásárlók kapuján. Más megoldás nincs.
Mielőtt hagynád magadat félrevezetni, a fentiek nem igazak. Egy nappal később kiderült, mit
néztünk el.
Mi persze elvéreztünk, mire mindent kinyomoztunk, 17.30 lett, a dóm pedig szombaton bezárt 16.45kor.
Séta tovább. Árvaház a St Annunziata téren. Meglepően szép épület. A St Marco téren egyfelől
belefutottunk egy másik antifasiszta tömegbe, másfelől... csak nem jött össze a templomlátogatás.
Bementem, egyből látszott, hogy ez az im
És itt aludtam el, a mondat gépelése közben. A teraszon. Este 10 körül, elég kemény hidegben.
Egyszerűen rábukott a fejem a netbookra.
A többit már vasárnap reggel írtam hozzá. (Nem, sajnos még csak nem is emlékszem, mi lett volna a
félbehagyott szó.)
Szóval ott jártunk, hogy ez már templom-templom volt, azaz nem volt külön turista- és imádkozós
bejárata. Ide csak imádkozósak jártak. Voltak is bent ketten, meg ahogy benéztem, pont jött velem

szembe egy határozott, markos pap. Felmértem az erőviszonyokat: markosnak én is markos vagyok,
de ő van hazai pályán, szóval inkább kijöttem.
- Nem turistának való tájék – vetettem oda Nejnek és mentünk tovább. Mögöttünk a túl határozott
pappal, aki egész sokáig elkísért. Mellettünk pedig az antifasiszta fiatalok őrjöngtek, valami norvég
hegyimetál zenei aláfestéssel.
- De mégis, milyen volt? – érdeklődött Nej, aki be sem tudott nézni.
- Semmi különös, átlagos templom – vetettem oda.
- Giotto képekkel – fűztem hozzá később.
Aztán még bolt, és persze megint elböktük. Ilyen az, amikor az emberben még benne vannak a
négyfős reflexek, de már csak ketten vagyunk. Fel nem tudom fogni, mikor fogjuk megenni ezt a
rengeteg olajbogyót, a tömérdek sajtot és meginni ezt a csomó chianti-t. (Ja, a boltban gran padano
akció van. Nej sikoltva rakott be két, falazótégla méretű darabot. Én meg ráborultam erre a
szénaborítású gomolyaszerűségre: az első nap vettem egy darabot, a második nap pedig
kiszedegettem a sajtospultból az összeset. Senkit nem hagyunk el.) Napközben voltunk a Lindt óriási
bonbonban is (ez az, amikor egy üzletben üveggömbökben kint van vagy ötvenféle aprócsoki, aztán
magunknak lehet összeválogatni a zacskót) szóval a szombat esti vacsora monumentálisra sikerült.
Nem is csoda, hogy kialvatlanul, jóllakottan lefejeltem éjjel a laptopot.

Reggelire a szokásos frizzante. Utána kaja. A végén vörösbor, szivar. Meg kávé, csak a rend kedvéért.
Nem mintha sok esélye lett volna ezek után, hogy felrázzon.
Számolgattunk. Igen, korábban jobb lett volna, de jobb későn, mint soha. Szóval, túl sok vörösbort
vettünk. Ez nálam Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban mondhatni tipikus. De most
tényleg sok volt és Niccolo-t sem szívesen sértettük volna meg azzal, hogy bort hagyunk neki, amikor
ő azzal várt és így úgy nézett volna ki, mintha nem fogadtuk volna el az ajándékot. Csapba borítani?
Na ne. (Kettő így is csapban végezte: mint kiderült akciós borok voltak, még ezek voltak a legkevésbé
finomak.) Tehát számoltunk: estére és reggelre még van egy-egy frizzante, afölött pedig 3 üveg bor.
Úgy, hogy holnap reggel már megyünk. Úgy, hogy a mai reggelihez már elfogyott egy frizzante.
Aztán Nej megtalálta a megoldást: az ásványvízünk sötétkék pillepalackos, és van is éppen egy
üresen. Ebben nem látszik, hogy a benne lévő folyadék bor. Abban meg semmi feltűnő nincs, ha a
turisták vizespalackkal vándorolnak. Így is lett.
Induláskor nyakamba akasztottam a Garmint, de már nem teljes meggyőződéssel. A Lumia 520-as
ugyanis kezdi kiszorítani. Érdekes küzdelem. Az Android közben bénán figyel a nézőtérről. A Galaxy
S2 egy egész éjszakai feltöltéssel sem bír ki egy napot, estére kakukk. Az 520-as estére veszít 20%-ot.
Bekapcsolt gps-szel, rendszeresen nézegetve. Ja, az offline térkép ingyen van. Nokia Here a király. A
Garmin tudásban nyilván veri, de a képernyője bélyeg méretű. Ha nagyobb területet kell átfésülni, a
Lumia jobb. (A Wayteq iGO-t el se hoztuk, már Nápolyban leszerepelt.)
A séta adatai:
Távolság: 9,69 kilométer.
Via Roma. A Dóm tér és a Ponte Vecchio között tutira nagy turistafeszültségnek kell lennie, mert
gyakorlatilag folyamatosan erős a turistaáram.
Kezdenek kimenni a divatból a magasba csúzlizott neonfényű genyók. Mostanában az utcai árusok
valami neonszínű taknyot vagdosnak egy deszkához és figyelik, hogyan tér magához. Mármint a
takony. Tele van ilyen árussal a város. Hatalmas karrier. Takonyhajigáló szakmunkás.

A séta elején nem vacakoltunk sokat. A nevezetességeket régi ismerősként üdvözöltük, aztán
igyekeztünk az Arnóhoz.
Futó emberek a folyó partján. Egyiken hátizsák.
- Nézdd már, hogy lötyög az üres zsákjában a víz – mutattam Nejnek.
- Honnét tudod, hogy víz?
- Mert teljesen úgy dobálja magát a zsákban. Mi más lehetne? – ütköztem meg.
- Például bor – vágott szemével a saját zsákja felé.
- Hacsak úgy nem.
Most nem álltunk meg a Ponte Vecchio előtt, átmentünk rajta. Aztán az Arno mentén elsétáltunk a
következő hídig: Santa Trinita.
Itt egy kicsit leülepedtünk és kipróbáltuk, mennyire melegedett fel a bor. Tökéletes állapotban volt.
Nej morgott valamit. Nem értettem pontosan mit, de mintha valami olyasmi lett volna, hogy ilyenkor
délelőtt nem pont a bort kívánja.
- Mégis, mi a bajod? Ettél már süteményt és ettél már fagyit is – világítottam rá.
- Ja, akkor azt a tegnapelőtti dorbézolást osszam be?
- Hát, amennyibe került, akár heti adag is lehetne.
A Pitti palota előtt még útbaejtettük a St Spirito bazilikát. Erről azt írták, hogy csendes, néptelen
templom, melyet ugyanaz a pacák tervezett (Brunelleschi), aki a St Lorenzo bazilikát is és a Spirito
sikerült jobban. Bemenni nem tudtunk, éppen mise volt... a csendes, néptelen környékről meg annyit,
hogy zsibvásáros piac volt, közvetlenül a templom előtti téren. Szerencsére ezt is szeretjük. Még
mindig vidáman, jókedvűen céloztuk be a Pitti palotát.
Hogy mégis miért a Pitti? Ami tele van képekkel, múzeumokkal? Amikor azt mondtam, hogy direkte
nem fogunk művelődni?
Megmagyarázom.
Amikor tervezgettem a napokat, szemembe ötlött, hogy van itt, az Arno déli oldalán egy kifejezetten
nagy park, a Boboli kert, mellette meg a Bardini park. Utánaolvastam és egyre inkább kedvem lett
hozzá. Két nap óvárosi csavargás, kőrengeteg után pont jó lesz egy híres olasz díszpark. Mennyi a
belépő? Azt írta a Pitti palota hivatalos weblapja, hogy 7€, de van 11 euróért kombinált jegy is, mely a
teljes palotára érvényes. Na jó, ennyiért benézünk a múzeumokba is. Mégis csak Firenze második
legnagyobb művészeti látványossága, az Uffizi után.
A pénztár előtt százméteres sor. Hjaj. Na mindegy, ma gyk. az egész napot erre a környékre terveztük,
ráérünk. Tábla a falon. A külön Boboli jegy 10€. A másik meg 13. Ennyit a 7, illetve 11 eurós jegyekről.
Már meg sem lepődtem.
Jegyvásárlás után haladtunk a bejárat felé. Figyelmeztető tábla.
- Nézdd már, tilos bort bevinni!
- Aha.
- Meg hátizsákot is.
- Oké. És hátizsákban bort?
- Nyugi, egyszerre csak egy dologért lőhetnek le.
- Van a Pitti palotában fémdetektor?
- Miért, van benne fém?
- Vas.
Simán bejutottunk. Képek. Rengeteg.

Herkules, a Mediciek kedvence, a mindenhol nála lévő bunkóval. Az ultimate megoldással.
- Időnként tök jó lenne Herkulesként élni. Probléma van? Nálam meg bunkó.
- Tartok tőle, hogy mögöttem nagyon sok hulla lenne – jegyezte meg Nej.
- Szerintem Herkules ezzel nem foglalkozott.
- De sokan ártatlanok lennének közülük.
- Herkules ezzel sem foglalkozott.
- Meg ugyanannyit kapnék a szemetekért, mint a normális emberekért.
- Herkules ezzel sem foglalkozott. Csak volt egy bunkója és használta. Herkules igazi ereje az
egyszerűségében rejlett.
Bármilyen fura, de a tömérdek reneszánsz kép után nekem egy, a modern részlegen függő festmény
tetszett a legjobban. A címe valami ilyesmi lehetett, hogy "Beszóltam a csajoknak, azok meg élvezik".
Aztán innentől jöttek a negatív hullámok. Mit hullámok, szökőár. A modern képtárból kijőve
mentünk volna tovább a ruhamúzeumba, de egy cerberus eltanácsolt. Hogy nem jó a jegyünk. Én még
mindig abban a hitben voltam, hogy univerzális, kombinált jegyünk van, vissza is mentünk Nejjel
vitatkozni. De mutogatták, hogy ide nem jó. Sőt. Ekkor derült ki, hogy sehová máshová sem. Sem a
ruhamúzeumba, sem az ékszermúzeumba, sem a porcelánmúzeumba – de még a kertbe sem.
Ekkor néztük meg alaposabban a jegyünket. És tényleg: Palatinus galéria, Royal Apartment és a
modern festmények kiállítása. Ennyi. Miaf? A weblapot még otthon letöltöttem a mobilomra,
lecsekkoltam. Igen, írják, hogy van kombinált jegy (11€), de vannak különjegyek is: külön a kertbe
(7€), illetve külön a képtárakba (8,5€). Ehhez képest a pénztárnál kombinált jegy már nem volt, viszont
az ára miatt én a képtáras különjegyről gondoltam, hogy biztosan az a kombinált. Ugye, a másiknál
látszott, hogy csak Boboli, akkor nyilván csak az első lehetett a kombinált.
Azaz megint átvágtak.
Vissza kellett volna mennünk, ismét beállni a marha hosszú sorba és megvennünk a 10 eurós jegyet is,
ha ki akartunk volna menni a kertbe is. Ami azt jelenti, hogy a full jegy összesen 23€. Csak
viszonyításképpen, az Uffizi egy kicsit nagyobb, kicsit híresebb gyűjtemény és oda csak 6,5€ a beugró.
A trükkös szivatással (hivatalos weblap kontra valóság) viszont sikeresen összehozták, hogy pont azt
a parkot nem tudtuk megnézni, melyet eredetileg akartunk. Ugye, a tervezéskor erre mondtam, hogy
egye fene, legfeljebb művelődünk is, ha már ráadásnak ott vannak a képek is. Nem vagyok
képtármániás, egyszerűen 25-30 kép után telítődök és a többi mintha ott sem lenne. Itt meg 500 képről
beszélünk, csak a Palatinus képtárban és akkor még ott vannak egy másik szárnyban a modernek.
Gondolhatod, még egyszer már nem álltam be jegyet venni. Ha azt mondom, hogy robbanásveszélyes
állapotban jöttem ki, akkor még nem mondtam semmit. Legszívesebben az összes kínai vázát és antik
mellszobrot felrúgtam volna kifelé menet. Ahogy mondani szokták, ez volt az utolsó csepp.
Lenyeltem azt, hogy a csomagmegőrző 14€. Lenyeltem, hogy az utcai sátorban 30 deka olajbogyó 8€.
Beletörődtem, hogy a pékségből utcán vett négy apró sütemény 7€. Beletörődtem, hogy két adag
fagylalt 16€. De amikor azt mondtam, hogy beletörődtem, akkor azt úgy gondoltam, hogy a feszültség
nőttön nőtt bennem. Aztán a Pitti palotában kiverték a biztosítékot. Mert egészen más az, hogy
Giovanni a sátorban, vagy Luigi a kisboltjában emberesen átver, de a palotában ugyanezt hivatalosan
csinálták. Én innentől betettem Firenzét a "Turisták által sújtott övezet" kategóriába, mely egyben
jelenti a "Városok, ahová soha többet nem megyek, mert lépten-nyomon megvágnak, lehúznak,
átvernek" kategóriát is. Eddig Prága volt ebben a csoportban, most ment mellé Firenze is.
Aztán a palota előtt, füstölögve, köveket rugdosva megindultam, nem foglalkozva a körülöttem lévő
emberekkel. Ha elléptek előlem, akkor megúszták, hogy felboruljanak. Nej sokára ért utól, azonnal
látta, hogy baj van.

- Igyunk bort! – javasolta.
- Itt? Hol?
- Hát, leülünk valahová...
Ekkor már a Ponte Vecchio – Dóm tér közötti szakaszon voltunk. Igen, a nagy turistafluxusú
vonalban. A nyüzsgő tömegben megállni nem lehetett, nemhogy leülni.
- Itt? Hol?
- Izé...
De azért higgadtam valamelyest. Rágyújtottam, a Dóm mellett félreálltunk, meghúztuk a
pillepalackot.
Közben nézegettem az irgalmatlan tömeget. Nézegettem és belegondoltam, milyen lehet itt élni. És
egy kicsit meg is sajnáltam a várost. Lehet, hogy a turisták szemérmetlen lenyúlása a helyiek bosszúja
azért, mert a turisták elvették tőlük a városukat? Néztem: bejött egy busz, megállt a nevezetesség előtt,
kicsődült 50-60 japán, fényképeztek néhány ezer képet, visszaszálltak, mentek tovább. Miért? Ebben
mi a jó? És kinek? És ilyen csordákból töméntelen volt, mindenhol.
- Figyelj, most, hogy így jártunk, pont meg tudnánk nézni a Dómot! – dobta fel Nej, és igaza volt.
Hiszen tegnap nem sikerült és akkor abban maradtunk, hogy nem fogunk végigrohanni a Pitti
palotán, csak azért, hogy még délután négyig elérjük a Dómot.
Már tudtam, hol lehet jegyet venni, a pénztárig be sem mentünk, előtte automatából, bankkártyával is
megoldottuk a kérdést.
Aztán a katedrális. Ahol nem kértek semmilyen jegyet.
- Basszus, ez ingyenes volt – húztam el a számat. Én. A Nagy Kombinátor.
Odabent.
- Nézdd már, itt le lehet ülni! – mutattam rá a távoli padokra, miközben sodródtunk a tömeggel.
- Végre.
- Akkor megisszuk a bort.
- Na ne...
- Miért? Nem itt szokták mondani, hogy én testem, én vérem?
Körbejártuk a bazilikát, megnéztük, magunkévá tettük. Aztán leültünk.
- Akkor ideadod a pillepalackot?
- Tényleg komolyan gondoltad? – ütközött meg Nej.
- Persze. Ne parázz, a pap is itt szokott inni.
És ott a hűvösben, immár teljesen lehiggadva, békésen elkortyolgattuk a bor maradékát az indigókék
vizespalackból.
Utána átsétáltunk a kupola bejáratához, ahol tegnap hosszú sorok álltak. Ma senki.
- Hoppá, mintha az lett volna tegnap kiírva, hogy a kupola vasárnap zárva.
- Akkor most mi van?
- Visszamegyünk a pénztárhoz és megnézzük, hogy mire jó még ez a jegy.
Visszamentünk. A pénztár zárva volt. Szerencsére volt előtte egy tábla, onnan le tudtuk olvasni, hogy
jók vagyunk még a harangtoronyba, meg a dóm múzeumba. Oké. Harangtorony. Ez végre nyitva volt,
felmentünk, jó volt. Jó izgalmas. Szűk lépcsők, tömeg le és föl. Pont a legszűkebb részen fogtam ki egy
japán csoportot. Az első negyven embert falratapadva elengedtem, de aztán bepöccentem és a
maradék tízen már átgázoltam.
Fent végülis megkaptuk azt az élményt, amit mai zárásnak terveztem.

Eredetileg a Boboli kertből felsétáltunk volna a dombtetőn lévő Michelangelo térre, ahonnan
szépen be lehet látni a várost, végignézve, merre jártunk az utóbbi két nap. Mivel a Boboli
elmaradt, így elmaradt a tér is.
Lefelé hasonló zsúfoltság, természetesen felfelé is japán csoport. Végül rájöttem a helyes technikára: az
a jó a japánokban, hogy átférnek a hónunk alatt. Ha akarnak. Ha rá vannak kényszerítve.
Odalent még elmentünk a múzeumba, naná, vasárnap zárva. Szóval összességében elköltöttünk 10€-t
egy kombinált jegyre, amelyből sajnálatosan csak a harangtorony volt elérhető. Elméletileg persze ott
lett volna a holnapi nap is, hiszen a kombinált jegy 24 óráig érvényes, de nekünk délben már Pisában
kell lennünk.
Ekkor már nem is dühöngtem, csak legyintettem. Bementünk még a Lindt boltba megvenni az
ajándékcsokikat, aztán hazafelé még friss bagett egy másik boltból. (Ez az egy, amiben nem
csalódtunk: egyszerűen mindent boltban kell venni, mert ott még nem vágnak át. Persze nem az apró
lyukakban berendezett boltokról beszélek, hanem a nagyobb kaliberűekről.)
Aztán otthon bontottunk egy újabb frizzantét és vacsoráztunk egy óriásit. Utána kiültünk a teraszra,
beszélgettünk, egy kis szivar... és a megoldandó házifeladat: még volt majdnem két üveg bor. Este
nyolcra végeztünk, és olyat tettem, amit már nagyon régen: fél kilenckor már ágyban voltam, jó úton
az elalváshoz. Autósztrádán.

Reggel hatkor ébresztő. Nem akartunk úgy járni a buszon, mint idefelé, amikor azért nem tudtunk
elmenni a kiszemelt busszal, mert már nem volt rajta hely. Firenzében még benéztünk a külvárosi
piacra, ajándék olajbogyóért. Épp akkor nyitott a piac, a kinti részen nem is volt ott az olajbogyós
bácsi, a benti árusnál meg nem volt oliva verde. Copás. Vettünk valami másfajtát, de nem örültünk.
Viszont ebben a boltban volt vákuumozó gép, legalább jól le tudta zárni a zacskót. Utána egy
szerencsés vásárlás, valami reggeliző étterem pultján kiszúrtam azt a háromfajta szivart, melyekért
Pisában rengeteget kellett volna sétálnom, naná, vettem mindegyikből, így hirtelen időmilliomosok
lettünk. Még durvább, hogy a vasútállomáson éppen elértük a korábbi buszt, volt is rajta hely, így
10.30-kor (amikor az eredeti buszunk indult volna Firenzéből) mi már Pisában vigyorogtunk. Nem
mintha olyan sokat tudtunk volna kezdeni az időnkkel, még egyszer már nem volt kedvem 14 eurót
fizetni a csomagmegőrzésért, a táskákkal meg nem kellemes a séta az óvárosig.
Reggeli pakolás. Szivarok számlálása.
- Mi van, csak nem kevés? Fel akarod tornázni százra? – piszkálódott Nej.
- Milyen százra? – értetlenkedtem – Ketten vagyunk.
(EU-n belül 100/fő a limit.)
A repülőtér külső várójában a földszinten minden szék foglalt volt. Nézelődtünk.
- Nézdd csak, emelet. Azt írja a tábla, hogy van relax area, restaurant. Meg fodrász. Meg kápolna.
- Micsoda?
- Kápolna. Alternatív megoldás. Van, ahol a repülőgép biztonságára költenek. És van, ahol az
üdvösségre.
A repülőgépen volt némi mosolyszünet. A Ryanair-nél helyjegyek vannak. Viszont az én székemen
már valami ült. Egy pizzadarab. Az ülés meg paradicsomszószos volt. Túl sok időm nem volt – a
mögöttem lévők is szerettek volna leülni – papírzsepivel letörölgettem, ültem volna le, amikor
észrevettem, hogy a szíj csatja is tocsog a szószban. Na, ezt már nem tudtam letörölgetni. Ott volt

mellettem a steward fiú, megkérdeztem tőle, hogy ez a pizza vajon a cég ajándéka-e, és ha nem, akkor
tudna-e szerezni valami takarítószert, hogy lepucoljam? Zavartan mentegetőzött, megígért mindent,
de nyilván nem tudott csinálni semmit, mögöttem tömött sorban álltak a népek, meg sem lehetett
mozdulni. Végül ügyesen oldotta meg a helyzetet, a közelben volt a vészkijárat, átültetett abba a
sorba. Így legalább a lábam sem gémberedett el hazáig.
Sima út, buszozgatás, otthon az ajándékok kiosztása. Amikor elmeséltük, hogy pillepalackból toltuk
tegnap a bort egész nap a városban, mindkét gyereknek felcsillant a szeme: szép dolog, hogy az ősök
lélekben nem öregszenek. Inkább meg sem kérdeztem, mire gondoltak.
Tudom, lehet, hogy már kóros, de mindenképpen jól látszik, mennyit vesztett a szememben Firenze a
méltóságából. Idehaza az első dolgom az volt, hogy megnéztem, tényleg fél kiló-e a piacon vett
olajbogyó. Hiszen a pacák ki is szedhetett belőle, miközben elvitte hátra vákuumoztatni.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Firenze2014

A jó öreg Murter sziget.

Hajnal kettőig pakoltunk. Hétkor ébresztő. Tízig pakolás. Kemény munka a nomádélet.
700 kilométer. Kényelmesen lekocogtunk este hatra.
Kipakolás. Ismerősök észrevétele a kocsmában, látogatás. Csakis az ismerősök miatt.
Sátor összerakása. Egy meleg sör. Terasz összerakása. Még egy meleg sör.
A szomszéd lakóautójában nagyképernyős tévé. Nagyobb, mint nálunk a nappaliban. Rohadtul nem
szeretnék odáig eljutni, hogy ennyire ne tudjak élni tévé nélkül.
Aztán reggel kijött Hilda és összesöprögetett. A lakóautó körül. A füves kempingben.
Este kilenckor átmentünk meglátogatni az apartmanházban lakókat. Adtunk nekik meleg bort,
kaptunk érte hideg pálinkát. Az emberek vidámak. Gábornak széles a mosolya. Jánosnak meg már
nincs is. El is aludt a betonmólón.
- Nem kellene átrakni egy napozóágyra?
- Á nem. Barlangász. Kifejezetten kedveli a betont.

Kora reggel fürdés a harapós tengerben. Közben fejben – stilszerűen – Rammstein. Aztán
kajakpucolás. Nem szeretnék úgy ébredni, mint az a meztelencsiga, akit tengervízzel mostam le.
Utána kávé, szivar. Kellemes reggel.
Hűtő nélkül viszont halálos. A kempingben nem igazán akad árnyék, kocsi is, sátor is a napon. Meg a
sörökborok is. Éjszaka ellenben durván lehűl a levegő, így praktikusan azt találtam ki, hogy reggel
borozok. Jókedvű evezgetések jönnek.
Első nap. Gyerekekre méretezett túra.
A túra adatai:
Célpont: Jezera és környéke
Távolság: 16,07 kilométer
A gyerekek végül nem jöttek el, így egy óra után csak néztünk bután: akkor mára vége a programnak?
Az élboly (csak szólok, 18 egység volt) nem is variált sokat. Úgy megindultak, mintha addig
akarnának evezni, ameddig tart a tenger. Nejjel mi úgy döntöttünk, hogy most inkább nem megyünk
át Grúziába, bevettük magunkat a szigetek közé tekeregni. Így sem volt rossz, van egy rész, ahol két
nagy csatorna találkozik merőlegesen, ott mindig vicces a víz, most meg még erős szél is fújt, ráadásul
pont ott van egy világítótornyos sziget, azt azért körbealáztuk.
Itthon derült ki, hogy Nej gondosan elrakta a reggeliből maradt fél üveg bort. A kocsiba. Ahol minden
felforrt. Ebéd után megint el kell mennem abba a rohadt drága kocsmába, inni egy hideg sört.
- Megyek én is – tüsténkedett Nej.
- Deficit.

- Nem is igaz. Az a Barna.
- Is.
- Dög.
- Na jó, Barna deficitebb.
Jónak tűnő megoldás: a hullámtörő sziklák között pont találtam egy borosüvegnyi üreget. A jó hideg
vízben. Árnyékban. Grósze Kühlschrank.
Majd utána magam is bemásztam úszni egyet. A hűtőszekrénybe. Ezt csináld utánam.
A vízben összefutottunk két kajakossal.
- Nem hideg a víz?
- Tudod, két ember van: aki ki tud szállni kajakból, illetve aki hozzászoktatja magát a hideg vízhez.
Befutottak Tiborék. Lécből és vászonból eszkábált kajakon.
- Milyen volt?
- Jó. Bár nem mentünk sokat.
- Többet mentetek, mint amennyire számítottam. Ezekkel a kajakokkal. Ilyen szeles, hullámos terepen.
- Ezekkel a kajakokkal nincs semmi baj. Minél hullámosabb a víz, annál stabilabbak. Kipróbálni ugyan
nem tudod, mert ezeket súlyra, magasságra méreteztem, de ettől még bátran elhiheted. Évának ez volt
az első tengeri útja és simán megcsinálta.
- Hát, oké.
- És a kiszállásokkal sincs baj, hiába olyan törékenyek. Egyszerűen ki kell belőlük lépni.
- Jó, itt ilyen a part. De mit csinálsz, ha a vihar egy durva sziklás részen kap el?
- Kikötök, a kajak roncsaiból összerakom a hülye kajakos emlékművét, aztán otthon szögelek
magamnak egy másikat.
Délután fürdés. Azért harap még a víz. Utána zuhany a strand szabadtéri zuhanyrózsájánál. Ez eleve
melegebb, mint a tenger. Egy német pacák már régóta nézegetett.
- Kalt? – jött oda érdeklődni.
- Ach, nein.
Amikor eljöttem, boldogan aláugrott. A sikoltozását még a sátornál is hallottam. Ez valami
elkorcsosult német lehetett.
- Ez már majdnem olyan, mint egy nyaralás – közölte Nej.
- De hát az!
- A víz azért még nem az igazi.
- Igaz. És a kabócák sem reszelnek.
- Pontosan. Seggbe kellene rúgni őket, hogy ne legyenek nyulak.
- De hát nem is azok. Kabócák.
Vacsoráztunk. A mellettünk lévő lakóautóból pár akkord csendült fel.
- Bmeg, ezek elhozták a zongorát is?
Aztán megszólalt a többi hangszer és megnyugodtam: egy komplett ragtime band-et talán csak nem
hoztak el. Utána durván átváltottak bárzenére. Azannya. Mekkora perverzitás kell már ahhoz, hogy
valaki lejöjjön Murterre, leparkolja a lakóautóját közvetlenül a vízpartra és özséncicerót
bömböltessen?
De ezzel még nem volt vége. Egyszer csak felhajtották az előtér függönyét és megláttam a kaszott
nagy szintetizátort. Bmeg, ezek tényleg lehozták a zongorát! És innentől egész este nyomta a pacák a
legkeményebb bárzenéket.
- Moon River – jelentette ki Nej.
- Nem ismerem.

- Nekem gyerekkorban betöltötték.
- Aha. Ez viszont a Midőn Havannában.
- Azt meg én nem ismerem.
- Mondjuk úgy, hogy ezt meg nekem töltötték be.
Az Indián Nyárra már egyszerre kiáltottunk fel.
- Nem szürreális?
- De. Nem is kicsit.
- Mindjárt felkérlek táncolni.
- Kérni, azt lehet. Én sokkal inkább azon csodálkozom, hogy a környező lakóautókból nem perdültek
még elő a táncrakész Brünhildák a totyogós Günterekkel.
Este megint apartmanház. Gábornak már megint széles a mosolya. Vagy még mindig. János él.
Éjfél körül séta vissza a kempingbe. Lakóautók, körbekerítve napelemes lámpákkal.
- Ez most miért zavar? – kérdezte Nej – Jobb, mint ha csak körbepisilték volna a territóriumukat.

Mint egy sakkjátékos, úgy foglalom el a stratégiai pontokat: egy bor a tengerbe estére, egy bor az
apartmanba éjjelre, egy bor a kocsi alá reggelre.
- Na most ez hogy van? – kérdezte Nej – Ott van a busz méretű Mercedes lakóautó, meg ott van a
Merci kabrió is?
- Valószínűleg látogatója van.
- És akkor az a BMW nagymotor?
- Az az övé. Biztosan belefért a lakóautóba.
- Vagy az utánfutóba. Ha jól látom, az is van.
- Igen, de az a yachtnak.
- Kíváncsi vagyok, eszembe fog-e jutni ez a kép, amikor öregek leszünk?
- Arra gondolsz, amikor száraz kenyeret fogunk koldulni a Blahán?
- Arra.
- Engem az vigasztal, hogy kölcsönösen irigykedünk egymásra. Mi a felszerelésükre, ezek a vén
farkak meg arra, hogy mi még be tudunk pattanni a a kajakba és fáradság nélkül letolunk 20-25
kilométeres túrákat.
- Igen, de 20 év múlva már te sem fogsz tudni evezni. Ellenben kenyeret fogsz koldulni a Blahán.
- Ők meg halottak lesznek. Az se túl jó perspektíva.
A túra adatai:
Célpont: Pirovac, Murter
Távolság: 19,88 kilométer
Ma megint a nyugdíjasklubbal indultunk, a lazább útvonalra. Régóta (Nej egy éve, én kilenc hónapja)
nem eveztünk, gyógytúrások lettünk. (Persze a tegnapi naphoz hasonlóan most is megtoltuk a végét,
hogy legalább a beszoktatási kilométer meglegyen.)
A tenger teljesen úgy viselkedett, mint tegnap: induláskor tükörsima, majd jó egy óra után feltámadt a
szél és estig nem is hagyta abba. Emiatt nincsenek fényképek sem, mert a Gopro-t még csak-csak be
tudtam kapcsolni, de a fényképezőgépet a duplacsomagolásból előszedni végképp nem.

Pirovac, a kultikus kocsma. Én úgy emlékeztem, itt söröztem életemben először a fiammal (olyan 12
éves lehetett), de aztán beugrott, hogy nem: Plitvicén, pár nappal korábban. De ettől még ez a kocsma
jó hely, el nem mulasztanám meglátogatni.
A nyuggerek innen haza is indultak. Mi Nejjel még elindultunk a part mellett felfelé, jutunk, ameddig
jutunk. Erős szembeszélben. Erős szembehullámzásbam. Nem sokáig jutottunk. Végül tekeregtünk
egy kicsit a Murter előtti szigetek között, majd bementünk a strandra, ettünk (műzlicsoki), ittunk (sör),
aztán hazafújt minket a szél. Közben rájöttem, hol rontottam el: amikor le akartam kamerázni,
mennyire erősek a hullámok és bekapcsoltam a készüléket, akkor mindig eltűntek a hullámok. Ahogy
kikapcsoltam, egyből megjelentek. Végül meguntam és levettem a fejkamerát, betettem a a kajak
gyorstárolójába. Ezt nem kellett volna. Abban a pillanatban indult az özönvíz.
Megérkeztünk a túrából. Nej jócskán lemaradva, de ezt direkt így szoktuk. A parton viszont messziről
látszott, hogy gond lesz: két német öregasszony pont oda ült le a sziklákra, ahová indulás előtt a bort
rejtettem. Éreztem, hogy ezt a szituációt csak látványos technikával tudom megoldani, így a part előtt
tíz méterrel felpörgettem az evezőket, a kajak határozottan, férfiasan futott fel az aprókavicsos partra,
kipattantam, aztán odasétáltam a két megdöbbent spinéhez, benyúltam a lábuk közé és előrántottam a
bort. Voilá! Majd mivel még mindig le voltak fagyva, magyarázólag hozzátettem, hogy grosse
kühlschrank.
Újabb fejlemény. A tegnapi bárzenésznek van egy nyomorék, szellemi fogyatékos fia. Éppen most
tolta el előttünk. Ha jól emlékszem, tegnap is ott ült a hapi mellett. Valószínűleg a zenész neki játszott.
Kicsit hülyén érzem magamat. Eugen Cicero. Aha.
Vacsorára májkrém, mogyoróval. Mindkettőnknek durván elege van a téliszalámiból. First world
problem.
Este... na mi? Apartmanház. Gábor és János rákot sütnek. Két kilót. Mindkettőjüknek széles a mosolya.

Éjszaka 3-4 átvonuló eső, a hegyekben villámparti. Reggel hűvös. Boldogan aludtunk nyolcig és ekkor
is csak a kötelességtudat rángatott elő minket. Az idő borult, különösen arrafelé, amerre menni
terveztünk. Reggeli közben board meeting. A mai napot kihagyjuk, inkább sétálunk egyet Tisnóba.
A gyalogtúra adatai:
Célpont: Tisno
Távolság: 10,19 kilométer
A hős mikroszálas törölköző. A szárítókötélen ez is elázott, de reggelre már meg is száradt.
Nej jön a mosdóból.
- Rámköszöntek, hogy Grüsz Gott! Erre mit kell mondani?
- Ich bin der Gott. Grüss willkommen.
Békaember a strandon. Neoprénben. Fuldoklik. Legalábbis állandóan a lába lóg ki a víz fölé.
Hanyag elegancia. Fehér lenvászon ing, fehér lenvászon nadrág, élénkpiros norvég sízokni,
túraszandál. Kicsit hektikusan pakoltam, de otthon 30 fok volt, a franc se foglalkozott a hidegben is
hordható, étteremképes ruházattal.

A nap félórával azután bújt ki a felhők mögük, amikor elindultunk. Utána pedig nem lopta a napot,
perzselt, ahogy a csövön kifért. Nagyon örültünk neki. Norvég sízokniban.
Tisno még mindig nagyon kedves kisváros. Minél többször járunk erre, annál jobban megfog.
A gyógyszertár udvara, melyet egy megszállott kertész csinosít évek óta.
A picike óváros, ahonnan tucatjával indulnak girbegurba utcácskák a hegyekbe.
Ma éppen kirakodóvásár volt a főtéren, ilyet sem láttunk még errefelé. Az áruk persze a mindenfelé
megszokott műanyag gagyik, de a tömeg az minden vásáron más. Nyilván volt birkasütögető gépsor,
a hentes a pulton csontozta ki a vevők igényeinek megfelelően, akik alig fértek hozzá, annyi volt a
fényképezgető német.
Ez egyébként teljesen általános, minden kemping németekkel van tele, nekik ez a víz talán már
meleg is, tömeg nincs, az árak meg olcsók. Valószínűleg nem is értik, miért nincsenek mások is
ilyenkor.
Felfelé a templomhoz. Hatalmas tömeg lefelé, többszáz ember. Odafönt a templom kábé 20 személyes.
Ezt most hogyan?
A megoldás a templom mögött volt: a meredek domboldalon amfiteátrumszerű kialakításban egy
hatalmas szabadtéri misézőhely, oltárral, elektromos támogatású kántorral. Zseniális. Ilyenkor
gondolkozik el az ember, hogy más mediterrán településeken miért építenek méregdrága
templomokat, amikor szabadtéren a hívők sokkal közelebb érezhetnék magukat az Istenükhöz.
Öreg, kövér dalmát nénike, lépcsőfokról lépcsőfokra szenved felfelé a meredek úton. Szemmel
láthatóan infarktusközeli állapotban kapkod levegő után, két felnőtt unokája támogatja, de esze
ágában sincs megállni. A hit tényleg hegyeket mozgat.
Tisnóban vettünk bureket. Komolyan bután éreztem már magamat: több napja dekkolunk
Horvátországban, és eddig még nem ettünk bureket. Pedig a család horvát csatakiáltása is ez: reggel
burek, este burek, ettől leszünk mozgéburek!
Vacsora.
- A vasakkal mégis csak könnyebb bánni, mint az emberekkel. A vasaknak nincs lelkük – közölte Nej.
- Attól függ. Az én szakmámban már van. Sötét, fekete lelkük van.
- Arra célzol, hogy a számítógépeid nőneműek?
- Kizárt. Ezek logikusak.
A kocsmából mintha integetnének emberek. De lehet, hogy csak vakaróznak.
Megtaláltuk a végső megoldást a hideg italokra. Nyilván az utolsó nap délutánjára. Az éjszaka lehűlt
italokat be kell dugni a kocsi alá, nagyjából a közepéig. Így délutánra pont pincehideg innivalókat
kapunk.
Hat óra körül szállingóztak vissza a többiek. Ma már csak két fő alkotta a hajtós brigádot. Ők megint
megkerülték a szigetet, csak mivel a múltkor durva ellenszelük volt, így most megfordították az
irányt. Sajnálatosan a szél is, ebből kifolyólag immár komoly rutinjuk van a szembeszeles
szigetkerülésekben. A csapat többi tagja pedig átigazolt a nyugger szekcióba, elindultak északnak, az
első kocsmánál letáboroztak, majd hazaeveztek. A kocsmáról viszont áradoztak: eldugott hely a
parton, két művészlélek viszi, az egészet tengerparti hulladékból – kövek, uszadékfák – építették.
Ugyan még csak előkészíteni akarták a terepet, de nagyon megörültek a tucatnyi éhes-szomjas
kajakosnak. Kaja ugyan nem volt, de gyorsan fogtak halat és azt sütötték ki

Este nyolckor búcsúbuli az apartmanháznál. Gábor nem jött ki, de biztosan mosolyog. Jánost alig
ismertem meg. Józan.
Szemrehányás.
- Ott ültünk a kocsmában. Integettünk nektek. Nem láttatok?
- De. Csak azt hittük, hogy a rajongók.
Éjfélkor haza.

Éjszaka megint tartós eső. Direkte, hogy vizesen kelljen mindent összecsomagolnunk. Korai ébredés,
óriási pakolás. Tíz körül készültünk el. Búcsú. A többiek még borulgatást gyakorolnak a vízben.
Kezdők. Nekem már tökéletesen megy.
Gracsacnál elfogyott a belső sáv a sztrádán, majd elfogyott a külső is. Kénytelen voltam lehajtani, de
nem hittem el, hogy így jártam, így közvetlenül a kapu előtt visszafordultam, de innen sem tudtam
ráhajtani a sztrádára Zágráb felé, így megint visszafordultam. Nem lettem volna aznap záróvonal
Gracsacnál.
Végül csak kimentünk a kapun. Valami tábla, magyarázat, sehol. Mentünk a tömeggel. (Go with the
room, ahogy a bridzsjátékos mondja.) Ugyan volt egy tábla, miszerint Zágráb 200 kilométer, de senki
nem vette komolyan. Persze, ez a régi hegyi út. Biztosan visszaengednek hamarabb is a sztrádára.
Ja. Karlovacnál. 150 kilométer után. Addig viszont őrült driblizés a kanyargós, végig záróvonalas
hegyi utakon, az autósztrádányi forgalomban. Én pedig pont itt álmosodtam el, zombiként rángattam
a kormányt, mint a tehén tőgyét. Az út jelentős részére nem emlékszem. Illetve, de. Az kifejezetten
bosszantott, hogy keresztülmentünk Plitvicén, közvetlenül az elmondhatatlanul gyönyörű park
mellett és nem volt időnk beugrani 3-4 órát sétálni. Máskor meg ugye nem járunk erre, mert nagy
kerülő, térben is, időben is egyaránt.
Ez a kis hegyi kirándulás két óra pluszba került. Este hat helyett nyolckor értünk haza és még csak
ekkor jött a rengeteg pakolás, a vizes cuccok szétteregetése, a digitális tartalmak biztonságba
helyezése. Hajnal háromkor jutottam ágyba. Reggel már munka. Pihenni meg majd a föld alatt.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Murter2014

Nej: – Mikor fog már benőni a fejünk lágya?
Én: – Szerintem már benőtt. Csak ilyenre sikeredett.

Tudom, hogy mára elcsépelt szó lett belőle, de nem tudok rá jobb kifejezést. Igen, van bakancslistám.
Az első háromban ezek a célpontok vannak: Észak-Amerika (nagyjából megvolt), Új-Zéland (sose lesz
meg) és Izland. (Nyilván van több is, de ez az élboly.)
Képzelheted, mennyire megörültem, amikor decemberben az rss olvasómban az egyik blog
kedvezményes izlandi repülőjegyről írt. Open jaw jegy, Budapestről variálással oda-vissza 45e forint.
Emlékeim szerint Izland olyan 150-170e forint körül érhető el általában, először nem is hittem a
szememnek. Csináltam egy próbafoglalást... és tényleg. Azért volt némi baj: open jaw, azaz Bristolból
indul a gép, visszafelé pedig Edinborough-ba érkezik. És az akció már csak két órán keresztül tart. Ez
alatt kellett megszerveznem az utazást. Az istennek sem akart összejönni. Nem egyszerű Bristolba
eljutni és Edinborough-ból sem haza. Reptéri alvások, vonaton alvások... csupa bizonytalanság.
Hirtelen ötlettel megnéztem, mi van, ha becsukom az állkapcsot? Na, ekkor lett igazán melegem: így is
volt olcsó jegy. Easyjet, Luton-Reykjavik, oda-vissza, 30e pénz. Lutonba meg jár a Wizzair, akiknél
nekem klubtagságim van és csillió pontom, gyk. ingyenes a jegy. Már a padláson voltam, laptoppal és
egy marék szivarral felszerelkezve. Éjjel 11, még egy óra az akció végéig. Keressünk időpontot.
Pünkösd környékén álltak össze a csillagok, kifelé-befelé jó volt a csatlakozás és még egy hosszú
hétvégét is sikerült belekombinálni. De az idő repült. Sajnos nem csak az idő: amíg variálgattam,
elindultak felfelé a jegyárak is. Most már tényleg foglalni kellett, de mindig közbejött valami. Például
az Easyjet feldobta, hogy ha foglaláskor bérelek autót, akkor sokkal olcsóbban ad. Ennek is utána
kellett járni. És tényleg. 8 napra egy VW Polo 130e, ha ugyanezt az autót ugyanannál a kölcsönzőnél
szeretném megrendelni, 170e lenne. Persze ehhez el kellett dönteni, hogy autóbérlés lesz (minden más
közlekedés drága és béna), ami egyben megoldja a szállást is: úgyis csavargunk, tehát ahol ránk tör az
este, majd alszunk az autóban. (A szállás is horribilisan drága odakint, sőt, úgy általában minden.)
Ekkor már csak perceim voltak hátra éjfélig. Szerencsére észrevettem egy számlálót, mely jelezte,
mennyi ideig tart az akció. Londoni időben számoltak, azaz kaptam ajándékba egy plusz órát. Easyjet,
Europcar, végigtoltam a foglalásokat, megjött minden visszaigazolás, a kártyáról lekapták a pénzeket.
Jöhetett a Wizzair. Újabb meglepetés: a Wizznél éjféltől akció. Elsötétült a tekintetem. A Wizzair akció
az egy undorító műfaj: váratlanul feltolják a jegyeket a duplájára, majd abból adnak 20%
kedvezményt, a tömeg pedig rendszeresen beszopja. Most is ez történt, a kinézett jegyek többezer
forinttal mentek feljebb, még akciósan is. Ennyi pontom már nem volt. El kellett döntenem, hogy
várok, vagy jó lesz így is. (A felpumpált jegyeket 1-2 hét alatt szokták visszaengedni az akció előtti
szintre.) Megnéztem, hasonló időpontban mennyibe kerül egy Ryanair jegy. Ugyanannyiba. (Csak
persze a Wizz jegy "akciós" és klubtagsági diszkontos.) Végül úgy döntöttem, hogy most van meg a
lendület, megveszem a jegyeket a Wizznél, a hiányzó párezer forintot bepótolom. Ezt is
végigzongoráztam, meg is jött minden visszaigazolás.
Hátradőltem a székemben. 65e forintból megvolt egy jegy, 130e forintból pedig megoldottam a
szállást és a közlekedést. Kaját viszünk. 260e forint, tíz nap utazás, ebből 8 nap Izlandon. Az élet szép.
És izgalmas.
Azért még nézegettem később az árakat. A Wizzair megmakacsolta magát, csak egy hónappal késöbb
ejtette vissza a szintet. A sok tapasztalatlan utazó meg bevadult az "akció"-tól: ez alatt az egy hónap
alatt annyian vettek jegyet az én járataimra, hogy azoknak nemhogy visszaesett volna az ára, de a
duplájára nőtt. Megnyugodtam: jól döntöttem.

Közben beszélgettem tapasztaltabb csövezőkkel. Tudni kell, hogy én szoktam kocsiban aludni,
semmivel nem jelent nagyobb kényelmetlenséget számomra, mint sátorban, vagy a puszta földön.
Viszont tény, hogy nyolc éjszakát egyhuzamban még nem próbáltam és öreg világcsavargók szerint
ennyi már megviseli az embert. Azt a tanácsot kaptam, hogy vigyek sátrat. Amihez persze matrac kell,
hálózsák kell. A fapados járatokra viszont kis kézipogyászt foglaltam. Ez különösen a Wizzair
esetében fájt, az ottani kisebbik kézipogyászt a zsargonban csak övtáskának nevezik. Nekem volt
ultralight sátram és hálózsákom, de a sátor csak egyszemélyes. Úgyis terveztük Nejjel, hogy fogunk
együtt mászkálni, akkor épp itt az idő, hogy vegyünk neki is egy jó hálózsákot, meg egy ultralight
kettes sátrat. A sátorról már írtam, a hálózsák beszerzése viszont meglepően kemény falatnak
bizonyult. Gondoltam, bemegyünk a Decathlonba és veszünk neki is egy ugyanolyat, mint az enyém.
(Extra kicsi, extra könnyű, részben kacsatollas, +1/-5 fokos komfortzónával.) Nem volt. Aztán jött a
tavasz, megérkezett az új kollekció, de azok között sem. Megkérdeztem az eladót, azt mondta, hogy
nem is lesz, ezt a terméket már nem gyártják, nincs is helyettesítője. Én meg csak néztem, de nagyon
bután. Egy szuperjó hálózsák, megfizethető áron. Minden más gyártónál a hasonló képességű zsákok
kétszer-háromszor ennyibe kerülnek, de nem ritka a százezer feletti ár sem. (Az enyémet 27e forintért
vettem, kábé öt évvel ezelőtt.) Körbejártam az outdoor boltokat, feltúrtam a netet... semmi. Végül
kompromisszum született: vettem 15e forintért a Decathlonban egy ultralight szintetikus zsákot, 5-10
fok közötti komfortzónával. Az időjárásjelentések szerint nyár elején nagyjából ez várható Izlandon,
itthon meg Nej úgysem akar velem jönni téli túrázni.
A következő probléma a cövek volt. Talán már említettem a blogon: sátrat még csak-csak át lehet
vinni a reptéri biztonsági szolgálaton, de egy belső ember megsúgta, hogy Budapesten garantáltan
elveszik a cöveket. Indult az újabb varia: levelezésbe keveredtem kinti kempingekkel,
sportszerboltokkal. Cöveket bérelni nem lehet, egyébként meg brutál drága. (Darabja ezer forint körül,
nekem pedig kell minimum 12.) Pogyászként feladva ugyanannyiba kerülne az utazása, mint az
enyém. Végül azt dolgoztam ki, hogy vettem a Decathlonban ezer forintért egy zacskó tompa cöveket.
Ha átmegy, akkor nyertem. Ha elveszik, akkor kint vásárolunk kétszázas szögeket. Vagy legrosszabb
esetben k. drága cöveket.
És persze a tervezés. Gyakorlatilag december óta, amikor csak volt egy szabad percem, már Izlandot
nézegettem. Rendeltem térképet, LP könyvet. Beszereztem minden anyagot, amit csak ingyenesen be
lehetett, appok a mobiltelefonra, ingyenes könyvek, leírások és persze a net végtelen tudásbázisa.
Rengeteget káromkodtam. Az egyáltalán nem úgy van, hogy csak mész az orrod után aztán majd lesz
valahogy. Június eleje még nem szezon (sajnos), ekkor egy csomó minden még nem működik, a
hegyekben még hó van, az utak jelentős része még nem járható. (A terepjárókkal járható utak közül
mind zárt, de a hagyományos autókkal járható utak egy része is.) Most, amikor ezt a szöveget írom,
már sokkal barátságosabb a látvány, de amikor kint voltunk, csak úgy nyüzsögtek a piros tiltó táblák.
Szállás. Elméletileg Izlandon szabad a vadkemping. Elméletileg. Gyakorlatilag lokálisan tilthatják és
élnek is vele. Nemzeti parkban tilos. Egy csomó autós pihenőben tilos. A nagyobb látványosságok
közelében tilos. Madarak, növények védelmében egy csomó helyen tilos. Közben persze Nej is rágta a
fülemet, hogy nem lenne hülyeség néha vécében intézni az ügyeinket, meg az a jó meleg zuhany is jól
esik olykor-olykor, végül az lett belőle, hogy minden éjjel kempingben aludtunk. Egy éjszaka (két
felnőtt, egy sátor, egy autó) olyan 2200-3000 korona között volt, a váltószám 1,96, azaz simán lehetett
kettővel szorozni, ha forintban akartunk számolni.
Hogy hol szerezhetsz izlandi koronát? Nem tudom. Nem kellett. A legutolsó jéghegyen szigonnyal
ücsörgő fókavadásznál is volt kártyaelfogadó kézikészülék és egyáltalán nem jöttek zavarba, ha egy
százkoronás slanyálást kártyával akartál rendezni. A biztonság kedvéért volt nálunk 150 euró, úgy
hoztuk haza, ahogy kivittük.

Nyelv. Izlandot simán tekintheted angol országnak, kivétel nélkül mindenki folyékonyan beszél
angolul. Értelemszerűen izlandiul is, és az idősebbek dánul is. Baromira lehet ezért irigyelni őket: úgy
lettek soknyelvű nemzet, hogy közben a sajátjukat ősi formájában sikerült megtartaniuk. Az ezer
évvel ezelőtt íródott legendáik (sagá-k) a mai napig élő nyelven olvashatók számukra. (Nem, ne
mondd azt, hogy könnyű volt nekik egy eldugott szigeten: elég sokáig norvég uralom alatt éltek,
azután meg Dániához tartoztak.)
Mind a netes információk, mind az útikönyvek azt írták, hogy a buszközlekedés kiváló. Ne dőlj be
nekik. Csapnivaló. Szar. Napi egy járat. Talán. Még a főúton, kiemelt látványosságok között is. És
horribilis drága. Bérelt autó nélkül neki se vágj. Vagy lehet stoppolni, elég sokan csinálták.
GPS. Ettől egyáltalán nem féltem. A Lumia 520-as kiváló, igaz nem tud navigálni. A Garmin túragps
szintén remek eszköz, sajnos csak korlátozott navigációs képességekkel. De ezért van Wayteq autós
navink is, majd az navigál. Hát, lehet, hogy navigált volna, ha az iGO szerint Izland Európában, vagy
Amerikában lett volna. De egyik térkép sem tartalmazta. Végül maradt a Garmin, telepakoltam
koordinátákkal, Nej meg időnként felolvasta, miket írt ki. Működött a dolog, eltekintve attól, hogy
amiket eddig a navigációs készüléknek mondtam, azokat most Nej kapta és ez némileg megviselte a
kapcsolatunkat.
Időjárás. Ezzel egyáltalán nem foglalkoztam. Habár van jó meteorológia oldal, de még a helyiek is
csak viccelődnek vele, hogy Izlandon öt percre előre nem lehet megmondani az időt, nemhogy
napokra.
Végül a pakolás. Habár ez máskor meglehetősen spontán módon szokott történni, most minden
köbcenti alaposan meg lett tervezve. Összehajtogatható fogkefe. Két kis rúd téliszalámi, melyeknek a
helyére hazafelé belefért a kint vásárolt gyapjúzokni, így annyival is kevesebb fehérneműt kellett
itthon elrakni. A létező legkisebb Primus égőfej, műanyag edényfogóval. Kint vettünk literes
körtekonzervet, abból lett az edény. Egyáltalán nem volt mindegy, hogyan hajtogattam össze a sátrat.
Mandulák, mogyorók: kis térfogat, sok kalória, a helyükre mehettek visszafelé a kint vásárolt
ajándékok. Meg egy csomó ilyesmi. A lényeg, hogy végül elfértünk.
És akkor indulhat az utazás.

Világrekord kisérlet. Tíz nap Izland, sátorral, kempingfelszereléssel, bérautóval. Az összes cucc
Wizzair kis kézipogyászban. Értsd, hogy sátor, hálózsákok, matracok, technikai felszerelés (tablet,
mobilok, GPS, Gopro készlet, dlsr kamera két objektívvel, töltők, akksik), tíz napra ruha, hideg kaja,
meg még egy csomó apróság. Logikusan a legmelegebb felszerelést kell magunkra öltenünk az
utazáshoz: túrabakancs, polárbélésű softshell nadrág, aláöltözet póló, polár felső, polárbélésű softshell
kabát, sapka. Michelin baba. Szerencsére az időjárás mellettünk volt, napok óta vacak, esős idő van.
Aztán indulás előtt egy órával kisütött a nap és úgy ránkégette a felszerelést, mint atombomba hadfira
a fémsisakot. Örültünk a váratlanul kitört nyárnak, persze.
Intenzív köbcentigazdálkodás folyt. Kábé egy éve van két Wizzair táskánk, melyeket egy szabolcsi
hapsi gyárt, méretre. Ezt pont meg lehet úgy pakolni, hogy maximálisan kihasználja a tér lehetőségeit.
Mi egy kicsit túl is pakoltuk, a táska valamelyest gömbölyödött, azaz ha nagyon szivatni akarnának,
akkor meg tudnának, de úgy vettem észre, hogy a boarding cégnél dolgozó hölgyek már ismerik a
táskát, automatikusan engednek fel vele a gépre. Gond az Easyjet-nél lehet, ott a kis kézipogyász
méret némileg más, 8 centivel magasabb, ellenben 5 centivel vékonyabb. Azaz a vastagság miatt

kivehetnek a sorból, de szerencsére a retorzió csak annyi, hogy a csomagot – amennyiben belefér a
normál kézipogyász méretbe – a csomagtérben szállítják. (Ezzel is csak akkor szoktak élni, ha nagyon
tele van a gép.) Mi a biztonság kedvéért igyekeztünk mindig a sor elejére kerülni, ott még nem
szoktak vacakolni a csomagokkal.
Indulás előtt egy utolsó kör a neten. Úgy látom, éppen forradalom készül: az RTL Klub a kormány
lépésére válaszul ledobja az atombombát: beszüntetik a Barátok Közt sorozatot. Bármilyen röhejesen
hangzik is, de valószínűleg ez lesz az utóbbi négy év legnagyobb csapása a kormányra.
Azt hiszem, megpróbálunk letelepedési engedélyt szerezni Izlandon.
Ferihegy. Security. Álltunk a sorban és pont arra gondoltam, hogy mennyivel tisztább, szárazabb
érzés egy tablet, mint egy laptop, ezt ugyanis nem kell elővenni bemutatni. Aztán sorrakerültem.
Cipő, kabát le, jön a táska.
- Laptopot, tabletet kérem kivenni! – közölte a hölgy.
Ledöbbentem. Ez most viccel? De aztán ránéztem az arcára és nagyjából egy droid érzelemvilága
nézett vissza.
Kitérő. Ez egészen konkrétan egyike a repülőtéri security több tucatnyi frusztráló agyfasz
baromságainak. Múltbéli terrortámadások ellen akarnak védekezni, utólag. És arrogánsan. Tény,
a laptopok valamikor vastag dögök voltak, egy laptop alakú dobozba simán bele lehetett
hajtogatni egy kalasnyikovot. De ez ma már nem igaz. Nem is nagyon szokták bekapcsoltatni. De
azért persze előszedetik. A tabletek pedig tényleg teljesen mások. Fél centi vastagok, esély sincs
bármit elrejteni bennük. De ekkor jön a droid logika: a tabletet ugyanarra használjuk, mint a
laptopot, tehát ugyanolyan veszélyes, ergo azt is elő kell vetetni. Kitérő vége.
Utólagos megjegyzés: a tableteket az akksijuk miatt kell kivenni, Mert lehet plasztikus
robbanóanyag is.
- Laptopot, tabletet kérem elővenni – állt előttem a droid.
- Hadd ne vegyem elő! Nagyon el van pakolva, ráadásul csak egy picike.
Hallhatóan kattogtak a fogaskerekek.
- Ha olyan kicsike, akkor maradhat – döntött végül.
Azt meg honnan kellett volna tudnom, hogy a 10.4 colos tablet kicsi vagy nagy?
Megjegyzem, ha ott tényleg előszedeti velem a tabletet, simán megfogom a sort tíz percre. És volt
akkora tömeg, hogy ez fájt volna. Mindenkinek.
De nem örülhettem sokáig, jött az átvilágítás. A dobozok bementek, én meg át. Kíváncsian vártam, mi
jön ki. A kabát, a cipők kijöttek szépen, de a táska ment a kitérő futószalagra.
- A sátor mehet, a szögek nem! – kiabálta hátra valaki a gép mögül.
- Csókolom, nem szög, hanem cövek! – kiabáltam vissza – És direkt tompát hoztunk, hogy átmenjen!
Egy idősebb nő emelkedett fel, némileg zavartan. Gondolom, nem szokta meg, hogy bekiabálnak neki.
- Ezt majd a sor végén magyarázza el a főnöknek!
Sor vége. Félreálltunk.
- Cövek. Tompa – szögeztem le egyből.
- Azt majd meglátjuk. Pakoljon ki!
Elkezdtem. Egy idő után finoman félretoltak, hogy majd ők. Néztem nagyokat: ti tényleg azt hiszitek,
hogy ez ilyen egyszerű? Ha egy tetriszbolond belenézett volna a táskába, egyből elélvezett volna. Még
a legapróbb alkatrész, a legutolsó autós, vagy hálózatos töltő is precízen elforgatva berakva. A táska
simán átment volna Steve Jobs akváriumtesztjén. Hogy haladjunk, nekiálltam instruálni őket, merre
ássanak. Végül meglett a zacskó, kihúzták, megnézték, tényleg tompa, mehet. A visszapakolás már

csak tízpercek kérdése volt, de szerencsére időnk az volt bőven, számítottunk rá, hogy vacakolni
fognak velünk.
Következő menet: felmenni a repülőgépre, büntetés nélkül. Mint írtam, a Wizznél nem számítottunk
csesztetésre, nem is volt.
Luton. Durván goromba felhőszakadás. De legalább az időjárás végre igazodott a ruházatunkhoz.
Mentünk volna be a security-re, de az éber őr este kilenckor kiszúrta, hogy csak a következő nap
reggelén indul a gépünk, így nem mehettünk be. Vagányul beültünk egy Starbucks-ba, csak el tudunk
üldögélni 3 órát egy kávé mellett. Negyed egykor próbálkoztunk újra, de ekkor meg azt mondta a
hölgy, hogy reggel öt előtt ne is küzdjünk, nem érdemes. A fotelünket viszont közben elfoglalták.
De a tablet még ennél is csúnyábban tréfált meg. Most nem az Evernote-ba kezdtem jegyzetelni, mert
úgysem lesz sehol sem wifi. Total commander, sd kártyára txt fájlban. Nagy sokára megtaláltam,
hogyan lehet új txt fájlt létrehozni. Írtam. Úgy a harmadik sor táján írtam egy hosszabb mondatot.
Kilógott a képernyőről. Oké, settings, wrap. Csakhogy innentől két példány létezett a tablet
memóriájában a szövegből: a tördelt és a nem tördelt. Olyan két óra alatt meg is írtam a nap történetét,
elmentettem. Kiléptem. Erre közölte, hogy a fájl nem lett elmentve, akarom-e menteni? Hát, ugyan
már mentettem, de azt nem lehet elégszer. Két óra munka az két óra munka. Majd amikor
visszapattantunk az ellenőrzésről, gondoltam folytatom. Ekkor jött a döbbenet: csak a háromsoros
szöveg volt meg. Az utolsó kérdés ugyanis arra a kicsi, beragadt gyökérkefe változatra vonatkozott és
amikor azt mondtam, hogy igen, akkor felül is írta a korábban már elmentett hosszú változatot. Á,
nem káromkodtam. Viszont második nekifutásra már másfél óra alatt gépeltem be. Csakhogy a
mobiltelefon után a tablet is lemerült. Alvás híján meg én is. Jól kezdődik.
Először hogy kinevettük Lutonban, a kifelé vezető folyosón lévő mosdóban a szerencsétlen angolokat
a külön hideg- és melegvizes csapok miatt. Aztán később csak meleg víz volt az összes vécében.
Jelzem, ez az egész úton így volt, szóval immár határozottan biztos vagyok benne, hogy a biztonsági
ellenőrzés valójában a kereskedelmi maffia része, és semmi köze sincs a biztonságos utazáshoz. Egész
egyszerűen arról van szó, hogy a biztonságra való hivatkozással nem engednek át egy csomó
mindent, hogy utána kénytelen legyél odabent, sokszoros áron megvenni. Ez ellen működött sokáig
az a módszer, hogy üres palackot vittél át a szekun, majd bent töltötted meg csapvízzel. Erre most
mind Lutonban, mind Keflavikban gyakorlatilag megszüntették a hidegvizet az összes létező
mosdóban. Hazafelé Izlandon majd megőrültem, annyira hiányzott éjszaka valami víz (összes üzlet
zárva volt), még a terminált is körbejártam kívülről, hátha van egy feltörhető tűzcsap valahol, de nem
volt.

Hajnal öt körül futottunk neki újból a bejutásnak. A gépünk fél nyolckor indult, most már csak
eljutunk legalább a szekuig. Sikerült. Biztonsági ellenőrzés.
- iPad van?
- Nincs – vágtam rá határozottan. Össze is dőlne a világ, ha a Samsung tabletet leájpedezném.
Érdekes módon, itt Nej csomagja ment oldalvágányra a futószalagon. Gyorsan végigpörgettem, mi
került hozzá, aztán tanácstalanul megvontam a vállamat. Semmi nem indokolta a félreállítást.
Szigorú arcú nő intett, hogy bontsuk ki a csomagot. Kibontottam. Belenyúlt... majd hatalmas vigyor
kiséretében kirántotta a mini téliszalámit.
- Sausage!! – kiáltott oda a sor melletti kollégáinak, magasba emelve a bűnöst.

Óriási, felszabadult kacaj követte a bejelentést. Nyilván nevettünk mi is, de nem annyira őszintén,
lévén nekünk csak ekkor esett le, addig mit is képzeltek, miért is voltak annyira feszültek a
biztonságiak.
A nálam lévő cövekekkel senki sem foglalkozott.
Átvánszorogtunk a tömérdek duty free üzleten.
- Le tudnék nyúlni egy adag Cadbury-t – sóhajtott Nej.
- Nem tudom. Olyan whisky-t még nem ittam. Finom?
Aztán boarding, az Easyjet-nél is simán átjutottunk. Megvan a grand slam: mindenféle retorzió nélkül
jutottunk át a csomagjainkkal mindenhol, úgy, hogy még a cövekek is nálunk voltak. El nem tudom
mondani, mekkora megkönnyebbülést éreztem.
Keflavik. Izland, jövünk. A ráció országa. A legrégebbi parlament, a görögöktől eltekintve a
legrégebbi demokrácia. A legtudatosabb nép.
Ehhez képest a repülőtér eszméletlenül kaotikus. Sehol nem volt kiírva, merre van a kijárat. Mi
leléptünk vécére és ezzel el is vesztünk. Még azt sem tudtuk, milyen területen vagyunk? Fogtunk
nyelvet, az elküldött egy helyre, ott kellett volna lennie az útlevélellenőrzésnek... de nem volt ott
senki. Visszamentünk, megkérdeztünk mást, ugyanoda küldött vissza. Mondtam neki, hogy nincs ott
senki, de csak vállvonogatást kaptam vissza. Aztán jött egy nagyobb csoport, ekkor már elég sokan
zajongtunk a bódék előtt (én konkrétan a kamerába zajongtam, csúnya magyar szavakkal), mire végre
megjelent egy határőr, de nem ült be a bódéba, csak kinyitotta az ajtót, hogy mehetünk. Aztán azt, aki
ezt elhitte, jól lecseszte, hogy az útlevelét azért látni szeretné. Innen még egy bonyolult labirintus, exit
felirat persze sehol. Illetve egy helyen: közvetlenül a tényleges kijáratnál.
Nagyon nagy fekete pont Izlandnak, rögtön az érkezéskor.
Az autófelvétel megint nem volt sima, a papír alapján egy karcolás volt az autón, a valóságban viszont
volt vagy nyolc, a kocsi persze kint a rák farkán, az eső meg a biztonság kedvéért többször is
beköszönt, hátha elsőre nem vettük észre.
Van ez az izlandi közmondás (Azt mondod, rosz idő van? Akkor várjál öt percet!), nos az időjárás ezt
ma pontosan be is mutatta. Legalább tucatszor áztunk bőrig. Az volt a stratégiánk, hogy ha a
kempingbe érkezéskor éppen nem esik, akkor gyorsan felállítjuk a sátrat. Ha esik, akkor elmegyünk
bevásárolni. Nem esett, elkezdtük állítani a sátrat és naná akkor jött egy pillanat alatt a felhőszakadás,
amikor még csak a belső sátor állt, az, amelyiket a legszigorúbban kellett volna védeni a nedvességtől.
De ugyanez megvolt a kajánál is. Bevásároltunk, vissza a kempingbe, nem esett, kiültünk a padra,
kipakoltunk... erre eleredt. Nej be is rohant a fedett mosogatóhoz kajálni, én körbenéztem, láttam,
hogy amit eszek, az jó vizesen is, tehát maradtam a szakadó esőben és kényelmesen szeletelgettem a
sajtot meg a párizsit. Ekkor szakadt nyakamba a jégeső. Nem mondom, hogy nem mondtam
csúnyákat, de ekkor már dafke kint maradtam. Kaja végére el is állt. Elpakoltunk, a jó ebédhez járt
volna egy szivar, előszedtem, megvágtam, meggyújtottam – ebben a pillanatban dőlt ránk megint az
ég. És így ment egész nap. Beültünk egy kávézóba, kikértük a cuccot, közölték, hogy hamarosan
zárnak, így már csak elvitelre adták ki. Oké. Kiültünk vele a térre, naná eső jött és zutty. Amikor
visszaértünk a kempingbe, boldogan ültünk ki a padra, végre, dr pepper, szivar. Erre pillanatok alatt
beborult és már dőlt is az áldás.
- Úgy látszik, ma ki lett adva parancsba, hogy az összes felhő tegye tiszteletét a kempingben –
morogtam.
Nej meglátott egy hapsit robogózni, rövidnadrágban.
- Azért még van hová fejlődnünk – jegyezte meg.

- Mire gondolsz? – kérdeztem vissza – Úgy gondolod, hogy jégesőben ebédelni a nyílt ég alatt még
nem elég kemény?
Templom. Tetszett. Jó arányok, egyszerűség, kiemelkedően szép orgona.
Rengeteg kreatív ember, izgalmas kirakatok. Ehhez képest igen durva merénylet a főúton a kínai
gagyiáruház, a tömérdek integető aranyszínű macskával.
Szerencsés vásárlások: a kempingben gázpalack, a boltban egy zsugor kétliteres ásványvíz,
víztartálynak is jó, literes körtebefőtt kávéfőző edénynek. Ezzel gyakorlatilag elértük, hogy nem kellett
se túraboltba, se barkácsboltba mennünk, mindent meg tudtunk venni egy bevásárlóközpontban.
Kringlan, de nekünk csak Klingon.
Gázpalack, edény, poharak és Nescafe: holnap reggel végre kávéval indul a nap. Reggel? (Az a
veszély speciel nem fenyeget, hogy kora reggel ránk süt a nap, mivel egész éjjel süt. És attól sem kell
félni, hogy a túl nagy meleg fog kihajtani a sátorból.)
Esti SMS: üdvözöljük a Faröer szigeten. Na!
Édességek: minden medvecukor. Legfeljebb néha tejcsokival. Néha kókuszos. Néha karamellás. De a
mélyben mindig ott van a klasszikus sós-édes ánizs íz.
Alkoholt csak speciális boltokban árulnak. Durván drága, ráadásul semmi egyedi nincs köztük. Borok
a világ minden tájáról, ugyanez a töményeknél is. Spéci izlandi italból valami gyomorkeserűt láttunk.
Az olcsóbb italoknak fél literje került 7-8e forintba. Kibírjuk nélkülük. Bár hajnalban vacogva lehet
más lesz a véleményünk. (Az igazsághoz tartozik, hogy 2%-os sört lehet kapni a Közértben is,
meglepően jó áron. Thule, 90 korona, és nekem bejött az íze is.)
Kétórás jetlag. Mi is a legjobb módszer ellene? Fel kell venni a helyiek életritmusát. De mit nevezünk
életritmusnak egy olyan helyen, ahol sohasem megy le a nap?

Nem beszéltem még a matracokról. Habár itthon vannak önfelfújó (és önleeresztő) matracaink, de
azoknak elég vastag a szövete, emiatt esély sem volt rá, hogy elcsomagoljam bármelyiket is. Feltúrtam
az izlandi sportboltok (egyik, másik) kínálatát, de eléggé elkeserítő eredménnyel. Az árak horribilisek.
Sima 8 mm-es polifoam darabja 8000 forint, a legegyszerűbb, strand kategóriájú felfújható matrac
pedig 12e. Kínomban azt találtam ki, hogy vettem az Auchanban strandmatracokat (darabja 990
forint), meg egy javítókészletet (100 forint). Végülis, hét éjszakát kellett kibírniuk, utána kuka.
A gagyi matrac egészen jól teljesített. Hajnalra azért hűvös lett, nekem is magamra kellett húznom
rendesen a hálózsákot. Mondjuk, nem egészen értem a dolgot: ha egész éjjel süt a nap, mitől hűl
ekkorát a levegő? Ennyit jelentene a dőlésszög?
Nejt nem is találtam magam mellett, gondoltam, kiment a meleg kocsiba. Nos, tényleg kiment, de
azért mert az én mobilomon nézte meg reggel, hány óra van, azon viszont ki van kapcsolva az
automatikus óraállítás. Szegény csajszi már hajnal ötkor kint kukorékolt, mert azt hitte, hét óra van.
Én meg csak két órával később bújtam elő.
Nagyon kényelmes reggeli. Izlandon tényleg máshogy működik minden. A világon bárhol úgy kell
túrázni, hogy korán kelünk, nehogy idő előtt ránk sötétedjen. Itt ilyesmitől egyáltalán nem kell félni.

Ha délben kelek és délután indulok neki, akkor legfeljebb hajnalban lesz vége a túrának. Na és? Egy
szempont van, ha tudom, hogy 10-12 órás túra lesz, akkor jó alaposan ki kell pihennünk magunkat
előtte, mégha délig alszunk is. Ja, meg még arra kell figyelni, hogy a boltok mikor zárnak. A
látványosságok ingyenesek, múzeumba nem járunk, enni a kocsiból eszünk, szóval laza. (Ja, meg még
arra kell figyelni, hogyan fordulunk rá az utolsó napra. A repülőgép indulása ugyanis már kötött
időpont.)
Mára az úgynevezett Arany Karika (Golden Ring avagy Golden Circle) volt az úticél. Tudni kell, hogy
Izland meglehetősen asszimetrikus ország. Magyarországnál valamivel nagyobb területen él 300e
lakos. Ebből csak a főváros övezetében (a három legnagyobb városból összeépült régió) található 160e
lakos. A negyedik legnagyobb város északon (Akureyri) már csak 16e lakossal bír. A települések zöme
is a déli-délnyugati részen található, azaz elsősorban itt zajlik az élet, a turisták nagy része is errefelé
mászkál. Számukra alakítottak ki az utazási irodák egy kompakt látványosságcsomagot, melyet
Golden Ring-nek neveztek el. Ebbe a következő látványosságok tartoznak: Thingvellir Nemzeti Park,
Geysir (Strokkar) gejzírek, illetve a Gullfoss vízesés. Ide szokták még sorolni a Glymur kanyont a
vízeséssel, illetve a Kerid krátert is, bár ezekre a helyekre szervezett csoportok már nem járnak. (A
kanyonhoz elég sokat kell gyalogolni, elméletileg kihívásos terepen, a Kerid meg fizetős.) Mi mind az
öt helyet beterveztük.
Elindultunk. Nej skubizta a térképet és a gps-t. Nekem nem tetszett az útvonal.
- Biztos, hogy jó irányba megyünk?
- Azt mondja a gps, hogy nincs más út...
- ... mint az Isten útja – vágtam rá.
- De ezt már énekelned kell.
- Eszter vagy Mohabá hangján?
Hirtelen fékezés.
- Ne haragudj, be kellett engednem a kanyarodót. Én voltam az utolsó a sorban, annak meg mindig
kötelező.
Első célpontunk Glymur volt, Izland legmagasabb vízesése. Azaz az óra járásával egyező irányba
kezdtük a kört. Meg kell mondjam, rögtön ez volt a legfélelmetesebb túránk. Legalábbis elméletben. A
Glymur-nak nagyon rossz sajtója van. Meglehetősen sok leírást találni róla a neten, mindegyik valami
félelmetes útnak festi le. Azt írják, hogy két út van, az egyik nokedli, a másik viszont, ahonnan az
_igazi_ kilátás nyílik, már sokkal durvább. Barlangon keresztül leereszkedni a kanyonba, átkelni a
zúgó folyón, meredek, csúszós-mászós kaptatón fel a kanyon túloldalán, elmenni a vízesésig, majd
ugyanez vissza. Több helyen is írták, hogy komoly túrafelszerelés kell hozzá, túrabot erősen javasolt.
Emiatt is nem járnak erre szervezett csoportok.
A magam részéről először azt mondtam, hogy nem érdekel, mi a keményebb úton fogjuk végigtolni.
Aztán, már odakint, meggondoltam magamat. Nej nem az a magabiztos túrázó tipus, ha elront
valamit és csuronvizes lesz, vagy kimegy a bokája, cseszhetjük az egész kirándulást, annyit meg nem
ér meg a próbálkozás. Azaz maradt a gyengébb útvonal.
A helyszínen derült ki, hogy nincs két útvonal. Ezzel először akkor szembesültünk, amikor megláttuk,
hogy csak _egy_ jelzett túraútvonal van. Nej színe egyből lejjebb csúszott pár fokot a Pantone skálán.
Abban maradtunk, hogy megyünk, amíg nem kellemetlen. Nos, a "barlangon" úgy mentünk át, hogy
csak utólag realizáltuk, hogy ez egy barlang volt. Végülis, tényleg az volt, csak éppen meglehetősen
rövid, ehhez képest meglehetősen magas, azaz végig nappali fényben jártunk. Ebben az volt a vicces,
hogy kizárólag emiatt a barlang miatt csomagoltam két garnitúra fejlámpát, tartalékelemekkel.
Már lent is voltunk a Botnsá folyónál. Néztem a kanyon túloldalát, kiépített túraút vezetett felfelé.
Csodálkozva néztünk egymásra Nejjel: mi ebben az extra? Aztán mentünk tovább, megkeresni a
hidat.

Ez volt az extra. A Botnsá egy nagyon sebes folyású folyó, az átkelő pedig közvetlenül egy kisebb
vízesés tetején volt. A "híd" nagy része pusztán egy kifeszített acélsodrony, ebbe kell kapaszkodni,
miközben kőről kőre lépdelsz. Csakhogy ezek a kövek kábé húsz centivel a víz alatt voltak, a folyó
sodrása pedig rémisztően erős volt. Majd ha a köveken valahogy átkeveredtél, akkor még ott volt egy
kidőlt fatörzs. Nej egyből kapitulált, én még egy ideig vakartam a fejemet. A mostani túrabakancsom
nem vízálló, meg a víz is mélyebb, mint a baki szára, tehát eleve csak a nyakamba lógatva tudnám
átvinni. Mezítláb a köveken, pengehideg folyóban, ilyen erős sodrásban, szép kihívás, különösen ha
figyelembe veszem, hogy ugyanitt kell vissza is jönni. Végül én is feladtam.
Visszafelé azon meditáltam, hogy milyen hülye hely ez: a leírások szerint csak akkor érdemes
megnézni a vízesést, ha sok a víz, mert egyébként elég csotvasz szegény. Csak éppen ha sok a víz,
akkor meg nem lehet átkelni a folyón. Kevés víznél át lehet ugyan kelni, de akkor meg minek?
Felmentünk a barlangon keresztül, szétnéztem... és rájöttem, hogy mindenki hülye. Én is. Párszáz
métert sétáltunk a kanyon szélén, teljesen békés, barátságos terepen és már rá is láttunk a vízesésre,
majdnem szemből. A kanyon túlsó szélén megy az általunk kihagyott ösvény, ahonnan a vízesésre
pont fentről tudsz ránézni. Márpedig a túrázók egyes számú szabálya, hogy legyen akármekkora is
egy vízesés, fentről, azaz a lebukási pontjáról nézve nincs benne semmi érdekes. Azt most már értem,
miért nem szerveznek gyógytúrákat a túlsó oldalra (habár egy egyszerű fahíddal orvosolni lehetne ezt
a problémát is), de hogy ehhez a kilátási ponthoz, mely kábé húsz percnyi normál sétára volt a
parkolótól, miért nem, arról elképzelésem sincs. Mi mindenesetre örültünk neki, hogy nem volt
tömeg.
Visszamentünk a kocsihoz, jöhetett a következő célpont. Illetve... előtte kipakoltam mindent a
csomagtartóból, ami egyáltalán nem volt kis feladat. Elektromosság. Arra rendezkedtünk be ugyanis,
hogy én – akinek tengernyi kütyüje van – a kocsiban töltök mindent menetközben. Nej, akinek csak
egy telefonja, ő meg a kempingek mosdóiban, tisztálkodás és kajálás közben. Az egész utazást a
tabletre építettem, azon volt minden, de tényleg minden információ. Volt néhány biztonsági mentés a
mobilokon, de jegyzetelni is a tableten jegyzeteltem. És itt, amikor eljutottunk oda, hogy rádugom a
tabletet a kocsi akkumulátorára, nem találtuk azt a filléres bizbaszt, ami fordít mikrousb-ről Samsung
aljzatra. Először a mi cuccainkat pakoltam ki. Aztán a kocsiét. Amikor az üléseket kezdtem szétszedni,
hirtelen rámmosolygott Fortuna: a bélyeg méretű konverter becsúszott Nej ülésében az ülés és a
háttámla közti résbe és ottragadt. Valószínűleg indulás előtt bedobtam az anyósülésre, aztán
elfelejtkeztem róla, Nej meg nem vette észre és utazás közben bepasszírozta az ülés mögé.
Hideg volt az idő, de azért durván leizzadtam.
Most vettem észre, hogy nem is beszéltem az öbölről, melynek mélyén található Glymur bejárata.
Hvalfjördur-nak (Bálna-öbölnek) nevezik és egy nagyon hangulatos öböl. Régen elég erős volt a
forgalma, mivel a partján ment körbe az 1-es út, de amióta megépítették az öböl bejáratánál az
alagutat, a kutya sem jár erre. Tehát egy fjord, kanyargós úttal, egyik oldalon az óceán, a másikon
magas hegyek. Forgalom nulla. Igazi élményautózás. Számomra külön meglepetés volt a part
szokatlansága. A meredek adriai, illetve görög partok után teljesen más az itteni, lágyan vízbesímuló
part. Olyan egyszerű, mint egy terepasztal: letettük az öblöt, letettük mellé a hegyet, a vízpart meg tök
sima.
Következő célpont: Thingvellir Nemzeti Park.
Megtörtént az első találkozásunk a híres-nevezetes izlandi murvás úttal. Alapvetően a szigeten
háromfajta úton mehetünk. A legdurvábbak az ‘F’ betűvel jelöltek, ezekre _csak_
négykerékmeghajtású autókkal lehet rámenni, azokból sem mindegyikkel. Egy Subaru Justy például
négykerekes ugyan, de az első folyó elsodorná. Ezeken az utakon ugyanis nincsenek hidak a sebes
folyókon, simán át kell hajtani az olykor egy méter magas gázlókon.

A köznapi utak között pedig vannak aszfaltozottak, illetve sima fekete lávatörmelékkel borítottak. Az
utak számozása és borítása között nincs egyértelmű kapcsolat, az 1-es főútnak is vannak murvás
szakaszai.
Olvadáskor minden évben elsodorta az utat az ár és egy idő után elunták újraburkolni.
Nos, emlékezetes találkozás volt. Olyan húsz kilométeres szakaszról beszélünk, de pont belementünk
egy betonkeménységű, földig érő sötét felhőbe. Komolyan, keményebb volt, mint az útburkolat. Aztán
elkezdett belőle szakadni az eső. Az ablaktörlő legnagyobb fokozatban sem tudta törölni, szerencsére
annak az esélye, hogy szembejöjjön valaki, gyakorlatilag nulla volt, így egyedül arra kellett
koncentrálnom, hogy az "úton" maradjak.
- Azt mondtad, szeretsz esőben vezetni – kellemetlenkedett Nej.
- Ja. Feltéve, hogy átlátok a vízen. Feltéve, hogy van alattunk út.
Végül csak áthámoztuk magunkat a felhőn és kilyukadtunk Thingvallavatn-nál. (Vatn = tó.)
Megérkeztünk.
A környék tipikus példája annak, mennyire kell vigyázni, amikor az ember fotelből tervez utazást. Ez
a hely ugyanis sok szempontból kiemelkedő hely. Először úgy is terveztem, hogy itt szállunk meg két
napra és innen toljuk le az arany körutat. Közben pedig besétáljuk, betúrázzuk a vidéket. Szerencsére
az utolsó napokban máshogy döntöttem. Nem, nem Thingvellir-t értékeltem le, illetve nem úgy.
Egyszerűen csak megéreztem, hogy habár fontos hely, de annyira nem látványos. Ehelyett jött a
fővárosi szállás, annak bejárásával. (Eredetileg kihagytuk volna Reykjavikot.)
Thingvellir ugyanis az a nemzeti park, ahol semmi különösebben szép táj sincs.
Két dologról nevezetes:
- Itt alapították 930-ban(!) az izlandi parlamentet, mely utána 1798-ig rendszeresen itt ülésezett.
Mondjuk, nem vitték túlzásba a dolgot, a vezetők évente egyszer összegyűltek, egy héten keresztül
összetolták a fejüket, majd a Törvényszikláról (Lögberg) kihirdették az eredményt. Emiatt óriási a
jelentősége a helynek Izland történelmében, egyfajta kultikus helyként kezelik.
- Izlandon van egy geológiai érdekesség: itt megy keresztül a Mid-Atlantic Ridge, azaz a KözépAtlanti hátság. (Pontosabban maga a sziget is része a hátságnak.) Nem lehet eléggé kihangsúlyozni ezt
a geológia jellegzetességet. Eleve ennek köszönhetően született meg a sziget. A vulkáni tevékenység
miatt a hátság szélesedik, ennek következtében a hátság közepén húzódó völgy szintén, méghozzá
évente olyan két centivel. Azaz a kontinensek – Európa és Amerika – ennyivel távolodnak egymástól.
Valamikor az ösidőkben ez a szélesedés elért egy olyan pontot, ahol nagyon vékony volt a héj a felszín
és a magmaréteg között, a tengerfenék átszakadt, a nagy mennyiségű kiömlő láva a víz felszínére
emelte a hátságot. Ez lett Izland. A hátság gerincén haladó völgy – a törésvonal – jelenleg is
végighúzódik a szigeten, a bal alsó saroktól kezdve átlósan a jobb felsőig. Az összes vulkáni
tevékenység – és egyáltalán nem elhanyagolható tevékenységről beszélünk – emellett a törésvonal
mellett történik. Ez a törésvonal megy át Thingvellir-en keresztül is. Az ősvikingek – bár fogalmuk
sem volt róla, mi is ez a szakadék – megérezték, hogy kiemelten fontos és pont a hasadék mellett
hozták létre a parlamentet. Aminek persze rettenetesen örülnek manapság az idegenforgalmi
szakemberek, hiszen lehet mutogatni, hogy itt húzódik a határ Európa és Amerika között.
(Érdekesség, hogy emiatt a sziget területe folyamatosan nő. A hasadék szélesedik, de a magma alulról
tölti utána az anyagot, azaz a sziget nem hasad, hanem gyarapodik.)
Miután így leszóltam a környéket, azért hadd védjem is meg. A parlament körüli rész lélegzetelállító
és roppant hangulatos. De ez egy óra alatt bejárható. Súlyos hiba lett volna egy egész napot szánni rá.

Miután végeztünk, úgy döntöttünk, hogy ebédelünk. Az eső közben utolért. Nej elment vécére, én
pedig találtam egy fedett padot. Az eső sértődötten mégsem esett le.
Lehet, úgy tűnik neked, hogy amilyen sokat írtam az esőkről, hát végig esett. Ez egyáltalán nem igaz.
Izlandon tényleg ötpercenként változik az időjárás, hol süt a nap, hol szakad. Az eső azért kapott
főszerepet az írásokban, mert mindig akkor esett, amikor a legtöbb kellemetlenséget tudta okozni.
Márpedig ha az időjárás ránk tudott szánni ennyi időt, megérdemli, hogy benne legyen a történetben.
Amíg várakoztam, volt egy érdekes telefonbeszélgetésem. Valami droid felhívott a CIB banktól,
miszerint nemzetközi körözést adtak ki ellenem, mert adósságom van náluk. Van egy elfeledett, nem
használt céges számlám és a felgyűlt kezelési díjak elérték a 4000 forintot. Már az elején szóltam a
pacáknak, hogy hol vagyok és jeleztem neki, hogy az egész telefonbeszélgetés simán kerülhet többe,
mint a hátralék, de nem tudtam meggyőzni, hogy tegye le. Mindenáron arról győzködött, hogy
azonnal fizessem be az összeget, mert egyébként küldik a spanyol inkvizíciót és egyáltalán nem
érdekelte, hogy én éppen kint vagyok a civilizáció határán még tíz napon keresztül. Mondtam neki,
hogy higgadjon már le, ahogy hazaérek, rendezem a dolgot.
Kitérő. Közben hazaérkeztünk és rögtön kaptam is egy ajánlott levelet, miszerint nem rendeztem
a tartozásomat, így törölték minden adatomat a CIB bankban. Most mehetek be, hogy
megkérdezzem, volt-e bőr a pofájukon négyezer forint miatt bar listára tenni, illetve
természetesen megszüntetem a másik céges számlámat, mivel idiótáknál nem bankolok. Ennek a
számlának simán a havi díja 4000 forint, de ők tudják, mit csinálnak. Kitérő vége.
Időközben visszatért Nej a klotyiról. 200 korona volt a slanyadíj. Bankkártyával nem lehetett fizetni,
viszont bankkártyával venni kellett egy másik kártyát, amivel már igen. Nem egyszerű, de még
mindig működik a kísérlet: eddig nem kellett pénzt váltanunk.
Következő célpont: Geysir. _A_ Gejzír.
Itt található az a természeti jelenség, melyet az izlandiak Gejzírnek neveztek el, a világ többi részén
élők pedig ez alapján a sajátjaikat gejzírnek. Sajnos már vagy száz éve nem működik. Fénykorában
nem volt kicsi, olyan hetven méter magasra lőtte fel a vízgőzt. Csak éppen nem volt kiszámítható a
megjelenése, a "turisták" meg rájöttek, hogy ha köveket dobnak bele, akkor siettethetik. Ez egy ideig
működött, utána viszont teljesen elzárta a gejzírt. A jelenlegi hivatalos álláspont az, hogy amíg egy
földrengés újra ki nem nyitja, addig ez a gejzír, hoppá, Gejzír nem működik. Kész szerencse, hogy itt
van mellette a kistestvér, a Strokkur. Ez ugyan csak 20-30 méter magasra lő, de teljesen turistabarát
módon 5-10 percenként produkál egy kitörést.
Pont, amikor odaértünk, akkor lőtt is egy csomót egymás után. Vettem is, kamera módban. Utána
szerettem volna fényképet is csinálni, de Strokkur átállt szivatós üzemmódba. Hosszú perceken
keresztül semmi, aztán öt perc múlva úgy tűnt, lesz belőle valami, de végül csak ejaculatio praecox
sikeredett. Aztán amikor már feladtam és elindultunk vissza a kocsihoz, akkor lőtt egy nagyot. Nej
ugyan rákerült a képre, de legfeljebb majd leretusálom.
A Gejzírtől nem messze van az Arany Vízesés, a Gullfoss. Még a vízesés előtt van egy tanösvény, mely
igen érdekes sztorit mesél el. Található a neten egy legenda, mely szerint valamikor vízierőműt
szerettek volna építeni a vízesésre, de egy nő tiltakozásképpen begyalogolt a vízeséstől a reykjaviki
parlamentig és ez annyira meghatotta a törvényhozást, hogy feladták a tervet. A tanösvény pontosan
meséli el a történetet, és az khm... némileg más.
A vízesés valamikor Tomas Tomasson és Halldor Halldorsson tulajdona volt. (Tudom, fura, hogy
ekkora kaszott nagy vízesés magántulajdon lehetett, de ez a mai napig is így van: Izlandon erős a
farmgazdálkodás és ami a farm területén van, az a tulajdonosoké. Rengeteg óriási vízeséshez

jutottunk el úgy, hogy magánterületet jelző kerítések kapuján kellett átmennünk.) Az állam később
megvette a vízesést a két férfitól és azt tervezték, hogy külföldi befektetők segítségével erőművet
építenek rá. Tomas Tomasson lánya, Sigridur Tomasdottir (az izlandi nevekről majd később) volt az a
személy, aki ezt meg akarta akadályozni. Rengeteget lobbizott, tiltakozott ellene. Az izlandiak őt
tekintik az első környezetvédőnek. A vízesés környékén lakott és tény, hogy begyalogolt Reykjavikba.
De nem demonstráció céljából, hanem ügyintézni, és nem egyszer, hanem sokszor. (Gyenge 120
kilométer.) Végül az erőmű építése meghiúsult, de nem kizárólag Sigridur állhatatos munkája miatt,
hanem azért mert a külföldi befektetőknek elfogyott a pénze és nem fizettek ki határidőre valami
részletet, így elveszítették a jogukat. Az izlandi kormány pedig ejtette a tervet, amiben egész biztosan
nagy szerepe volt a harcos nőszemélynek.
Ez egy egészen különleges vízesés. Két lépcsőben zuhan alá a víz, de közben a folyó kilencven fokot
elfordul, méghozzá olyan rövid távon, hogy a két vízesés gyakorlatilag összeér. Emellett óriási,
bővízű, egyszerűen impozáns.
- Lélegzetállító. Gyönyörű – ámult nej.
- Pedig... – hümmögtem – Se nem a legmagasabb, se nem a legnagyobb, se nem a legbővebb vízesés.
- Akkor?
- Akkor semmi. Egy a sok közül.
- Na ne – dobott egy hátast nej – a Glymur, amelyiket reggel láttunk és amelyik a legmagasabb, sehol
sincs ehhez.
- De. Magasabb.
- De akkor is csak egy gyökérkefe!
- Elfogult vagy.
- Te meg hülye. Ha nem látod, ez mennyivel nagyszerűbb.
- Persze, szebb. De ne nézdd le a Glymurt. Annál az odajutás és a környezete adja az élményt. Nem
hasonlítható a Gullfosshoz, ahol a vízesés viszi el a show-t.
Ez volt az utunk legészakibb pontja, innentől már hazafelé mentünk, a fővárosba. Délnek haladva
értük el a Kerid krátert, melynek mélyén egy eszméletlen kék tó rejtőzik. A kék színt valósággal
kiemeli a kráter fala, mely meglehetősen erős színekben pompázik, mint valami vastagon túlszinezett
papagáj. Kisgyerekek szoktak ilyen bőséggel zsírkrétát kenni a papírra.
Sajnos az igazi színpompát nem láthattuk, éppen egy vastag felhő borította be a tájat. Ez egy kaldera,
de nem a szabályosak közül. Azaz nem a vulkán lávakamrája robbant fel és szakadt össze is egyben,
hanem a hozzátartozó vulkán szépen, barátságosan – azaz robbanás nélkül – kitört, majd később
szakadt be az üreg, nem vulkanikus kalderát alakítva ki.
Az alapélmény a vörös lávakő. Hihetetlen mennyiségben található a kráterben, a lefelé vezető túraút is
ebből áll, és a tó melletti ösvény is. A tó ugye kék, a focipálya salakjához hasonlító lávakő vörös és lila,
a moha zöld és barna.
Érdekesség, hogy a természeti látványosságok közül itt szedtek egyedül belépőt. Nem valami sokat,
egy jegy 350 korona volt. Természetesen lehetett kártyával fizetni.
Késő este értünk vissza a kempingbe. Az asztalunk foglalt volt, mi viszont baromi éhesek. Kész
szerencse, hogy a kocsi gyakorlatilag a lakásunk is, így csak átgurultunk egy másik asztalhoz. Kaja
után kiültem az autó szélére, elpöfékelni egy szivart. (Ha már Reykjavik neve azt jelenti, hogy füstös
öböl.)
Este tízkor tízegynéhány fiatal csődült át a hostelből a kempingbe. Egész pontosan a sátrunk melletti
rétre. Kétkapus frizbit játszottak. Éjfélig. Közben folyamatosan jöttek a szurkolók. Engem speciel nem
zavartak, mert jegyzetelgettem, de nem tartom kizártnak, hogy a sátrakban lakók már esetleg aludni
akartak volna.

Esti pakolás. Mi ez? Fejlámpa. Aha. GorillaPod. Hogy sötétben is lehessen éles képet készíteni. Aha.

Mai program: bevásárlás egy hétre, majd autóval át Asbyrgi-be. 550 kilométer. Maximális sebesség: 90
kmh, még akkor is, ha közel-távol senki sincs az utakon. Automata kamera például lehet.
Délben vágtunk neki a távnak. A lendület nem tartott sokáig. Még átmentünk a Bálna Öböl alatti
alagúton (fizetős és a kijáratnál szedik a pénzt, fura), utána jött a nagy kába futam. 40 kilométerenként
tört rám egy-egy alvási roham. Púposra tornáztam a karosszériát. Az energiaital már a fülemen folyt
ki. (Taurinos és meglepően olcsó. De nem túl hatékony.) Mindemellett keményen tartottam a 90-es
tempót. Nem is értünk utól senkit, ellenben minket mindenki. Alaposan meg tudtam figyelni a helyiek
előzési szokásait. Eszméletlen. Utolértek. Aztán szorosan tapadtak hosszú kilométereken keresztül.
Csak, hogy idegesítsenek és hogy állandóan figyelnem kelljen a tükröt is. Majd amikor elértünk
valami nagyon gázos helyre, ahol beláthatatlan terepszakasz kezdődött, akkor szánták rá magukat az
előzésre.
90-es tempó, aha. A vége felé GPS-szel leellenőriztem a Polo kilométeróráját, szemérmetlenül
felfelé torzított egy tízest, azaz kilencvennél csak nyolcvannal mentünk. Azért a saját Lacetti nem
játszik ilyen durván.
Szokatlan módon megváltozott az időjárás. Ezerrel sütött a nap, felhők itt-ott, elszórva. A kocsiban
megsültünk. Odakint viszont viharos, metszően hideg szél. Csak kabátban lehetett mozogni. Ahogy
elértük az óceánt, ott pedig masszív, földhöztapadó ködfelhők úsztak be a fjordokba. Csak, hogy
képed legyen: A fű szokatlanul élénkzöld. Mohás, meredek hegyek, melyeket a felhők fekete árnyéka
tarkít. Az ég kék. Az óceánnál szivarfüstként beúszó barnás köd. Messziről nem is értettük, hogy mit
látunk. A ködben persze egyből lecsökkent tíz fokkal a külső hőmérséklet.
A terep eszméletlenül sík. Fekete salak hegyek, rajtuk sötétzöld moha. A tetejükön itt-ott még hó,
illetve az oldalukon is, sávosan. Mintha holstein-fríz tehenek lennének. Az oldalukból hőforrások
gőzölögnek. Az egész táj sima, könnyen átlátható. Tényleg mint egy terepasztal.
Autóspihenő.
- Megállunk? – érdeklődött Nej.
- Nem.
- Miért nem?
- Mert annyira sík a terep, hogy még én sem tudok pisilni.
Itt az ideje, hogy egy újabb izlandi közmondást idézzek: Ha eltévedtél az erdőben, akkor álljál fel.
Akureyri. Mezei benzinkút. WC. Odabent fehér csempe, fehér szaniter, UV lámpa. Mintha diszkóban
pisilnék.
Izland alapvetően agrár ország, mérsékelt iparral (alumínium, cement). A fő élelem- és
jövedelemforrás a hal, de emellett jelentős az állattartás is. Kultúrnövényeket egyáltalán nem látni,
csak gyep, de azt igyekeznek mindenhol terjeszteni. A rövid fű miatt rengeteg a birka, meglepően sok
a ló és elszórva látni csak teheneket.
- Fura, hogy a mezőgazdaság csak annyiból áll, hogy szurkolunk az esőnek, nőjön jobban a gyep –
jegyezte meg Nej.
- Ja, még nyírni sem kell.

- Csak azt nem értem, mit csinálnak ennyi lóval?
- Izé. Turisták. Bérlovagolás.
- Ne bolondozz. Ahhoz tizedennyi ló is elég.
- Házimunka?
- Láttad te is a farmoknál azt a rengeteg erőgépet. Sokkal hatékonyabbak, mint a ló.
- Kolbász?
- Ez nekem is eszembe jutott. De igyekszem nem rágondolni.
Aztán megérkeztünk az északi kirándulóövezetbe, a Myvatn régióba. (Diamond Ring, de erről majd
később.) Az első nagyobb látványosság a Godafoss vízesés, magyarul az Istenek vízesése. Thorgeir
Thorkelsson (komolyan, most már tényleg írok az izlandi nevekről), egykori pogány pap volt 1000ben a törvénymondó és úgy döntött, hogy Izland áttér a pogányságról a kereszténységre. Amint ezt a
parlament is kimondta Thingvellirben, Thorgeir hazatérvén megkereste a legközelebbi vízesést és
belehajigálta a pogány istenek szobrait. Innen származik a vízesés neve.
Északi part. Husavik. A 2500 lakossal kifejezetten nagy városnak számít északon. Emellett patinás is,
Izland egyik első települése. (Husavik = Házak Öble, azaz az első felfedezők idején csak itt voltak
házak.) Mára a jelentősége lecsökkent, tulajdonképpen a turisták átvágásából élnek. Ezt errefelé úgy
hívják, hogy bálnalesés.
Elolvastam egy csomó élménybeszámolót indulás előtt. Aki elment bálnát lesni, kivétel nélkül
ugyanazt írta. Jól felszerelt hajó, egy csomó radar, spéci eszközök, magabiztos kapitány. Aztán
menetközben a tengerészek dolgoznak, mint az állat, ide rohannak, oda rohannak, ott már
majdnem vannak bálnák, ott is van valami, de bocs, mégsem az, nézzék, az ott talán egy farok,
aztán visszamennek a kikötőbe, a turisták elkönyvelik, hogy nem volt szerencséjük, igaz,
majdnem láttak bálnát, de végül mégsem, és tény, a személyzet mindent beleadott, de hát most
így sikerült. Egy olyan leírást sem olvastam, hogy valami homályos farkon kívül ténylegesen
láttak is volna bálnát. A módszert egyébként ismerem, az Adrián ugyanez delfinlesés névvel fut.
A bálnamúzeum viszont tényleg létezik, de az egykor híres falloszmúzeumot már a fővárosba
költöztették.
Husaviktól még tovább mentünk északra a 85-ös úton, egészen a félsziget csúcsáig. Jelen túránknak ez
volt a legészakibb pontja. Olyan 50 kilométerre lehettünk az Északi sarkkörtől. (A fő szigeten nem
lehet elérni a sarkkört, az csak a Grimsey szigeten megy keresztül.)
A 85-ös úton keletre fordultunk és a sziget északi oldalán autóztunk tovább, párhuzamosan a parttal.
- Ha jól sejtem, most vagyunk utunk legészakibb részén – fordultam Nejhez – Ez egyben rekord is.
Nekem eddig Szentpétervár volt a legészakibb pontom.
- Nekem meg Helsinki.
- Akkor most utolértelek.
- Ja.
- Illetve, nem. A vezetőülés egy méterrel északabbra van. Én nyertem.
- Nem adod át a kormányt? Lenne kedvem vezetni.
- Szó sem lehet róla.
- Írigy kutya.
- Hoppá. Holnapután ugyanitt jövünk vissza. És a szembesáv északabbra van. Sőt, az anyósülés még
északabbra lesz. A francba.
- Akkor én nyertem.
- Tudod mit? Holnapután vezethetsz, ha akarsz.

A kemping csodálatos helyen van, bent az Asbyrgi kanyonban. Felnyomtuk a sátrat, nem messze a
kanyon sziklafalától. A nap még ezerrel sütött, pedig már este tíz körül jártunk. Felhő sehol. Meleg
volt. Sikerült egy eldugott sarokban saját asztal mellé letelepednünk, szóval minden tökéletesen
sikerült.
Vacsora. A reggeli bevásárláskor végre találtunk 2%-os sört a közértben. Malátás: Egil Maltextrakt.
Űberbrutál. Olyan édes, hogy összeragad tőle a szám. Az első korty után a diabéteszem sikoltva
roskadt össze. Ellenben a Thule nevű, pilzeni jellegű 2%-os kifejezetten kellemes. Ráadásul a helyi
klímában a hűtéssel sem kell foglalkozni.
Esti szivar. Az első szippantásra levált a borítókupak.
- A morva életbe! – jegyeztem meg.
- Mi történt?
- Levált a kupak.
- Akkor hogyan fogod elszívni?
- Mint a pornófilmekben szokták: bő nyállal.

Beszélgetés tegnap reggel a boltban. (Sűrű köd, hideg, csepergős eső.)
- Vegyünk naptejet?
- Zseniális. Jól fog mutatni a fejlámpa mellett.
Aztán simán vörösre égtünk a mai nap során.
Éjszaka leeresztett a matrac. Az Északi sarkkörtől hetvenöt kilométerre, puszta földön aludni. Volt
már jobb éjszakám is. Reggel megnéztem, a szelep ment tönkre. Ennyit a magunkkal cipelt
javítókészletről. Szerencsére már csak három nomád éjszakánk van hátra, annyi menni fog a kocsiban
is.
Mára egész napos túra lett betervezve. Azaz reggeli, bejelentkezés a recepción, utána pedig irány a
természet.
Egy golfpályán keresztül. Komolyan. Mentünk a fűben, aztán csak a zászlónál lett gyanús, hogy ez
mintha green lenne, utána pedig megtaláltuk a lyukat is. Ebben persze semmi meglepő sincs, hiszen a
golfpálya szinte adja magát a környéken.
Asbyrgi-ben vagyunk, mely a Jökulsárgljufúr nemzeti park kapuja. A név szószerint azt jelenti, hogy
Jökulsa Kanyon, ahol az előtag a Jökulsa á Fjöllum folyót takarja. (Meg kell különböztetni, mert csak
mi legalább három, különböző folyóval találkoztunk és mindegyiket valamilyen Jökulsának
nevezték.) A nemzeti park pár éve a Vatnajökull nemzeti park része. Ezen először meglepődtem,
hiszen eléggé északon vagyunk, a Vatnajökull meg lent van teljesen délen, de megismerve a hely
történetét, logikusnak tűnt a döntés. Bár, magunk között szólva, elsőre elég nehezen hittem el a sztorit.
Röviden arról van szó, hogy Izland a tűz és a jég hazája is egyben.
A Jökulsa kanyonja Izland északkeleti sarkában van, a Krafla vulkántól északra. Vatnajökull pedig
ettől jócskán délre, ahol a repedés elágazik. A Vatnajökull (jökull = gleccser, jégsapka) önmagában is
egy csoda. A hegy sem kicsi (8100 négyzetkilométer, itt található Izland legmagasabb hegycsúcsa, 2110
méter), de az egészet egybefüggő jégtakaró borítja, melynek vastagsága eléri az 1000 métert is,
átlagosan 400 méter. És ez alatt az óriási tömeg alatt vulkánok vannak. Ebből érdekes mókák szoktak
lenni, többször is előfordult olyan tűzijáték, melynek során kis híján kipusztult Izland, de kapott
belőle bőven Európa is. Az egyik ilyen gleccserárvíz (amikor a mélyben lévő tűzhányó nem tör ki,
hanem csak leolvaszt pár kontinensnyi jeget, mely utána visz magával mindent, amit csak talál a
hegyen) kábé 8000 évvel ezelőtt nem a szokásos útvonalon – délen – áradt ki, hanem északon, és ez a

gigászi áradás tarolta le annyira a tájat, hogy a vége a kanyonokban gazdag Jökulsa vidék lett. Az
Asbyrgi kanyon önmagában is érdekes: képzelj el egy lópatkó alakú kanyont. Mint egy nagy,
fejreállított ‘U’ betű, ahol a középső rész tulajdonképpen egy gigantikus nagy szikla. A kanyon
mélysége – az ‘U’ betű magassága – 3,5 kilométer.
A kanyon belső része füves, illetve a jellegzetes izlandi aljnövényzet borítja. Itt található a kemping és
értelemszerűen itt található a golfpálya is, mindkettő a bejáratnál. Szerencsére beljebb már semmi
nyoma sincs a civilizációnak, sőt. A sátrunk pont a belső szikla tövében volt, innen a golfpályán
keresztül elmentünk a recepcióig, onnan fel a sziklára, majd a kanyon szélén végig a kanyon tövéig.
(Nagyjából hat kilométer környékén.) Itt hoztuk a legjobb döntésünket. Elméletileg ugyanis keresztül
lehetett volna vágni keletnek egy túraúton a Jökulsa folyóhoz, de mi mentünk tovább egyenesen. Ez
minden leírás szerint egy üres pusztaság, ahol maximum azt lehet megnézni, milyen pusztítást
végzett a 8000 évvel ezelőtti gleccserárvíz. Átrágtuk magunkat a fennsíkon, végül a Kviár pontnál (kb.
10 km) elértük a Jökulsa kanyont, ahonnan a kanyon szélén visszasétáltunk, majd haza a kempingbe.
Igen, aki figyelt észrevehette, hogy bejött a képbe még egy kanyon. Ez a Jökulsa folyóé és nagy és szép
és impozáns és az én személyes kedvencem lett Izlandon.
Ennyi a bevezetés, és akkor jöjjenek a részletek.
A recin megkérdeztük, van-e wifi. Volt. Drágán. Amikor savanyú képpel közöltük, hogy kösz, nem
kell, a csajszi visszakérdezett, hogy mire lennénk kíváncsiak. Mondtuk, hogy az időjárásra. Ja, az
ingyenes – vidult fel a hölgy és kifordította a monitorát. Elhűlve néztük. Tűző napsugarak, az egész
napra. Rajtunk meg vastag softshell nadrág, vastag softshell kabát. Szerencsére a polár felsőket otthon
hagytuk, de így is durván túl voltunk öltözve. És persze foltosra égett az arcunk estére.
Még indulás előtt próbáltam felkészíteni Nejt, hogy fákra ne nagyon számítson a szigeten. Sőt,
közhelynek számít, hogy aki Izland után hazaérkezik Európába, eleinte klausztrofóbiás lesz, annyira
elszokik a magas objektumoktól. Ehhez képest a fővárosi kemping környékén kisebb erdők voltak
(bent, a városban), itt pedig, Asbyrgi-ben erdei ösvények. Ilyen is volt az út, egészen a kanyon végéig:
fás, cserjés, rengeteg kilátási ponttal. Fényképeztem is, mint az állat, de a publikálásnál már
visszafogtam magam. Nem akartam úgy járni, mint Nej, aki Arizónában csinált vagy 700 képet,
mindenféle kaktusokról.
Ez azóta szállóige lett a családban. Amikor a negyedik, vagy ötödik képet készítettem
egymáshoz teljesen hasonló sziklaormokról, Nej el is kezdte hátul duruzsolni, hogy kaktus,
kaktus.
A kanyon vége után jött a kihalt rész. Rögtön mászással kezdtük. Innentől ugyanis magánterület,
ehhez pedig át kellett másznunk a villanykerítésen. Az alsó két lépcsőfok ki volt fordulva, egy
nyomoronc szög tartotta mindegyiket csak a levegőben. Nekiálltam megjavítani.
- Mit csinálsz? – érdeklődött Nej.
- Megszerelem.
- Minek?
- És az utánunk jövők? És a világbéke?
Majd kezdődött a bizarr utazás. Rohadt nehéz leírni, mi a szép a semmiben. Az ösvény, mint barázda,
vezetett minket, sziklák, patakok, tavak között. A terep egyszerre volt kőtenger, fura színű
növénytakaró, lápos-mocsaras vidék, miközben a horizonton körbe magas hegyek, hóval borított
hegyláncok állták útját a tekintetnek.
Erre a tájra tényleg illett Bereményi kifejezése: a táj, mely el lett felejtve.

Olyan négy kilométert sétáltunk, de nagyon hangulatos volt. Viszont utána, amikor megérkeztünk a
Jökulsa kanyonjához, szószerint hanyatt dobtam magamat.
Ez egy piszok magas kanyon volt, ahol rögtön ki is hevertem egy kiugró sziklára. Előtte pedig kiültem
a szélére és ott ebédeltünk. Ebéd kilátással. Még mondtam is Nejnek, hogy mások ezt úgy oldják meg,
hogy csodaposztert ragasztanak az étkező falára – mennyivel vagányabb már, kimenni az eredetihez
és ott kajálni.
A hazaút pedig újabb meglepetéseket tartogatott. Amikor az ember az izlandi növényzetre gondol,
akkor olyasmi képek jutnak az eszébe, hogy mohák és zúzmók a sziklákon. Hát, nem. Mind a két
gyalogtúránkon beleszaladtunk olyan területekbe, ahol a horizontig terjedően olyan volt, mintha egy
remekszabott, színpompás sziklakertben sétálnánk.
- Mi lehet ez a növényzet? – érdeklődtem – Csak nem ez a kövidinka?
- Hanga. Fenyér. Csarab. Zanót. Meg ilyenek.
- Akkor már maradjunk inkább a kövidinkánál. Azt legalább ismerem.
Sétáltunk tovább.
- Mégis, hogyan csinálhatták ezt az utat? – gondolkodott el Nej.
- Gondolom, mint máshol. Az emberek kitaposták.
- Biztos vagy benne, hogy ez kitaposható?
- Miért ne?
Próbaképpen ráálltam egy húsz centi magas bozótra. Simán megtartotta a 110 kilómat, még rugózni is
lehetett rajta.
- Oké. Akkor kapa.
-?
- Rotációs kapa.
- ??
- Birka.
- Na, ne. Hogyan?
- Felemelték a hátsó lábukat és tolták maguk előtt.
Aztán megjelent egy vörös sáv a kanyon falában.
- Nézdd csak, megjelent a vörös szín a kövekben. Vaskettő vagy vashárom?
- Vashárom. A vaskettő az zöld.
- Az is ott van alatta.
- Hülye. Az a fű.
Sétáltunk és próbáltunk betelni a látvánnyal.
- És ha visszaértünk, kezdődik minden előlről – sóhajtottam.
- Hja.
- Sport.
- Ja.
- Diéta.
- Ja.
- Temető.
- Hülye.
Végül túltelítődtünk. Egyszerűen minden túrában elérkezik az a pillanat, amikor az ember annyira
tele lesz az élményekkel, hogy már nem fogja meg egy újabb szakadék, egy újabb fenséges vízesés,
egy hangulatos tisztás, már legszívesebben a sátránál ülne és hideg sörét kortyolgatná.

Hideg sör? Hirtelen eszembe jutott, hogy mindent benthagytunk a kocsiban. A tűző napon. A francba.
Nos, soha nem voltam nagy Volkswagen rajongó, egyáltalán nem osztottam honfitársaim kiemelkedő
elfogultságát a márka iránt. De mától el kell ismernem, ezek a kocsik tudnak valamit. A
csomagtartóban felejtett sör ugyanis hideg maradt. Rögtön bontottam is néhányat, hozzá egy szivar és
vigyorogva néztük egymás sötétbarnára égett arcát.
Ennek a túrának a neve a helyi leírás szerint Kviar circle, azaz Kviár kör. Esszenciális Izland. Ha húsz
kilométeren belül látni akarod, milyen változatos tájakból áll a sziget, akkor csak ezt a túrát kell
bejárnod.
Vacsora. Zuhany. Aztán beütött a krach: melegvíz csak automatából van, az automata viszont
százkoronással működik. Én még vettem az akadályt, kemények vagyunk, 75 kilométerre a sarkkörtől
még hideg vízben zuhanyzunk. Nej viszont puhányan adta elő, neki kellett a melegvíz.
Persze próbálkoztunk a recepción:
- Itt a bankkártya, kérünk melegvíz-zsetont.
- Az nem zseton, az százkoronás.
- Engem nem érdekel, hogyan nevezi a zsetont, kérünk egyet.
Megvonta a vállát és váltott a kártyáról százkoronásokat.

Habár tényleg sokat voltunk kénes atmoszférában és a nap ténylegesen is megérdemelte ezt a jelzőt,
de éjszakára összejött a büdöskurva nap is. Mindegy, ne rohanjunk előre.
A Golden Ring-ről már beszéltem, ez ugye a legsűrűbben lakott régió látványosságait fogja össze.
Létezik északon is egy viszonylag sűrűn lakott régió, mely szintén bővelkedik látványosságokban. Ezt
szokták a közeli tó után Myvatn régiónak is nevezni, de én szerencsésebbnek tartom a Diamond Ring
kifejezést. (A gyémánt körnek része pl. az Asbyrgi kanyon is, az pedig a Myvatn tótól simán van 120
kilométer, amikor a murvás út még nem járható.)
Mik is tartoznak ide?
- Jökulsárgljufur nemzeti park (Asbyrgi kanyon)
- Husavik
- Godafoss vízesés
- Myvatn tó
- Myvatn gyógyfürdő (Myvatn Nature Baths)
- Dimmuborgír lávahegyek
- Hverir kénes gejzírek
- Leirhnjukur lávamező a Krafla vulkán oldalában
- Viti kráter, szintén a Krafla vulkánnál
- Dettifoss és Selfoss vízesések.
Az elnevezésnek van egy szépséghibája: a 864-es, illetve az F862-es út. Elméletileg ugyanis ezek
zárnák körré a kirándulást. Csakhogy a 864-es út botrányosan szar. A 862-es elméletileg F-es, azaz
normál autóval nem járható, de a közelmúltban újították fel, így kábé a fele (alulról a vízesésekig)
teljesen jó minőségű út, a másik fele viszont botrányosan szar, de legalább már nem F-es. A
térképeken még persze az és az autókölcsönzős tiltólistán is rajta van, a helyi Útinform szerint pedig
amikor kint voltunk, akkor még mind a két út le volt zárva.
Azaz Asbyrgi és a Myvatn között csak Husavikon keresztül vezetett út, egy durván 120 kilométeres
kerülővel. A kört nem lehetett bezárni.

Mondanom sem kell, mindegyik látványosságot becéloztuk, igaz, később a tavat magát lehúztuk.
Megelégedtünk annyival, hogy a partján autóztunk. (Így kihagytuk az ún. álkrátereket, de nem
zokogtunk túl sokáig utánuk.) Hasonlóképpen kihagytuk a fürdőt, a végén lesz majd az is. Asbyrgi,
Godafoss, Husavik már megvoltak korábban. Mai első célpontunk ergo a tó és a mellette elterülő
Dimmuborgir voltak.
De előtte kvitteltünk. Ott jöttünk visszafelé, ahol tegnap a legészakibb pontért folyó vetélkedő folyt,
amikor pont a legészakibb kanyarban feltűnt egy autóspihenő. Gyorsan kihajtottam, majd mindketten
kisétáltunk a szikla legszélére. Így most mindketten ugyanannyira voltunk északon. (Igaz, én pár
centivel előrébb toltam a lábamat.)
Szóval, Dimmuborgir. Magyarul annyit tesz, mint Sötét Város. Gyakorlatilag az történt, hogy amikor a
területen átfolyt a láva – errefelé az ilyesmi mindennapos – akkor itt gőzök, gázok törtek fel,
felpúpozták a lávát, majd úgy hagyták. Emiatt teljesen egyedi fekete lávatornyok alakultak ki, egyfajta
sötét várat, sötét várost alakítva ki.
Ahogy kiléptünk a parkolóban az autóból, rögtön megtudtuk, miért hívják így a tavat. A Myvatn
kifejezés ugyanis szószerint azt jelenti, hogy Szúnyog Tó. (Vatn = tó.) Nem szúnyogok, persze, inkább
muslincák, de elég nagyok, olyan apró házilégy méretűek. Eleinte csak vigyorogtunk a bukósisak
alakú szúnyoghálókat viselő embereken, de kábé tíz perc után rájöttünk, hogy nekik volt igazuk.
Keményen. Ez a muslinca ugyanis halálos. Imádja a széndioxidot. Hol is talál ilyesmit? Hát az
emlősök orra/szája környékén. Sőt, igazából nem is a környékén, hanem benne. Ebből kifolyólag pár
kiló muslinca mindig azon dolgozik, hogy Luke Skywalker-ként berepüljön a nyílásokon, a többi pár
kiló muslinca viszont megelégszik azzal, hogy letelepszik a nyílások környékén. És vannak a debilek,
sajnálatosan elég nagy számban, akiknek megfelel az emberi fül is. Igazából már tegnap is
találkoztunk velük a kanyontúrán, de akkor még csak elvétve repkedtek, ki lehetett bírni. Itt viszont
halálos. Megpróbáltunk folyamatosan gyorsan menni. Egy kicsit jobb lett, de egy fotóőrültnek ez
elképzelhetetlen, meg kell állnia, sokszor. Ráadásul a terep első szakasza, a rövidebb körök
hemzsegnek a turistáktól, az embertömeg pedig vonzza a muslincákat. Volt olyan, hogy hosszabb
távokon inkább nem vettünk levegőt. Tényleg kellemetlen volt. Nem is tudtam, mi zavar jobban, a
tömérdek bámész turista vagy a tömérdek muslinca.
Ha lett is volna egy percnyi kétségem, hogy melyik túrát válasszam, az elején rögtön elmúlt: a
leghosszabbat. Mindegy hová, csak ki a tömegből. Aztán végül visszavettünk eggyel, már az is elég
volt ahhoz, hogy ne találkozzunk emberrel. Van egy Templom nevű formáció, addig mentünk el,
majd jöttünk vissza.
Utána egy hirtelen váltás. A tó környéke ugyanis még teljesen hétköznapi, víz, növényzet, tényleg
semmi extra. Keletre haladva aztán egyszer csak Tunéziában találtuk magunkat, Tatuin díszletei
között. Sivár, holdbéli, sivatagos táj. Mely csak rosszabb lett, amikor elértünk a kénes mezőkig.
Myvatn, Dimmuborgir, Hverir, Leirhnjukur, Viti... mind a Krafla vulkán 30 kilométeres körzetében
voltak, azaz a törésvonalon. Azaz erősen vulkanikus területen. A Krafla egyike a legvirgoncabb
vulkánoknak, egyáltalán nem véletlen, hogy hőerőművet telepítettek az oldalába.
De már megint csapongok. Egyelőre még csak a Hverir mezőn járunk, ahol kénes gőzfelhők, sárga
kénkicsapódások, fekete, büdös gázokat böfögő sártavak és erőteljes szolfatárák (kénes gőzsugarat
kilövellő kőhalmok) uralták a terepet. Egy vegyésznek maga a Paradicsom.
- Menjünk innen! – szólt egy idő után Nej.
- De Kicsim, vegyész vagy, tudod, hogy a kénhidrogén ugyan egyike a legveszélyesebb anyagoknak,
de szerencsére olyan büdös, hogy már jóval a MAK érték alatt elviselhetetlen a jelenléte. Itt meg még
bőven elviselhető.

- Nicsak, ki beszél? Informatikus oktat ki gyakorló vegyészt? Nemrég állítottam össze egy
balesetvédelmi útmutatót, külön kiemelve benne a kénhidrogént. Tudtál róla, hogy az ember orra egy
idő után elfárad és nem érzi meg, hogy egyre több a kénhidrogén? Egyetlen védekezés van ellene,
ahogy megérezzük a szagát, el kell menni. Jó messzire.
- Oké. Csak még ez a fénykép – dugtam bele az objektívet egy bugyborékoló sártócsába.
Aztán persze el lettem vonszolva. Pedig még ott vártam kamerával egy sárgejzír mentén, mert nem
találtam eléggé előnyös formájúaknak az eddigi kitöréseit.
Nem mintha a következő célpontunk sokkal barátságosabb lett volna. Haladtunk ugyanis a Pokol
középpontja felé. Hverirtől durván 15 kilométerre északra van a virgonc Krafla vulkán, az oldalában
pedig a Leirhnjukur lávamező, illetve a Viti (Pokol) nevű kráter.
Őszintén szólva, a lávamezővel voltam a legnagyobb zavarban tervezéskor. Mindenki azt írta, hogy ki
ne hagyjuk. De senki nem tudta normálisan leírni, hogy mi is pontosan az a kihagyhatatlan attrakció.
Lávamező. Oké. Fekete kövek. Oké. Meleg talaj. Oké. És?
Nos, a meleg talajról annyit, hogy itt kellett egyedül nagyméretű hómezőkön átgázolnunk. Csak
tapostuk a havat, én pedig rohadtul reménykedtem, hogy az útikönyvek nem hazudtak és tényleg lesz
itt valami látnivaló.
Volt. Fekete lávamező. És meleg talaj.
Láttál már igazából fekete talajt? Fekete sziklákkal? De olyan igazi fekete színekre gondolj, hol fényes
feketére, hol mattra. Na, egy idő után minden ilyen lett a környéken. Fényképeztem, persze, de a
képek egyáltalán nem adják vissza az élményt. Természetesen a talaj nem csak meleg volt, gőzölgött
is, kedélyes kénhidrogén aromával. Itt sem maradtunk sokáig. (Habár – hallgatva az útikönyvekre –
bejártuk a teljes kört. Anélkül tényleg nokedli lett volna az élmény.)
A Viti kráter csak olyan párszáz méter felfelé, de inkább autóval gurultunk át. Jól döntöttünk. A kráter
erősen alulmúlta a várakozásainkat. Most néztem, hogy fénykép nem is készült róla, reménykedem,
hogy talán videófelvétel igen. Egy nagy krátert képzelj el, az alján kék tó, a partja barnás-szürkés
vulkáni por. Ennyi. Nem mozgatta meg az exponáló izmaimat. Eredetileg úgy terveztük, hogy
felmegyünk a peremén a legmagasabb pontjára, de végül kihagytuk.
Mentünk tovább, vizeskedni. Dettifoss, Selfoss vízesések. Újra a kedvenc folyóm, a Jökulsa á Fjöllum,
csak most sokkal délebbi pontban.
Hivatalosan a Dettifoss Izland – és egyben Európa – legbővizűbb vízesése. Tényleg monumentális.
Csak az én hülye agyam nincs kibékülve ezzel a ‘leg’ szócskával. A Selfoss ugyanis pár kilométerrel
feljebb található, ugyanazon a folyón. Azaz az a víz, amelyik átmegy a Dettifoss vízesésen, az átmegy
a Selfoss vízesésen is. Azaz a vízhozamuk kötelezően megegyező. Akkor miért a Dettifoss lett a
legnagyobb? Veled vagyunk, Selfoss!
Haladtunk a vízesések felé kocsival.
- Amikor tervezgettem, úgy jelent meg leki szemeim előtt a környék, hogy ez egy erdős környezetben
lévő vízesés.
- És?
- Szerintem kurvára benéztem.
Valójában még annál is jobban. Az autós parkoló egy sziklakupac. A túraút szikla és szikla és szikla.
Nem hogy növényzet, de még csak moha sem volt. Időnként úgy éreztem magamat, mint aki az egri
vár romkertjében sétál. Kő és kő és kő. Ilyen volt a Dettifoss is és ilyen volt a Selfoss is. Nyoma sem
volt a Jökulsa későbbi partjára jellemző növényzetnek. A vízesések persze szépek voltak,
monumentálisak, nem tehettek arról, hogy a part ilyen sivár.

A vízesések után vacsora a sziklákon. Kifújtuk magunkat. Vége a programnak. Most már csak
elautózunk Seydisfjördurba (olyan 170 kilométer, az 1-es főúton), felverjük a sátrat és vége a napnak.
Éppen kellemesen fáradtunk el. Megint dögmeleg volt, ahogy a meteorológia jósolta, szerencsére ma a
kocsi közelében mozogtunk, mindig a megfelelő ruha volt rajtunk. Az előrejelzés szerint holnap
felhősebb idő lesz, ami nem is olyan nagy baj.
Késő délután volt, amikor beszálltunk az autóba. A nap ezerrel sütött, de mivel keletre mentünk, pont
jó irányból. Kellemes autókázásra készültem. Olyan 70 kilométer után elkezdtünk feltekeredni egy
hegyre. Volt már ilyen. Aztán a hágóban megjelent a tipikus óceáni köd.
- Hö, nézdd már, mit keres ez itt? – kérdeztem Nejtől. Ugyanis ekkor már mélyen bent voltunk a
szárazföldön, kábé 200 kilométerre mindenféle parttól. Aztán ahogy belementünk, látszott, hogy ez
nem olyan köd. Ez konkrétan olyan volt, hogy szeletelni lehetett volna és kilóra kimérni a reykjaviki
turistáknak. Persze, nem vettük komolyan. Nagyokat röhögtünk Nejjel, hogy nézdd már, nem is
láttuk eddig, hogy a VW Polo műszerfalvilágítása ferrari-piros. Az se zavart senkit, hogy egy idő után
leszakadt az ég. Az ablaktörlő törölt, rajtunk kívül senki nem volt az úton, haladtunk tovább. Egy idő
után az esőt is magunk mögött hagytuk, de a felhő maradt.
Megálltunk egy autóspihenőben. Itt lőttünk egy káprázatos vízesést (névtelen, magánterületen lévő
vízesés) és egy bamba birkát (szintén névtelen, magánterületen lévő). Bizarr élmény volt, mert nagyon
magasra felmásztunk a vízesés mellett, gyakorlatilag futva, mivel nem szerettük volna, ha a korábban
elhagyott esőfelhő a szabadban ér utól minket.
Aztán mentünk tovább. Még itt sem voltam ideges. Seydisfjördur 100 kilométer, addig sok minden
történhet.

_Nem történt._
Száz kilométert vezettem sűrű, átláthatatlan ködben. Közben elmentünk az általam annyira várt
Vatnajökull északi oldala mellett, de persze az útjelző karókat sem láttuk, nemhogy a hegyet.
Megérkeztünk a keleti oldal fővárosába, Egilstadirba. Tudtam, hogy van egy hosszú tó, mely kiemelt
látványosság Izlandon és Egilstadir a két oldalán helyezkedik el, híddal összekötve, de az egészből
semmit sem láttunk a köd miatt. Ekkor már komolyan gondolkoztam, hogy inkább ebben a városban
alszunk. Seydisfjördur még 25 kilométer, de ilyen látási viszonyok között nincs értelme továbbmenni.
De a városban is tré volt az idő, ott maradni sem volt értelme. Végül nekivágtunk, de olyan öt
kilométer múlva visszafordultunk. Akkora köd volt, hogy nem bírtunk átmenni a hágón.
Végül úgy döntöttünk, hogy éjszaka Egilstadirban alszunk, aztán reggel meglátjuk. Ha felszáll a köd,
akkor lemegyünk Seydisfjördurba, ha nem, akkor kihagyjuk és megyünk tovább délnek.
Megkerestük a kempinget, kiderült (21.45), hogy még negyedóráig volt recepció, gyorsan
becsekkoltunk.
És elindult a legborzalmasabb éjszakánk.
A kemping területén lévő összes asztal foglalt volt, de úgy, hogy mindegyik mellé letelepedett valaki,
olyan egy méteren belül. Amit fel nem tudtam fogni, az az, hogy aki lakóautóval kempingezik, az
miért veszi el mások elől az asztalt, amikor neki beépítetten van? Kerestünk valami laposabb, de puha
fűs helyet a sátornak. Valamiért beragadt, hogy fel kell állítani a sátrat, habár én már a kocsiban
aludtam. Utólag persze kiderült, hogy mindketten jobban jártunk volna a kocsiban alvással. Abban a
pillanatban, hogy megtaláltuk a helyet, leszakadt az ég. Olyan negyven percet ücsörögtünk a
kocsiban, szótlanul. Illetve én már szolidan káromkodtam. Végül elállt, de látszott, hogy bármikor
újrakezdheti. Fújt a szél. Nem túl ideális sátorállító idő. Gyorsan összedobtam a vázat, szúrtam volna
le a cöveket... nem ment le. Kábé öt centi föld volt, utána szikla. Káromkodás. Az eső elkezdett
cseperegni. Kerestem egy kalapácsnak használható követ. Ezzel lement tíz cövek, de kettő egyáltalán
nem. Mindkettő fontos cövek volt. Amilyen szeles, esős időnk volt, nem lehetett kihagyni.
Megpróbáltam a kővel erőből leverni, de pokolian megfájdult a kezem, a cövekek pedig – az öt

milliméter vastag huzalozott acél cövekek – elgörbültek. Ekkor már ordítva káromkodtam. Nejnél is
elszakadt a cérna, magára vette a dühöngésemet, visszaordibált. Én meg – négyszáz kilométer vezetés,
száz kilométer köd és egy durván idegpróbáló sátorállítás után – nem voltam túl toleráns kedvemben.
Nagyobb vihart produkáltunk, mint az időjárás. Végül Nej elment a tusolóba, én meg előástam egy
nagyobb sziklát, üllőként használva kiegyenesítettem rajta a cövekeket, majd olyan ferdén vertem bele
a talajba, hogy teljesen belesüllyedjen az öt centis földbe. Behajigáltam a cuccokat a sátorba,
berendezkedtem a kocsiban és leszartam a dohányzási tilalmat. Ittam egy sört, elszívtam egy szivart
és még órákon keresztül rádiót hallgattam.
Volt már jobb éjszakánk.

Az ébredés sem volt sokkal jobb. A sűrű, átláthatatlan köd nem ment arrébb. A trágya idő miatt a
levegő annyira lehűlt, hogy aláment Nej hálózsákjának alsó komfortértéke (+5 fok) alá, így a csajszi
végigvacogta az éjszakát. Fel is adta az idegenkedését a kocsitól, megegyeztünk, hogy ma éjszaka már
cserélünk.
Tegnap estéről megspóroltuk a melegvízkártyáinkat, gyors meleg zuhany, hasonlóan gyors
sátorbontás, reggeli helyett valami száraz cucc elrágcsálása – és már távoztunk is a kempingből.
Egilstadir nem lett a kedvencünk.
A meleg zuhanyzó meleg előterében elég nagy társasági élet folyt, mobiltelefonokkal, tabletekkel.
Ebből leszűrtük, hogy van wifi. Volt is, de csak fizetős. Recepció. Egész napra adták, nagyon drága
volt, de az időjárást itt is megnézte nekünk a leányzó ingyért. Részlegesen felhős, ezt írta a weblap.
- Ez? – mutattam ki döbbenten – Hát szobrot lehetne faragni a ködből!
- Ez – bólintott a csajszi.
- Részlegesen? – értetlenkedtem – Mutassa már meg, melyik irányban van a nap?
Bizonytalanul körbemutatott.
- Valahol biztosan süt errefelé – tette hozzá.
Írigyeltem az optimizmusát. De nem volt igaza. 450 kilométert kellett autóznunk, hogy újra napot
lássunk. Mondom, 450.
Azt írtam volna, hogy gyorsan távoztunk? Nos, nem.
A városban volt Bonus diszkont, a legolcsóbb nagy választékú bevásárlólánc áruháza. Gondoltuk,
feltöltjük a készleteket, illetve megvesszük az otthoniaknak szánt csokikat. Odaértünk fél tízre, üzlet
zárva, nyitás 10.00-kor. Oké, tankolunk, kávézunk. Visszaértünk tíz után pár perccel. Üzlet zárva.
Kiderült, hogy hétfőn speciel 11-kor nyitnak. Ezzel el is dőlt a vita. Korábban tanakodtunk, hogy ilyen
időben is kiránduljunk-e Seydisfjördur-ba. 25 kilométer oda, ugyanannyi vissza. Állítólag gyönyörű
hely, de ilyen ködben mit lehet belőle látni? Mivel várnunk kellett egy órát, pont belefért a kirándulás.
A boltba meg majd bemegyünk, ha visszajöttünk.
Ekkorra a városban már javult valamelyest a helyzet, a látótávolság felszökött ötven méterre.
Elkezdtünk reménykedni.
Szóval Seydisfjördur. Eredetileg ott terveztünk aludni és a mai program egy négyórás gyalogtúrával
indult volna. A település ugyanis egy fjord mélyén fekszik, körben magas hegyek veszik körül,
melyekről tucatnyi hegyi patak zúdul bele az óceánba. Az egyik ilyen patak (Vestdalsá) mellett
terveztük, hogy felmegyünk a hegyre (16 vízesés kaszkádban), majd utána elsétálunk a Vestdalur
völgyben a Vestdalflatn tóhoz. Fentről gyönyörű a kilátás a partra, illetve meg lehet keresni a
Mountain Maid barlangját.

Nos, ez mind ment a levesbe. A kisvároshoz vezető hágón is alig tudtunk átvergődni, az összes hegy
teteje ködbe merült, ahol rá-ráláttunk egyre, ott pedig még havas tetőket találtunk. Az út mellett
konkrétan 3-4 méter magas hófalakat. Korán és rosszkor jöttünk.
A falu előtt viszont váratlanul kitisztult a kép. Na, nem teljesen, de a korábbi állapothoz képest
rettentően messzire láttunk el. Például láttuk az autós pihenőből a települést.
- Megnézzük a kempinget, ahol tegnap aludtunk volna, ha át tudunk jönni? – érdeklődött Nej.
- Ja. Ez egy érdekes kemping egyébként. Bent van a település közepén, a templom mellett.
- Az nem a temető?
- Hülye.
Seydisfjördurt tartják Izland bohém városának. Itt tobzódnak a komoly és komolytalan művészlelkek.
És tényleg: volt valami nehezen megfogható, majdhogynem vidám könnyedség a falu hangulatában,
mely még a szürke ködön is átérződött.
Például tengeri kajakok. Izlandon két helyen lehet kajakot bérelni, illetve szerveznek tengeri kajakos
túrát, ezek egyike Seydisfjördur. (A másik az általunk kihagyott észak-nyugati félszigeten van.) A
weblapon sajnos pont a lényeges infók nem érhetők el: milyen túrákat szerveznek és mennyiért.
Kiindulva az izlandi árakból nem lehetnek valami olcsók, a sűrű ködben meg értelme sem volt
görcsölni rajta.
Egy ideig még csavarogtunk a városkában, majd visszaindultunk Egilstadirba. Jól elment az idő, olyan
11.40 körül értünk vissza a Bonushoz. Kézzel írt tábla fogadott: "Kedves Vásárlók! Ma kivételesen
délben nyitunk." Azaz mindjárt dél, és még mindig ebben a retkes városban vagyunk, úgy, hogy még
be sem jutottunk a bevásárlóközpontba. Jó kis nap. Kész szerencse, hogy a gyalogtúra elhagyásával
időmilliomosok lettünk. Mára egész konkrétan nincs is más, mint egy élményautózás a fjordok
cikkcakkos partján, gyönyörködni egyik oldalon az óceánban, a másikon a meredek hegyekben,
időnként rámosolyogni a hangulatos fjordparti településekre. Kiemelt látványosság lesz majd
Jökulsárlon, este pedig a Skaftafell melletti kempingben alszunk.
Na, ezt mind keresztülhúzta a sűrű, fekete köd. Volt útközben egy fjordot levágó alagút, de azt is csak
a benti mesterséges világításból vettük észre, egyébként nagyjából ugyanannyit láttunk kint a tájból,
mint az alagút belsejében. Könnyen lehet, hogy a világ egyik legszebb táján autóztunk keresztül.
Könnyen lehet. Látni mindenesetre nem láttuk. Részlegesen felhős. Ja. Ezek után kiváncsi vagyok,
hogyan néz ki errefelé az erős borulás.
Mivel túl sokat nem tudok írni az útról, beszéljünk az izlandi névadásról. Az egy dolog, hogy a
férjezett nők soha nem veszik fel a férjük nevét. Ami már durvább, hogy a gyerekek sem veszik fel a
család nevét, ugyanis Izlandon nem létezik olyan, hogy családnév. Csak keresztnév van. Hogy
magyarul érzékeltessem, így nézne ki egy magyar név izlandi stílusban: Sándorfia Béla. Vagy másik
oldalról megközelítve: az apám neve Jozsef Vendelson lenne, az enyém Jozsef Jozsefson, a fiamé pedig
Barna Jozsefson és ha az ő fiát mondjuk Ödönnek nevezné, akkor az már Ödön Barnason lenne.
Látható, hogy az utóbbi névben már semmi nem utalna sem az én, sem az apám nevére. Lányoknál
ugyanez, csak a -son (fia) utótag helyett a -dottir (lánya) játszik, azaz anyámat például Anna
Sandordottirnak, Nejt Gabriella Lajosdottirnak, a lányomat pedig Dora Jozsefdottirnak neveznék.
Nem túl ideális hely egy családfakutatónak.
Vissza az utazáshoz. Természetesen a semmiben lebegő vezetés az állandó koncentrálással még
jobban fárasztott, így elég sokszor álltunk ki autós pihenőkbe, mozogni egy kicsit.
Ebéd közben kaptunk el egy életképet. Üldögéltünk, törtük a kenyeret a párizsihoz és a sajthoz,
amikor hangos kiabálást hallottunk magunk fölül, a ködből. Már maga a kiabálás is sokkoló

meglepetés volt, hiszen még csak lakott település sem volt húsz kilométeres körzeten belül. De az,
hogy fentről, a felhőből jött, az csak fokozta a döbbenetet. Aztán egy kicsit tisztult a levegő és
megláttuk, mi folyik éppen. Farmgazdaság. A pásztor terelte volna a birkákat, de néhányuk nem a
meredek hegyoldal tövében lévő ösvényt választotta, hanem felkapaszkodott a hegyoldalba. A
jóember meg rohant utánuk, hogy visszaterelje őket, de a birkák egyre jobban megijedtek, egyre
magasabbra merészkedtek, a pásztor meg egyre dühösebben kiabált, végül már mind a birkák, mind a
pásztor sziklákról sziklákra szökdécseltek, egyre hangosabb anyázások közepette, a pásztor neje meg
lentről kiabált fel jótanácsokat, emiatt persze jutott neki is az anyázásból.
Vigyorogva néztük az életképet.
- Nem könnyű élet. Szegény pásztor – jegyezte meg Nej.
- Szegény birkák! Belegondoltál már?
- Mibe?
- Most képzeld magad a birka helyébe. Az egész domboldal csupa hagymás rostélyos és neked csak
feküdni kellene benne, meg enni. Aztán ha megkívánsz valami édességet, akkor meg fel kell menned a
domb tetejére, mert ott van az Eszterházy torta. És akkor jön egy bugris pásztor, aki vissza akar
zavarni a domb aljára.
- Hm. Birka akarok lenni.
Autóztunk még egy ideig a ködös fjordokban. Elértük Höfn (Hafen, kikötő) városát, bementünk,
megnéztük. Tankoltunk.
Őszintén szólva, ekkor már eléggé untuk a napot. Pontosabban, a ködöt. (De jó is lett volna egyáltalán
látni a napot.) Épp időben pillantottuk meg az Erzsébet híd kicsinyített mását, azaz Jökulsárlont.
Mi is ez? Nos, megint a Vatnajökull, pontosabban a róla lecsorgó Breidamerkurjökull gleccser. A
gleccserek olyan jeges-köves hordalékok, melyek a hegy völgyeiben csúsznak lefelé. A hegy lábánál a
jég egy része elolvad, apró tavakat hozva létre. Ebben a tóban úszkálnak a lehordott jéghegyekből
megmaradt jégtömbök. Jökulsárlon is ilyen gleccsertó, de van két trükkje:
- Egyrészt a jég valami valószerűtlen kék árnyalatot tud felvenni.
- Másrészt a tónak van egy rövid kijárata az óceán felé. Azaz a jéghegyek egy ideig keringőznek a
tóban, majd amikor megunják, akkor elindulnak kifelé a keskeny járaton.
Ha ehhez hozzáveszed, hogy a tó kifejezetten nagy (18 négyzetkilométer) és jó időben látszik mögötte
a Vatnajökull, akkor fogalmad lehet arról, milyen szép látvány is lehet.
Nekünk ehhez nem volt szerencsénk, az a szutyok köd ide is elkísért.
Nem csak a hozzánk hasonló turistákat vonzza a tó, több filmben is szerepet kapott: James Bond,
Batman, Beowulf és Lara Croft is kalandoztak errefelé.
Amikor a parti dombokon kalandoztunk, motorzúgást hallottunk a víz felől. Azt tudtam, hogy
szerveznek hajótúrákat a tavon (50e Ft/fő), viszont kíváncsi voltam, hogyan kötnek ki ezen a homokos
parton. Sehogy. A hajó kijött a partra és kerekeken folytatta tovább az útját.
Gondoltuk, kisétálunk még az óceán partjára. Elkísérjük a magukat elszánó jégtömböket. Nos, itt
találkoztunk minden idők leghülyébb madaraival. Minden túlzás nélkül mondhatom, ez a tó egyike
Izland leglátogatottabb természeti csodáinak, még a fővárosból is belefér egy egynapos túrába. Erre fel
egy nem is kicsi madárkolónia pont mellette, az autóparkolónál jelölte ki a fészekrakási helyét. Ebből
kifolyólag mindenkit, aki el akar sétálni a tó melletti murvás autóúton a hídhoz, vadul megtámadnak.
Nekem ugyan minden tengeri madár sirály, de ha valaki azt mondja, hogy skua volt, azzal sem
vitatkozom. Először hanggal és zuhanórepüléssel próbáltak mindenkit megfélemlíteni, majd amikor

látták, hogy szarok rá, akkor ők is ezt a technikát vetették be. A séta után szegény Nej pucolta le
papírzsepivel a kabátomról lassan csorgó guánót.
Beszálltunk. Mentünk tovább. És... nem hiszed el... egyszer csak kisütött a nap. Annyira megörültem,
hogy megálltam az út szélén (nem kis akrobatamutatvány ez Izlandon) és lefényképeztem a jó öreg
tűzgömböt. Visszanéztem. Sűrű, fekete köd. 550 kilométeren keresztül.
Jelzem, éppen a legjobbkor sütött ki a nap. Már azon paráztunk, hogy az egész napunk ködben telik,
ködben verjük fel a sátrat és megint hűvös, ködös éjszakánk lesz. Izland legnaposabb részén, a
Skaftafell környékén.

Még nem is írtam a szállásról. Késő este érkeztünk, találtunk üres asztalt, gyorsan feldobtam a sátrat.
A föld itt sem volt túl vastag, de elhoztam Egilstadírból a követ, a ferdén leverős technika meg már
megvolt, tényleg gyorsan állt a sátor. Vacsora, mosdás, alvás. Illetve én még kiültem egy órára a
recepció elé. Egyrészt ugye a szivar, másrészt le a kalappal a kemping üzemeltetői előtt: a szabadtéren
remek információs központot hoztak létre. Három reggelizős faasztal, körben pedig – már csak a szél
ellen is – rengeteg tábla: térképek, légifelvételek, szöveges ismertetők. Aki szereti alaposan
megtervezni a túráit (én!), annak ez maga a mennyország.
Igen, ez egy túrázós hely, gyakorlatilag szintén a Vatnajökull nemzeti park része. Az eredeti tervek
szerint itt kettőt aludtunk volna, ebből egy nap tisztán bolyongás a hegyekben. Ezt voltam kénytelen
megvágni, egyszerűen annyi látnivaló maradt volna az utolsó napra, hogy nem fértünk volna bele. Így
lett a 16 kilométeres gyalogtúrából csak nyolc, és költöztünk át utána – egy csomó látnivaló
megtekintése közben – kétszáz kilométerrel odébb.
Reggeli tisztálkodás. Na most az egy dolog, hogy tegnap a szájvízzel mentem el tusolni. De egész úton
attól paráztam, nehogy egyszer Nej tubusos kaviárjával menjek el fogat mosni.
A túraútvonal kijelölése nehéz döntés volt. A helyszínt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy
hegy, az oldalában gleccserekkel. Nem. Valójában van egy nagy polipszerű gleccserfolyam, időnként
némi sziklával, földdel. Ezt a nagyobb darab sziklás terepet nevezik Skaftafellsheidi-nek, nekünk
pedig el kellett döntenünk, hogy a bal oldali gleccsert választjuk, vagy középen, a hegyen túrázunk,
esetleg a jobb oldali gleccsert célozzuk be. Eredetileg középen mentünk volna fel a látványosságokig,
aztán bal oldalt egy marha nagy hegyig (Kristinartindar), utána pedig a jobb oldalon jöttünk volna le.
Ebből az lett, hogy középen felmentünk a Svartibartfast Svartifoss vízesésig, majd innen mentünk ki
jobbra, a Skaftafelljökull gleccserig. A bal oldalt, beleértve az öreg farmot, Sel-t is, kihagytuk. (És
milyen jól tettük – állapítottuk meg később, amikor immár távozóban benéztünk a völgybe. A gleccser
nem jött el.) Sel helyett pedig megnéztük egy nappal később Skogarban a skanzent.
Még valami, mielőtt nekiindulunk. Habár csorgott a nyálam, de a híres gleccserbarlangot nem olyan
egyszerű megközelíteni, ráadásul csak télen biztonságos. Kár érte.
Akkor a túra. Nem vacakolt, egyből meredek úttal kezdett be. A növényzet valamennyire hasonlított
az Asbyrgi túrán látotthoz, egy kicsivel több volt a fa és kevesebb a rugószerű aljnövényzet.
Bemelegítésképpen elmentünk három apróbb vízesés mellett, aztán jött a Svartifoss. Ennek az a
trükkje, hogy egy teljesen fekete, oszlopszerűen megszilárdult lávakötegekből álló falon bukik le a víz.
Nem csúnya.
Pont egyszerre értünk oda egy fiatal párral... és nekiálltunk gyáva nyulat játszani. Ez az, amikor
egyszerre ketten értek oda egy természeti látványossághoz és beindul a játszma. Mindketten azt

várjátok, mikor megy el a másik és hagy pár percre magatokra az élménnyel, mielőtt megérkezik az
újabb csoport. Érdekes, hogy a legtöbbször az a vége, hogy mind a két csapat egyszerre indul el.
Még egy észrevétel. Itt, Izlandon tűnt fel (naná, minden napra jutott legalább egy óriási vízesés), hogy
ha sokáig nézem a zuhatagot, majd átváltok a mellette lévő sziklára, akkor becsap a szemem: olyan
lesz, mintha a szikla gumiból lenne és zseléként rugózna.
Innen, egy kicsit megint a semmin keresztül vezetett az út. Távolban láttuk az eredeti célpontot.
Kristinartindar. Melyet otthon, fotelban ülve úgy gondoltam, hogy megmászunk. Durván ezer méter
szint lett volna a túrában. Jobbra nézve pedig egy elképesztő jéghegy, az Oraefajökull.
Végül kikeveredtünk a megcélzott gleccserünkhöz. Jöjjön egy kis gleccserológia.
Magasból a gleccser - jelen esetben a Skaftafelljökull - ránézésre talán járható is, de ne higyjünk a
szemünknek. Minimum hágóvas és jégcsákány kell hozzá. Tele van pengeéles élekkel, váratlan
repedésekkel. Az alján van az ún. gleccsernyelv, utána pedig az adekvát gleccsertó. Még jégdarabok is
úszkáltak benne.
Lefelé némileg kellemetlenebb volt. Szűk erdei ösvényen mentünk, elég sokan is jöttek felfelé,
ráadásul egy apró vízesés fényképezésénél kibillent alattam egy kő és háttal beleestem a patak
medrébe. Nem lett komolyabb bajom, viszont a ruhám derekasan besározódott. Ami nem zavart volna
túlzottan, ha hamarosan nem ugyanebben a ruhában kellene majd utaznom a repülőgépen.
Volt középiskolás tanárom, Zoli bácsi jutott eszembe. Szeretett barlangászni az öreg és racionális
ember lévén nem bonyolította túl a dolgot. Kiment a csapathoz a hegyekbe, szürke szövetnadrág,
fehér ing, barna szvetter, fekete félcipő, ugyanaz a szerelés, amelyben órákra is járt, végigtolta
velük ebben a cuccban a csúszás-mászást a sárban, majd ahogy kijöttek a zsombolyból,
elköszönt, felszállt a buszra és hazazötyögött. Úgy, ahogy volt.
Na, valahogy így járjuk be mi is Izlandot. Tegnap sirályszar, ma patak és sár. Utána pedig felszállunk
a repülőgépre.
Időben értünk vissza a kempingbe. Nagyon időben. Tegnap este pusztítottuk el az összes majonézes
kaját és ennek bizony következményei lettek. Például egy nagy rohanás a mosdóba.
- Huh, most gondold el, ha ez útközben kap el – csóváltam a fejemet, amint kijöttem.
- Nyomot hagytál volna a gleccseren. Human footprint.
- Foot...?
Kocsi. Indulás. Még rengeteg látnivaló várt ránk ma.
Csúnya, kietlen terepen vezetett tovább az út. Ez a Sandur, magyarul Homokmező.
Nem volt ez mindig így.
Valamikor errefelé virágzó mezőgazdasági terület (értsd: fű és birkák) terült el.
Jelenleg ugye délen vagyunk, azon a keskeny parti sávon, mely a törésvonal és az óceán között
húzódik. A törésvonal pedig tele van vulkánokkal. Melyek egyáltalán nem vicces kedvű vulkánok.
Különösen a ma is igen aktív Grimsvötn keseríti meg a helyiek életét.
Elöször a fentebb is említett Oraefajökull mutatkozott be, 1362-ben. Gyakorlatilag leradírozta a tájat,
emberekkel, növényzettel, birkákkal egyetemben. Az Oaerefi szó maga is azt jelenti, hogy
művelhetetlen pusztaság. Utána jött a Grimsvötn, mely rendszeresen gleccserárvizekkel tarolta le,
amit az emberek időközben visszaépítettek. Végül jött a piros ász, ami mindent vitt. 1783-ban a Laki
hegy környékén elkezdtek kitörni a kráterek. Rövid időn belül 130 vulkán indult be egyszerre és nyolc
hónapon keresztül tolták a kontentet. Hamarosan a Grimsvötn is csatlakozott a bulihoz. A hatás

elképesztő volt. 14 köbkilométer láva tört ki. A mérgező gázoktól és az utána bekövetkező éhinség
következtében az élőlények 50%-a pusztult el Izlandon, az embereknek az egynegyede. A gázok és a
hamu beborították az eget, eljutottak Európába, mérgezéseket, éhínséget okozva Angliában,
Franciaországban és Csehországban. Történészek szerint az így kialakuló éhínségnek döntő szerepe
volt a Francia Forradalom kitörésében. A vulkánok kitörése következtében áradások történtek
Indiában. Összességében hatmillió emberi életet írnak az 1783-85-ös vulkáni akció rovására, szerte a
világban. Az izlandiak viszont nem adták fel, újra visszatelepültek a környékre. A Grimsvötn sem
hagyta magát, rendszeresen leradírozta a vidéket. Végül 1988-ban hagytak fel végleg az izlandiak a
terület művelésével. A legutóbbi nagy gleccserárvíz 1996-ban volt, erről már felvételek is készültek, a
Youtube-on megtalálhatók. Elég durva, ahogy a nehézkes ár visz mindent, házakat, hidakat, utakat.
Illetve azóta volt egy újabb Grimsvötn kitörés 2011-ben, de gleccserárvíz nélkül. Játszott még
valamivel arrébb az Eyjafjallajökull is 2010-ben, volt áradás is, de azokat a károkat mára helyrehozták.
A vége az lett, amit korábban is írtam: reménytelen, fekete homokmező, melyet a lecsorgó patakok
szabdalnak ezerfelé. Sandur.
Körülbelül 70 kilométer autózás után értük el Kirkjubæjarklaustur városát, melynek nevét már az
izlandiak sem tudják kiejteni, ezért egyszerűen csak Klausturnak nevezik. Magában a "városban" túl
sok látnivaló nincs. Van ugyan egy kettős vízesése (Systrafoss), de ennél sokkal izgalmasabb a pár
kilométerrel arrébb található kanyon, a Fjadrárgljúfur. Kitáblázva nincs, ha konkrétan nem keresed,
soha nem is találod meg. Vidám dolog, hogy az útjelző tábla szerint a Laki hegyre visz az út, ráadásul
F-es, azaz minimum terepjáró kell hozzá. Ez mind hazugság és csak a turisták megtévesztésére
szolgál. Elindulsz az úton, majd 3-4 kilométer után lekanyarodsz róla balra. Hagyod, hogy az innen Fes út hadd menjen a Laki-ra, a te utad a kanyon felé vezet. Nem mondom, hogy a továbbiakban már
tükörsima lesz, de járható. (Visszafelé Nej kamerázta, de még így belecsúszott némi sikkantgatás.)
Kanyonológiából gondolom már ki vagytok művelve, a nevéből egyből vágtátok, hogy ez a Fjadra
folyó kanyonja. Ez minden tekintetben egy békés kanyon. Nem durva, gyors áradások hozták létre,
hanem lassú erózió. Olyan is: kedves, sima, bársonyos. Nejnek ez lett a kedvence. A parkolóból kábé
két kilométert kell sétálni a kanyon végéig, enyhe emelkedővel. Egy csomó kitett része le van zárva,
de a kutya sem ellenőrzi. Én elég szabadon mászkáltam a sziklákon és még Nejt is sikerült egy helyen
bűnbe csábítanom. Tényleg nem értem, miért ennyire titkos a látványosság, pont kocaturistáknak való
és tényleg impozáns.
A következő célpont Vik. Ez egy kisebb városka az óceán partján. Tulajdonképpen semmi érdekes.
Van egy nagy ajándékboltja, ahol vidéki áron lehet megvenni minden vicket-vackot, melyeket máshol
is kínálgattak. (Vannak fővárosi árak és vidéki árak. Az utóbbiak mindenhol egyformák.) Beszereztük
a létfontosságú hűtőmágneseket, feliratos poharakat és kulcstartókat. Szívem szerint mindenkinek
vicces pólókat vettem volna, mert azt csak egyszerűbb csomagolni, de horror áron mérték. (3-4e
korona darabja.)
Az igazi látványosság Vik után jött. A Diarrhea szikla.
- Diarrhea – értetlenkedett Nej – Az nem valami olyasmi, mint a Gonorrhea?
- Ööö, annyira azért nem durva. Ez csak hasmenés.
- De tényleg így hívják?
- Nem. De a rendes nevét mindig elfelejtem.
Szerencsére a net okosabb, mint én, szóval már írom is a pontos nevet: Dyrhólaey szikla.
Amikor terveztem az utat, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy ki tudunk rá jutni. Az LP
ugyanis azt írta, hogy május végétől június végéig a szikla le van zárva, mert ekkor dugnak a
puffinok. De ha már erre jártunk, gondoltam benézünk, aztán megyünk addig, amíg lehet. Végig
lehetett.

- Ezt most hogyan? – érdeklődött Nej.
- Valószínűleg ezen a sziklán laknak az exhibicionista puffinok – vontam vállat.
Amikor kiszálltunk, találtunk is egy táblát, miszerint most tényleg nem lehet mindenhová kimászni,
de később már sehol nem láttunk semmilyen tiltást sem.
Mit mondjak, szép. Igaz, olyan viharos volt a szél, hogy inkább fel sem vettem a sapkámat, de a
látvány mindent megért. Közben persze skubiztuk a sziklafalakat. Nem azért, mert olyan voyeur-ök
lennénk, de eddig egyetlenegy puffint sem láttunk Izlandon, ami azért elég gáz, ahhoz képest, hogy
mekkora kultusza van ennek a madárnak errefelé. Szabadban élő fókát már láttunk kettőt is, márpedig
én otthon a puffinban sokkal biztosabb voltam, mint a fókában. És nem. Sem eddig bárhol, sem itt,
ahol elméletileg khmm... közösségi életet kellett volna élniük.
Nej korábban egy városban, amikor jött ki a cukrászdából.
- Volt bent egy hatalmas puffin.
- Eh, maximum muffin.
- Plüss.
- Ja.
De tényleg. Nekem ez a dolog egyre büdösebb. Az egész sziget tele van puffinokkal, legalábbis
merchandise szinten. Matricák, kulcstartók, hűtőmágnesek, plüss állatok, képeslapok, kávésbögrék.
Még pulóvert is láttunk norvégminta helyett puffin sormintával. Eszméletlen kultusza van a
madárnak – csak éppen nem létezik. Ez a nagy puffin összeesküvés.
Országmarketingesek ülhettek egy szobában.
- Milyen jól eladható dolgot kellene kitalálni?
- Kombináljuk össze a pingvint és a papagájt.
- Remek!
És megcsinálták. Az összes fénykép, meg film, meg videó pedig beöltözött miniatűr színész, vagy
marionett bábu. Csak így lehet.
Dyrhólaey után már csak a szállást kellett elfoglalnunk. A módosított terv szerint Skogarban alszunk,
hogy reggel egyből a skanzennel tudjunk kezdeni. Ez egy hihetetlenül fapados kemping, viszont
nagyon jó helyen, közvetlenül a Skogafoss vízesés tövében. Hulla fáradtak voltunk, és ez meg is
látszott mindkettőnkön. Sátorállítás után összerúgtuk a port valami f@szságon, én elmentem sétálni a
pusztába, nem is igazán rendeződött a helyzet, zord, mogorva alvás jött.

Reggel viszonylag korán keltem. Nej még nem mutatott életjeleket, így egyedül sétáltam el a
vízeséshez. Annyira közel volt hozzá a sátrunk, hogy eddig eszünkbe sem jutott közelebb sétálni és
megnézni.
Remek hely. Elméletileg teljesen be lehet sétálni, akár a vízesés alá is. De... Szóval, elindultam, aztán
kezdett vicces lenni a dolog (kora reggel zuhanyzás kabátban), hirtelen ötlettel visszasiettem a
kocsihoz és feltettem a fejemre a gopro kamerát, majd visszamentem. Ekkor már szép közönség gyűlt
össze. Elindultam a vízesés alá. Gondoltam, megyek, amíg tudok. A szerelésem vízálló, nem lehet
nagyobb bajom, mintha esőben megáztam volna. Természetesen nem tudtam bemenni a vízesés alá.
De most már komolyan elhiszem, hogy a borában nem azért halnak meg a kajakosok, mert
beborulnak, hanem azért, mert a szél annyi vízpermetet kavar a levegőbe, hogy az fojtja meg őket. Itt,
a vízesésénél addig mentem, amíg kaptam levegőt. Utána viszont vissza kellett fordulnom. Reggeli
zuhanyzásnak mondjuk így is bőven megtette. (Sajnos még csak drámai sem lett a felvétel, mert a
gopro nagy látószögű, jóval távolibbnak mutatja a tárgyakat a valóságosnál.)

Reggeli. Amíg a szereplők étkeznek, mesélek a helyről.
Innen, Skogarból indul a legszebb, legizgalmasabb, kocaturisták számára a legkihívásosabb
gyalogtúra, a Fimmvorduhals. 25 kilométer távolság, 1300 méter szint felfelé, utána pedig 900 lefelé.
Először egy kegyetlen hosszú kapaszkodó, megszámolhatatlan mennyiségű vízeséssel a Skoga folyón.
Utána jön egy hágó, ahol mind a két oldalon egy-egy izgalmasabb vulkán figyeli a túrázókat. Bal
oldalon a híres-nevezetes Eyjafjallajökull, jobb oldalon pedig a Myrdalsjökull. A hágó után van egy
hegyi folyó, melyen meglehetősen izgalmas az átkelés. Utána ereszkedés Thorsmörkbe, színes, élénk
növényzet (Bazár) közepette. Ha valaki esetleg nem bírná letolni egy nap alatt, a hágóban
(Fimmvordulhals) van menedékház is. Ki az, akinek ezek után nem kezdene el csorogni a nyála?
Írták, hogy a jelölés nem túl acélos, szerezzünk be GPS track-et. Beszereztem. Minden készen állt.
És ekkor szólt bele a logisztika.
A túra Skogarból indul, Thorsmörk a vége. Csakhogy ezt a végpontot normál autóval nem lehet
megközelíteni (F-es az út), de még terepjáróval sem nagyon, mivel két folyó is keresztezi és a
gázlókban magas a víz. Szóval oké, hogy áttúrázunk, de mi lesz utána? Visszajönni gyalog? Durván
fárasztó és felesleges. Érdekes módon a nehezebb útra elég hamar találtam fuvart. Thorsmörkből
minden délután négykor indul speciális busz Reykjavikba, az ki tud vinni Seljalandsfossig. És vége.
Az 1-es főúton, két kiemelt idegenforgalmi látványosság között, csak napi egy busz közlekedik. Balról
jobbra délelőtt, jobbról balra késő délután. Nyilván megnéztem fordítva is. A Reykjavikból indult
spéci busz délelőtt tízkor volt Seljalandsfossban és délre ért volna Thorsmörkbe, viszont Skokargból
csatlakozó busz csak délután négykor volt. Az nem kifejezés, mennyire vertem a fejemet a falba. Két
kiemelt idegenforgalmi központ. 1-es főút. Balra, jobbra kiemelt turistalátványosságok. Izland
legszebb, legizgalmasabb túrája. És képtelenek arra, hogy összehangoljanak egy csatlakozást.
Akármelyik irányban csináljuk a kört, Seljalandsfossban kellett volna várakoznunk a buszra délután
öttől másnap délelőtt tízig. Ami egy plusz nap, emellett cipelhettem volna az egyébként is megterhelő
túrán a sátrat, hálózsákokat. (Persze ez csak elméleti fejtegetés, hátizsák speciel nem is volt nálunk.)
Nem adtam fel. Oké, én megnéztem Izland két legnagyobb buszhálózatát. De lehet, hogy van valami
helyi járat, valami cél shuttle. Írtam a skogari Hostel recepciósának, mit javasol. Egy szűkszavú
emailben visszadobta a két legnagyobb busztársaság linkjét. Amikor eleve megírtam neki, hogy ezen
már túl vagyok.
Nézegettem még a menetrendet. És igen, megtaláltam! Létezik egy busz, mely délután indul
Thorsmörkből, és Skogar a végcélja! Itt van a hiányzó láncszem. Mikortól jár? Június 13. Mikor indul
haza a repülőgépünk? Június 12. Remek.
Túra lehúzva a listáról. De még Skogar is. Rohadjanak meg.
Ehhez képest ma, 11-én itt reggelizünk Skogarban. Fura játékos az élet. A túrát persze kihagytuk, a
helyi információs táblák szerint a hágó egyébként is járhatatan. Azt is látom, hogy a Hostel
recepciósának annyit kellett volna csak csinálnia, hogy átsétál az utca túloldalára, ott van a
buszmegálló, egyszerűen csak leolvassa, mikor vannak buszok. De nem hibáztatom. A kemping
hirdetőtábláján is van egy menetrend és köze nincs ahhoz, ami a buszmegállóban van. Nehéz eset.
Reggeli után összecsomagoltunk. Pá sátor. Ma éjszaka már együtt alszunk Nejjel, akárhol legyen is az.
(Nem volt még eldöntve: vagy kocsi, vagy már a repülőtér.)
Most jött elő az utolsó napok átvariálásának az előnye. Gyakorlatilag lyukon voltunk, mint a
billiárdgolyó (Keflavik 220 kilométer), előttünk az egész nap és csupa relaxációs programunk van.
Kényelmesen lesz időnk mindenre.
Első nagy fogás: Skogasafn. Volt egy család, amelyik a sokadik gleccserárvíz után úgy döntött, hogy
visszatelepülnek ugyan, de hanyagolják a gyepet és a birkákat. Ehelyett nekiálltak a környéken
begyűjteni a régi lomokat. Eleinte sík hülyéknek nézték őket, de ahogy gyarapodott a gyűjtemény,

úgy kezdték egyre komolyabban venni a lelkesedésüket. Jelenleg ez Izland legnagyobb
múzeumtelepe: van közlekedési múzeum, van postamúzeum (a távközlés fejlődése Izlandon), van
fegyvergyűjtemény (komoly államfők adományozták nekik a kedvenc fegyvereiket), van szabadtéri
skanzen, eredeti darabokkal berendezett XVIII, illetve XIX. századbéli lakóegyüttesekkel, tőzegtetejű
házakkal, templommal, iskolával és van egy hatalmas épület, tele korabeli használati eszközökkel. Ha
csak egy múzeumot akarsz meglátogatni Izlandon, ez legyen az. (Na jó, meg a falloszmúzeum
Reykjavikban.) A belépő egy kicsit combos (kb. 10€), de egy fél napot simán el lehet itt tölteni és úgy
már nem is annyira vészes.
Nekem, mint fotóőrültnek, ez egy kifejezetten fájdalmas délelőtt volt. Ugyanis elböktem. Nem kicsit,
nagyon. Indulás előtt az Aliexpress-ről összeraktam egy kompakt, de minden célra megfelelő
akksitöltő garnitúrát. Ennek a lelke egy akksitöltő fekete doboz volt, mely képes volt delejt felvenni
konnektorból és szivargyújtóból. A felső része cserélhető, rá tudtam tenni a gopro akkumulátoraival
kompatibilis aljzatot, illetve a Nikon akkumulátoraihoz illő aljzatot. Mindent tudott tölteni, minden
forrásból. Persze, ahhoz, hogy ez összejöjjön, rendelnem kellett (bagóért) egy gopro és egy Nikon
szettet is. És itt böktem el. Amikor pakoltam, nem figyeltem a töltő adatlapjára, így véletlenül a gopro
központi töltőjét (4,2V, 600mA) raktam el, a Nikoné (8,2V, 600mA) helyett. Gopro-t az utolsó naptól
eltekintve egyáltalán nem használtam, így kicsit túlméretezettnek is tűnt az a nyolc akksi, melyeket
kicipeltem. A Nikon dslr-hez viszont csak öt akksit vittem és tekintve, hogy mindent ezzel vettem,
nagyon hamar a készlet végére értem. És pont ezeket nem tudtam tölteni, sem a kocsiban, sem a
mosdókban.
Magyarul, egy akksim maradt az utolsó két napra, mely elég is lehet ugyan, de nagyon óvatosan
kellett vele bánnom, nagyon meg kellett fontolnom, mit veszek fel és mennyi időtartamban.
El tudod képzelni a kínt?
Ennek ellenére (vagy pont emiatt?) nagyon sok jó kép sikerült.
Nagyjából dél körül hagytuk ott a múzeumot. Mentünk tovább.
Aztán a távolban egy békés hegy. Ma már. 2010-ben viszont erről szólt minden Európában. Emiatt a
vulkán miatt állt a repülőgépközlekedés a földrészen. Úgy van: Eyjafjallajökull.
És ha már itt járunk, hadd kérdezzem meg, amit az ajándékboltban kérdeznek a pólók is: ki tudod
ejteni ezt a szót? Nem? Nahát.
Segítek. Már csak azért is, hogy legyen valami hasznos tartalom is ezen a blogon.
Az izlandiak névadási szokása meglehetősen logikus. Ha van egy templom, akkor nem azt mondják,
hogy az a Szent Balázs templom, hanem azt mondják, hogy az a Fjoll Folyó Melletti Erdő Szélén lévő
Templom. De ugyanez érvényes a természeti elnevezésekre is. A Skafta Hegy Melletti Gleccser. Hegy
= Fell, Gleccser = Jökull, azaz a név már össze is állt: Skaftafelljökull. A Fjadra Folyó Kanyonja?
Fjadrargljúfur. A Fjollum nevű gleccserfolyó? Jökulsa á Fjollum, ahol a Jökulsa = gleccservíz, á = folyó.
Gyűlés Mező. Thing = Gyűlés, Vellir = Mező. Érthető, nem? Ismerni kell kábé 20 szót, majd
szétbontani tagokra az izlandi neveket. És miután szétbontottad, meglepő módon ki is tudod
mondani, mivel az agyad mindig csak a következő kifejezésre koncentrál, nem a szó egészére.
Nézzük a mumust. Eyja – ez a név. Fjall = Hegy. Ha megnézed, akkor létezik is ilyen földrajzi egység:
EyjaFjall, azaz Eyja Hegy. Ezen a hegyen pedig van egy jégkupak (mely alatt vulkán is található), a
jégkupak ugyanúgy Jökull, ahogy a gleccser, azaz már meg is van az Eyja Hegy Jégcsúcs, azaz
EyjaFjallaJökull. Vagy ha már itt járunk, végezzünk ki egy másik nagyvadat: Kirkjubæjarklaustur.
Kirkja = Templom, Bær, Bæjar = Farm, Klauster = Kolostor. Azaz Templom Farm Kolostor.
Egyszerű, nem? Na, akkor megbonyolítom. Nem elég, ha le tudod írni, ki is kell tudnod mondani. És
itt villantja ki az izlandi nyelv a foga fehérjét. Tény, a legtöbbször úgy ejtjük a hangzóikat, ahogy
logikus lenne. Van néhány spéci betűjük, de ezeket gond nélkül ki lehet mondani. Þ = th, đ = d, az æ
pedig a klasszikus északi a és e egyben kiejtve (umlauttos "a"), magyarul leginkább "é". De nagyon
sokszor a kombinációk befolyásolják a kiejtést. A leggyakoribb az "ll" kombináció. Ezt "tl"-nek

mondják. Jökull, kiejtve Jökutl. Fell kiejtve Fetl. Azaz a korábban említett SkaftaFellJökull az egész
pontosan úgy hangzik, hogy SkaftaFetlJökutl. A mumus pedig így: Eyja Fjatla Jökutl. (A többi
hasonulásba most nem mennék bele, rohadt sok van és nem is egyszerűek. Egy dolgot jegyezz még
meg: Keflavik, ahol a nemzetközi repülőtér is van, kimondva Keblavik. Mert az "f" betű az "l" betű
előtt "b" betűvé változik.)
Na jó, még egy apróság, mielőtt elengedem a témát. Van abban valami egészen perverz, amikor egy
angol nyelvű könyvből tanulod, hogyan kell kiejteni izlandi betűket.
Például itt van az ártalmatlan "ö" betű. Hogyan kell kiejteni? Azt mondja az angol könyv, hogy ‘i’. Már
néznél nagyokat, amikor tovább olvasol. "i", mint "whirl". Azaz "ö" = "ö". Csak az angol ábécében nincs
ilyen betű. És ha már itt járunk a Þ és a đ tulajdonképpen egyaránt "th", csak éppen az első az angol
"bath", a második az angol "bathe". Ja, és mit szólsz ahhoz, hogy az izlandi nyelvben a "g" az
magánhangzó? Na, nem mindig, de előfordulhat. Meg az is, hogy "g", de az is, hogy "ch". Na de
mindegy, ezek már azok a mélységek, amelyekkel egész biztosan nem találkozol odakint, lévén, hogy
mindenki beszél angolul. És mindenki jobban.
Csorogtunk tovább Seljalandsfoss felé.
Ez egy újabb vízesés. Az egyik trükkje az, hogy annyira belóg a térbe, hogy simán be lehet sétálni a
vízesés mögé. Én például jóval kevésbé lettem vizes, mint reggel a Skogafoss kalandnál. A másik
trükkje az, hogy már annyira közel van Reykjavikhoz, pontosabban a Golden Ring-hez, hogy sokan –
akik nem mennek keletebbre – ezt a vízesést is beleteszik az Arany Gyűrűbe. Azaz rohadt sok az
ember.
És persze turistabuszok öntik a jónépet, megnézik az első vízesést, aztán vissza a buszba, megyünk
tovább. Pedig van itt még 3 másik vízesés, köztük a Gljufurárfoss, a Kanyon Vízesés. (Ja, ha eddig
nem esett le, Foss = Vízesés.) Ezt úgy kell elképzelni, hogy a patak eléri a szikla szélét, a víz le is bukik,
ahogyan kell, csakhogy pont a vízeséssel szemben van egy böszme szikla, mely az egészet eltakarja.
Vagy felmászol a sziklára és felülről bekukucskálsz, vagy bebújsz a patak mellett a szikla alá és a belső
üregből csodálkozol rá a vízesésre. Naná, mind a kettőt megcsináltam. Lentről jobb volt. Szerencsére
ide már nem jött el senki, ráérősen mászhattam, ahová akartam.
És vége. A hosszú listán kipipálhattam mindent, az utolsó látványosság kivételével. Ez az úgynevezett
Blue Lagoon. Egy szabadtéri fürdő, nagyjából 30 fok körüli vízhőmérséklettel. A halványkék víz
érdekes kontrasztot alkot a medencét körbeágyazó fekete lávakövekkel. A fürdő helyzete ideális,
nagyjából tíz kilométerre van Keflaviktól, azaz a fürdőzők fele a hosszú repülőutat piheni itt ki, a
másik fele meg az izlandi fáradtságokat. Mi az utóbbiak közé tartoztunk. És ez most nem csak egy
üres szófordulat. Valójában mind a ketten itt lazultunk el annyira, itt engedtük el annyira az utóbbi
napok kellemetlenségeit, hogy egy óra után már gondtalanul tudtunk nagyokat nevetni egymáson, a
közönségen, Izlandon.
- Várjál már, ez most wellness? – érdeklődött Nej.
- Utálok ilyeneket mondani, de nagyjából igen.
- Akkor te most wellnessezel?
- Hát, ja. De már nagyon elegem van belőle.
És ez is igaz volt. Délután négykor érkeztünk meg, a fürdő este kilenckor zárt. A gépünk reggel tízkor
indult, ergo záróráig terveztük, hogy maradunk. Csakhogy nekem egy óra után már nagyon elegem
volt a lazításból. Fizikai fájdalmat éreztem, ha belegondoltam, hogy még négy óra semmittevés. Jó,
kimentem a gopro kameráért és csináltam egy csomó sunyi felvételt a vízből. Később kimentem a
Nikon kameráért és csináltam egy csomó felvételt a partról is. Aztán kimentem a vízből. Aztán
bementem a vízbe. Aztán kimentem a vízből. Rohadtul untam magamat. Jó volt, mindenképpen jó
volt, de ezt nem nekem találták ki. Max. két óra, amit el tudok tölteni ilyen helyen, aztán már viszket a
mehetnékem. (Ehhez képest ráadásul elképesztően drágán is mérték a jegyet, de ez most nem volt
pénzkérdés. Ki kellett pihenni a tíz napot.)

Maradt még a szállás problémája. Útközben láttunk szimpatikus autós parkolókat, éjszakázhattunk
volna ott is, de Nejnek határozott érvei voltak valami közeli vécével kapcsolatban. Akkor meg maradt
a repülőtér.
Útközben érdekes terep mellett mentünk el. Látszott, hogy valamikor lávamezők, kőhegyek lehettek,
de valami nagyon gusztustalan halványzöld moha borított mindent.
- Ez olyan, mintha le lenne hányva – jegyezte meg Nej.
- Pont ezt akartam mondani, csak nem mertem ennyire vulgáris lenni. Vajon mi lehet ez? Most
vagyunk a szemtanúi annak, hogy a moha megeszi a követ és földet tojik?
- Ööö...
Aztán itthon utánanéztem. (Kicsit szégyenlem is magamat, mert anno vizsgáztam kőtanból. De ezt
inkább hagyjuk.) Szóval az van, hogy a sziklákon megtapad a moha és elkezdi fellazítani, tördelni.
Nincs egyedül, segít neki a szél, a víz és a többi kő. A moha persze közben éli a ciklusait, elpusztul,
születik, az elpusztult mohából pedig szépen lassan valami humuszféle lesz, mely már segít
megtelepedni a komolyabb növényeknek is. Így alakul ki a föld és porlik a szikla.
Repülőtér. A problémát az autó leadása jelentette. Az információink némileg zavarosak voltak.
Hivatalosan az iroda 18.00 – 8.00 között zárva van. Az apró betűs részben viszont az állt, hogy extra
költség fizetése mellett kinyitnak. A kocsi leadást meg én úgy képzeltem, hogy letesszük a kocsit – ezt
akár a nyitvatartási időn kívül is – majd reggel nyolckor elintézem a papírmunkát. A közeli
benzinkútnál tankoltunk, majd becsorogtunk a repülőtérre... és nagyon el voltunk anyátlanodva. Nem
találtunk semmit. Egyszer csak mellénk jött egy srác, megkérdezte, hogy wtf, aztán kiderült, hogy
pont annál a kölcsönzőnél dolgozik, ahol le szeretnénk adni a gépet, innentől bevezetett minket a
placcra, ledobtuk a kocsit, rögtön jöttek is átvenni, de integettem, hogy sorry, még nem jó, a kocsi
púposan tele van cuccal, ezt most még be kellene hajtogatni két retikülbe. Ezt nem igazán hitték el,
mindenesetre kiálltak és nézték a mutatványt. Egy órával később már csak a két Wizzair övtáska
maradt a placcon. Meg a kukájukat pakoltuk tele. (Ne is kérdezd, mennyire vérzett a szívem.
Amennyi használható/ehető/iható dolgot ki kellett dobnunk... de a repülőgép nem viccel.) A fiúknak
annyira tetszett a produkció, hogy minden extra költség nélkül átvették a kocsit, sőt, a végén, minden
tiltakozásunk ellenére, még egy shuttle mikrobusszal át is szállítottak a terminálhoz. (300 méter.
Nekem pont jól is esett volna pakolás után a séta.)
Éjfél volt. És túlvoltunk a két legfélelmetesebb akadályon: az összecsomagoláson és a kocsi leadásán.
(Az utóbbitól tartottam egy kicsit. Mind Fjadrárgljufurban, mint a Dyrhólaey sziklán meg lett hajtva
rendesen a jószág, murvás-sziklás úton, meredek hegynek fel, padlógázzal.) Hátradőltem a padon,
előtúrtam az utolsó sörömet és egy szivart. Az élet szép. (Mondjuk meglepően sokan érkeztek még
ilyen későn is a reptérre és mindenki pont előttünk állt neki pakolászni. Engem meg baromira zavar,
ha másokra kell fújnom a füstöt. Más pad viszont nem volt környéken.)

A szivar után bementünk a terminálba. Meg sem próbáltunk átmenni a szekuritin, kerestünk egy
szimpatikus padot és letáboroztunk. Nej megpróbált ülve aludni, nekem volt egy izgalmas könyvem,
elvoltam. Egészen addig, amíg meg nem szomjaztam. Lementem a mosdóba – és káromkodtam. Csak
meleg víz volt. Majd megvesztem, olyan szomjas voltam. A kocsi leadásánál hülye fejjel kidobtunk
vagy hat liter hideg ásványvizet. Azt már nem lehet kikukázni. Egy ideig azt játszottam, hogy
lementem a mosdóba és mindegyik csapból kiittam annyit, amennyi a csőben volt és egy kicsit kihűlt.
Időbe tellett, mire rájöttem a megoldásra. Elsétáltam a szeku bejáratáig és ahogy sejtettem,
kupacokban álltak a kidobott palackok. Vízek, üdítők, amit akartam. Felmarkoltam egy kétliteres
ásványvizet és visszasétáltam a padunkhoz. Meg voltunk mentve.

Aztán elfogyott a könyv, meg el is álmosodtam. Ahogy néztem, ekkor már mindenki szemérmetlenül
aludt, ahogy tudott, néhány társaság konkrétan sátoros alaptábort is rögtönzött a lépcső alatt. Innentől
én sem zavartattam magamat, ledobtam a földre a kabátomat és aludtam egy jót a kövön.
Fél öt körül ébresztett a biztonsági ember. Nem csak engemet, hanem mindenkit. Ez elsőre elég durva
dolog volt a részükről, nekem is csak egy óra múlva esett le, mi történt. Öt és hat között meglepően
sok gép indult a repülőtérről, beindult az élet. Az igazgatóság meg nyilván nem akarta, hogy az első
utazók egy csövestáborba fussanak bele, miközben beszállnak.
Kimentem, kerestem egy dohányzókalitkát (egy szivarral pont egy kalitkát lehetett megsemmisíteni)
aztán pöfékeltem egy kicsit. Később odajött egy negyvenes izlandi férfi, először azt hittem, hogy csak
jókedvű, de később kiderült, hogy seggrészeg. Reggel hatkor. Aki akar, az mindenhol tud. Bármikor.
A beszállás teljesen akadálymentes volt. Nej táskájából rutinszerűen dobták ki a kaviárt (a kölyköknek
rakta el, de tubusos volt, fúj, micsoda veszélyes már), más attrocitás nem ért egyikünket sem.
Nagyon korán leültünk a boarding elé. A pult mögött tett-vett egy szép szál férfi. Na jó, hasáb.
Lutonban megkerestük a kedvenc helyünket. Érdekesség, hogy működik a szimbiózis, a Starbucks
asztalától nem hajtottak el minket, pedig a szomszédos M&S-ben vett szendvicseket és süteményeket
rágcsáltuk a Starbucks kávé mellé. Nyilván itt is belefért egy szivar. (Olyan meleg volt, hogy egy szál
pólóban is tocsogtam az izzadságtól. Anglia, mi volt ez?)
A pesti gépen tisztán magyar volt mindenki, Izland után teljesen szokatlan. (Kint csak a Kék
Lagúnában hallottunk magyar beszédet.) Nem akarok undok lenni, de teljesen lehangoló volt
hallgatni a negatív hullámokkal teli locsogásokat.
Aztán ennyi. Éjfél körül léptünk ki Ferihegyen a terminálból, Barna már várt, hamar otthon is voltunk,
én még hajnalig terelgettem az összes digitális anyagot, mire minden egy helyre, a laptopomra került.
És tényleg ennyi.
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Izland201402
Videó: https://www.dropbox.com/s/lqv812gtnk0p2sy/2014-06-Izland.mp4?dl=0

Azt már nem is mondom, hogy közvetlenül az indulás előtt összecsúszott két projekt, majd miután
kijöttem belőlük (úgy-ahogy), rögtön kaptam még egy munkát, melyet szerencsésen le tudtam
passzolni egy kollégának, szóval ezeket nem mondom, mert már uncsi. Sokkal izgalmasabb volt, hogy
szerda reggel fél nyolckor vettem észre, hogy elfogyott az egyik rendszeresen szedett gyógyszerem.
Az, amelyiknek az elhagyása egy hetes makacs hasmenést szokott okozni. Egy öt napos kajaktúrán
nem feltétlenül ez az, amire az ember vágyik. Mikor rendel a körzeti orvos? Szerdán reggel nyolctól.
Azaz már hétre oda kellett volna érnem, ha be akartam volna jutni a 8-9 közötti szabadversenyes
fogadóórában. Oké. Csütörtök. 15.00-tól rendel, oda kell mennem fél kettőre, mert nem csak hogy be
kell jutnom, de elsőnek is kell lennem: fél ötkor már jönnek értem. Csütörtökön gyors pakolás,
bringával a dokinőhöz, negyed kettő, először ki akartak dobni, hogy már végetért a rendelés, de
közöltem, hogy én már a délutánira jöttem. Negyed négykor kezemben volt a recept, irány a patika.
Ahol a gyógyszerész hölgy szomorúan csóválta a fejét: hetek óta hiánycikk, nincs. Kész. Ez volt az
igazi összeomlás, nem a harmadik birodalomé. Aztán elkezdtük futni a köröket. Ugyanez a
hatóanyag, más gyógyszerben? Nincs. Valami? Erre hosszas vakaródzás után eszébe jutott a nőnek,
hogy piszok drágán ugyan, de van ennek a gyógyszernek egy ún. szopogatós változata, ahhoz recept
sem kell. Hatóanyag ugyanaz, a mennyisége is, egyedül annyi a különbség, hogy ez szájon át szívódik
fel, nem gyomorból. Jöhet. Pénz nem számít. Utána skera haza, pakolás villámgyors befejezése, rapid
ebéd, fél ötkor már kint ültem a teraszon. Huh. Majd jött az esemes a túratárstól, hogy közbejöttek
váratlan problémák, késik másfél órát.
Így kezdődött.
A Velencei-tónál jártunk, amikor ránkcsörgött Péter, aki már elfoglalta a szállást. Tőle tudtuk meg,
hogy csak négyen leszünk, a negyedik tag pedig előttünk halad 30 kilométerrel. És még Péter
aggódott, hogy későn fog leérni. Ez már csak ilyen rohanó világ: még kikapcsolódni is rohanva
megyünk. És persze onnan is elkésünk.
Odalent már lelassult az élet. Orsolya valószínűleg már a kertkapuból bedobta a hagymát és a
paradicsomot a lábasba, legalábbis máshogy nem tudom elképzelni, hogy a félórás előny birtokában
hogyan tudta majdnem készre főzni a kárpótlás-lecsót. (Ugye a kihagyott egri lecsófesztivál.)
Borbontás, lecsó, utána terasz, szivar, túratervezés, beszélgetés. Harmadik balatonkerülés. Még leírva
is félelmetes. (Közben megtudtuk egy helyi cimborától, hogy több csapatot is ismer, akik nekiindultak,
de eddig senki nem tudta befejezni. Mi meg már a harmadikba vágunk bele.)
Jogos lehet a kérdés, hogy mitől olyan nagy dolog ez? Idén 176 kilométer volt a terv, öt nap alatt az
annyi, mint 35 kilométer naponta. De még az első karika 50 km-es napi távjai sem tűnnek annyira
extrémnek. A feneség abban rejlik, hogy mindezt a teljesítményt több napon keresztül kell leadni.
Azaz hiába tudom magamról, hogy képes vagyok egy huzamban 50 kilométert leevezni, de itt a
pihenés annyi, hogy megérkezünk, felverjük a sátrakat, akár esőben is, alszunk valamit és másnap
újra kezdjük. Meg utána is. Meg utána is. Amíg tart a kör. Ehhez már kell némi fanatizmus. Na meg
egy jó társaság. Anélkül nem megy.
Az est slágertémája az aurába behatolás volt. Mind szellemi, mind fizikai fronton. Mind alulról, mind
felülről. Mind előlről és mind hátulról. Aztán később a vízen ugyanez kajakkal. Nem részletezem.

Töredék:
- Józsi, te még mindig horkolsz?
- Csak ha iszom – válaszoltam és töltöttem magamnak egy újabb pohár bort.
Végül alvás. Igazságosan osztottuk el, minden szobába jutott egy-egy horkolós ember.

Távolság: 32 kilométer
Idő: 8 óra 20 perc
Az első izgalmakat Péter elveszett slusszkulcsa jelentette, melyet teljes menetfelszerelésbe öltözve
kerestünk a parton mind a négyen. Végül meglett. A tisztasági csomagjában. A fogkefe mellett. Hol
máshol.
Eredetileg úgy terveztük, hogy első nap jól meghajtjuk és már Siófokon éjszakázunk. (47,5 kilométer
lett volna a táv.) Az időjárás ezt elegánsan keresztülhúzta: bf 4-es szél (Beaufort skála, 20-25 km/h, egy
méteres tarajos hullámok), ami első olvasásra nem tűnhet veszélyesnek, de jelzem, hogy ez csak
eggyel alacsonyabb érték, mint amelyben a hozzánk hasonló hobbikajakos egyáltalán kimegy a vízre.
Két és fél órán keresztül bírkóztunk az időjárással, néztük csüggedten a GPS-en a 4-4,5 km/h-s
sebességértékeket, miközben teljes erőből húztunk. Lelle körül kezdett csitulni a szél, Szemesnél
tudtuk felvenni a 6 km/h körüli utazósebességet.
Ebédszünet Szárszón.
Már a strand előtt feltűnt egy fura pár. Egy idősebb hapsi ült egy vasalódeszkaszerű fadarabon,
lelkesen evezgetett, madzaggal vontatva egy másik ugyanolyan fadarabot, melyen egy bikinis nő
napozott. Így jártak körbe-körbe a vízen.
Kikötöttünk.
- Józsi, láttad azt a párost a vízen? – kérdezte Péter.
- Láttam. Először majdnem köszöntem is nekik, de aztán azt mondtam magamban, hogy aki ekkora
balek, annak inkább nem.
- És legalább láttad, mennyire jó a nő?
- Maradjunk annyiban, hogy én nem vontatgatnám.
- Kegyetlenek vagytok. Nincs bennetek szépérzék. Ez a megtestesült romantika – vetette közbe
Orsolya.
- Orsi, mi lenne, ha vontatókötelekkel rád akaszkodnánk és vontatnál minket Zamárdiig? – javasolta
Péter.
- Na, az lenne az igazi romantika! – vigyorodott el Orsolya.
Aztán a pacák kikötött és beszédbe elegyedett Péterrel. Hogy szeretne tengeri kajakot venni, de nem
tudja egyest vegyen-e, vagy kettest. A nő közben üresen mosolygott mögötte.
- Kettest – gondoltam magamban – Akkor még vontatnod sem kellene.
Utána közelebb mentem és észrevettem, hogy a férfinak hiányzik az egyik lába. A nőröl meg kiderült,
hogy a lánya és csak kedveskedni akart neki.
Én pedig a fejem búbjáig elszégyelltem magam.
Délután négykor indultunk tovább. Az már látszott, hogy a kétórás küzdelem a hullámokkal kivett
mindenkiből annyit, hogy maradt a közelebbi cél: Zamárdi. Kikötöttünk, egy mohától erősen iszamos

fa sólyán kivonszoltuk a hajókat. Irány a recepció. Útközben már válogattunk is, hogy melyik
bungalót kérjük ki. Ehhez képest durván leesett az állunk, amikor a recepciósként tevékenykedő
biztonsági ember közölte, hogy bungaló, az nincs, mert az összes ki lett adva. A déli parton. Amikor
itt szeptember első hetében szélsebesen kipusztul minden élet. Elég nehezen emésztettük meg az
ordítóan kamu választ, de nem tehettünk semmit. Maradt a sátor.
Meg a sátorhely keresés. Nézegettük a vízpartot, ugyanis ott is voltak parcellák. Márpedig a Balaton
egyik legszebb látványa éjszaka Zamárdiból Tihany és a Füredi öböl.
- Ez itt pont jó lesz – böktem rá az 1-es jelű parcellára.
- Itt akartok aludni? – érdeklődött bele a társalgásba egy éppen kicuccoló horgász.
- Ja. Mivel az összes bungaló foglalt.
- Volt bőr a képükön ezt mondani?
- Volt.
- Hülyeség. Vasárnap zár a kemping. Már lelégtelenítették az összes bungalót, azért nem akarják
újranyitni.
- Akkor mondhatták volna azt is.
- Hát, ja. Viszont itt ne aludjatok, ez nem jó hely.
- Miért?
- Szeles. Szúnyogos. Meg itt fogunk horgászni.
- Csak nem rángatjátok olyan hangosan a halakat!
- Háát, többen is leszünk. Meg inni is fogunk – szerénykedett.
- Aha. Értettük.
Szerencsére Justin makacs volt és hozott kiskocsit. A makacsságra azért volt szükség, mert Péter a túra
előtt teljes erőbedobással próbálta lebeszélni róla. Nem sikerült. Mondanom sem kell, a négy
szállásból háromnál a hős trolley mentette meg a napot. Itt is. Ugyanis miután a kajakcipelés
megoldódott, bátrabban kerestünk beljebb is parcellát – minél távolabb az udvarias, ám hamarosan
lerészegedő horgászoktól – így végül befészkeltük magunkat egy bezárt, de még külső asztalokkal,
fedett terasszal rendelkező kocsma mellé. Felvertük a sátrakat, berendezkedtünk, kiültünk vacsorázni,
utána rágyújtottam... és ebben a pillanatban eredt el az eső. Mindenki pánikszerűen elrohant beszedni
a szárításra kiakasztott ruhákat. Én nem, mert egyrészt szivarozás közben nem csinálunk mást,
másrészt úgysem számítottam rá, hogy reggelre meg fognak száradni. Az eső egy idő után elállt, de
ezt a trükköt egészen sokáig játszotta. Esett egy félórát, aztán pihent. Esett két órát, pihent. Nem
aszisztáltunk neki sokáig, mentünk aludni. Holnap erős nap lesz, a ma kihagyott kilométereket
valamikor vissza kell pótolni.

Távolság: 42,5 km
Idő: 9 óra 45 perc
Nem ez volt a kedvenc reggelem. Az eső reggel hétre szedte össze magát annyira, hogy kilencig
egyfolytában képes legyen esni. Ez volt a reggeli pakolásunk időtartama is. Nem túl kellemes szakadó
esőben sátrat bontani, vízálló zsákokba pakolászni, úgy, hogy kincsként óvtuk a maradék száraz
ruhánkat. Azaz rögtön kora reggel magunkra kapkodtuk a hideg vizes, durván kemény szagú
neoprén cuccokat. Levonszoltuk a kajakokat a vízhez, rezignáltan vettük tudomásul, hogy a szél
ugyanolyan erős, a víz ugyanúgy hullámzik, mint tegnap. De Orsolya nem a rossz időtől elkeseredve
akart véget vetni az életének, egyszerűen csak elfeledkezett a vastag moszatrétegről, így amikor
rálépett a sólyára, leszúrt néhány Rittbergert, mielőtt beletoccsant a vízbe. Mindenki mosolygott,
egyedül én nem. Ugyanis elfelejtettem bekapcsolni a fejkamerámat. Másodiknak én toltam be a

kajakot, és a fene tudja, hol bambultam el, de ugyanúgy megcsúsztam a moszaton. Csakhogy az
utolsó pillanatban sikerült beleakasztanom a térdhajlatomat egy vasrúdba, így néhány bravúros
pörgés után elegánsan letekeredtem a korlátról. Mintha direkt csináltam volna. Kaptam néhány
elismerő megjegyzést, célozgatva az esetleges rúdtáncosnői múltamra, de szerintem csak írigykedtek.
Aztán hullámderbi. A nap másolta a tegnapit. Közel 4-es szél, ugyanúgy két órán keresztül
szórakoztatott bennünket, ugyanúgy 4.4.5 km/h sebességgel vánszorogtunk, ugyanúgy lógó nyelvvel.
Csak éppen ma már nem volt opció a rövidítés, ma már le kellett tolni a hosszú távot.
Siófok környékén osszefutottunk az élménykajakos brigáddal. Nekik az az élmény, hogy egy nap alatt
végigevezik a Balatont. Hosszában. Kenesétől Keszthelyig. Egyikük régi ismerős a korábbi Balaton
karikáról, Túri Attila, a másik pedig, Gábor, szaktárs/igazgató úr (nem kívánt törlendő), szintén a
Keszthelyi Yacht Klubból. Dumáltunk egy kicsit, pontosabban ők dumáltak, mi lihegtünk, aztán
mindenki ment a dolgára. Nagyjából megbeszéltük, hogy a holnapi ebédnél találkozunk Tihanyban.
A mai ebéd a kenesei strandon lett volna, de nem bírtuk odáig, kikötöttünk a Honvéd üdülőben.
Éppen valami népes party volt, egy csomó emberrel. Egy csomó khmm... furcsa emberrel.
- Te, ez olyan, mintha a szellemileg visszamaradottak bálján lennénk – jegyezte meg Péter, miután
visszajött a sétáról.
- Helyes – nyugtáztam, miközben próbáltam életet lehelni a végtagjaimba – Ha ez a retardáltak bulija,
akkor itt a helyünk.
Tényleg az volt. Valakik szerveztek ezeknek a balszerencsés embereknek egy nagy összejövetelt, ők
pedig boldogan sportoltak, vetélkedtek, ökörködtek egymás közt. Szívmelengető volt látni a
jókedvüket.
Még mindig másolva a tegnapi napot, megint négykor indultunk tovább. Csak éppen a tegnapi 9
kilométer helyett még 17 várt ránk. Ehhez képest a Fűzfői öblöt meglepően szabályosan vágtuk le,
körzővel-vonalzóval sem lehetett volna jobban megszerkeszteni az útvonalat. Én még vetettem egy
pillantást a távoli dombokon a vegyiművek épületeire, egy kicsit nosztalgiáztam is, ezzel persze jól el
is telt az idő, fogyott a táv.
Alsóőrs, Európa kemping. Kihúzkodtuk a hajókat, Péterrel elmentünk a recepcióra. Tanulva a tegnapi
napból, ma már reggel megrendeltük a mobilházat.
- Tessék uraim, itt vannak a papírok – adta át a stócot a recepciós.
- Kilences faház!? – hördült fel Péter, miután egy gyors pillantást vetettünk a térképre – Arról volt szó,
hogy vízhez közeli házat kapunk!
- Khmm, legyen kedves fordítsa meg a lapot – javasolta udvariasan a hapi.
- Aha! Hatos. Az már jó. Köszönjük.
A kiskocsival felrángattuk a kajakokat, a vízes sátrakat gyorsan szanaszét teregettük, zuhany,
átöltözés.
- Én meghaltam – közölte Justin, amikor lehuppantunk a műanyag székre.
- Hát, én se tudnám levenni most a könyvet a felső polcról – értettem egyet.
A magam részéről annyira fáradt voltam, hogy vacsorázni sem volt kedvem. Ittam egy sört, letoltam
egy szivart és már mentem is aludni. A többiek sem húzták nagyon az időt.

Azért látszott, hogy az északi parton vagyunk. A délin ilyenkor már csak csend és hullaszag van, az
északin viszont még bőven volt élet: hajnalban két erősen részeg kompánia is elvonult a házunk
mellett. Kicsit féltem is, hogy valamelyiknek eszébe jut elvinni a kajakokat egy kis vizes ökörködésre,
de valószínűleg észre sem vették.

Távolság: 23 km
Idő: 6 óra 30 perc
Reggelizés közben vettük észre, hogy itt járt Mr. Fasz. Ez valami annyira gyönyörű példája annak,
hogy habár a technika fejlődik, de az alapvető emberi tulajdonságok nem változnak. Maximum
adaptálódnak. Régebben ugye az volt, hogy a szerelmespár andalgott az erdőben, majd a romantika
csúcspontján a fiú elővette a bicskáját és belevéste a fakéregbe, hogy itt járt Laca és Maca. Vagy a
hegymászó felért a csúcsra, elővette a neoluxot és ráfújta a sziklára, hogy Kilroy was here. A mi
emberünk már előrébb jár: otthon nyomtatott néhány apró matricát, azzal a felírattal, hogy Fasz, majd
amerre járt, mindenhová kiragasztott egy ilyen pár négyzetcentis tag-et. Nem a technika győzi le a
harcost, hanem ellenkezőleg, a suttyó tanulja meg használni a technikát. A sudribunkó örök és
elpusztíthatatlan.
A két erős nap után épp itt volt az ideje egy pihenőnapot tartani. A geográfia is így adta magát, a
következő kemping már kábé 50 kilométeres napi távot jelentett volna. Orsolya – aki már korábban is
kiérdemelte a Különleges Partraszálló Egység (KPE) titulust (nem részletezem) – azért még belerakott
egy kerülőt: visszaevezett Zamárdiba az ottfelejtett törölközőjéért. A kemping elméletileg még nyitva
volt, de ma este zárt. Ez vonatkozott a kocsmára is, mára már teljesen összepakolták a teraszt. Benne
Orsi törcsijével. De legalább evezett egy jót. És feltehetően gyakorolta a rúdtáncot a korláton, mert
innentől egyszer sem esett bele a vízbe.
Ebédszünet. Kilenc kilométer evezés után. Tükörsima vízen. Nem is igen tudtuk hová tenni a dolgot.
Oké, kicsit később indultunk, de így is már fél tizenkettőkor a tihanyi strandon voltunk. (Pedig még
nem is vágtuk le az öblöt, beeveztünk Füredre megnézni a nyíltvizi junior vb úszóversenyt.)
Tihany. Meleg kaja. Hideg sör. Fáradtság nuku. Nem ehhez szoktunk. Atiék ma mentek vissza
Kenesére a kocsijukért, itt beszéltük meg a találkozót. Meg is jöttek, Gábort egy sokkal dekoratívabb
társra cserélve. Végül 2,5 órás ebédszünet lett belőle, de ma nem siettünk. Viszont megbeszéltük, hogy
a györöki sátrazós kemping helyett a Yachtklub vendégei leszünk.
A strand bejáratánál egy nehezen értelmezhető tábla: a gyerekfürdőhely melletti, homokozóként
működő parton tilos homokvárat építeni és úgy általában tilos összeborzolni a gereblyézett mintát.
Azaz a gyereknek tilos a homokozóban homokozni. Ha én lettem volna Mr. Fasz, erre a táblára is
ragasztottam volna legalább egy cetlit. (Arról nem is beszélve, hogy rendszerint itt szoktunk kikötni,
kihúzva az 50-60 kilós kajakokat a homokba.)
A Tihanyi félsziget még mindig nagy kerülő, de bőven kárpótol a szépségével és a hangulatával. Nem
is erőltettük a tempót, kényelmesen, nézelődve kerültük meg. A túloldalon viszont már kegyetlenül
levágtuk az öblöt, mentünk egyenesen Akali felé. Olyan négy óra körül érkeztünk meg, ami megint
szokatlan volt: máskor még csak ilyenkor indultunk neki a délutáni hosszú hajrának.
És akkor hadd mutassak be egy újabb archetipust: Jürgent, a partról nagy arcú, alkoholista horgászt.
Akaliban, a kemping strandján(!) kerestük a kiszállóhelyet, amikoris Justin nem vette észre a partra

kirakott horgászbotokat és beleakadt az egyik damilba. Kézzel kiakasztotta, majd csorogtunk tovább.
Nem úgy Jürgen. Amint észlelte, hogy valaki hozzáért a damiljához, kiszaladt a partra és levágott egy
merev hisztit. Mit mondjak, kész szerencse, hogy a szüleink nem hallották, mert elkeseredtek volna,
micsoda szörnyszülöttet nemzettek. A legviccesebb az a rész volt, amikor azért óbégatott, hogy itt van
ez a nagy tó, miért kell nekünk pont az ő horgászbotja körül evezgetnünk. Az meg sem fordult a
fejében, hogy strandon horgászik, nekünk pedig foglalt lakókocsink van, kábé 50 méterre attól a
helytől, ahová kitelepült. Aztán kiszálltunk mindannyian a partra, a hapi meg egyből kussba vágta
magát.
Egyébként tényleg érdekes, hogyan változik tájegységenként a horgászok kultúrája. Egyértelműen a
Balaton mellett vannak a legbunkóbbak. Szemesnél például mindig beszólnak. Mindig. Függetlenül
attól, mekkora ívben kerülöd a mólót. Ehhez képest a Soroksári Dunán nekem sohasem volt bajom a
horgászokkal. Pedig akadtam bele ott is damilba, szépen visszatolattam a horgászig, a hapi
kiakasztotta a damilját a kormányból, elnézést kértem, aztán ennyi. A legnormálisabbak viszont a
Tisza-tónál vannak. Egyszer hosszú percekig udvariaskodtunk, hogy én menjek-e kerülő csatornán,
vagy ők húzzák-e ki inkább a damilt.
A már megszokott módon felrángattuk a kajakokat a bungalóhoz, néhányan újra kiteregették a sátrat,
hadd szellőzzön, pakolás, tisztálkodás, kocsma. Nem mondhatnám, hogy elfecséreltük volna a
pihenőnap hátralévő részét, sör és pizza mellett beszélgettünk estig, nézegettük a térképet, a háttérben
ment a válogatott focimeccs, szerencsére nem láttuk, majd este visszasétáltunk a házhoz és szunya.

A nap mondata:
"Uram, Önnek lekonyult a halálsugara!"
Megjött a tegnapi nap böjtje. Pontosabban... azzal, hogy az estét áttettük Keszthelyre, hozzácsaptunk a
mai távhoz 9 kilométert, melyet persze visszanyerünk holnap, amikor zárjuk a túrát. Csak hát ettől a
mai nap még igencsak hosszúnak ígérkezett.
Távolság: 43,5 km
Idő: 9 óra 10 perc
Tartozom a tegnapi sztoriból annyival, hogy nem csak Jürgen áztatta a madzagját a parton, hanem ott
volt Gábor is, egy totyogós, kedves horgász bácsika. Nem mondom, hogy színjózannak tűnt, de ő volt
az antitézis. Szélesen köszöngetett, kedvesen eltársalgott velünk. Reggel Jürgen szólt – no, nem
nekünk, hanem Gábornak – hogy húzzuk már ki az öreg gumicsónakját a vízből. Ezt valahogy
kiszenvedtük, kaptunk is ajándékba egy pillepalacknyi vörösbort, bár az öreg szemmel láthatóan
zavarba jött, amikor megkérdeztük, milyen bor is ez. Mindegy, elvittük. Jó lesz még valamire.
Révfülöpig meglehetősen unalmas volt az út, már ha lehet ilyet mondani a Balaton partján.
Elhangzottak bizonyos célzások a gyerekvárossal kapcsolatban. Orsolya közölte, hogy immár Új
Nemzedék Központ a neve, amin én felhúztam magamat, mert hogyhogy nem szerepel benne a
‘Nemzeti’ kifejezés, Péter szerint viszont már így is eléggé hitlerjugendes, nem kellene tovább fokozni.
Balatonszepezd környékén álltunk meg nézelődni egy kicsit Péterrel. (A másik két, besózott seggű
kajakos szokás szerint valahol a horizonton tepert.) Láttunk egy csinos kastélyt nem messze a
vízparttól. Úgy elképzeltük:
- Jean, állítsa elő a sárga kajakomat fél óra múlva a kikötőbe!

- Igenis, Uram – hajol meg Jean, majd beleszól a belső telefonba: – Zsorzs, az Úr kajakozni óhajt. A
sárga kajak legyen félóra múlva a kikötőben.
Ahogy Justin mondta, az északi part sokkal szervezettebb, tíz kilométerenként van egy kiszögelés. Az
elsőnél, Révfülöpnél ittam is egy sört, majd megláttam, hogy egy kicsit távolabbi kikötőben éppen a
Helka forgolódik, így harsány csatakiáltással utánavetettem magamat. Nem tudom, más hogyan van
vele, nekem még mindig a világ egyik csodájának tűnik, hogy az a hajó, mely egész fiatalságomban
egy szárazföldre vontatott kocsmaként funkcionált – és amortizálódott – Füreden, újra vízretehetővé
vált, sőt, beépült a rendszeres hajóforgalomba is. Sikerült még éppen elkapnom a kikötőben, bár
szemmel láthatóan nem értettük meg egymást. A hajó farral jött ki, majd fordult 180 fokot, én viszont
olyan közel mentem hozzá, amennyire csak lehetett (ugye a gopro az ultrawide látószögével), egész
biztosan bele is zavartam a manőverébe, mert amikor mellémentem és felintegettem a kormányosnak,
csak a fejét csóválta, hogy milyen emberek vannak. Így utólagosan is bocs, de hát mégiscsak a Helka
forgolódott mellettem, mindenképpen szerettem volna, hogy rajta legyen a Karika videóján.
Badacsonyban kötöttünk ki, a kikötő melletti strandon. Már messziről sejtettük, hogy meleg kajában
lesz részünk, ugyanis valaki éppen az Ohio dallamát törte kerékbe. Azaz valahol zenés szórakozóhely
működik. Retró büfé. Megtaláltuk, rendeltünk, leültünk. A zenész jó fej volt, előkapta a repertoárból
az összes vizicsónakos slágert és helyben átköltötte kajakos verzióra.
Eveznék, de nem bírja a karom,
Eltörött az evezőlapátom,
Kis kajakom nem halad előre.
Isten veled kedvesem, örökre.
Cool. Mintha látott volna minket tegnapelőtt reggel.
A zenés ebéd után visszaültünk a kajakba. Egy milf-gyanús anyuka éppen a porontyával együtt
próbált beleóvatoskodni a vízbe.
- Nyugodtan be lehet jönni, nem hideg – próbált segíteni Péter.
- Aha. De te sem puszta seggel ülsz benne – húzta el a száját az anyuka.
Badacsony után jó hosszú szakasz jött, itt valami hiba csúszott a tervezésbe, mert a györöki kiszögelés
13 kilométerre esett. De még ennyit sem tettünk meg, amikor társaságot kaptunk. Egyfelől Ati
kievezett elénk, másfelől meglátogatott minket Endre. Attiláról már írtam, Endréről viszont nem.
Endre tanítvány és dummy is egy személyben. László tanítványa.
És akkor most beszéljünk Lászlóról. Minden udvariaskodás nélkül, tudomásom szerint jelenleg László
a legtechnikásabb magyar túrakajakos. A nyarait rendszeresen Cornwall-ban tölti, ahol a szakma
nagyjaival – értsd, kötöznivaló, elmebeteg öngyilkosjelöltekkel – krosszoznak fel-alá a mindig viharos
óceánban, a tömérdek szikla között. Amennyire tudom, jelenleg az EPP 5-ös szint (Black Paddle)
minősítésért küzd, aminél már nincs feljebb. Persze ehhez kell egy társ is, akit gyakorlásképpen
rendszeresen menteni kell, különösen extrém körülmények között. Itt jön be a képbe Endre. Aki ugye
egyfelől tanítvány, másfelől pedig mentendő alany. Akkor szoktak kimenni gyakorolni, amikor
fellövik a kettes viharjelzést. Az alatt ugyanis nem eléggé extrémek a körülmények. Mindenesetre
eddig működik a kapcsolat, Endre még él. És élvezi is. Saját állítása szerint.
Megjegyzem, a napokban mennek ki hármasban – László, Justin és Endre – Bretagne-ba.
Valószínűleg Lászlónak gyakorolnia kell a kettes mentést is extrém körülmények között.

Még mindig a megjegyzések rovat. Az első Balaton Karikában eredetileg László is részt vett
volna, de egy szervezési baki miatt lemaradt. (Valójában nem akartuk, hogy állandóan
kimentegessen minket.) Később kitalálta, hogy egyedül kerüli körbe a tavat. 24 óra alatt. Ez nem
sikerült neki, mert a vízen bealudt. Így ugyan körbeért, de kicsúszott a 24 órából. Még
próbálkozik.
Vissza a Balcsihoz. Györöknél szigetet alakítottunk, dumáltunk. Főleg Ati sztorizgatott. Utána
kimentek a strandra, valószínűleg jégkrémért. Ekkor már késő délután volt, ilyenkor már nem
szeretem húzni az időt, meg úgyis én voltam a leglassabb, így inkább elindultam a Yacht Klub felé.
Végülis tíz perccel értem csak be hamarabb a többieknél.
Itt végignéztük a kajaktárolót, utána Ati feltakarította a kicsorgott nyálakat. A szokásos pakolás,
tisztálkodás, majd... kocsma. A Klubnak saját büféje van, ahol már vártak egy nagy bogrács frankfurti
levessel meg egy nagy tál hűtőmaradékkal. Jó sokáig elsörözgettünk.
Részlet.
- Akkor most mi is van a benzinfőzőiddel? – kérdezte Péter Orsolyától.
- Hát, jött az a debil fazon a fórumon, elkérte mindkettőt, hogy majd összerak belőlük egyet, a
maradék alkatrész meg az övé lesz. Aztán eltűnt. Fogalmam sincs, hol keressem.
- Várjál. Szóval akkor annak a fazonnak most van ingyen két benzinfőzője és szerinted ő a debil? –
vetettem közbe.
És ilyesmik. Mindenesetre jót dumáltunk, nagyokat vigyorogtunk. Bár nem sokáig, azért erős nap volt
ez is. Alvás.
A Yachtklubot még véletlenül se valami puccos helyként képzeld el. Az alvószobák hangulata például
nagyjából egy fogda és egy bútorraktár között ingadozott. Sokkal inkább az otthonos jelző illik rá.
Mint az otthoni, kinyúlt, de kényelmes melegítő. Lehet, hogy ki van szakadva a lába között, de
odahaza kit érdekel? Itt is, a szobákban pállott a levegő, az épületek körül néhol roncstelepek terülnek
el (az egyik sarokban láttam egy katonai rocsót is), de mindez azt jelenti, hogy a telep él. Használatban
van.
Ja, jut eszembe. Az ajándék bort otthagytuk a kocsmáros Áginak. Megkóstolta, fintorgott, majd azt
mondta, fröccsnek jó lesz. Végülis, minden a helyére került.

Távolság: 31,5 kilométer
Idő: 6 óra 20 perc
Igazán laza napnak néztünk elébe. A táv kényelmesen teljesíthető, a korábbi Karikáktól eltérően a
vihar sem hajtott előre. A víz tükörsima volt, kaptunk ugyan egy enyhe szembeszelet, de még ez is jól
esett, mert hűtött.
Ati a Zaláig elkísért minket, fel is eveztünk, sőt, át is óvatoskodtunk a zsilipen. Jó nagy vasdarabok
vannak a vízben, ráadásul sodrás is akad odabent, elsőre ijesztőnek tűnt, de messze nem volt olyan
veszélyes. Túl sok minden nincs mögötte, kábé ötven méterre már tényleg le van zárva a folyó.
Az utolsó napon sűrű pára terítette be a tavat. Volt némi hangulata, bár jobban örültem volna, ha
tiszta az idő. Maga a Keszthelyi medence is szép, de a pálmát Badacsony és a környéke viszi el. Ha
látszik belőle valami. A Zalától ráirányítottuk a GPS halálsugarát vonósugarát Fonyódra és mentünk

vakon, mint görög szárnyashajó a radarral. Ebédelni egy eldugott, de hangulatos öbölben ebédeltünk
Balatonberény környékén, majd kényelmesen hazacsorogtunk.
Pakolás, tisztálkodás (slag a kert végében), kajakpucolás, végül a szokásos búcsúpizza a fonyódi
kikötőben.
Megvolt. Harmadjára. És még nincs vége. Jövőre már kitűztük az új pályát: Balaton Végtelen néven.
Videó: http://youtu.be/oO3cKhNvUfQ

Házassági évforduló. 24 év után egyre nehezebb eredeti ajándékot venni, de idén tavasszal
megoldottam. A Wizzair bejelentette, hogy új járatot indít Grúziába, nálam pedig ez az a kaukázusi
ország, ahová szívesen is mentem volna. (Bor, tea, táj, egzotikumok.)
Szóval jegyek bevezető áron megvéve, gyors körbenézés, felírtam magamnak, hogy Kutaisi – Batumi –
Tbiliszi – Kutaisi körút. Aztán félre is tettem az egészet, mondván, hogy arrébb lesz.
Nos, igen. Arrébb volt és a fene sem gondolta volna, hogy olyan időszakra esik, amikor egyébként is
leterhelt vagyok, olyan időszakra, amikor sorra jönnek az időrabló rendkívüli események. Nem is
igazán volt időm rendesen felkészülni. Nyáron egy kicsit nézegettem a térképet, Batumit lehúztam.
Négy napot leszünk kint, sok lesz a három város. Szeptemberben lehúztam Kutaisit is. Az időnkbe
belefért volna (utólag kiderült, hogy Tbiliszire tényleg sok a négy nap), de nem volt érkezésem
megszervezni. Foglaltam szállást a jól bevált Only-Apartments oldalon keresztül. A repülőgép hajnal
fél egykor érkezik meg Kutaisibe és a repülőtér állítása szerint minden repülőgéphez indítanak buszt
a három legnagyobb városba. Ennek csak a menetrend mondott ellent. Nyár közepéig nem szerepelt
rajta busz a budapesti járathoz, később pedig magát a menetrendet is levették. Az utolsó napokban
vettem észre, hogy van online booking lehetőség, próbaképpen elindítottam, itt már látszott, hogy van
busz, látszott az is, hová érkezik meg Tbilisziben, az előfoglalásra járt kedvezmény is, így a
próbafoglalást beélesítettem. Legalább nem kell éjjel pénzváltással küzdenem. (Nem találtam
Magyarországon olyan pénzváltót, aki tartott volna larit, a bankkártyás fizetésben meg nem bíztam.)
Ez után már le tudtam zárni a levelezést a szállásadóval is.
Ez sem volt sima. Eredetileg két éjszakát aludtunk volna a fővárosban, egyet pedig Kutaisiben, így is
rendeltem meg a szállást. A szállásadó – Ilia – válaszolt is, udvariasan felajánlotta, hogy kijön kocsival
értünk a repülőtérre. Elviccelődtem vele, hogy azt azért ne, 300 kilométer hajnalban elég kemény
lenne. Abban maradtunk, hogy felhívom, amint megérkeztünk. Később írtam neki, hogy lehet egy
nappal több? Lehetett. Még később, már a buszjegyfoglalás után írtam egy újabb levelet, miszerint
szerda reggel hat körül érkezünk meg, nem kell értünk jönnie, mert kábé 500 méterre a szállástól tesz
le a busz, szóval see you in Tbilisi. Erre már nem jött válasz.
Elkezdtem szervezni a négy nap programját. Nem volt egyszerű, sőt, még az indulás reggelén is
kidobtam mindent és újraterveztem, de végül csak összeállt valami. A biztonság kedvéért leírtam
angolul is. Iliát a neve és a levelei alapján egy kábé negyvenéves, kedves nőnek képzeltem el,
gondoltam, majd jól átbeszéljük a programot, aztán még az is lehet, hogy ad új tippeket.
Térkép. Ez sem volt sima. A Nokia Here-ben nem volt offline Grúzia térkép, később Russia alatt
megtaláltam, mint kaukázusi régió. De nagyon durva felbontású volt, Tbilisziben is csak néhány főút
látszott. Garmin térképet nem találtam, a meglévő Kelet-Európában nem volt benne. Nyomtattam
valamit a Google Maps-ból, igyekeztem fejben is memorizálni, meg tollal bepöttyöztem a papíron a
fontosabb helyeket. Aztán gyakorlatilag az utolsó pillanatban oldódott meg ez is. A neten találtam egy
weblapot ahol kaukázusi autós rally-t szerveznek és a fő szervező magyar. Írtam neki, hogy tud-e
nekem, mint nem versenyzőnek GPS térképet küldeni. A srác másnap válaszolt, hogy tudna, de
jobban járok, ha magam töltöm le. Van egy oldal, ahonnan a világ tetszőleges részéről lehet friss
Garmin térképeket lekapni. Kipróbáltam, és tényleg. Ráadásul kerékpáros térképet választottam, ezen

még a lépcsők is rajta voltak Tbilisziben. Hurrá. A waypontokat már az indulás napjának reggelén
szedtem össze és töltöttem fel a Garminra, de ezzel is elkészültem. Az utolsó pillanatban.
Pakolni már az utolsó utáni pillanatban sikerült, úgy, hogy közben beesett két céges incidens
regisztráció is. Jól esett. Buszra már nem is maradt időnk, taxival söpörtünk ki a reptérre, a terminálon
még utoljára átnéztem a leveleimet, beesett még egy regisztráció, válaszoltam is valamit, majd wifi és
mobilnet kikapcs. Basszus, már rég az utazásra kellene hangolódnom, nem pedig az itthoni
hétköznapokba kapaszkodnom.
Az út teljesen sima volt, kaptunk két helyet a vészkijáratnál, kényelmesen ültünk. Meglepően tele volt
a gép. Érkezés időben.
Kicsi, faék egyszerűségű reptér. De ebben a pici országban van vagy 17 ilyen és ki vagyok én, hogy a
Wikipédiával vitatkozzak?
Útlevélvizsgálat, vízum (ingyenes), retinaszkenneres regisztrálás.
Várakoztunk a sorunkra. Közben a tévében teljes képernyős nagyításban sorra jelentek meg a tiltó
ikonok.
- Hoppá, tilos a marihuána – figyeltem fel.
- Meg az atommag is – jegyezte meg Nej, a jól ismert nukleáris szimbólum láttán.
- Akkor most elvesztünk – bólintottam – Atommag van nálunk. Rengeteg.
Kijöttünk az előtérbe. Hol a busz? Egy pacák, észlelve a tanácstalanságomat, egyből lecsapott. Láttam,
hogy a Georgian Bus pulttól jött.
- Vegyünk jegyet! – javasolta.
- Már van – vigyorogtam vissza.
- Nohát – nézett nagyot – Mutassam meg!
Megmutattam a kinyomtatott visszaigazoló emailt. Nagyon megörült neki és adott két valódi jegyet.
A papír ugyanis egy olyan ticket volt, amire igazi ticketet adnak. Jó tudni. Adtak ajándékba egy mobil
feltöltőkártyát, nyilván üresen, de ha szükségem lett volna rá, nagy segítség lett volna.
Később kiderült, hogy tényleg szükségem lett volna rá, de ne szaladjunk ennyire előre.
Kimentünk, ott állt két mikrobusz, megkérdeztem a sofőrt, melyik megy Tbiliszibe, megmutatta, én a
jegyeket, aztán felszálltunk. Az egész kevesebb időbe tellett, mint leírni.
- Nem vagy egy kicsit túl aggódós? – kérdezték egy internetes fórumon pár nappal korábban.
- Lehetséges – válaszoltam, de kifejezetten jól esett, amikor a semmi közepén lévő reptéren éjjel egykor
csak felmutattam egy cédulát és máris a jó buszon ültünk.
Kényelmesen elhelyezkedtem. Már a repülőgépen belekezdtem egy érdekesnek tűnő regénybe,
gondoltam, simán folytatom. Ja. A buszban indulás után lekapcsolták a lámpát és csak egy csomó kék
led világított. Olvasáshoz kevés, alváshoz sok.
Majd megjött a zene.
Először nem is volt olyan vészes. Valami grúz helyi mulatós zene lehetett.
- Szabad? – emeltem meg Nej kezét, a szűk közlekedő folyosóra mutatva.
- Hülye – nyugtázta. Vigyorogva.
Félhomályban, félálomban utazunk, néha el-elbóbiskolva. Szólt a helyi tánczene, a sofőr bagózott.
Időnként megriadtam. Átmentünk falvakon, neonszínekkel világítottak a tündeírások. Most kezdett
csak leesni, hogy itt vagyok kétezer kilométerre Pesttől, a nagy és a kis Kaukázus közötti völgyben,
nem messze a várostól, ahol valamikor az aranygyapjút őrizték, amelyért Iaszón és az argonauták (a

korai Bosszúállók, nézdd csak végig a névsort: Nesztór, Orpheusz, Kasztór és Polüdeukész,
Thészeusz, Péleusz, és Héraklész), mindent megtettek, hogy megszerezzék. A Fekete-tenger keleti
partjától is keletebbre. És még háromszáz kilométert fogunk zötykölödni az éjszakai busszal.
Nagyrészt keletre.
Kezdett megjönni a kedvem. Vár a kaland.
A sofőr magnójából a One Way Ticket szólt. Na. Még viccnek is rossz.
Aztán a Millió Millió Rózsaszál. Grúzul. Bekussoltam. Ez egy szürreális utazás.
Nej végigaludta. Miért pont ezt ne? Így lemaradt arról, mennyire vadul előzgetett a sofőr éjszaka.
Beláthatatlan kanyarokban. Kamion konvojokat. Lazán.
Útelágazás a sötétben: Tbiliszi, Jereván, Baku. Azért még szokni kell.
Mire megtaláltam a jó alvópozíciót, pihenő. Egy negyvenes magyar csaj is utazott a buszon, elképesztő
laza. Nem foglalt semmit, még csak térképet se nagyon nézegetett, annyit tud, hogy hátizsák és fel a
hegyekbe. Hajrá.
Aztán megnézhettem, mire mentem a nagy szervezésemmel. A busz ugyan látványos volt, és a
szállást is egyből megtaláltuk a hajnali városban. Eddig oké. Aztán beindult a rémálom.
Elsőre a telefon nem talált hálózatot. Aztán nem vették fel. Pedig megírtam neki, hogy reggel hat körül
érkezünk. Csöngettem, jó sokáig. Álmos hang. Kurva álmos _férfihang_.
- Hello, I am Jozsef Petrenyi.
- Kiafasz?
Bemutatkoztam még egyszer.
- Nem értem. Ki vagy, mit akarsz és hol vagy?
Ezt is elmondtam neki.
- Ki vagy és mit akarsz? – motyogta.
Elmondtam megint.
- Hol vagy?
Elkezdtem volna mondani, de letette. Hülyén néztem Nejre. Aztán újra felhívtam a hapit. Újra
elmondtam a sztorit.
- Oké. Hol vagy?
- Az apartman előtt – ismételtem meg sokadjára.
- Van ott egy park?
- Azt hiszem, igen.
- Van, vagy nincs?
- Nem látom. Megnézem.
Lesétáltam a főútig. Átmentem a négysávos főút túloldalára. Ott volt a park, csak valami kiállítóterem
eltakarta. Visszasétáltam. Már az első átsétálásnál is észrevettem, hogy nagyon figyelnek egy
rendőrautóból, de a másodiknál már rám is mozdultak. Mentem a járdán, a rendőrautó meg lépésben
jött mellettem. Hirtelen mozdulattal befordultam jobbra. A rendőrautó szintén. Oké, ezt le kell
meccselni. Megálltam. A rendőrautó közvetlenül mellém gurult. A rendőr kinyitotta az ajtól, én pedig
udvariasan beköszöntem:
- Hello, Gentlemen!
A hapi döbbenten nézett, majd intett, hogy csináljam azt, amit Horn Gábor javasolt Gyurcsánynak.
Húzzak a picsába. Visszasétáltam Nejhez, aki tisztán látta az egész közjátékot. Nem is tudom,
melyikünk volt jobban megijedve.
Visszahívtam Iliát.
- Itt van a park.

- Oké. De akkor most hol vagy?
Egy latin nyelven íródott táblát láttam a közelben, valami fogadóirodáé volt. Beolvastam. Semmi
hatás.
Hát, ez így nem fog menni. Kellene egy utcanév, de csak mordori nyelven van kiírva.
Próbáljuk megfejteni. Mrozek egyik novellájában szerepelt egy hapi, aki ha kellően meg volt szorulva,
megerőltette magát, utána pedig képes volt mindenre. Akár egy egész nyelvet is megértett egyik
pillanatról a másikra.
Letettem a telefont, nekiálltunk kisilabizálni az utcanévtáblát. Én már a buszon is nézegettem a falvak
neonreklámjait és néha feltűnt egy-egy rozetta kő: olyan felírat, ahol mind a két írással ki volt írva a
szöveg. Így mire Tbiliszibe értünk, már 4-5 betűt ismertem és szerencsére ezekből volt annyi a táblán,
hogy az első felét megértettem, utána pedig már beugrott az utcanév is. (Ugye amíg nem volt GPS
térkép, igyekeztem megtanulni az online térképet.)
Lesia Ukrainkas 3.
Most kérdezhetnéd, hogyan lehettem akkora balek, hogy az only-apartment visszaigazolásából
nem írtam ki a szállás címét? Nos azért, mert a hapi kamuzott. Hogy jobban nézzen ki a cím a
foglalásnál, a közeli főutcát – Rustavili – tűntette fel. A térképen viszont a valós hely volt
bejelölve, csakhogy utcanév nélkül. Azaz GPS koordináta alapján mentem.
Visszahívtam. Bediktáltam neki, hol vagyok.
- Ja, akkor az apartman előtt?
B@zdmeg. Ezt magyarázom már fél órája.
- Tíz perc múlva ott leszek.
Vártunk. Negyedóra múlva megállt egy városi terepjáró, kiszállt belőle egy húsz körüli hapsi, meg
egy öregebb, ránézésre az apja.
- Ilia vagyok – mondta a fiatalabb.
- Én meg Jozsef – mutatkoztam be.
- Bocsesz – közölte – de fogalmam sincs, kik vagytok. Soha nem hallottam rólatok.
Erős kezdés, de készültem rá. Elővettem a mobiltelefonomat és megmutattam neki a levelezésünket.
Erre ő is elővette a sajátját és megmutatta,hogy azon meg nincs. Hajnal hatkor, sötétben, egy eldugott
kis utcában nem láttam értelmét vitatkozni azon, hogy a két bizonyíték nem egészen egyforma
erősségű. Törölni, vagy levelet elmásolni az inboxból mindenki tud.
- És most? – kérdeztem.
- Hát, az apartman most éppen nincs.
- Hogyhogy nincs?
Erre jött egy hosszú magyarázat, amelyből egy szót sem értettem. Szerintem ő sem.
- Úgy érted, az apartman most éppen nem áll rendelkezésre? – próbáltam összefoglalni.
- Igen – bólogatott hálásan a megfelelő szó hallatán – Nem áll rendelkezésre.
Egyre jobb.
Viszont tudnak adni helyette egy másikat.
Elég rendesen elhúztam a számat. Ezt már ismerem. Adnak valami szart az isten háta mögött, jó
drágán, kihasználva a szorult helyzetünket.
- Menjünk – morogtam.
Beültünk a kocsiba, autóztunk egy sarkot. Oké, ez még belefér, bár a környék szemmel láthatóan jóval
lepukkantabb lett. Vakolatlan lépcsőház, vasajtó, ipari lift, a lift ajtómotorja tuti egy zsaporozsecmotor lehetett valamikor. Újabb vasajtó, belülről riglis zár. A lakás viszont már egy más világ volt:
60(!) négyzetméteres nappali, bőr ülőgarnitúrával, két hálószoba, két fürdőszoba, konyha, nagy
erkély.
- Oké, jó lesz – bólintottam – Szkólka?
Végül megegyeztünk 80 helyett 70 dollárban. Nem kevés, de ugye van bálterem is. Odaadtam a
pacáknak 200 dollárt és kértem vissza húszat. Kurvára nem értette. Mondtam neki, hogy három

éjszaka az 210, fizettem 32 előleget, jó fiú vagyok, adok nekik 180-at. Még mindig nem értette.
Menjünk le az apjához. Ő sem értette. Mutatták nekem zsebszámológépen, hogy miért nem számolok
jól. Végül megértettem, hogy mit nem értenek: ha eddig nem is hallottak rólam, akkor nem tudják,
hogyan fizethettem előleget. Szerencsére erre is gondoltam, kinyomtattam az előlegszámlát, csak az
éppen fent volt a hatodikon. Mi meg éppen lent nepperkedtünk a sötét utcában, a terepjáró mellett,
mindenkinek a kezében kártyaként szétterítve a dollárok. Végül elhangzott a kulcsszó: onlyapartments. Ja, hogy nem direktben foglaltam? Akkor már mindent értenek. De nincs náluk 20 dollár.
Lari jó lesz? Azt hitték megszivatnak, pedig ezzel segítettek volna egy nagyot. Itt vagyunk kora reggel
éhesen, szomjasan, helyi pénz nélkül, persze, hogy örültem volna neki. (Az árfolyamot már útközben
lepuskáztam egy bank kirakatából.) Aztán ez sem lett, vadul tárgyalni kezdtek grúzul, majd abban
maradtunk, hogy holnap rámcsörögnek, randizunk, aztán fizetek. Valószínűleg le akarják ellenőrizni,
hogy tényleg fizettem-e előleget – gondoltam.
Felmentem. Hosszú éjszaka volt, a repülőgépen is, meg a buszon is aludtam egy-egy félórát, hát nem
túl sok. Ráadásul szomjas is voltam, éhes is, de ilyen korán még bolt sincs, na meg pénzváltó sem.
Welcome drink? Ilyen körülmények között? Ezektől? Na ne.
A konyhaszekrényben azért találtunk egy doboz teát. Akár autentikus is lehetne – Grúziában nagyon
jó a tea – de ez közönséges ceyloni volt. Főztem egy kannával, az is jobb, mint az egyébként nem is
ajánlott csapvíz.
Keressük meg a wifit. A jelszót mondta Ilia, csak éppen az Access Point nevét nem. A mobil talált
vagy tizet. Nagy levegő. Nekiálltunk. Egyik sem fogadta el a jelszót. Most csörögjek rá? Így is kisebb
vagyont költöttünk már telefonra. (Hívás 640 forint/perc, fogadás 240. Mégiscsak jó lett volna az a
feltöltőkártya. Feltéve, hogy hajnalban fel tudom valahol tölteni. Bankkártyáról.)
Látszott, hogy nem voltam a topon, hiszen a megoldás tök egyszerű volt. Míg Nej zuhanyzott, meg is
jött az eszem. Megkerestem az AP-t. Valami TP-Link csoda volt. Kikapcsoltam... és figyeltem, melyik
név tűnik el a listáról. Egyik sem.
- Hát én ezt ismerem! – csaptam a fejemre. Ugyanezt csinálják az én TP-Link eszközeim is: időnként
fogják és nem működnek, miközben úgy néznek ki, mintha. Reset. Egyből meg is jelent a kütyü neve a
listán, a jelszó is stimmelt. Volt net. Hanyattdőltem a fotelben. Úgy látszik még teljesen kipurcanva is
képes vagyok IT problémákat megoldani.
Nej ledőlt még két órát aludni, én inkább sorra főztem a kancsó teákat és netezgettem, blogolgattam.

Ez valójában új napnak számít, legalábbis Nejnél, mert ő aludt is valamit, de nekem a kedd és a szerda
összefolyt.
Szóval ott jártunk, hogy Nej fél kilenckor megébredt, összekészültünk, irány a város. Az első bankból
kidobtak, mert csak tízkor nyitnak. Kávézók, reggelizők már voltak nyitva, de nekünk pénz nélkül
csak a nyálunk csorgott.
- Oké, menjünk fel a Smartba – határoztam – Az egy nagyobb bevásárlóközpont, ott tudunk kártyával
is fizetni.
- Mármint te – tettem hozzá, mert az én kártyámat ugye nemrég vonta be a bankom.
De végül szerencsénk volt, találtunk egy renitens pénzváltót, aki egyrészt nagyon jól váltotta a dollárt,
másrészt már kinyitott korábban. Ebben az volt a jó, hogy így tudtunk aprópénzt váltani a boltban és
beszerezni a buszjegyként is használatos 50 tetris pénzdarabokat. (A tetri a lari váltópénze. Ja, és egy
lari 140 forint.) Végül a vásárlás túl jól sikerült (éhes ember soha ne menjen sok pénzzel boltba), gyk

elköltöttük az összes frissen váltott pénzünket, ráadásul fél larikat sem kaptunk. (Csak valami ajándék
játékticketet a szomszédos Wendy’s játéktermébe és amikor magyaráztam a csajnak, hogy kellene
aprópénz, azt hitte, hogy a játékticketekről érdeklődök. És elmagyarázta. Többször is. Feladtam.)
Hazafelé sétakor esett le, hogy ez így nem lesz jó, így megint bementem az undok bankba. Odaléptem
a pénzváltó ablakhoz, erre egyből rámvetődött egy alkalmazott és egy biztonsági őr. Elég nehezen
sikerült tisztáznunk, mi is volt ez. Habár csont üres volt a bank, a pénzváltó ablak meg még csak nem
is odabent volt, hanem az előtérben, kábé két méterre a bejárati ajtótól, de csak egy eldugott
ügyfélautomata használata után lehetett volna odamennem. Végül lehúztak nekem egy jegyet és már
válthattam. Amikor kértem, hogy adjanak 50 tetris érmét is, undorral adtak kettőt. Nej meg közben
kint nézte döbbenten, hogy mi folyik bent. Ja, és rajtam volt egy fullra pakolt hátizsák, amelyikben
minden lépésre csörögtek a borosüvegek. Meg a pálinkás.
Mindegy, volt megint pénzünk. Csak éppen buszjegyünk nem. Oké, akkor iszunk egy kávét a
szomszédos kávézóban, aztán majd váltunk ott. Hát... a kávé meglepően drága volt, (két kávé 12 lari,
azaz 1680 forint), ráadásul amikor odaadtam egy ötlarist, hogy kérek érte 10 darab féllarist,
meglehetős undorral lökte elém a csajszi a váltópénzt és persze csak kint számoltam meg és csak
kilenc volt.
Eddig erősen kezdett a város.
De leszartuk. Beléptünk a lépcsőházunkba, lift, felüvöltött az ajtómotor, magunkra zártuk a riglit és
fejedelmien megreggeliztünk. Illetve ebédeltünk, mert ekkor már jócskán délre járt. Jöttek a
kóstolások. Csacsa. Ez a helyi törkölypálinka, de sokkal kifinomultabb, mint a miénk, leginkább
grappa jellegű, de azok közül is a jobbakhoz hasonlít. Nagyon finom volt, és ehhez képest fillérekért
mérték. (Fél liter kábé 10 lari a boltban.) És persze vettünk borokat is. Ez volt a kirándulás egyik
értelme. Grúziában nagyon fejlett és egyben nagyon ősi is a borkultúra, régészeti leletek szerint már
8000 évvel ezelőtt feldolgozták a szőlőt és egyfajta bort csináltak belőle.
Csak hát azt a bort valahogy ki is kellett nyitni. A lakásról, bármennyire is impozáns volt első
ránézésre, apránként derült ki, hogy lakhatatlan. A fiókban volt valami dugóhúzó-imitáció, de már
amikor elkezdtem volna beletekerni a dugóba, eltört. Kávéskanállal benyomtam a dugót, a kanál
nyelére szalvétát tekertem, majd ezt használtuk dugó helyett. És hát, azt kell mondanom, a pálinkához
hasonlóan a bor is igencsak kítűnő volt. (Nem foglalkoztunk vörös borokkal, Grúziában egyértelműen
fehér borokat kell kóstolni.)
Ebéd után rövid csendespihenő, majd irány a piac, Azért rögtön az első napon, hogy ha találunk
finomságokat, akkor legyen időnk is az elfogyasztásukra.
Nem volt egyszerű. Sőt. Nem is igazán találtuk meg a piacot. Mármint _azt a piacot_.
A felkészülési fázisban rengeteg írást olvastam. Mindegyikben el voltak ájulva a tbiliszi piactól. Hogy
tele van finomságokkal. Hogy a savanyítás istennői árulják az áruikat, magukat öregasszonyoknak
álcázva. Sajtok. Húsok. Édességek, töménytelen mennyiségben. Nagyon sok cikk volt. Hasznos
információkkal. Csak azt felejtették el megírni, hol van ez a piac. Szerencsére annyit kivettem az
írásokból, hogy a Didube városrészbe kell mennünk. Gondoltam, ha ott leszünk, akkor majd
megtaláljuk valahogyan.
Némileg gáz, hogy ez a Didube városrész elég messze volt, kint a Tbiliszi Dinamo stadion mellett.
Gyalog négy kilométer a szállástól, de szerencsére jár közvetlen busz. Ha megtaláljuk. Ugyanis kint a
feliratok 80%-a grúz betűkkel íródott és nem egyszerű a megértésük. Négy nap alatt eljutottunk oda,
hogy egy-két rövid szöveget visszakódoltunk, de ez sem olyan egyszerű, ugyanis ugyanannak a
betűnek számtalan formája van, attól függően, hogy a helyi kalligrafikus hogyan érezte szépnek
kanyarintani az íveket.

De a buszozás még arrébb van, kifelé eleve gyalog terveztünk menni. Azt írták valahol, hogy az
Aghmashenebeli sugárút egy figyelemre méltó utca, az eleje óvárosi, a közepe bevásárlóutca, a vége
pedig már Didube, ahol a piacot terveztük keresni. Szóval séta. (Előtte megpróbáltuk becserkészni a
GTC-t is – Georgian Trading Center, kifejezetten nagy élelmiszerbolttal – az épület meg is lett, de nem
találtuk meg rajta a bejáratot. Nem kicsit éreztem magam hülyén.) Az idő nem volt igazán jó, sűrű,
szürke felhők, az eső lába végig a levegőben lógott.
Útvonal: Piackeresés Az utca eleje tényleg óvárosi hangulatú volt. Aztán megtaláltuk a piacot. De még
mekkora piacot! Az útleírások némileg tévedtek: a piac nem a Didube városrészben van, hanem az
egész városrész maga a piac. Kábé három kilométer átmérőjű körben mindenhol kofák, pultok, belső
udvarok, parkolókból leválasztott murvás placcok és hatalmas csarnokok, régiek és modernek
vegyesen. Óriási. Csak éppen az élelmiszerpiacot nem találtuk meg. Szárított krokodilpéniszt tutira
tudtunk volna venni, Búvárszivattyút is. Ruhákat. Edényeket.
Megtaláltuk a zöldségpiacot. A gyümölcspiacot. Egy árkád alatt találtunk néhány disznófejet is. De
összességében azt a helyet, ahol halmokban állnak a fűszerek, a teák, az édességek, a savanyúságok, a
sajtok... azt a piacot nem. Pedig próbálkoztunk, keményen. Végülis, erre volt szánva a nap.
Csurcsela viszont volt minden mennyiségben, legalább azokat végigkóstolgattuk.
Csurcsela: dió/földimogyoró felfűzve madzagra,
mustkolbásznak is, na meg grúz snickers-nek.

majd must rákocsonyásítva. Nevezik

Egy köteggel kiültünk a stadion melletti parkba, jól esett üldögélni is. Aztán felszálltunk a 46-os
buszra és kifigyeltük a helyieket, hogyan vesznek jegyet. A fél larist bele kell dobni egy nagy, ütöttkopott fémdobozba, meg kell nyomni egy gombot, erre kijön a jegy. Nem egy rocket science. De
mielőtt lenéznénk a grúz atyafiakat, lehet kapni mágneskártyát is, erre lehet pénzt tölteni és
ugyanezen a dobozon van kártyaolvasó is, leveszi a jegy árát és kiadja a jegyet. Hol van ilyen
Budapesten?
Szóval hazazötyögtünk. Élményeket kaptunk, azért ekkora területen átélni a bazári hangulatot, a
folyamatosan hömpölygő tömeget, még a szűk járatokban is, mindenképpen ingerekben gazdag
élmény... csak hát jó lett volna finomságokkal a zsákban hazatérni. A biztonság kedvéért a Smartba
még beugrottunk, végre volt friss kenyér, találtunk érdekes salátákat is (hagymás grúz babsaláta,
piros paprikába töltött diókrém), azért ma sem fogunk éhen halni. A délelőtti borok kellemesen
meghűltek, a csacsa is, kajáltunk egy nagyot, kitelepedtünk a teraszra, nem volt hideg, szivar, bor,
beszélgetés.
Korai lefekvést terveztünk, de előtte azért még amortizáltunk a lakáson. A fürdőszoba nagyon szépen
nézett ki, sötétzöld műmárvány, design csaptelep, meg ilyenek. Csak éppen Nej zuhanyzás után
elkezdett kiabálni, hogy nem tudja elzárni a vizet. Bementem, megszakértettem... és tényleg nem
lehetett elzárni a vizet. Elromlott a design csaptelep. Felnéztem az égre. Nem elég, hogy mostanában
otthon is vizes problémákkal szívok, de most még itt is? Végül úgy oldottuk meg, hogy elzártuk a
fürdőszoba főcsapját. Ezzel persze kilőttük a klotyit is, de szerencsére volt a lakásban még egy vizes
blokk. Mondjuk, ott meg a vécékagylóban folyt állandóan a víz, de leszartuk. Szószerint. (Egyébként a
konyhai csap is folyamatosan csorgatta a vizet, de ezt már megszoktuk. Nálunk is így ment az utóbbi
hetekben.) Majd amikor végeztünk a teraszon, becsuktam az ablakot (beablakozták a teraszt, mondjuk
elég szarul, mert az ablak alja nem lett rögzítve, ha nekitámaszkodtál, az egész hóbelevanc kilógott a
levegőbe) és el akartam húzni a függönyt. Ez egy ilyen modern függöny volt, ez a széles szálakból álló
függőleges redőnyszerűség, nos, amikor be akartam húzni, az egész szerkezet leesett a földre és
egyből kibogozhatatlanná tekeredett. Hagytam a fenébe, nekünk úgysem kellett. A teraszra két ajtón
keresztül lehetett kimenni, ebből az egyiken szar volt a kilincs, állandóan kiesett, emiatt nem lehetett
az ajtót rendesen bezárni. A másik ajtón kilincs sem volt, így azt sem. Ja, és ez a két hálószoba volt.

Mondjuk nem gond, elalszunk mi nyitott ablak mellett is, nemrég Izlandon még ennél is durvább
körülmények között voltunk.
Nyolc körül úgy éreztük, hogy a továbbiakban már nem tesszük próbára a lakást, elmentünk aludni.
Azért akárhogy is nézem, elég hosszú nap volt.

Nem kapkodtunk a reggeli készülődéssel. Elméletileg ma fog hívni Ilia a fizetés ügyében, feltehetően
van annyi esze, hogy vagy reggel csörget, vagy este.
Alapos reggeli, Nejt sikerült rávennem, hogy ne vacakoljon a tejjel, a bor is tökéletes reggeli ital.
A mai cél a cipőtalpak simára koptatása volt. Tulajdonképpen egy nap alatt terveztük begyalogolni
Tbiliszi összes látnivalóját. A település ilyen szempontból szerencsés, a látnivalók meglehetősen szűk
helyre zsúfolódtak össze. De tényleg, ez egy nagyon furcsa város: olyan, mint egy csokornyakkendő.
A központban a Kura folyó mindkét partján viszonylag nagy hegyek vannak, ezekre nem
terjeszkedett fel a város. Ott vannak a katedrálisok, ott van az erőd, az elnöki palota és mindkét
oldalon az óváros.... majd párszáz méterre már legelők, erdők. Északra és délre viszont hosszan
elnyúlik, háromszög alakban kiszélesedve. Mondjuk ezeken a helyeken már inkább új részek, orosz
tipusú lakótelepek találhatók, nem turistás vidékek. Kicsinek nem kicsi a város, 1,3 millió lakossal
semmiképpen sem nevezhető annak, különösen úgy, hogy Grúzia egy 4,5 milliós ország.
Lesétáltunk a Szabadság térig, aztán belevetettük magunkat az óvárosba. A hangulat egyből megjött.
A házak állaga pár méter alatt rohamosan leromlott, az egyik utcából pedig pár bácsika tántorgott ki,
egymásba ölelkezve, mit mondjak, nem nagyon lehettek már szomjasak, majd hangosan énekelni
kezdtek és csak nagy sokára ismertem rá a dalra (Moszkvai Esték). Utána viszont egész nap nem
bírtam kiverni a fejemből a dallamot.
Sétáltunk, sétáltunk... és nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik a Romlás Virágai kötet, a másik
pedig egy város: Odessza. (Pontosabban az Odessza utánérzés már a tegnapi séta során megjött,
ahogy be-benézegettünk az Aghmashenebeli sugárút romosabb részén a kapualjakba.)
Persze nem csak romjaikban is gyönyörű házakat láttunk, hanem voltak ronda épületek is. A
szegénység nem jelent kötelezően romantikát.
Az óváros más részeit viszont felfuttatták: az Ancsiszkáti katedrális és a Sioni templom közötti út már
műromos volt, értem ez alatt, hogy frissen renovált, felújított, de azért hangulatában a régihez
illeszkedni igyekező épületek, utcák kötötték össze a két templomot.
A Kote Afkhazi, az óváros főutcája pedig teljesen nagyvárosias volt, macskaköves, fás, hangulatos út,
kevés öreg házzal, sok üzlettel (borboltok tömege), utcai árussal.
De most még csak az Ancsiszkáti katedrálisnál járunk. Amikor azt mondom, hogy katedrális, ne a
kölni dóm méreteivel vetélkedő templomokat képzelj el. Ezek borzasztóan öreg, következésképpen
kifejezetten kicsi katedrálisok. Akkoriban ez volt a normális méret. Az Ancsiszkáti is illeszkedett a
sorba. Kicsi, már-már karikatúraszerű ikonosztázzal, sötét belsővel, képeket csókolgató
öregasszonyokkal.
Innen a Sioni templomhoz mentünk. Hasonló méret, de itt már szemmel láthatóan a környezet is a
templomhoz tartozott, azaz a komplexum összességében már elég nagy volt. A templom belülről
hasonló, kicsi, sötét, sok bóklászó ember, kevés turista. A templom közepén koporsóban feküdt egy
viasz szobor, gondoltam, valami korai szent lehetett.

- Micsoda hatásvadászat – csóváltam a fejemet. Iderakják, aztán még a kifolyt vérét is ráfestik a szája
szélére, meg a lehunyt szeme alá. Körbesétáltam a koporsót, és a túloldalon megláttam egy fényképet.
A nőt ábrázolta. Fiatal korában. Mai ruhában. Bakker... ez egy igazi hulla. Ide ravatalozták fel, ebbe az
ősi templomba. Nem győztem áldani a reflexeimet, hogy nem kezdtem el korábban automatikusan
fényképezni. A rokonsága körében. Nem is maradtam sokáig a templomban, kisétáltam a főbejáraton
és igen, ott várakozott a halottas autó. Finom.
Nem mondanám, hogy a látvány összetört, de azért nyomot hagyott bennem. A sors furcsa
fintoraként egy nappal később meg esküvőt láttunk ugyanitt, szóval az élet köszöni szépen, megy a
maga útján. De azért egy-két napig még elég nyomasztó dolgokról beszélgettünk Nejjel. Valahogy
mindig eszembe jutott az a fehér ruhás, töpörödött öregasszony, ahogy még halálában is mosolygott
és mellette a fénykép, melyen látszott, hogy milyen életvidám, szép, nagyvilági nő volt valamikor.
Innen átváltottunk a modern korba. Abszolút a város központjában leraktak egy impozáns
gyalogoshidat, a folyó túloldalán pedig elkezdtek kialakítani egy teljesen modern parkot. Ez az
Európa park. Még nincs teljesen készen, de már most is igazi kikapcsolódást nyújtó hely. Teljesen sík,
még a fák sem nőttek meg igazán, tele van zavarbaejtő modern formákkal... de nem ez a lényeg.
Hanem az, hogy innen a belváros összes kiemelkedő templomát, erődjét, palotáját és szobrát látni
lehet, ha lassan körbefordulunk. Mint egy finálé a színházban, amikor a darab végén mindenki kijön a
színpadra. A sziklafal alatt volt egy nagy szőkőkút, amellett ültünk le egy asztalhoz, gyönyörködni a
látványban. Éppen megjegyeztem Nejnek, hogy ez nem lehet kispályás szökőkút, hiszen tele volt álló
és forgő csövekkel, na meg látszottak a víz alatt a színes reflektorok is, amikor váratlanul beindították.
Hétköznap. Délben. Néztük, nézegettük és akkor még nem gondoltuk, hogy lesznek ilyen
szellemkastélyos élményeink később is.
A sziklafalon folytattuk az utunkat. Nem mászva, nyilván, hanem a lépcsőn. Bár mehettünk volna
mászva is, ugyanis a lépcső melletti falból mászófalat csináltak. Újabb piros pont. Nálunk azért
biztosan nem raktak volna nyilvános parkba ilyen meredek mászófalat, csak úgy, közhasználatra,
minden biztosítás nélkül.
A dombon csavarogtunk egy kicsit az aviabari óvárosban, úgy intézve, hogy az elnöki palota mellett
lyukadjunk ki. Gondoltam, lesz ott valami dísztér, vagy hasonló. Nos, nem volt. Magas, igénytelen
deszkakerítés, az volt. Meg bentebb még magasabb hálók.
Az itteni köztársasági elnökök nem nagyon bíznak a népükben.
Külön érdekesség volt, hogy az óváros leglepusztultabb, legromosabb épületei pont a palota mellett
álltak. Elég érdekes kontrasztot adtak.
Innen már csak párszáz méterre volt a legnagyobb grúz templom, a Tsminda Sameba katedrális. Nem
nehéz megtalálni, fent van egy dombon, jó magas épület is, mindenhonnan látható. Pont szerencsénk
volt, elkaptunk egy esküvőt.
Mondanom sem kell, nekem egyből a másik templom jutott eszembe, a ravatallal. Ez is egy kontraszt
volt.
A templom egyébként csalódás. Hatalmas méretek és szinte üres. De nem úgy, mint egy firenzei
templom, amely ürességében is magasztos, nem, ez olyan volt, mint egy festésre előkészített lakás.
Vallási aurát tekintve a ma látott két kicsi templom több nagyságrenddel körözte le.
Maga az esküvő sem volt meghitt. A pár és a koszorúslányok/fiúk megszeppenve álltak a hatalmas tér
közepén, előttük egy pópa motyogott valamit a szakálla alatt, de semmit nem lehetett hallani, pedig a
fényképezőgépet kihasználva eléggé közel álltam. Nem, annyira nem, mert bennem még van
jólneveltség. A többi fényképészben már nem volt, gyakorlatilag beledugták az objektíveket a pár

orrába. Nem, nem hülyéskedek. Volt egy pillanat, amikor a pópa elfordult valamiért és nem tudott
visszamenni a párhoz, mert a fényképészek közéjük nyomultak. Szegény nyomorult csak ott tipegett,
motyogott és próbált visszafurakodni az ifjú párhoz.
Visszafelé szintén az aviabari óvároson keresztül mentünk le, de egy másik úton. Teljesen véletlenül
futottunk bele egy autentikus piacba. Szűk volt, zsúfolt, koszos és büdös. Igazából nem is piac volt,
hanem egy meredek macskaköves út két oldalára kirakott deszkapultok hosszú sora. Az úton még
csorogtak lefelé a délelőtti eső okozta patakocskák, kerülgetni kellett rendesen a tócsákat. Egy mercis
nem így gondolta, ezerrel bedöngetett a tömeg közepébe, az emberek és a tócsák egyszerre
fröccsentek szét. A kofák kiabálása alapján azt hiszem, ezt a pacákot is simán meglincselték volna, ha
megáll a közelben. Mondjuk engem nem zavart a dolog, ugyanaz a cucc volt rajtam, amelyikben
Izlandon a vízesések alá is bemászkáltam, de Nej farmere elég komoly sebeket kapott.
Innen a Metekhi templomhoz sétáltunk le. Ez egy igen látványos templom, a Kura folyó egy részen
magára talált és meredek sziklafalat növesztett maga mellé. A templomot pedig odaépítették, pont a
sziklafal szélére, nyomatékképpen pedig odaállították a Tbiliszit megalapító Vakhtang Gorgasali
király lovasszobrát.
Itt is esküvő volt, de ez a pár már ravaszabban járt el, lezáratták a templomot. Nem is mentünk be.
Most mondd, csak egy újabb XI. századbéli minikatedrális. (Nyugi, csak elhalasztottuk.)
Visszamentünk az óvárosba, majd kapaszkodás. Jött a Narikala erőd, pontosabban mi mentünk fel
hozzá. Maga az erőd eléggé romos, nem is nagyon lehet benne mászkálni, meg kellett elégednünk a
Szent György katedrálissal. Igen, egy újabb XI. századi pici kocka, kupolával. Belül ez is sötét volt, tele
ikonokkal. Bármennyire is fura, de ezeket a templomokat közelebb éreztem az Istenhez, pontosabban
ahhoz a félelemhez, ahogy az emberek a külvilág dolgainak megértésében keresték a
transzcendentálist és egyáltalán, reménykedtek benne, hogy van.
A későbbi templomok már inkább erőfitogtatások.
A hegy gerincén mentünk tovább. Van itt egy túraút is, ami annak fényében némileg meghökkentő,
hogy még abszolút bent vagyunk a belvárosban. De ugye már írtam, hogy itt nagyon keskeny a város.
Nem sokkal messzebb található egy újabb kiemelkedő látványosság: Grúzia Anyácska szobra. Igen,
kiemelkedő, ugyanis ezt a hatalmasra nőtt szobrot is mindenhonnan látni Tbillisziből.
Útközben elmentünk egy tábla mellett, mely a Botanikus Kert felé mutatott. Nej csodálkozva nézett,
mert a kert tervben volt, csak éppen nem mára.
- Nyugi – hűtöttem le – Ez a tábla csak kamu. A kert piszok messze van, és nem is így fogjuk
megközelíteni, hanem a másik oldalról, busszal.
A túraúton indultunk vissza a városba, a Betlehem templom felé. Nagyjából ekkor csörgött ránk Ilia,
hogy jönne a pénzért, de lehűtöttem, miszerint irgalmatlanul nem vagyunk otthon, jöjjön inkább este
nyolcra. Nyögött valamit, én beleegyezésnek vettem. Túl sokat nem foglalkoztam vele, mert már a
templomnál voltunk.
És ez egy nagyon hangulatos templom. Oké, a klasszikus forma, kicsi, négyzet alaprajz, kupola, belül
sötét, és ikonok, de ez itt, a házak közé bezsúfolva, egy meredek domboldalon, Grúzia Anyácska
lábainál, egy kicsi, de hangulatos kert közepén... nos, hangulatos volt.
A templomok világából vissza a földre, a meredek domboldalon le az óvárosba. Címre mentünk,
kijegyzeteltem egy remek borkóstoló/borbolt címét. Egy bizonyos borblogger írt anno az itteni
élményeiről és nagyon dícsért egy külső óvárosbéli boltot, bizonyos Vino Underground nevűt. Én

pedig még itthon elhatároztam, hogy inni fogok kvevrit, mégpedig megbízható helyen vásárolt
kvevrit, kerül, amibe kerül.
Ja, mi is az a kvevri?
A bor, ahogy valamikor ismertük. A bor, ahogy ma már nem ismerjük. Azaz az a fajta bor, melyet sok
ezer évvel ezelőtt, még bőven Európa megszületése előtt készítettek. A technológia teljesen más volt,
fahordó helyett homokba ásott cserépedényekkel játszottak. Akit érdekel a módszer, annak javaslom
látogasson el erre az oldalra, van magyar nyelvű verziója is. (Ha valakinek sikerül megnéznie a
kisfilmet, árulja már le, hogyan szedték ki a fazekast a kvevriből. Nálam ugyanis 14 perc környékén
megáll a film.)
A bolt koordinátája benne volt a GPS-ben, méterre pontosan oda is mentünk... ahol egy Xerox
fénymásolást szolgáltató üzlet volt. Kicsit még szaglásztunk a környéken, de semmi. Így jártunk.
Utólag annyira nem is bánom, de ne rohanjunk ennyire előre.
Viszont már kellően szomjasak voltunk (én), illetve ellenkezőleg, vízleresztési problémákkal (Nej), így
kapóra jött egy Staropramen fantázianevű söröző. Legalábbis kiírva ez volt rá. Belülről viszont egy
puccos étterem volt, az összes asztal megterítve, porcelánok, kristályok. A pincércsaj egyből ránk is
mozdult, étlapokkal.
- Izé – dünnyögtem – Mi csak röfögni jöttünk. Milyen sörük van?
Pincércsaj étlapokkal el, mi meg nézegettük, melyik asztalhoz üljünk le. Pincércsaj vissza.
- Van másik termük? – érdeklődtem, hátha létezik csak sörözős rész is.
A csajszi bólintott és elvezetett egy másik szobába, ahol, ha csak lehet, még jobban meg voltak terítve
az asztalok.
- Köszönjük, jó lesz az előbbi is.
Szó nélkül hozta a söröket, Nejnek is. Legalább ennyiből hasonlított a hely egy igazi prágai sörözőre.
Sör. Slanya. Fizetés. Kértem a számlát, ki is hozták, finom bőrtasakban. Megnéztem, nyolc lari.
- Ten – adtam oda egy húszast a csajnak. Vigyorgott, eltette.
Ültünk. Vártunk. Sokat vártunk.
- Te, lehet, hogy azt értette, hogy thanks? – fogtam gyanút.
- Várjunk még pár percet.
Vártunk. A pincércsaj közben mobiltelefonált, mászkált. Aztán eluntam és odamentem hozzá. Nem
vett rólam tudomást, csak kotorászott egy dobozban. Átmentem a másik oldalára. Ott sem vett észre.
Megköszörültem a torkomat. Kicsit hangosan. Ekkor már rám nézett.
Hogy is mondjam. Igyekeztem óvatosan, udvariasan elmondani, hogy miért vagyok ott. A csajszi
pedig közölte, hogy nem tud visszaadni. Majd a kezembe borított tíz larit, gyakorlatilag fillérekben.
- Oké, húzzunk innen – mentem vissza az asztalunkhoz. Még a kabátunkat is kint vettük fel.
Mit mondjak, eddig nem sokat tapasztaltunk a híres grúz vendéglátásból. És még nem volt vége.
Az óvároson keresztül mentünk haza. A főutcán az összes borbolt kirakatát végigszemléltem és
hoppá! Az egyikben találtam kvevrit, nem is drágán. Bementem, az eladó mondjuk lebeszélt a kirakott
darabról, ajánlott helyette két másikat, de árban ugyanott voltak, így elfogadtam. Hurrá. Van
kvevrink.
Innen meglehetősen nagy kerülő lett volna a Smart, kaját viszont vennünk kellett, így ismét
nekifutottunk a GTC-nek. És most már meg is találtuk az élelmiszer részleget. Bementünk.
Ledöbbentünk. A Smarthoz képest óriási választék, pedig az sem volt rossz. Sajtok. Izgalmasabbnál
izgalmasabb saláták. Kolbászok. Friss bagett. Feltankoltunk, majd elmentem a borokhoz. Sajnos nem
nagyon tudtam válogatni, mert egy eladó csajszi megérezte, hogy külföldi vagyok (fogalmam sincs,

honnan, istenbizony nem motyogtam magamban) és rámtapadt. Ismeretlen helyen, ismeretlen borok
között úgy szoktam válogatni, hogy állok, nézelődök és várom, hogy melyik bor szólít meg. Erre most
esélyem sem volt, a csajszi folyamatosan kérdezgetett, ajánlgatott. Végül kínomban mondtam neki,
hogy kvevri és ő is ajánlott két üveggel, szintén jó áron. Még lekaptam két másik, szimpatikus üveget
és boldogan cipeltem a zsákmányt a kosárhoz. Újabb jó kör. Már csak dugóhúzót kellett volna
szereznünk, de itt is, hasonlóan a Smarthoz, csak húsz laris design dugóhúzó volt, arra meg sajnáltam
a pénzt. Ember, két üveg bor ára, a reptéren meg úgyis elveszik.
Irány haza. Illetve, akadt még egy kellemetlen elintéznivalóm. Volt nálam 210 dollár, de
ötvenesekben. Emiatt nem is tudtak a múltkor visszaadni. Most már nem akartam ezzel szarakodni,
gondoltam, az egyik ötvenest felváltom. Persze ez nem olyan egyszerű, végül bementem egy
pénzváltóba, közöltem, hogy 30 dollárért kérek larit és odaadtam az ötvenest. Simán ment, ott volt a
tárcámban a 180 dollár. Nyugodtabban várhattam az estét.
Addig persze jól megvacsoráztunk. Az egyetlen gondot a dugóhúzó hiánya jelentette, a kvevris
üveget ugyanis direkt úgy alakították ki, hogy szopassák a dugóhúzó nélküli embereket. Hosszú,
lefelé elkeskenyedő nyak. Hogy pont ott, ahová már alig ér le a kiskanál, ott kelljen a legnagyobb erőt
kifejteni. Kiskanállal nem is ment, végül nagynehezen találtam egy olyan villát, amelyiknek keskeny
volt a nyele és azzal szenvedtem be valahogy a dugót. Hősies küzdelem volt, de majd megőrültem,
hogy eddig minden sikerült és most csak azért ne ihassak kvevrit, mert egy nyomorult dugó nem
enged oda.
Megkóstoltam. Hümmögtem. Biztosan ismered azt az érzést, amikor valami ismeretlent kóstolsz és
egyelőre nem tudod eldönteni, hogy finom-e. De úgy a harmadik korty után azt mondtam, hogy
megfogott. Tényleg finom. De más, mint amihez szoktunk. Nejt annyira nem vette le a lábáról, neki a
hagyományos grúz fehér borok jobban ízlettek. (És azok is tényleg nagyon finomak voltak.) Szóval jól
elvoltunk, falatoztunk, kóstolgattuk a salátákat. (A céklasaláta annyira nem jött be, a shuba viszont
annál inkább, a padlizsánsaláta sem volt rossz, de ekkor már maradtam a tegnapról jól bevált
babsalátánál.)
Kaja után vártuk Iliát. Gondosan előkészítettem az előlegszámlát, szép nagy számokkal rá is írtam,
hogy mi mennyi. Ilia nem jött.
Bekapcsoltam a tabletet, átfutottam a leveleimet. És hoppá, egy levél az only-apartments-től. CC-ben
tettek rá a végén. Ilia írt nekik... és felnyomott. Hogy nem akarok fizetni. Ráadásul azt is írta, hogy én
azt mondtam neki, hogy már kifizettem 50%-ot előlegnek. A szerencsétlen összekeverte a fifteen (15%)
kifejezést a fifty (50%) kifejezéssel, pedig ha csak egyszerűen matekozik, akkor is rájöhetett volna,
hogy az általam említett 32 dollár előleg az a 210-nek nagyjából a 15%-a, nem pedig 50. És az egészben
az volt a legszebb, hogy neki volt bőr a képén felnyomni engem, amikor ő felejtette el a foglalást, ő
tagadta le a levelezésünket (érdekes módon, az only-apartments-nek írott levelében már emlékezett a
foglalás azonosítójára), ő adta ki másnak a lefoglalt apartmant és ő adott ki helyette egy nem teljesen
százas lakást. Na, remek.
Nyolc óra már elmúlt, de a hapi nem volt sehol. Telefon.
- Helló, itt Jozsef – üdvözöltem – Hol a faszban vagy?
- Ööö, izé – válaszolta – Akkor otthon vagy?
- Igen.
- Jó. Tíz perc múlva ott leszünk.
Fél óra múlva csörgött a telefonom.
- Itt vagyunk. Gyere le.
- Gyere te fel.
- Ööö, nem tudok. Ma még sokat kell tanulnom. Gyere le te.
Erre az érvre nem tudtam mit mondani. Összeszedtem a papírjaimat, toll, pénztárca, kulcs. Nejjel
megegyeztünk, hogy a kettős kopogás leszek én, csak akkor nyisson riglit.

Lent erősítéssel vártak, volt vele egy csaj. Aki végre rendesen beszélt angolul.
- Olvastam a levelezésedet az only-apartments-szel – vigyorogtam rájuk.
- Oké, akkor tudod is, hogy mennyit kell fizetned – válaszolt a csaj.
- Felejtsd el. Az only-apartments száma hülyeség. Ők még úgy tudják, hogy két napot vagyok itt, nem
hármat és nyolcvan dolláros a lakás, nem hetven. A matek sokkal egyszerűbb: 3*70 a szállás, én már
fizettem 32 dollár előleget, kaptok 180 dollárt és minden rendben.
- De mi nem kaptunk semmit, értsd már meg! – kapta fel a vizet a leányzó – Amit te fizettél, az az
only-apartments közvetítési díja!
- Ne szórakozz velem – komolyodtam el – Már vagy húszszor foglaltam ennél a cégnél, soha nem
kellett külön közvetítési díjat fizetnem, az mindig benne volt az árban.
- De itt van a levélben! – mutatta a csajszi.
Valami tényleg volt ott, de nem ismertem a hivatalos kifejezést.
- Oké. Tisztázzuk le. Ma este én is írok az only-apartments-nek, rajta lesztek ti is cc-ben.
Megkérdezem, hogy pontosan mi a helyzet. És akármit is válaszolnak, az alapján fogok fizetni. Jó lesz
ez így?
- De biztosan az alapján fogsz fizetni? – kérdezte élesen a csajszi.
- Biztosan.
- Oké. Akkor találkozunk holnap este hatkor, ugyanitt.
- Oké.
Elváltunk. Fent hümmögtem valamit Nejnek, bontottam egy újabb üveg kvevrit, majd előszedtem a
foglalás összes papírját, elektronikus levelezését és elvonultam matekozni. Hogy nehogy hülyeséget
írjak az only-apartments-nek.
És itt jött a fordulat. Igazuk volt. Én az árat euróban kaptam, az előleget is abban fizettem, így nem
ugrott ki elsőre, hogy az előleg fizetése után még tényleg 160 dollárnyi fizetendő díj maradt. Tehát
amit én előlegnek hittem, az tényleg az only-apartments közvetítési díja volt, csak eddig én erről nem
tudtam, mert vevőként soha nem derült eddig ki, mennyi volt a szállásadó eredeti, only-apartments
nélküli ára. Csakhogy itt, a jelenlegi szállásnál, meg lett kavarva a szar, két nap helyett három lett, az
eredeti lakás helyett pedig egy másik, más árral. És ők ekkor már only-apartment _nélküli_ árakkal
kalkuláltak és letojták, hogy én közben mennyit fizettem a közvetítőnek. Hjaj.
Nagy levegő. Írtam egy udvarias hangvételű levelet, hogy átnéztem az összes papíromat, matekoztam
egy sort és az jött ki, hogy nekik van igazuk. Elnézést kértem a félreértésért. Emiatt nem is írok a
cégnek, jöjjenek holnap, megkapják a 210 dollárt. (Közben persze bennem volt az ideg, fogalmam sem
volt, hogy Grúziában mennyire könnyű larit dollárra váltani. Hiszen pont ma délután váltottam be a
dollárjaimat larira.)
Nejjel még dumálgattunk, de már nem volt olyan jó kedvünk, mint tegnap. A csajszi el is ment aludni,
én még a kvevrivel leültem, internetet bogarászni. Gondoltam, megvárom, mit válaszolnak. Jól is
tettem.
Hamarosan jött a válasz. A hapi kifejtette, hogy tulajdonképpen most jött rá, miszerint mi nem is
három napot vagyunk ott, hanem négyet, így legyek kedves 280 dollárt fizetni.
Anyád.
Vártam pár percet, mire lehiggadtam, majd kínos udvariassággal, ahogy a hülye gyerekeknek szokták
elmagyarázni, megírtam, hogy a szállásdíjat mindig az éjszakák után szokták fizetni, majd napra
pontosan részleteztem, hogy mi hány éjszakát töltünk ebben a szaros lakásban. (Eredetileg úgy volt,
hogy szombaton a cuccunkat ott hagyjuk, mert csak este hatkor indul vissza a busz, de itt már ilyesmi
bizalomról szó sem volt.) Azaz a 210-et megkapja, de egy centtel sem többet.
Aztán vártam még egy órát, de erre a levélre már nem jött válasz. Elmentem aludni.

Reggel vetettünk számot a készlettel. Még van borunk. Bőven. Újabb boros reggeli.
Sőt. Jöhet a toszkán modell: pillepalackba töltöttem bort, és ahogy az átlagos turisták az ásványvizet,
úgy vittük magunkkal a fehér bort. (Mondjuk, jobban belegondolva, nem tudom, miből feltételezem,
hogy az átlagos turisták vizet hordoznak. A színe alapján lehetne vodka is.)
A mai program Mtskheta. Ez volt a legbillegősebb. Először felírtam a listára, aztán lehúztam, majd
csak az utolsó napos átvariálásnál került vissza. Mtskheta egy kisváros, Tbiliszitől 30 kilométernyire
északra. A középkorban 5-600 éven keresztül ez volt Grúzia fővárosa. A műemlékváros nagyon
picike, de egyben szép is. Úgy tudom, része a Világörökségnek. Van egy XI. századi katedrálisa, van
egy kolostora, meg pár tucat régi háza, szép a táj... aztán ennyi. Van még egy nagyon ősi, nagyon
szent templom a közeli hegy tetején, de oda nem egyszerű a feljutás, mondhatni felejtős. Katedrális,
öreg ház van Tbilisziben is, ez még nem mozgatott meg bennem semmit. Viszont a kijutás olcsó
(busszal 1 lari/fő/út, gyk ingyen), nekünk éppen felszabadult egy fél napunk, szóval miért ne?
Hát, például a kijutás bonyolultsága miatt.
Tbilisziben van három buszpályaudvar: Didube, Ortachala és a főpályaudvar. A buszok
mindenhonnan indulnak mindenhová. Mi, már csak az eddigi ismereteink alapján is Didubét
választottuk. Némileg bonyolította a helyzetet, hogy a főpályaudvar is a Didube kerületben van,
szóval az őskáosz bugyraiban kellett megkeresnünk valamelyik buszpályaudvart, majd azon egy
konkrét buszt. Háát...
Na, pont ezért választottam ki ezt az utat. Láttunk már öt darab XI. századi katedrálist, nem hozott
lázba egy hatodik. Az óváros sem. De az utazásnak volt kalandértéke, az már igen. (Ezért nem is
mentünk taxival. A 40 lari sem vágott volna földhöz, de pont a lényeget vette volna el az élményből.)
Ja, a cuccolás. A tegnap esti élmény után biztonsági intézkedéseket vezettünk be. Mivel nem jött
válasz a levelemre és a bizalomnak már a szikrája is elfogyott, emiatt úgy döntöttünk, hogy a kritikus
dolgainkat inkább visszük magunkkal. Nehogy, amíg nem vagyunk itthon, túszként begyűjtsék
ezeket. Azaz vittük magunkkal a tableteket, a mobiltelefonokat, a mágikus dossziét, benne a
beszállókártyáinkkal, meg a buszjegyünkkel. Gyakorlatilag néhány póló, meg a szennyes maradt a
lakásban. Legyenek boldogok vele.
Didubébe busszal mentünk ki, már rutinból. Nekem közben volt egy tippem, hol lehetne még esetleg
a korábban nem talált food market, találtunk is valamit, ami akár lehetett volna... de szinte teljesen
kihalt volt a placc. Igaz, az a néhány kofa, aki volt, viszont pont olyasmit árult, amikre mi gondoltunk.
- Lehet, hogy ma nincs piacnap? – vetette fel Nej.
- Itt? – néztem nagyot – Az egész kerületben folyamatosan piac van, minden nap. Ahol ekkora az
igény, miért pont a hivatalos piac ne lenne nyitva minden nap?
De mindegy, most sem lett meg. Felsétáltunk arra a térre, ahol korábban sok buszt láttunk. Ez volt a
főpályaudvar. Nagyon sok kicsi busszal. Mindegyiken grúz betűk. Kizárólagosan.
Ez nem lesz könnyű. Először is, össze kellene rakni, hogyan írják grúzul a Mtskheta nevet. Hoppá,
pont itt van a tablet. Még a felkészülés során találtam egy 30 oldalas pdf zsebkönyvet Tbilisziről,
abban benne volt, hogyan írják. Hurrá. Memorizáltuk. Körbejártuk az 50-60 megállót, egyenként
megnéztük a buszok tábláit. Semmi. Jó, fogjunk nyelvet. Komolyan, nem bonyolítottam túl a szöveget.
Ennyit kérdeztem az emberektől: Mtskheta, busz? A legkomplexebb válasz az volt, hogy nye
ponyimáju. Próbáltunk még valami információs irodát vagy bódét keresni, de semmi. Az egész tér
boldog szervezetlenségben úszott. Ennyi. Leforrázva visszafordultunk. A GPS-ben egy véletlen
belenagyításnál azt láttam egy épületre írva, hogy Central Bazar, gondoltuk, azt még megnézzük. De
ez sem a mi piacunk volt, pedig az árkádok alatt a levágott disznófejek egy pillanatra reménnyel
töltöttek el. Végül vettünk egy helyen grúz teát, egy másikon vagy 50 csurcsillát (nagy a család), és a
nap legnagyobb sikerét, egy faék egyszerűségű dugóhúzót, 1,5 lariért. Innen kimentünk a már ismerős

parkba a stadion mellé. Legalább ücsörögjünk egy jót, a két napi esős, szürke idő után a végre előbújó
napsütésben.
Nem volt üres pad.
Aztán találtunk egyet, ahová még elfértünk.
- Figyelj, üljünk le amellé a csöves mellé! – mutattam rá egy távoli alakra.
Nos, közelről kiderült, hogy egy normálisan öltözött fiatalemberről volt szó, aki éppen a tabletjét
nyomkodta. Leültünk, elővettük a papírba csomagolt csurcsillákat, nekiálltunk falatozni, időnként
meghúztuk a pillepalackos bort, én rá is gyújtottam. A hapi meg egy idő után elment. Gondolom, nem
csipázza a hajléktalanokat.
Mi mindenesetre jól éreztük magunkat, dacára annak, hogy tkp nem történt semmi. Azon kívül, hogy
sütött nap, a park elviselhetően nézett ki, ettünk és ittunk és éppen jól éreztük magunkat.
Aztán elindultunk haza, busszal. Otthon bontottunk is egyből egy üveg bort (végre dugóhúzóval),
vágtam hozzá egy kis sajtot, isteni volt. Lepakoltuk a kajákat és mivel még rengeteg időnk volt,
mentünk egy kört az óvárosban. Pillepalack included.
Sioni katedrális. A koporsó helyén esküvői pár.
Aztán valahogy megint a kedvenc terünkön lyukadtunk ki. Ez egy árnyas, hangulatos kicsi park az
óváros közepén, padokkal... és dominózó nyugdíjasokkal. De ne olyan békés, mosolygós embereket
képzelj el, ezek az emberek itt életre-halálra dominóztak. Ki volt rakva az abakusz az asztalra, azon
vezették az állást. Egy-egy lépés előtt perceket gondolkoztak, majd úgy vágták ki az esedékes
dominót, hogy beleremegett az asztal. Nem is bírtam magammal, beálltam az asztal mellé kibicelni.
Végignéztem két menetet, elismerően bőlogattam, majd megkérdeztem tőlük, fényképezhetek-e.
Innen hazasétáltunk. Útközben még beléptünk a GTC-be. Kenyér, vaj, saláták. Meg bor.
- Hülye vagy? – nézett rám Nej – Egész nap azon küzdünk, hogyan bírjuk meginni azt a rengeteg bort
a hűtőből. Te meg még veszel?
- Kiszámoltam – jegyeztem meg szárazon – Ennyi még kell. El fog fogyni.
Vacsora, a szokásos kivitelben. Öt óra körül fejeztük be. Beültem a bőrfotelbe, hogy akkor most
relaxálok és készülök a pénz átadására. A relaxáció olyan jól sikerült, hogy háromnegyed hatkor
ébredtem fel. Gyorsan bedobtam a zsebembe a pénztárcámat, a GPS-t, meg egy doboz szivart, Nejnek
a lelkére kötöttem, hogy csak akkor húzza el a riglit, ha teljesen biztos benne, hogy én vagyok, majd
lementem. A liftajtó a megszokott traktorhanggal nyitódott, egyáltalán nem volt tekintettel arra,
mennyire vagyok ideges. Lent leültem valami kávára, rágyújtottam és bekapcsoltam a GPS-t. Tudom,
valószínűleg ilyesmire nem kerül sor, de ez az utolsó nap estéje és ha nem tudunk megegyezni és
neadjisten elvinnének valahová, tudjam, hol vagyok. Vártam. Negyed hétkor rájuk csörögtem.
- Helló Ilia. Én itt vagyok. És te hol?
- Tíz perc múlva ott leszek.
Hét óra körül érkeztek meg, az apjával.
- Helló.
- Helló.
- Itt van a pénz. 210 dollár.
Surr-surr. Számolás.
- Oké. Van valami egyéb probléma?
- Ja, a víz. Sok helyen nem lehet elzárni. A fürdőszobában csak a főcsappal tudunk manipulálni.
- Hmm. Apám felmegy és megjavítja.
- Istenments. Együtt tudunk élni vele.
- Hát, rendben. Helló.
- Helló.

És ennyi. Felmentem. Nejen láttam, hogy ugyanazok a gondolatok, melyek a találkozó előtt bennem
felmerültek, őt sem kerülték el. Csak ő már el is könyvelte, hogy ezek tényleg elvittek valahová.
Töltöttem egy pohár bort és először, amióta itt vagyok, gondtalanul terültem el a fotelben. Az utolsó
esténken.
- Menjünk be a városba, csavarogjunk egyet!
- Oké, sötétben még úgy sem láttuk.
Túl bonyolult útvonalat nem választottunk. Ilyenkor úgyis az a lényeg, hogy a napközben már
megszokott környezetre éjjel is rá tudjunk csodálkozni.
Szabadság tér, improvizáció az óvárosban, Sioni katedrális, gyalogos híd, Európa park. Hátha lesz
péntek este műsor a szökőkútnál. Nem volt. De így is leülepedtünk az egyik padnál, mint az iszap, és
néztük körben a tájat. Ugye ez az a pozíció, ahonnan egyszerre látsz mindent, ami fontos.
Beszélgettünk, bort kortyoltunk, szivar, közben a táj szépségének abszorbeálása.
Hazafelé még vettünk reggelre ásványvizet (Nej puhul), aztán otthon újra kipróbáltam a
csodaszerzeményt, az új dugóhúzót.
Beletört a dugóba.
Döbbenten néztem rá. Direkt ezt az üveget hagytam az utolsó éjszakára, ez volt a legfinomabb kvevri.
A szokásos lefelé szűkülő, hosszú nyakkal. Amelybe még akkor is csak hosszas, pokoli
erőfeszítésekkel tudtam betolni a dugót, amikor az szabadon összenyomható volt. Most meg ott van
beletekerve egy vastag és kihúzhatatlan fémspirál. De ez akkor is az utolsó éjszaka és akkor is a
legfinomabb kvevri.
Engedjük ki a magunkban rejtőzködő McGyvert.
Nej az egyetlen értelmes késsel (a másik rögtön a második napon eltört) nekiállt faragni a dugót. Nem
volt könnyű feladat, az üvegnek szűk volt a nyaka, a dugóhúzó maradéka meg nagyon útban volt, de
azért csak sikerült neki vagy másfél centi hosszan lefaragnia a dugót. Csakhogy még maradt vagy
három centi. Na, ekkor jöttem én és a nyers erő.
Nem jutottunk semmire. A kanalak és villák gyanúsan meghajoltak, de a dugó nem mozdult.
- Hoppá – csaptam a fejemre – A kilincs!
- Melyik?
- Amelyik nincs! A teraszajtón!
És tényleg. Az egyik ajtóból simán ki lehetett szedni a kilincset (mit kiszedni... állandóan kiesett) és az
a derékszögű vas pont olyan erős, pont olyan formájú volt, hogy immár tudtam érvényesíteni a fizikai
erőfölényemet. A dugó megindult. És már csak fél centi hiányzott, de a legszűkebb részen beragadt, a
kilincs vasa pedig rövid volt, már nem ért le addig.
- Itt már csak a villa segíthet – töröltem le a homlokomról a verítéket.
- De az eddig sem segített.
- Tudom. De odáig már csak az ér le. Más nem.
Nem részletezem. Húsz perc alatt, egy csomószor erőt gyűjtve, egy csomószor nekiveselkedve,
milliméterről milliméterre, de egyszer csak sikerült betolni a dugót.
Megszenvedtünk érte, de megérte.
Immár frusztrációmentesen, stresszmentesen, kisimult arccal feküdtünk le aludni.
Jól betakarózva, persze, hiszen a teraszajtók... de ezt ugye már tudjuk.

Korai kelés. Ha le akarjuk vezényelni a szokásos, dionüsszoszi, boros reggelinket – már pedig le
akarjuk, mert ma már mindent ki kell enni a hűtőből – akkor tényleg nincs sok alvás, hiszen a kilenc
óra hamar eljön. Az utolsó üveg bort bontottam fel (hosszú, lefelé szűkülő nyak, csak mondom), el is

fogyott, ahogy az kell. Ráadásul ma reggel már nem volt csacsa, mert az utolsó egy decit
elcsomagoltuk a kölyköknek. Hogyan? Kiborítottuk az egydecis Listerine-es üvegből a szájvizet, Nej
alaposan kimosta, és abba töltöttük bele. Kész. Kinek mi köze hozzá, hogy én milyen alkoholos
szájvizet használok? Mi van, ha nekem a törköli aroma jön be? Na, azért.
Mondanom sem kell, időre elkészültünk. Öreg rutinok vagyunk már a pakolásban. Hozzám kerültek a
nehezebb cuccok, Nejhez a könnyebbek. Kicsit túl is lőttünk a célon, a reptéri mérlegelésnél 10,5 kilót
mutatott a zsákom, de szerencsére nem szőröztek. (Épp elég volt, hogy 15 kilométert kellett sétálnom
vele. Hegyen-völgyön.)
Kulcs a lábtörlő alá, aztán gyerünk. Az első célpont a Mtatsminda park. Ez tulajdonképpen a helyi
vidámpark, nem is akármekkorra: az egykori Szovjetunióban ez volt a harmadik legnagyobb,
leglátogatottabb. A park fent van a belváros melletti legnagyobb hegy tetején, busszal lehet
felbumlizni, na meg siklóval. Én az utóbbit terveztem, de nem voltam teljesen biztos magamban. Az
itt tartózkodásunk alatt a hegytetőn látszódó óráskerék egy fokpercet sem mozdult, a sikló pályáján
meg sohasem láttunk mozogni semmit. Minimum gyanús. De valami majd csak lesz. A parkba a
belépés ingyenes, azaz ha nem működik semmi, akkor is lehet sétálni egy kellemeset odafent.
Felcaplattunk a sikló állomásáig. Jó magasan volt. Megkérdeztem, jár-e? Naná, önérzeteskedtek. A
jegy két lari/fő/út, de kell hozzá venni egy kártyát is (amelyre lehet pénzt tölteni és ezzel lehet
felszállni a park attrakcióira), ez plusz két lari, szóval összesen egy tizes. Szinte egyből indult is a
járgány. Elzötyögtünk a Pantheontól nem messze. Ezt eredetileg terveztem, hogy megnézzük, de
élőben látva, mennyire meredek és hosszú ösvény visz fel, inkább kihagytuk. Amennyire tudom, a
legnagyobb grúz írók emlékhelyei vannak fent. Nem ismerek közülük egyet sem.
Na jó, gyerekkorból rémlik Fazil Iszkander neve, de ő abkház. Abkházia státusza meg egy kicsit
necces, ugyanis a grúzok szerint Grúzia része, az abkházok szerint meg nem.
Fent pedig... egy kísértet-vidámpark fogadott. Rajtunk kívül csak a takarítószemélyzet tartózkodott
fent, de ők sem nagyon nyüzsögtek. Viszont az összes csilingelő, zenélő, pénzbedobós elektromos
játék demó üzemmódba volt kapcsolva, azaz hol innen, hol onnan csendült fel valami csilingelős,
vidám zene. Vagy egy elefánttrombitálás. Ember persze nuku. A legdurvább az volt, hogy pont
amikor a ciklonnál jártunk, beindult egy szerelvény. Egy tök üres szerelvény. Majd végigment a
pályán és beállt az állomására. Még egyszer hangsúlyozom, ember nem volt sehol. Így sétáltuk be
végül a parkot, a sok-sok automata között. Volt ugyan kísértetkastély is, de szerintem most idekint
sokkal kísértetiesebb volt a hangulat.
Sikló, vissza a városba. Következő célpont a botanikus kert. A leírások szerint nem egy nagy durranás,
de kellemes helyen van, kábé egy órás csavargás erdei környezetben és a végén van egy izgalmas
vízesés. Ezzel megint úgy voltam, mint az élelmiszerpiaccal: nem találtam sehol információt arról, hol
is van pontosan, így csak besaccoltam a koordinátáit. Ehhez busszal lehetett a legkönyebben
felbumlizni a hegyre.
Érdekes módon pont azzal, amelyiknek a végállomása a vidámpark, szóval lefelé már nem is
kellett volna siklóznunk. De ez csak egy utólagosan okos megállapítás.
A parlament előtt szálltunk fel a buszra. Ennek valószínűleg ólomból volt a teteje, mert a GPS jel nem
jött át rajta. Az egyik megállónál felszállt két ellenőr. Nem tudom, hogyan csinálják, de már szagról ki
lehet őket szűrni, még 2400 kilométerre Magyarországtól is. Az előttem ülő fiatal srác is gyorsan
kapcsolt, egy villanás, bedobta az érmét, kihúzta a jegyet és visszadőlt az ülésre. Majd keresztet vetett

és elmondott egy imát. Utána ugyanezt megismételte minden buszmegállóban. Így is lehet küzdeni a
bűntudat ellen.
A busz viszont erőlködött, zötyögött felfelé az úton. GPS jel nem volt, én pedig kezdtem érezni, hogy
túl nagyvonalú voltam. Eredetileg úgy képzeltem, hogy a botanikus kertnek lesz majd egy nagy
főkapuja, nagy táblával, remélhetőleg latin betűkkel is, a buszmegálló meg ott lesz előtte, mi pedig
kényelmesen leszállunk a megfelelő helyen. Nem úgy nézett ki. Kimentünk a városból, átmentünk egy
hosszú alagúton, utána pedig kopár hegyek mindenhol. Életnek semmi jele. Előrementem a sofőrhöz,
ravaszul rákérdeztem: Botanical Garden? Nyilván nem értette, de határozottan közölte, hogy semmi
hasonló nincs a hátralévő úton, megállt, majd kedvesen letessékelt minket a buszról.
Néptelen grúz út, kopár sziklás terep, a lábunknál a mélyben Tbiliszi. 10,5 kilós zsák, melyet ugyan a
hátamra tudok venni, de nem erre tervezték, pengevékonyak a pántjai. Jó mélyen magunk alatt láttuk
Grúzia Anyácskát (igen, azt a szobrot, melyet eddig mindig jócskán magunk fölött láthattunk),
elindultunk abba az irányba. Talán emlékszel, ott volt korábban egy tábla, mely a botanikus kert felé
mutatott. Úgy okoskodtam, hogy a kertnek köztünk és a szobor között kell lennie valahol, csak
megtaláljuk. Átmentünk gyalog az alagúton, jó füstös volt, utána viszont ráakadtunk a múltkori
túraútra és ettől teljesen megnyugodtam. Csak ezen az úton kell menni, és ha volt egy kis eszük, akkor
odakanyarintották a parkhoz.
Mentünk. Sokat mentünk. Elértünk a szoborhoz. Botanikus kert sehol. Pontosabban, dehogyis sehol:
ha a gerincről lenéztünk a völgybe, láthattuk, hogy odalent a mélyben a park ösvényei kanyarognak.
De hol van a bejárat? Mentünk tovább. Elértünk a Narikala erődig és a libegő végállomásáig.
Ja, eddig nem írtam, az Európa parkból libegő jár fel az erődhöz, kifejezetten a lusta turistákat
célozva meg. 1 lari/út/fő.
Semmi botanikus kert. Illetve... megtaláltuk a tegnapi táblát. Mely még mindig abba az irányba
mutatott, ahonnan jöttünk. Ciki.
Nos, a megoldás egy lépcső volt. Nem, nem abban az irányban, ahová a tábla mutatott, de a táblától
kábé húsz méterre volt egy kitörés a derékig érő kőfalban, először azt hittük, hogy csak kilátási pont,
de innen indult lefelé egy alulétrás ösvény, persze mindenféle tábla nélkül, jó meredeken, aztán jó sok
ereszkedés után találtunk egy fabódét, ráírva, hogy Botanical Garden, booking. Huh. Csak meglett. A
jegy valami 2 lari körül volt, megvettük és elindultunk a keskeny ösvényen.
Éppen kezdtem magyarázni Nejnek, hogy ne nagyon számítson túl sok botanikus információra, ez
inkább csak park, egy óra séta, a végén egy vízeséssel... amikor hirtelen a vízesésnél voltunk.
Miaf? Igaz, a tetején voltunk, a hídnál és látszottak a mélyben az ösvények, de akkor is.
Leereszkedtünk, láttunk néhány virágot, botanika tényleg nem volt, megnéztük alulról is a vízesést,
aztán... hogyan tovább?
Kellemes, csendes sétáról szó sem lehetett, a kert tele volt zajongó iskolás csoportokkal. Felnéztünk a
sziklára, hát, visszamászni sem volt sok kedvünk. Ekkor jött az ötlet: meg lehet-e kerülni az erődöt?
Akkor ugyanis csak egy laza séta lenne a város.
Most jött jól, hogy kerékpáros térképet töltöttem le a GPS-re, jó nagy nagyításra mutatta, hogy az az
út, amelyiken éppen a parkban járunk, kivezet a folyó partján lévő házakig, oda, ahová az egyik
fürdőt saccoltuk. El is indultunk... és meg is találtuk a főbejáratot. Hoppá. Innen minden rendeződött.
Igaz, hogy sehol nem volt leírva a bejárat pontos helye, de azért 180 fokot és vagy öt kilométert
tévedni, az nem kis teljesítmény.

A bejárat mellett még megcsodáltuk a mecsetet. (Az óvárosban gyakorlatilag egymás mellett van
néhány ortodox templom, egy zsinagóga és egy mecset.) Nem messze megtaláltuk a fürdőt is. Szóval
jól álltunk. Csak az a zsák ne lett volna olyan rohadt nehéz és a nap ne sütött volna olyan veszettül.
Meg is egyeztünk, hogy már nincs értelme spórolni a larikkal, a folyó partján emlékeztem egy
kerthelyiséges sörözőre, ott lezavarjuk a múltkori pisi/sör programot. Időnk még úgyis rengeteg volt a
busz indulásáig, a mai programot pedig már teljesítettük. A sörözőt megtaláltuk, de ordított róla a
turistalenyúlás. Inkább elsétáltunk abba a kis utcába, mely tele volt étteremmel, kávézóval meg
sörözővel, majd leültünk oda, ahol pár nappal ezelőtt már kávéztunk. Egy sör (négydecis
Krombacher), egy kóla, egy szivar. Jól esett zsák nélkül ücsörögni. A fizetés már nem esett ennyire jól:
12 lari. Lefordítom: egy négydecis korsó sör, egy kóla, 1680 forint. Ez még a pesti belvárosban is
lehúzás.
Még pótoltuk az elmaradásunkat és benéztünk a Metekhi templomba. Naná, esküvő.
Egy utolsó séta az óvárosban, aztán Szabadság tér, árnyas pad a szökőkút mellett. Innen fog indulni a
buszunk. Három óra múlva. Elmentem, az aluljáróban vettem egy kétliteres üdítőt, két kacsapurit (kis
pizza méretű, sajttal töltött lepény) meg két túrós batyut. Megebédeltünk. Fura volt, hogy a
pillepalackban most nem bor volt, de a hajléktalan érzést most is hoztuk. Bőven belefért a szivar is.
Egy idő után elkezdett motoszkálni a fejemben egy kellemetlen gondolat. Igazi buszjegyünk ugye nem
volt, a téren már nem volt Georgian Bus pult sem. Nekem viszont rémlett, hogy a reptéren a fazon azt
mondta, hogy a ticketet visszafelé is be kell mutatnom valahol, ahol majd adnak jegyet. De hol? Abba
bele sem mertem gondolni, mi lesz, ha a sofőr nem fogadja el a – valljuk be – könnyen hamisítható
kinyomtatott papírt. Összesen volt tíz larink, dollárunk semmi, kártyánk ugyan volt, de mi van, ha
már nem lesz időnk automatát keresni, pénzt kivenni? A gondolat addig izgett-mozgott a fejemben,
míg elsétáltam a közelben lévő turistainformációs pavilonig és megkérdeztem, hogy ilyenkor mi van.
Meglepő módon tudtak segíteni. Megnyugtattak, hogy a busz tényleg innen fog indulni, a tér
túloldalán pedig van egy Warsawa nevű borbár, ott lehet jegyet venni, ott biztosan tudnak segíteni. A
szervezettségre jellemző, hogy a báron kívülről sehol nem volt feltűntetve, hogy ez egyben a Georgian
Bus pultja is, azaz aki nem volt előtte a turistainfóban, az szopott. Vagy megvette 22 lariért a jegyet a
sofőrtől. 20 helyett. Na mindegy, bementem a bárba, beszédbe elegyedtem a fiatal csajszival. Kábé öt
percig beszéltünk el egymás mellett. Elöször nem értette, hogy nekem online booking ticketem van
(szerintem még csak nem is hallott róla, hogy ilyen létezik) később pedig nem akart adni jegyet, csak
ha kifizetem. Végül addig erősködtem, amíg felhívta a központot, megbeszélték a problémát, majd azt
mondta, hogy nem kell jegy, a sofőr már ki van képezve, hogy elfogadja az én ticketemet is. Hiszem,
ha látom – morogtam, de többet nem tudtam tenni.
Ja, még az árakhoz. Miközben beszélgettünk, azért meglestem az ártáblát. Egy deci bor, minden
fajtából 7 lari volt. Azaz egy ezres. Mondom, egy deci. És még csak nem is különleges borok voltak,
láttam az üvegeket, ilyesmiket vettünk mi is a boltban, 10 lari körül. Egy üveggel. Szóval lesajnálhatsz,
kinevethetsz minket a pillepalackos technika miatt, de ebben a városban ez volt az egyedüli racionális
megoldás.
Visszasétáltam a padhoz. Üldögéltünk. Délután ötkor lesétáltunk a parkolóhoz. Állt is ott egy kisbusz,
többen már köré is csoportosultak, de végül fél hat körül befutott az igazi. Bepakoltunk, beültünk. A
sofőr csak közvetlenül indulás előtt ellenőrizte a jegyeket, akinek nem volt, az pengetett. Én higgadtan
odaadtam neki a kinyomtatott foglalást, meg biztonság kedvéért a kinyomtatott számlát is, ránézett,
eltette. Ment tovább.
- Ennyi – fordultam Nejhez – Most már az isten sem ment meg minket attól, hogy hazarepüljünk.

Hozzáteszem, ilyen sokszor még sohasem kellett fegyverként forgatnom kinyomtatott papírokat. Az
európai utakon elszoktam tőle, sokszor már ki sem nyomtattam. Szerencsére itt valahogy megéreztem,
hogy kelleni fognak.
Érdekességként megjegyzem, hogy az út Mtskheta mellett vezetett el, azaz ha máshogy nem is, de a
buszból láttuk a települést, láttuk a katedrálist is, na meg láttuk a hegy tetején lévő templomot. Aztán
hamar besötétedett és már csak a sofőr életveszélyes előzései jelentették az egyetlen látnivalót. Ja,
ugyanaz a sofőr volt, ugyanúgy egy jó nőt ültetett maga mellé, ugyanúgy bagózott és hasonló zenét
szolgáltatott. Most éppen orosz tánczene volt soron, egészen biztos vagyok benne, hogy volt Alla
Pugacsova is.
Félúton pihenő egy országúti kiscsárdánál a hegyekben. Én már összeszorított lábakkal vártam. A
busz még mozgott, amikor már feltéptem az ajtót. A klotyi előtt üldögélt egy öregasszony, szemmel
láthatóan pénzt kellett neki adni, de fogalmam sem volt, hogy mennyit. Belemarkoltam a zsebembe,
adtam neki egy csomó aprót, valószínűleg elég lett, mert nem kiabált. Odabent... hát igen. A keleti
környékre jellemző cső a földbe, csak éppen a ráállós porcelán fele hiányzott, ott tátongott alatta a
sötét, büdös gödör. Engem még nem is zavart a dolog, a fiúk praktikusabban vannak összerakva, de
belegondoltam, utánam Nejnek mit kell majd itt ügyeskednie...
Hát, többet. A nénikén ő is zsebbemarkolós technikával hámozta át magát, bement... majd elment az
áram. De mindenhol. A kocsma részen nem is volt gond, gyorsan gyertyákat gyújtottak, de hogy Nej
hogyan érezhette magát azon a klotyin, az üreg mellett... bele sem merek gondolni.
Mivel időnk volt, aprónk is maradt, vettem egy sörnek kinéző dobozos valamit (grúz betűk), örömmel
konstatáltam, hogy tényleg az is volt benne, megittam. Ennek köszönhetően hoztam haza egy újabb
élményt: mind a repülőtéren, mind a repülőgépen, mind itthon két napig futva jártam vécére. Sokszor.
Repülőtér. Az itiner azt írta róla, hogy very basic. Valójában nagyon örülnék neki, ha az európai
repterek csak fele ennyire kényelmesek lennének. Nem viccelek: rengeteg fekvőmatrac (ilyen műbőr
bevonatú tornamatrac-szerűség) volt beépítve ülőhelyek helyett. Az emberek kényelmesen
elheveredtek, bóbiskoltak, olvasgattak. Fekve. Habár már elég sok utas gyűlt össze, de Nejjel simán
találtunk még két üres matracot. Hawai.
Egy ideig olvasgattam, majd megint elkezdtem aggódni. Miért áll olyan sok ember a checkin pult
előtt? Mi lennénk az egyedüliek, akik mindezt elintézték online? Nem valószínű. Elsétáltam és láttam,
hogy a sorban állók között sok embernél van házilag nyomtatott boarding pass. Hát, jó. Szóltam
Nejnek, beálltunk. Csomagmérlegelés, útlevélellenőrzés, ravasz keresztkérdések után (folyadék van?)
megkaptuk az igazi boarding pass-t és a matricát a csomagra. Közben kinyitott a security, átmentünk.
Bent már nem voltak ágyak, volt viszont duty free shop. Méghozzá ilyen kései órában is nyitva,
aminek nagyon örültem, mert akkor tudunk hozni haza a kölyköknek is csacsát meg fehér bort.
Árcédula? Nem vészes, 10-20%-kal drágább csak, mint a bolt. Már mentem volna fizetni, amikor
gyanút fogtam. Újabb ellenőrzés. Hoppá, ez nem lari, ez euró. A francba. Így viszont már nem
működik: a boltban 1400 forintos bor itt 4300. Annyiért már otthon is kapok jó bort. Kapják be.
A többi már gyorsan ment, beállt a repülőgép, felszálltunk, leszállt a repülőgép, kiszálltunk, a 900-as
éjszakai buszt nekünk találták ki, hajnalban már mindenki aludt. Reggel mentem volna a teraszra,
akkor láttam, hogy amíg nem voltunk itthon, jó buli lehetett, mert valaki letörte a kilincset. Remek.
Kivittem Grúziába a vizes problémáimat, hazahoztam cserébe a kilincses problémákat.
Még a repülőtéren kérdezte Nej, hogy milyennek éreztem az utat. Nehéz kérdés. Végülis ez egy
házassági évfordulós ajándék volt, nem szidhattam, de hazudni sem akartam. A város maga érdekes
volt és akadtak benne szép és hangulatos helyek. A négy nap egyértelműen sok rá, két nap alatt bőven
bejárható a belváros, a külváros meg nem játszik. Annak a csajnak volt igaza, aki Tbilisziben csak
kiszállt a buszból és már húzott is fel hátizsákkal a hegyekbe, meg sorolta, hogy mely vidéki

településeket tervezi felkeresni. Ott még valószínűleg megvan az, aminek Tbiliszi belvárosában
nyomát sem találtuk: elfogadható árak, kedves emberek. Ehelyett legtöbbször mogorva kiszolgálást
kaptunk, horribilis árakkal, átvágási kísérletekkel. Szégyenszemre a drága nyugati városokban
használatos csóró életviteli technikákat kellett alkalmaznunk, úgy, hogy étterembe már be sem
mertünk menni.
Ami feltétlenül jó, az a belvárosi csavargás és persze a borkultúra meg a hozzá kapcsolódó dolgok –
habár itt is meg kell válogatni, hol próbálkozik az ember. Legolcsóbban a bevásárlóközpontokban
lehet borhoz jutni, de ez némileg zsákbamacska, jók még az óváros belsejében (nem a szélén!) lévő
borboltok, ahol ugyan pár larival drágább, de az eladók tudnak angolul és meg lehet beszélni velük az
igényeket. De étteremben, bárban már nem érdemes próbálkozni. Online sem: a felkészülés során
találtam online grúz borboltot, a számok nagyjából jók is voltak, de később vettem észre, hogy ott meg
fontban számoltak.
Mondjuk, annyira nem panaszkodok, bevezető áron 32e forint volt kettőnknek a repülőjegy, plusz 10e
a busz, szóval 42e forintból kijött a közlekedés, a szállás ugyan annyira nem volt olcsó (mindennel
együtt $80/nap), de lecsekkoltam a booking.com-ot és ez az ár az apartmanoknál a középmezőnyben
volt. Összességében 100e forintból kijött az utazás és a szállás, kajálni boltból kajáltunk, az
ugyanannyi lett volna itthon is. Szóval nem rossz, de azt is látni kell, hogy ennyi pénzből NyugatEurópában is ki lehetett volna hozni sok helyen egy négynapos kétfős kirándulást.
Hogy visszamennék-e? A kisvárosokat, a vidéket, a nemzeti parkokat szívesen becsavarognám. Lehet,
hogy Kutaisi is megérne egy látogatást. De ha Tbiliszibe kellene mennem, akkor televásárolnám
boltból a hűtőt borokkal és sajtokkal, utána ki sem dugnám az orromat az utcára. A látnivalókat már
láttam, a többi meg nem kellemes. (Illetve ami még megfontolandó, tovább utazni Jerevánba.)
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Tbiliszi2014

Megint Róma. Csak most már a teljes családdal.
A korábbi leírásokba belezsúfoltam mindent, amit Róma történelméről tudni kell, így most ezzel már
nem kell foglalkoznom.
Maradnak az élmények, benyomások.
A tervezés most is komoly erőpróba volt. Mi mikor van nyitva, mikor, hogyan használjuk a
tömegközlekedést és persze az örök dilemma: vegyünk-e Roma Pass-t, vagy sem? A helyzet az, hogy
megint nem érte meg venni. Nézzük a matekot:
Róma Pass:
- 36€, 3 napos bérlet, térkép, az első két múzeum ingyenes, a többinél kisebb-nagyobb kedvezmények,
nem kell sorbaállni. (De a vatikáni múzeumokra nem érvényes.)
- 28€, 2 napos bérlet, egyébként minden ugyanaz. Az egy napos bérlet, mint különbözet, 6€. (De ekkor
csak két napunk van a múzeumokra.)
- A legtöbben a két legdrágább múzeumot szokták megnézni a Roma Pass-sszal, azaz a
Forum/Colosseum kombót és az Angyalvárat.
Egyedi kombináció:
- 3 napos bérlet 16,5€
- Fórum belépő: 12€ a felnőtteknek, 24 év alatt 7€.
- Angyalvár belépő: 10,5€ a felnőtteknek, 24 év alatt 7€.
- Ingyen térképet lehet szerezni a turistainformációnál.
- A Palatinus portán elhanyagolható a sor és ott is meg lehet venni a kombinált jegyet.
Azaz négyfős család, a két gyerek 24 év alatti, ekkor
- Roma Pass: 144€.
- Egyedi megoldás: 139€.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van akkor, ha nem az Angyalvárba akarunk másodiknak
bemenni. (A többi belépő olcsóbb, azaz romlik a Roma Pass hatékonysága.) Illetve arról sem, hogy
nem is kellett bérlet, hiszen minden napot meg tudtunk oldani két-három metrójeggyel, az pedig csak
3-4,5€ fejenként. Mi konkrétan Ostia Antika-t terveztük be az Angyalvár helyett, ezzel a
közlekedés/belépő költségünk csak 112€ lett volna, Roma Pass-sszal meg 164. Lett volna, mert
mondanom sem kell, megint nem úgy történtek az események, ahogyan elterveztem.
Szerencsére Olaszország térképem már volt, fel is töltöttem a Garminra, a googlemaps-ról leszedtem
az összes fontos koordinátát, bepötyögtem. A biztonság kedvéért offline Lazio térkép ment a Lumiára
is. Nyugodtan dőltem hátra: a navigációval minden rendben.
Szállás. A szokásos Only-Apartments. Nos, megint belenyúltunk. Illetve, annyira mégsem, csak a
szám íze lett egy kicsit keserű. Ez egy kellemesen tágas apartman volt a külvárosban, zárt udvarú
lakópark, rendezett, pálmafás, murvafürtös belső kertekkel, 20 méterre a metróállomástól, 50 méterre
a bolttól, ráadásul meglepően olcsón is. Aztán ez az olcsóság szép lassan elfogyott, bejött néhány
váratlan tétel az elszámolásban. (A weblapon semmi nem utalt extra költségre, az előleg kifizetése
után küldött visszaigazolásban már szerepelt 5€/fő ágyneműköltség, 5€/nap rezsi, 3,5€/fő/éj(!) City tax,
aztán amikor fizettünk, akkor mutattak be egy ártáblát, ahol külön szerepelt a hétvégi

checkin/checkout 19 eurós tétellel.) Így azért már nem volt annyira olcsó, igaz, kiemelkedően drága
sem. Csak éppen a módszer volt az, amit nehezen vett be a gyomrom.

Most kivételesen nem jött közbe semmilyen váratlan munka sem. Most egy hasmenős nyavalya kapott
el két nappal az indulás előtt és bár csitult valamit, de azért még akadtak kint váratlan rohanások.
Cserébe viszont olyan helyeken üldögélhettem, amelyekre egyáltalán nem számítottam. (Pl. a Szent
Péter bazilika alagsora.)
Ébresztő irgalmatlan korán. A gép 6.30-kor indult, ekkor célszerű két órával korábban kimenni, mert
ebben az időtartományban sok gép indul, a szeku meg nem bírja az iramot, szóval 3.30-as ébresztő,
pakolás, taxi. (Ez a kirándulás egyébként sem az alvásról szólt.)
Induláskor 50 perces késés. Elbóbiskoltam, aztán megébredtem és hirtelen nem tudtam, hol vagyok:
Budapest, extra késéssel, vagy Róma extra korán? Aztán a pilóta belehúzott, nyomta a pedált, de 20
perc késés így is maradt. Fanfár nuku. A buszjegyet megint megvettem előre online (6€ helyett csak 4),
ez általában jó ötlet, feltéve, hogy az aktuális Terravision busz nem robban le kifelé jövet. De ez
lerobbant, várhattunk rá pluszban 35 percet, miközben a konkurrens SIT buszból elment kettő. A
szállást csak kettőkor vehettük át, szóval annyira nem idegeskedtünk, de azért jobban szerettünk
volna a városban csavarogni, mint a rák farkán kint ácsorogni. Aztán végül busz meg, mi fel, városba
be. A Termininél vettünk egy marék metrójegyet. A bankkártyát az automata nem fogadta el, pedig
megvolt a helye, a 20 euróst szintén nem, pedig fel volt tüntetve, végül hívtunk egy BKV ATAC
alkalmazottat, aki nemzetközi gesztusokkal jelezte, hogy a bankkártya felejtős, a huszas szintén. Így
viszont még az aznapi jegyadagot sem tudtuk megvenni, de miért pont Rómában akarnánk
kiszámíthatóan, stresszmentesen közlekedni?
Elsétáltunk a St Maria Maggiore bazilikához. Ez egyike a négy basilica maior-nak, azaz a római
katolikus egyház négy legmagasabb rangú bazilikájának. Túl sokat nem láthattunk belőle, mert pont
mise volt. Éppen az oltárt nézegettem, amikor Barna odasúgta:
- Nézdd már, egy szelfigép!
- Hol, a papnál? – ragadtam le magamnál.
Innen kijöttünk, lesétáltunk a Lateráni Szent János bazilikához. Ez nem csak hogy a négy nagy egyike,
hanem ez a legmagasabb rangú római katolikus bazilika.
Azon az ajtón, amelyiken két évvel ezelőtt bementünk, most nem tudtunk, mert zárva volt.
Tanácstalanul nézegettük a vaskaput.
- Lehet, hogy mise van? – kérdezte Barna.
- Huh – vettem egy nagy levegőt – Úgy látszik, még mindig nem vagytok tisztában azzal, hogy hol
vagyunk. Már a Szent Péter bazilikában is csak a pápa misézhet, pedig az csak a második a sorban.
Megkerültük a templomot és a másik oldalon találtunk egy másik bejáratot. A főbejáratot. (Két évvel
ezelőtt zárva volt.) Bementünk.
Mise volt.
Néztem meredten a papot, messze volt, de az már innen is látszott, hogy nem a pápa. Hallhatóan
szivárgott elfelé az atyai tekintélyem.
Na mindegy, itt is mise, ezt a templomot sem tudtuk bejárni.
Metró, külváros, szállás. A csajszi még takarított, lepakoltunk, fizettünk (ekkor ugrottak ki a plusz
költségek), lementünk a boltba bevásárolni. Volt nagy nyálcsorgás. Kedvencem, az oliva verde. Nej
kedvence, a parmezán sajt, nagyjából féláron. 2014-es újborok, frizzanték filléres áron, meg persze

chiantik. Felcuccoltunk, de a csajszi még mindig takarított. Én még elszaladtam pékséget keríteni, az is
lett. (A tipikus római külvárosi kombó: pékség, de egyben péksüteményes kávézó is.) Ekkor már
tényleg magunkra maradtunk, csak úgy hemzsegtek a kalóriák a konyhában.
Két óra délutáni alvás, majd irány az éjszakai Róma.
Pontosabban előtte a döbbenet: frankón otthonhagytam a Garmint. A nyolc Enelope elemet
becsületesen feltöltöttem, elemtöltőt elpakoltam, térkép, tájékozódási pontok rendben... és pont a
lényeg maradt otthon. Annyira zavarba jöttem, hogy az esti sétára a papíralapú térképet is
elfelejtettem berakni. Frankó, megyünk emlékezetből, a Lumia meg majd besegít.
Mit mondjak? Eredetileg rövid, ismerkedő jellegű sétát terveztem, erre rögtön levadásztuk a
turistamágnesek jelentős részét: Trevi kút (szárazon, csúnyán beállványozva), Pantheon, Navona-tér,
Angyalvár, Szent Péter bazilika, Argentina-tér, Venezia tér, Vittorio monument, Traianus oszlopa,
Colosseum, Traianus fórum (piac?), Spanyol lépcső. Meg szándékolt tévelygések a szűk utcákban, hol
tömegben, hol magányosan. Még becéloztam a Piazza del Popolót, de a család a Spanyol lépcsőnél
besztrájkolt.
Itt is láttunk borkereskedés előtt az utcán borozgató tömeget. Üvegpohárral. Jobb híján kocsik tetejére
letéve.
A Spanyol lépcsőnél vicces metró: a Lumia szerint a metróállomás a lépcső tetején van, fel is
másztunk, ott is volt... egy lift. Mely levitt a lépcső aljához. Most már ezt is tudjuk.
A hajnali metrón furcsa pár. Beszálltak, az eszelős kinézetű hapsi leültette a majdhogynem
gyereklányt a székre, majd eléállt. Utaztak. A csajszi szemmel láthatóan nem élvezte a dolgot, a hapi
pedig előrehajolva, meredten figyelte, mint kigyóbűvölő a kobrát. Aztán a csajszi felállt, de akármerre
akart elmenni, a hapsi mindenhol eléállt, nem hagyta. Végül leszálltak, a csajszi egyből falnak fordult
és bőgni kezdett. A hapi szorosan mögéállt, nehogy el tudjon menekülni. Kíváncsi lettem volna a
háttérben húzódó sztorira.
A Lumia meg nem bírta a nagy lelki megterhelést. Induláskor elindítottam rajta az Endomondo-t, de
az mindannyiszor lefagyott, akárhányszor ráindítottam a Nokia Here-t is. Telefon restart, ekkor már
ment. Gondoltam én. Aztán este 11-kor megint elszállt, így az utolsó másfél óra már nem került
rögzítésre.
Hazaérkezéskor nagyon jól esett a chianti, meg a rágcsa. Megegyeztünk, hogy nem rohanunk sehová,
nem kelünk korán. Fél háromig még firkáltam a teraszon (simán ki lehetett ülni, nem volt hideg),
aztán szunya. Ez is jó hosszú nap lett.

Kilenckor keltünk Nejjel. Gondoltuk, elmegyünk boltba, pékségbe, hogy a tíz órára megbeszélt
ébresztőkor már meg legyen terítve az étkezőasztal. Aha. Bolt bezárva. A kávézós pékség szintén.
Elindultunk az egyik irányba, de egy metróállomással arrébb már kecskék legeltek a szántóföld
szélén. Kávézót találtunk ugyan, de pékség már nem volt benne. Vettünk négy kroaszont, meg
próbáltam kávét:
- Espresso e latte.
Erre kaptunk egy eszpresszó kávét és egy pohár tejet.
- Scusi, coffee latte.
A csajszi bólintott, majd a színültig teli tejes pohárra ráborított egy eszpresszót. A kávé fele rögtön
lefolyt a kistányérra, a másik fele meg ott egyensúlyozott púposan a tejhab tetején. Ennyi. Az, hogy
leöntsön egy kicsit a tejből, meg sem fordult a fejében.

- Nem ez lesz a kedvenc helyünk – súgtam oda Nejnek, aki döbbenten meredt a poharára.
Aztán a lakás felé sétálva leesett, hogy Halottak Napja van. Mindenesetre szarban voltunk. Igaz,
tegnap kicsivel többet vásároltunk a boltban, mint amennyit elfogyasztottunk, de nem eleget ahhoz,
hogy az egész vasárnapot is kihúzzuk. Különösen a frizzante hiányzott, arra már mindenki rágerjedt a
reggeli mellé. (Meg az olajbogyó, meg a parmezán sajt, meg a friss, ropogós kenyér.)
Végül reggelire komótosan felfaltunk mindent, egyedül vaj és vacak szeletelt kenyér maradt, meg esti
nassolásra szánt betonszáraz grissini. (Abból még most is van, pedig már napok óta itthon vagyunk.)
A készülődést nem kapkodtuk el, kíméletlenül végigmondtam a császárokat, végül délután egykor
indultunk el. (Meg is lett a böjtje.)
Úgy terveztük, hogy elsőnek Colosseum/Palatinus/Forum, aztán Caracalla termái, egy kis Trastevere,
majd a tegnapi séta megismétlése világosban. Volt egy tuti tippem, miszerint a Colosseumtól nem
messze van turistainformációs iroda, ott sorbanállás nélkül lehet jegyet kapni, ami a kilométeres
sornál nem mindegy. Nos, ez az infó hamis volt, csak Roma Pass-t árultak. B terv. A Palatinus
bejáratot is kevesen ismerik, pedig a jegy kombinált jegy, azaz jó a Colosseumra is. Így is történt.
Illetve majdnem. Kezdtük mondani, hogy akkor két felnőtt jegy... erre kaptunk két jegyet. Mondtam
volna, hogy ...és két gyerek, de erre intett a pacák, hogy ma nincs gyerekjegy. Pardon? Aztán kiderült,
hogy hónap első vasárnapja, ilyenkor ingyenes a belépés. Mindenkinek. Wow. 38€ maradt a
zsebünkben.
Kényelmesen, ráérősen bejártuk először a Palatinust, utána a Fórumot. Közben magyaráztam, melyik
rom melyik történethez tartozik, azaz élőben illusztráltam a reggeli előadást. Mindez gyönyörű, napos
időben. Azért más volt, mint két évvel ezelőtt a szakadó esőben. Aztán a felső kapun kijöttünk,
megnéztük a Capitoleumot, majd a római imperializmus sugárútján visszasétáltunk a Colosseumhoz.
Már messziről kezdtem rosszat sejteni: korábban, amikor a Palatinusról átnéztünk, fürtökben lógtak
az emberek a kerengőkön, most meg nem láttam senkit. De még csak negyed öt volt, tegnap meg még
este is nyitva volt a komplexum, nem lesz itt baj. De lett. A vasajtó zárva volt. Nyitvatartás, jó olasz
szokás szerint, nem volt kirakva sehol, illetve jó mélyen bent egy táblán igen, de oda meg már sasszem
kellett. Megoldottuk. Tegnap még 18.30-ig volt nyitva, mától viszont már csak 16.30-ig. Karóra. 16:15.
Akkor mi van? Újabb sasszem. Nos, az van, hogy 15.30-kor bezárták a kapukat, a 16:30 az már az
épületelhagyás végső időpontja.
Á, nem káromkodtunk. Végül lányom találta meg a vigasztaló szavakat: Mennyire dühöngenénk, ha
még ki is fizettük volna azt a rakat pénzt? Persze ez olcsó vigasz volt, a kölykök azért beleélték
magukat az élménybe.
Nyilván a termákat már meg sem próbáltuk. Lesétáltunk a Circus Maximushoz, onnan át a Tiberis
túloldalára, mentünk egy kört, csak azért, hogy megérezzük a Trastevere hangulatát, benéztünk a
Tiberis szigetre (elvégre itt kezdődött minden).
Aztán jött volna a város bejárása világosban, csak éppen eddigre a világosság is bezárt. Sötétben meg
már bejártuk tegnap. Így végül abszolváltuk a tegnap kihagyott zsidónegyedet, a Fiori piacot (még
majdnem nyitva volt, de már pakoltak, takarítottak), majd a Piazza del Popolo-t.
Itt megnéztük ismét a Navona téren tegnap este látott tűztáncosokat, bekukkantottunk a St Maria del
Popolo templomba, de persze megint mise volt, ráadásul pont akkor léptünk be, amikor a "mindenki
fogja meg egy idegen ember kezét" jelenet ment, a két gyerek pánikszerűen pattant is vissza a térre.
Aztán metróval hazazötyögtünk.
Ja, meg próbáltunk bort venni, mert az esti beszélgetésekhez jó is az.
Vasárnap este. Halottak Napján. Róma belvárosában. Elég esélytelen volt, de aztán találtunk egy
nyitva tartó borboltot, természetesen iszonyú árakkal. 12€ alatt nem volt semmi a polcokon, de 20 alatt

is alig. Végül a pénztárgép mellé voltak kiszórva egy kosárba leértékelt borok, ott vettem 5 euróért
valami szardíniai fehéret, végülis megtette.
Ellenben amit nem kellett keresgélni, több mázsát is be tudtunk volna szerezni belőle, az a szelfigép.
Eleinte még röhögtünk rajtuk egy csomót, de aztán megcondolodtunk. Ezt ugyanis vették a népek.
Ellentétben a neonszínű csúzlis pörgőforgóval, a neonszínű takonnyal (melyet továbbfejlesztettek és
most már macskasíráshoz hasonló hangot adott, ha odab@szták a fatányérhoz), ellentétben a
rózsaárus gengszterek rózsáival, a szelfigépet kifejezetten vették az emberek. Mit vették? Használták
is. Lépten-nyomon. Ha minden szelfi után kaptam volna egy eurót, hétfőre meg tudtam volna venni
Rómát.
Na, mindegy. Korai hazaérkezés, vajaskenyér a borral, ismét elfogyott vagy két szál a kábé száz darab
grissiniből, aztán korai alvás. Holnap már jó lenne korábban kelni.

Nagyon hiányzott már a bolt. Reggel hétkor kisétáltam a konyhából nyíló teraszra, onnan pont
ráláttunk a bolt ajtajára. És igen, el volt húzva a vasrács. Összekaptuk magunkat Nejjel, leszaladtunk.
Bementünk a boltba, ahol egy rakodószerű ember közölte, hogy csak nyolckor nyitnak. Oké. Vissza a
lakásba. Bevettem magam a fürdőszobába. Nyolc után nem sokkal megint lementünk. Ugyanaz a
pacák fogadott és közölte, hogy a bolt fél kilenckor nyit. Kiírva természetesen semmilyen nyitvatartási
idő nem volt, elvégre Olaszországban vagyunk. Nekem ekkor ment fel az agyvizem, remélem, az
átkokból semmi nem valósult meg, mert a fele is elég lett volna egy kisebb város elpusztításához.
Most lefelé indultunk el és igen, egy sarokra találtunk is egy nagyobb és jobban felszerelt boltot, mely
ráadásul már nyitva is volt. Megvettünk mindent, sőt, volt zöld torpedó koktélparadicsom is, mely
annyira levett a lábamról, hogy még az oliva verdét is hanyagoltam. A borok egy kicsit drágábbak
voltak, de még belefért. És volt friss kenyér is, azaz nem kellett elmenni a világvégére a pékségbe.
Határozottan kiegyenesedett a nap, bár igazán csak a reggeli utáni szivarnál csitultak el bennem a
hullámok.
Eredeti terv szerint ma bérletes nap jött, azaz megnézzük a négy nagy bazilika közül az utolsó kettőt,
aztán leugrunk Ostiába, megnézni a romvárost, meg a tengerpartot. Ezt közösen átvariáltuk: eddig
ugye nem sikerült megnézni magát a várost nappal, az meg vonzóbb, mint a régi romok, még akkor
is, ha a fényképek alapján egy kicsit olyan Pompei jellegű az élmény. Még feldobtam az ifjúságnak,
hogy menjenek be ma a Colosseumba, Nejjel kint megvárjuk őket. (Mi már láttuk, nem egy nagy
élmény, legalábbis nem ér meg újabb 24 eurót.) Nem éltek vele.
Már itthon találtam egy érdekes információt: állítólag akinek aznap van a születésnapja, ő és a
társa ingyen is bemehetnek. Mit ád az ég, lányomnak pont aznap volt a születésnapja, szóval
még csak pénzbe sem került volna. Ezt csak azért írom, hogy illusztráljam, még a leggondosabb
tervezés során is sorra jönnek a meglepetések. Két évvel ezelőtt ugye az Annual Culture Week
kavarta össze a jól megtervezett menetrendet.
A Szent Pál bazilikában kezdtük. Ez eléggé kint van a pében. Mivel Ostia nélkül már nem vettünk
bérletet, célszerű volt ezzel kezdeni, így a reggeli – 100 percig érvényes – metrójeggyel egyből ki is
mentünk a város másik szélére.
Elképesztő, mekkora tömegek vannak a metrón. Rómában csak két vonal van, mivel az egész
város régészeti terület, nem lehet fúrni a föld alatt. Így ezen a két vonalon mozog a város, plusz a
kétszerannyi turista.

Itt azért nosztalgiáztunk Nejjel, két évvel ezelőtt ennek az állomásnak a környékén laktunk.
A bazilika nem változott semmit, most is nagyon impozáns volt. Szerencsére immár elkerültük a
misét, kényelmesen be tudtuk járni a templomot.
Utána egy újabb nagy kaland a metrón, a Vatikánnál szálltunk ki. Abban a pillanatban kiéhezett
szúnyogokként repültek ránk a mindenfélét eladók, a gyanúsabbnál gyanúsabb idegenvezetők, az
ügynökök, na meg a szelfigépeket áruló páriák.
- Nézdd már apa, azokat a szerencsétleneket! – mutatott néhány emberre Barna.
- Igen, mi van velük?
- Hát, tablettel fényképeznek. Azok hogyan fognak szelfizni ezekkel a mobiltelefonokra méretezett
gépekkel?
- Nos, ez egy piaci rés. Gyártasd le, aztán hozzál be Afrikából egy hajórakomány rabszolgát és már el
is tudod árasztani Rómát. Aki nem tud eladni napi tízet, azokat meg eladod a vágóhídon. Ezt muszáj,
mert egyébként nem lesznek elég agresszívak.
Lassan átverekedtük magunkat a hiénákon. A Szent Péter téren kibukkantunk az oszlopok alól... és
lehidaltunk. Onnan, ahol tavaly beálltunk a sor végére, most nem láttuk a végét. A biztonsági ember
bátorítgatott, menjünk csak nyugodtan, meglesz az, de számítsunk rá, hogy legalább egy órát kell
sorban állnunk. Derék.
Ráérünk, így gondolkodjunk el, miért is vannak ilyen messzire ezek a főbazilikák? A Szent János
bazilika a legrégebbi, az történelmileg került oda az egykori Laterán villa helyére. A Maria Maggiore
helyét maga Mária jelölte ki egy nyári hóeséssel. Néró idején durván mentek a keresztényüldözések,
ezeknek lett áldozata Péter is és Pál is. Pál először igyekezett lelépni a városból, de kifelé menet
megjelent neki Jézus (Quo vadis, Domine?), erre Pál elszégyellte magát és visszament. Az Ostia felé
vezető úton kapták el és mivel római polgár volt, nem halhatott kínhalált, így egyszerűen csak
lefejezték. Ezen a helyen van ma a Szent Pál bazilika.
Utólag jelezték, hogy keverem a szenteket. Péter indult el Rómából, neki jelent meg Jézus és ő is
ment vissza. Pált teljesen más okból kapták el az ostiai úton. (A szép az egészben, hogy két évvel
ezelőtt jól írtam.)
Péter nem élvezett ilyen bánásmódot, őt a többi kereszténnyel egyetemben keresztre feszítették.
Persze Péter sem volt kispályás, lazán közölte, hogy őt inkább fejjel lefelé szögezzék fel (#yolo #swag).
Így tudták később beazonosítani a maradványait a vatikáni domb alatti tömegsírban. (Mindenki
másnak a keze hiányzott, mert annál fogva vágták le a keresztről. Péternek viszont a lába nem volt
meg.) Ez alapján került Péter temploma a vatikáni dombra. Meg ugye kősziklára építem a váramat.
(Én kérek elnézést.)
Meglepő módon kábé félóra alatt bejutottunk. A csajok elmentek vécére, mi meg leültünk a külső,
azaz legszélső lépcsőre, közvetlenül a klotyi mellett. Na, ez nem tetszett az egyik őrnek, felállított
minket.
- B@zdmeg, szerinted hányfelé rúgta volna szét a seggedet ennek a templomnak a névadója, ha
felállítottad volna a megfáradt vándort a háza elől? – morogtam magamban, de nem balhéztam. Utána
viszont már figyeltem a fiatal fekete hapit, miket rendezkedett. Sokat. Mindenkit felállított, még a
kisgyerekét kezében tartó anyukát is. Megszabta, merre menjenek az emberek. Az anyukához tartozó
apuka hozta volna a csomagmegőrzőből a babakocsit, de nem mehetett egyből az anyukához, csak
nagy kerülővel, pedig ez egy szabadon bejárható lépcső volt. Tipikus saját hangyaf@sznyi hatalmától
megrészegült helóta, az volt.
Bejártuk a templomot, még mindig impozáns. Nagy, meg túl pompás, de jól áll neki.

Utána Róma nappal. Elképesztő, mennyire higgadtak a sirályok, fotómodellként pózoltak az őket
fényképező tömegeknek.
Visszasétáltunk az Angyalvárhoz, Navona tér, a Pantheon mellett meglepő találat: egy szupermarket.
Meleg is volt, szomjasak is voltunk, így vettünk négy doboz sört. Megnéztük végre belülről is az
ősöreg (több, mint kétezer éves) templomot, biccentettünk Raffaellónak, aztán az épület mellett
leültünk egy elhagyatott sarokba, elkortyolni a söröket. Megtaláltuk az alkalomhoz illő helyet,
csatornaszag, fel-alá rohangáló patkányok. Jó kis süllyedés volt, az első napon még Ebola elleni
futóversenyt néztünk a Maria Maggiore mellett, most meg együtt sörözünk a patkányokkal.
Találtunk egy szimpatikus ajándékboltot is, mindenki megvette a szokásos marhaságokat. Barna a
bólogató pápák között versenyt indított és a legtovább bólogatót vette meg. Volt egy irtó gagyi
Colosseum makett, ezen elmutogattam a kölyköknek, mit is láttak volna, ha bejutnak a belsejébe.
Nagyon gagyi volt.
Aztán belefutottunk a parlament mellett valami tüntetésbe, utána pedig turistacsapásokon átharcoltuk
magunkat a Trevi kútig – még mindig ocsmány, sőt, nappal még lehangolóbb – majd Spanyol lépcső.
Aztán Piazza del Popoló. Most már meg tudtuk nézni a St Maria templomot is. A bejárattól balra igen
látványos képek vannak, valami Raffaellótól meg Berninitől, arrébb meg Caravaggio-tól, meg hasonló
alakoktól.
Innen dorbézolni mentünk. Tegnap este láttunk egy szimpatikus pizzázó helyet, hagyományos
fatüzelésű kemencével, jóképű pizzákkal. Igyekeztünk elvonatkoztatni attól, hogy darabja 10€ volt,
inkább az élményre koncentráltunk. Elücsörögtünk. Utána metróval haza, még beugrottunk abba a
vacak boltba, zöld paradicsom, édesség rágcsálásra, ásványvíz, meg egy 1,1 kilós parmezántömb. Nej
szerint 15 euróért szinte ingyen volt. Szuvenír. (Én már nem szóltam, ott lapult a táskámban 12 doboz
Toscano duplaszivar.)
Este vacsora. Nekem valahogy nem volt étvágyam, elrágcsáltam egy kiló zöldparadicsomot, meg egy
kevés Pringles-t, de a család nem fogta vissza magát. A borok is fogytak, ugye utolsó este, ki kellett
pucolni a hűtőt. Az este hangulatát némileg elrontotta a szállásadót képviselő hölgy. Mivel a
következő napon kora hajnalban indulunk, így abban maradtuk, hogy a letétet (158€) előző este adja
vissza, miután átvizsgálta a lakást. Este nyolcra beszéltük meg a randevút, persze fél tízre érkezett.
Közben nem mertük folytatni a borozást (mégiscsak tárgyalni kell majd vele), nem mertem szivarra
gyújtani a teraszon (egy kevés füst mindig beszivárgott a lakásba), végül mindenki ledőlt az ágyába
kütyüt nyomkodni. Persze a nő mentegetőzött, meg szégyellte magát, de nem tudtunk mosolyogni.
Rendesen elrontotta az esténket, arról nem is beszélve, hogy nekem már azon járt az agyam, hogy és
akkor mi van, ha nem is jön el? Ahogy elment, még elfogyasztottuk az utolsó üveg bort, én még
kimentem a teraszra egy toszkán szivarral, aztán gyors alvás. Reggel 4.30-kor ébresztő.

A Terravision busz 6.30-kor indul a Terminitől, az első metró 5.30-kor a külvárosból. A metró 20 perc
alatt van ugyan a pályaudvarnál, mégis azzal kellett menni, mert... olasz tömegközlekedés.
Egyszerűen nem lehet a káoszban kiszámolni, mennyi időbe telik megtalálni a buszt, elintézni a
formaságokat és feljutni a buszra.
6.00-kor ott álltunk a Termini mellett, a busznál. Nagyjából a sor közepén. Azaz ekkor még ránézésre
minden rendben volt. Aztán kijött egy köpcös faszi és kiabált két mondatot olaszul. Erre a sor fele
átvándorolt egy másik helyre. A maradék magyarok nem értettek semmit, de utánuk mentünk. Így

kerültünk a sor végére. Aztán egyszer csak beállt egy busz, a tömeg megrohamozta, emiatt persze
nem tudtak leszállni róla, jó kis tömegverekedés alakult ki az elején, nem is bántuk, hogy kimaradtunk
belőle. Aztán valahogy a tömeg felkapta, hogy ez a busz a Fiumicino reptérre megy. Kiírva persze
semmi nem volt, sem a busz elejére, sem a megállóba. Pont elment mellettem a köpcös, elkaptam.
- Fiumicino or Ciampino? – kérdeztem élesen.
- Si. Fiumcino. Ciampino – válaszolt, majd elment. Hülyén néztem utána.
Beverekedtem magamat a tömegbe, megkerestem a sofőrt.
- Fiumcino? – mutattam rá a buszra.
- Si.
- Ciampino?
- Si.
Ezek teljesen hülyék.
Ekkor jött oda a köpcös és nekiállt követelni a jegyemet. Mutattam neki a kinyomtatott jegyet. (Online
rendelés, befelé jövet elég is volt ennyi.)
- Há, ez nem elég! – harsogta – Menjek, kérjek boarding card-ot!
Anyátok. Kiálltunk a sorból. Elmentem a közeli irodába, leadtam a papírt, letépték a felét, majd
kaptam négy darab zöld boarding card-ot. Visszamentem.
A busz közben elment. A köpcös sajnos nem. Álldogáltunk. Jött egy újabb busz és ravaszul a sor
végére állt. Így teljesen váratlanul pole pozícióba kerültünk. De jött megint a köpcös. Kirángatta Nej
kezéből a boarding pass-t, majd meglengette és nekiállt hadarni olaszul. Nej meg kapkodott a jegye
után. Végül visszakapta. Én közben levettem, hogy most végre jó helyen vagyunk, valszeg erre a
buszra csak a zöld kártyával lehet felszállni. Némi közelharc, nehéztüzérségű ordibálás (egy csomó
feljutni vágyó embernek nem volt zöld kártyája, akadt pl. akinek bérlete volt, de kártyája nem, ezeket
mind arrébbpofozták az ajtóból), mindegy, egyszer csak fent voltunk. És még szerencsések is voltunk,
mert láttuk, hogy a tömegben vagy tucatnyi embernek már csak szürke kártya jutott, azaz csak a
következő buszra fértek fel. Ha ezt annak fényében értékelem, hogy a hosszú és hasonló
tömegjelenetekben bővelkedő security check után a reptéren ezzel a busszal pont félórával a boarding
megkezdése előtt értünk a kapuhoz, akkor igencsak szerencsénk volt, tekintve, hogy a következő busz
fél órával később indult. Ha éppen nem robbant le valahol.
Végül a buszunk 6.40-kor mozdult meg, azaz ez a tipikus olasz cirkusz 40 percig tartott. Itt tényleg
nem lehet biztosra menni.
A reptéren elképesztő tömeg volt. Ez egyben meg is oldotta a dilemmánkat. Ryanair esetében ugyanis
helyjegyek vannak, tehát nincs értelme korán sorban állni. Nem jutunk vele jobb helyekhez. Csakhogy
a gépre csak az első 90 ember viheti fel a csomagját, utána már hajlamosak elszedni és a csomagtérbe
rakni. Az én táskámban például ott lapult két drága mobiltelefon, egy Kindle, egy Samsung tablet,
meg párszázezer forintnyi fotós felszerelés. A szóbeszéd szerint csak a gurulós bőröndöket veszik el,
nekem meg hátizsákom volt, de a fene sem meri ezzel a felszereléssel megrizikózni a vaddisznó
rakodómunkásokat, meg a reptéri szarkákat. Szóval mégiscsak be kell birkulni a sorba. Ezt a
problémát oldotta meg a reptér, ugyanis akkora tömeg volt, hogy nem akadt egyetlen szabad ülőhely
sem a váróteremben. Ha meg már úgyis állni kell, akkor miért ne a sorba álljak be?
És ennyi. A gép időben indult, időben érkezett. Fanfár. Haza is taxi, a két gyerek délután zéházik, nem
értünk rá buszon zötykölődni egy órát.
A macskák még nem bírtak alagutat ásni a lakásba, bár az elhatározásuk már szemmel láthatóan
megérett rá.
Újsághír, már itthon, a hazaérkezés utáni napon:
A legmagasabb fokú meteorológiai riasztást rendelték el Rómában és a közép-olaszországi Lazio
tartományban a monszunszerű esőzések miatt.

Csütörtökön nem nyitottak ki a felsőoktatási intézmények, és sokan a munkahelyükre sem
tudtak eljutni. Az olasz fővárosban a rossz idő megbénította a közlekedést, több metróállomást
lezártak. A főpolgármester arra kérte a lakosokat, csak szükség esetén hagyják el otthonaikat.
- mno Na most két dolog lehetséges: vagy nem figyeltek odafent és elnézték pár nappal a felhőszakadás
időzítését, vagy a családban valakinek sokkal jobb karmája van nálam. De mindegy is, ezt most
megúsztuk.
Fénképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Roma2014

Valamikor szeptemberben jelent meg egy utazási fórumon, hogy ‘nézzétek már, erre a hosszú
hétvégére milyen jó áron vannak Szicíliára repülőjegyek, kár, hogy már csak 16 darab van belőlük’.
Rövid időn belül megjelent egy csomó visszajelzés, hogy tényleg van és tényleg olcsó. El is kelt vagy
25 jegy, csak a fórumon belül. Istenem, marketing.
De nem lényeges, a jegy valóban olcsó volt, elmenekülni ebből a trágya időjárásból a nyárias Szicíliába
pedig bőven megért ennyit.
Illetve, mondom ezt utólag.
Ugyanis kicsit sűrűre sikerült az ősz: Balatonkarika, Grúzia, Róma, Tényő, folyamatosan levegőben
lógó, de aztán rendszeresen elhalasztott tanfolyamok, na meg a munka is. Nem igazán kívántam egy
újabb utazás megszervezését. Nem is törtem össze magamat túlzottan. Már az elején kiderült, hogy
teljes a miszfit, gyakorlatilag egy program sem akart rendesen összeállni. Aztán vasárnapra vállaltunk
egy bátrat, hétfőre semmit, keddre meg még kevesebbet.
És ez a csavargás lett az ősziek közül a legjobb.

Télikabátban a repülőgéphez, majd két óra múlva leszállni a gépről, beleszagolni a tengertől sós,
növényektől édes illatú levegőbe és pillanatok alatt beleizzadni a 21 fokos cataniai éjszakába.
A 457-es buszt egyből megtaláltuk, korábban mindenkinek kiosztottam az 1 eurós érmét, de a sofőr
nem fogadta el. Morgott valamit, aztán intett, hogy húzzunk hátra, mert indulna. Felhívás potyázásra.
Szerencsére befelé csak öt megálló, gyorsan a vasútállomás előtt voltunk. Onnan már csak másfél
kilométer séta. Nagykabátban. Hátizsákkal. Melegben.
Nem, a kabát nem fért el a zsákban. Wizzair-rel mentünk.
De még így is hamarabb érkeztünk az igértnél egy félórával. Rácsörögtem Danielre. (Nem voltam
nyugodt, a pacák korábban csak olaszul volt hajlandó levelezni, én meg guglitranszlétezhettem.)
Sikerült valami keverék olasz-angol nyelven tisztázni a dolgokat, közölte, hogy 20 perc múlva itt lesz.
- Akkor az még egy óra – ült le a padra a mediterránokat túlságosan is ismerő lányom.
Leült mindenki. Kellemes, háromszögletű terecske volt az óvárosban, nem messze látszott a Dóm
kupolája. Az időre egy szavunk sem lehetett. Miért is ne üldögélnénk akkor itt egy kicsit? (Hát, pölö
éhesek voltunk, szomjasak voltunk, vécét kívántunk.)
Felálltam, arrébbsétáltam, rágyújtottam egy 25 perces toszkán szivarra. Öt perc telt el, fékezett egy
robogó, lepattant egy vigyori hapsi, majd harsányan üdvözölt minket. Szivar a csatornába.
A kecó hangulatos. A ház kívülről, khmm mondjuk úgy, hogy ódon, na jó, romos, de az óvárosok már
csak ilyenek. A lépcsőház viszont márványlépcsős és... ilyet sem láttam még: elágazott. Ez egy szűk,
majdnem csigalépcsős lépcsőház, ahol az egyik kanyarban a klasszikus lépcsőház tekeredett jobbra, de
ugyanitt elindult egy érintő irányú, azaz egyenes oldalág is. Ennek az első kanyarában egy oltár
világított és csak utána jött balra az ajtó. Mi tekeregtünk tovább a főágon jobbra. Egy lezárt folyosó,
még odabent is tekeregtünk, aztán meglett az ajtónk. Valószínűleg a folyosó mögötti rész valamikor
egy lakás lehetett, aztán átstrukturálták: alapterület szerint két részre osztották, majd ugyanezt tették
a fölötte lévő lakással is és az egymás feletti két lakást nyitották egybe egy-egy csigalépcsővel. Ebből

következően jöhetett létre olyan bizarr szoba az emeleten, melynek az ajtaja nem közvetlenül nyílott a
folyosóra, hanem egy kicsi, boltíves csigalépcsőn keresztül. Maga a szoba pedig éppen akkora volt,
hogy elfért benne egy egyszemélyes ágy. El is neveztük kriptának. Dóra nyerte meg.
Daniel maga volt a megtestesült kedvesség, még átvágni is nagyon kedvesen próbált meg.
Mosolyogva közölte, hogy a City Tax 3*18 euró én pedig mosolyogva közöltem vele, hogy lóf@szt,
mama. Majd a patthelyzetet úgy oldottam meg, hogy egy fecnin levezettem neki. Miután látta, hogy
tudom, mennyi Cataniában az idegenforgalmi adó, olyan elegánsan siklott át rajta, mintha eredetileg
is ezt mondta volna. Mivel a pacák tényleg végtelenül kedves volt, segített mindenben, szó nélkül
belement, hogy az utolsó napon ráérünk délután négykor lelépni, csak arra tudok gondolni, hogy a
csibészség a vérében van és ezek az apró átvágások részei a helyi folklórnak. Még meg is
sértődhetnénk, ha nem kapunk belőle.
Rögtön két meglepetéssel szembesültünk. A neten azt írták, hogy nincs se balkon, se wifi. Ehhez
képest balkon mind a két szinten volt és kaptunk internetet is. A net a kölyköknek jött jól – mindkét
helyen vizsgafelvétel és aki találkozott már a Neptunnal, az tudja mennyit jelent a gyorsaság – a
balkon meg nekem, mert lehetett hol szivarozni. Az idő pedig... álmos 18-20 fok, még késő este is.
Bolt. Itt már nem volt szerencsénk. Idefelé a Victor Emmanuel úton láttunk egy Supermarket-et, de
elhűltünk. Pici és tele üres polcokkal. Az egész boltban 8 üveg bor volt. Ellenben a parmezán...
11,3€/kg. Nejnek egyből jojózott a szeme. (Egyrészt a kedvenc sajtja. Másrészt Magyarországon kábé
6000 forint kilója. Itt meg 3500.) Még rákérdeztünk Danielnél, tud-e más boltot, de csak legyintett: –
Piccolo. Molto piccolo.
Ezzel bajban leszünk.
Ahogy magunkra maradtunk, egyből lementünk abba a moltopiccolo boltba és felvásároltuk a
borkészlet egynegyedét. Azaz vettünk két üveg másfél literes kocsisbort és egy elég drága normál
üveges bort. Ezenkívül ott maradt még egy másfél literes fehér, egy hasonló méretű rozé, egy ötliteres
marmonnkanna (nem akartuk megtudni, mi van benne) és még három üveg normál bor. Kenyér,
felvágott, olajbogyó nem volt, a zöldségeknél is csak olyan gyökér paradicsomot találtunk, hogy nem
mertük megvenni. Márpedig szombat késő este van, holnap lehet, hogy még ez a bolt sem lesz nyitva.
Írtam már, hogy miszfit? Végül vettünk egy szatyor csipszet. Az legalább volt. Két fajta. Egy sós, meg
egy paprikás. Ja, és vettünk egy féltégla parmezánt. Még sétáltunk egy kicsit, találtunk valami
pékséget, így végül összejött a vajaskenyeres parmazán vacsora, borral. A vörösbornak hitt
kocsisborról kiderült, hogy frizzante, így a szomjas emberek gyűrűjében hamar vége is lett. Vacsi után
még elfogyott a normál üveg is.
Utána pedig éjszakai séta. Dóm tér, halpiac (mely csak hétfőn lesz nyitva), sétálóutca, bulinegyed. Na
meg a sikátorok.
Itthon még felbontottuk a rozé kocsisbort. Nem kellett volna. Nem is tudom, hogyan fogyott el. A sós
csipsz nagyon kellett hozzá. Utána megnéztem a papírjaimat, a holnapi busz tízkor indul, azaz hétkor
ébresztő. Ez elég is volt az este lezárásához.

Nejjel korán keltünk, leszaladtunk. Bolt, pékség. Megint összejött a vajaskenyeres parmezán. Amikor
meséltem a kölyköknek, hogy Nápolyban négy napig csak parmezánon éltem, nem hitték el. Most
meg nagyon hasonló a helyzet. Oké, vettünk még tojást is. Barna már tegnap este is közel volt a
légiósbetegséghez.

Reggeli közben, immár napfénynél, ismét megnéztem a papíromat. Kiderült, hogy elnéztem egy sort,
a busz 11-kor indul. Hmm. Hirtelen nagyon ráértünk. De megembereltük magunkat, elindultunk
korábban. Úgyis még meg kell találni a buszt, utána meg legfeljebb csavargunk még egy kicsit.
(Nehogy azt hidd, hogy a busz megtalálása olyan könnyű feladat. Addig oké, hogy minden busz a
vasútállomás elől indul, de a minden busz, az jelenleg azt jelenti, hogy durván sok busz, durván nagy
területen. A helyijárati társaságnak van itt egy pályaudvara és még három távolsági cégnek. Ez annyi,
mint négy pályaudvar, nem kis átfedésekkel. Mi egyből megtaláltuk a cégünket, aztán a jegyirodát,
aztán a buszt, de ezen én itthon egy fél napot dolgoztam.)
Ahogy sétáltunk a vasútállomás felé, egyre erősebb hiányérzetem volt. Aztán beugrott: az Etna!
Mindenhol azt írták, hogy Catania az Etna lábánál fekszik. Márpedig egy 3300 méteres vulkánt
legalábbis illene látni, ha már a lábánál vagyunk. Nos, nem láttuk. Térkép alapján betájoltuk, merre
kellene lennie, de ott csak egy nagy szürke ködöt találtunk. Ajjaj. Mindenhol azt írták, hogy micsoda
gyönyörű látvány a taorminai görög színház romja, háttérben az Etnával. Arról sehol nem írtak,
hogyan néz ki háttérben a köddel. Na mindegy, bíztunk benne, hogy mire odaérünk, felszáll. (És nem
írigyeltük Baluzoli kollégát, aki ma hajnalban kirándult az Etnára. Ha mi nem látjuk a tövéből a
hegyet, akkor ő sem láthat minket a hegytetőről. Amit valószínűleg még el is tudna viselni, de velünk
együtt nem lát semmit a szigetből sem.)
A busz olasz mértékkel mérve pontos volt.
Ettől azért tartottam egy kicsit. Az olasz buszközlekedés nem a kiszámíthatóságáról híres, ma
meg vasárnap van. Kevés a buszjárat, mi pedig az utolsó busszal terveztük a visszautat. Ha
valamilyen okból kifolyólag elhibázzuk, elég hülyén fogjuk magunkat érezni az egyébként
gyönyörű Taorminában.
Bő egy óra buszozás. Mindenki elaludt én viszont vadul skubiztam a ködgomolyt. Hátha felvillan egy
pillanatra a vulkán.
Szicíliai táj. A kertekben, a domboldalakon narancsfák. Rengeteg. A sövény leander. A gyom meg
medvetalp kaktusz.
Taorminában kaptunk egy kis ízelítőt, milyen az, amikor egy nagyméretű távolsági busz feltekeredik
a szerpentíneken a hegyre. Szűk, kisvárosi utcákban. Szembeforgalom mellett.
De ez csak ízelítő volt. Ugyanis mentünk rögtön tovább, Castelmolába.
Ez a település volt az, mely már az otthoni tervezésnél meghozta végül a kedvemet.
Próbáld ki: írd be a Google Earth-be, hogy Castelmola, zoomolj rá, majd mozgasd az egeret,
próbáld meg a levegőből körbejárni a hegyet. El fogsz ámulni.
Azt mondod, hajmeresztő volt a buszozás Taorminába? Laza sétagalopp volt Castelmolához képest.
Az egész buszon hatan voltunk: a sofőr, mellette egy mamóka, meg mögötte mi négyen. Én konkrétan
a legjobb helyen – a sofőr mögötti sorban, a folyosónál, előttem a hatalmas panorámaablak – hogy
kamerával tudjam venni az egész utat. Rettenetesen szűk szerpentinek. Erős szembeforgalommal. És
nemcsak Fiat500-asok jöttek, hanem terepjárók is. A hajtűkanyarokban a busz teljesen keresztbeállt,
ilyenkor azért voltak tolatgatások szemből.
- Ha buszszimulátort csinálnék, ezt a terepet raknám bele – jegyezte meg Barna.
- Ja, csak a folyamatosan beszélő mamókát se hagyd ki.
És tényleg. Nálunk az van, hogy a buszsofőrrel vezetés közben beszélgetni tilos. Itt meg a mamóka
odaült mellé és ezen a durva terepen folyamatosan csevegett a sofőrrel. Aztán egyszer csak csörgött a

sofőr telefonja. És felvette. Innentől félkézzel vezetett, egyszerre beszélt a telefonba, meg a
mamókához, közben pedig tolta felfelé a buszt ezen az eszméletlen úton.
Végül felértünk a kastély előtti kicsi térre. Végállomás. Leszálltunk.
Egyik oldalon függőleges sziklafal felfelé, a másik oldalon többszáz méter mély szakadék.
- Hogyan fog ez itt megfordulni? – pislogott Barna.
- Fogalmam sincs – tártam szét a kezemet – De ez a sofőr olyan, hogy meg fog. Vagy lehet, hogy
visszatolat.
Castelmola maga egy háromdimenziós labirintus, ahol a legnagyobb távolságok a függőleges
koordináták mentén találhatók. Magyarul meseszerű kis utcái vannak, de nagyon meg kell dolgozni
az élményért. Legszívesebben az összes zegzugot, az összes lépcsőt és az összes sikátort bejártam
volna, de egyfelől nem volt sok időnk, másfelől pedig... egyszerűen túlcsordultunk. Még ha a világ
legfinomabb ételét tennék is le eléd, maximum megeszel két tányérral és tele vagy, rá sem bírsz nézni.
Egy idő után előttünk is összefolytak az utcácskák. (Viszont ez az a hely, ahová akár naponként is
vissza tudnék menni csavarogni.)
Jött a következő műsorszám, mely mindenki szerint a nap csúcspontja volt: a gyalogösvény
Taorminába. Nem könnyű megtalálni. Eldugott kis lépcső, mely ránézésre egy magánkertbe vezet.
Elég sokat gugliztam, hogy megtaláljam. Hogy neked ne kelljen, itt vannak a koordinátái: 37.857693,
15.276862.
Elindultunk a lépcsőn és egyből egy kaktuszerdőbe jutottunk. A kaktuszok tele voltak gyümölccsel,
de nem mertük megkóstolni. (Cataniában vettünk egyet a piacon, nem volt finom.) Ahogy haladtunk
lefelé, a kaktuszerdő véget ért, de az út hangulata maradt.
Újabb fejezet. A turisták által csodált Taormina. (Szerintem Castelmolának maximum a cipőfűzőjét
kötheti meg, de valószínűleg én vagyok a hibás termék.)
Az egyik utcában érdekes autót láttam.
- Nézzétek már, egy négykerékhajtású Fiat Panda!
- Itt?
- Hát – vontam meg a vállam – Elég meredekek az utcák. Ha lefagynak, akkor kellhet.
Csak amikor körbenéztem az értetlen arcokon, akkor esett le, mekkora marha vagyok.
Mindegyikőnkről csorgott a víz a huszonsok fokban. November utolsó napján.
Térkép alapján megkerestük a Corso Umberto (központi sétálóutca) alsó végét, majd végigsétáltunk
rajta. Volt némi hangulata, persze, de ez már tele volt turistacsapdákkal. (Mondjuk a dóm kifejezetten
tetszett, az a fajta templom volt, mely inkább Istent akar adni az embereknek, nem pedig arannyal,
pompával elkápráztatni őket.)
Innen ráfordultunk a görög szinházra. (Nekünk magyaroknak ez különösen ismerős lehet, Csontváry
itt festette az egyik legismertebb képét.) Valószínűleg az volt a baj, hogy túl sokat vártam. Kezdődött a
belépővel. A neten még 6€ szerepelt, a valóságban már 8-at szedtek. Annyira nem nagy dolog, csak a
szájíz lett egy kicsit keserűbb. Utána a látvány hagyott cserben minket. A köd nemhogy nem tűnt el az
Etnától, hanem lassan ellepte Taorminát is. Castelmolát már korábban elérte, oldalra nézve már a
taorminai vár sem látszik, nemhogy Castelmola.Végül teljesen lehúzódott a tengerig, végképp elvéve
minden látnivalót. Jobb híján leültünk a görög színházban és... ücsörögtünk. A látvány az Etna nélkül
sem volt csúnya. Próbáltuk elképzelni milyen lehetett itt 1500 évvel ezelőtt egy előadás, illetve milyen
lehet most. Az akusztikából kaptunk bemutatót, két rossz kölyök kiabálva rohangált fel-alá a
szinpadon, tisztán hallottunk mindent.
Azt is megállapítottuk, hogy valahol szerencsénk volt: azt a pár ködmentes órát a létező legjobban
töltöttük el, Castelmola tényleg örök élmény marad. Csak nem bántuk volna, ha Taorminából is
kapunk egy keveset.

Egy kicsit még csavarogtunk a városban, lementünk a turistás részekről – bár ez nem igazán sikerült,
mert annyira nem nagy a település. Végül találtunk valami apró boltszerűséget (az egész belvárosban
sehol sem volt, gondolom, nem véletlenül) és keksszel, csokival csillapítottuk az éhségünket. Barnán
már nagyon látszott a húshiány. Utána elsétáltunk a buszpályaudvarra, megkajáltunk, vártuk a buszt.
A köd miatt lehűlt az idő is. Egész nap rövidujjú ingben nyomtuk, de így is mindenki leizzadt. (A
fekete ingemen sófoltok jelentek meg, ami azért nem normális.) Nagyokat vigyorogtunk az olaszokon,
akik pulóverben, télikabátban vacogtak. Nekik ugye ez már tél.
A buszpályaudvaron kiállt egy busz. A sofőr beindította a motort, majd bement a bungalóba.
- Figyelitek – vigyorodtam el – Melegíti a motort a hidegben.
- Aztán mindjárt megjelenik a jégmentesítő kocsi, mint a repülőgépeknél – kapta fel a témát Dóra.
- És felrakják a hóláncot a téligumikra.
A busz ellenben pontosan indult, pontosan is érkezett. Még az indulás előtti séta során láttunk egy
szimpatikus (pl. borokkal teli) kisboltot a cataniai buszpályaudvar környékén, érkezés után be is
támadtuk. Bor. Végre bor. Ráadásul vasárnap este. Nem remélt ajándék. Vettünk is tizenkét üveggel,
nagyjából 3-5€ között. (Az egyharmada könnyű frizzante volt, reggelire.) A borok válogatása nem volt
egyszerű feladat, az üzlet szűk volt, a tömeg pedig akkorra, mintha csak ez az üzlet lett volna nyitva
az egész városban. Volt jól kinéző olajbogyó (pl. kedvencem, az éretlen zöld), azt is vettünk.
Mindenfélét. Hús, az speciel itt sem volt. Barnának már keresztbe álltak a szemei, Dóra pedig hazáig
valami bugyuta dalt énekelt a Jégkorszak kettőből. Már nem emlékszem a szövegre, de minden
második szó az volt benne, hogy ‘hús’. Vizeket, kenyeret nem vettünk, nem akartuk innen, a rák
farkáról cipelni, pont elég volt a bor is. Ezek után annyira nem esett jól, hogy a kis boltjaink zárva
voltak. (Valószínűleg tényleg csak a fenti bolt volt nyitva az egész városban.) Kényszerűségből
mentünk egy kört, a pékség szerencsére nyitva volt, valahol találtunk egy szál kolbászt is, így már
teljes lett a vacsora.
Pontosabban.
Hazaértünk. Amíg a lányok terítettek, felbontottam egy frizzantét. (Mivel? Kérem szépen, vittem
itthonról egy nagyon öreg pincérdugóhúzót.) Megkóstoltam. Finom volt. Közben kikerültek az étkek
az asztalra. Szinte egyszerre nyúltunk az oliva verde után, bekaptunk egy-egy szemet... majd
ugyanabban a pillanatban köptük ki. Az egész romlott volt. Ugye, amikor csak egy bolt van nyitva,
akkor ott bármit el lehet adni. Kuka. A frizzante hamar elfogyott, bontottam egy újat. Dugós volt.
Azaz ihatatlan. Ment a lefolyóba. Jó kis bolt. Szerencsére más kellemetlenség már nem ért minket,
Barna is kapott végre húst, nyugodtan aludhattunk.

Eddig tartottak az aktív programok. Mára annyi volt az összes terv, hogy elmegyünk – az egyébként
meglehetősen híres – halpiacra, bejárjuk, ha látunk valami jópofa halat, akkor veszünk is, a csajok
pedig megsütik. És ennyi. Meg döglés a lakásban. Ehhez pont elegendő kaja, bor és szivar volt otthon.
Reggel viszonylag korán keltünk, Nejjel, Barnával hármasban elmentünk boltba. (Friss kenyér,
ásványvíz.) A bolt nem volt nyitva.
- Nocsak, elfogyott a borkészletük, aztán már ki sem nyitnak? – lepődtem meg.
Elindultunk boltot keresni, mentünk, mentünk, nem találtunk, aztán a Garibaldi utcában már volt
valami élet, végül rájöttünk, hogy ez tkp. a halpiac kitüremkedése. De nem öltük meg az élményt,
gyorsan megvettünk mindent, amik a reggelihez kellettek és hazamentünk.

Kényelmes, lusta reggeli. A napocska végig a hasunkra sütött.
Utána halpiac. Tényleg nagy élmény. Az hagyján, hogy mindenki ordibál, végülis Olaszországban
vagyunk. De itt aztán volt minden, amit ezek a szerencsétlenek ki tudtak rángatni a tengerből. Aztán a
külső körökben meg az egyebek: zöldségek, gyümölcsök, kibelezett, fellógatott állatok, egyéb húsok,
dór oszlop vastagságú mortadellák, malomkeréknyi sajtok. Vettünk halat, zöldségeket, krumplit,
gyümölcsöket, zöldparadicsomot (imádom), illetve a halgyűlölő szekció (én) kapott mindenféle
sütésre előkészített húsalapú csodákat.
Déltájban értünk haza. Utána otthon... hát tényleg egész napos döglés volt. Először főzőcske – ahogy
én is szoktam, borral öntözve a szakács torkát – aztán egy hosszú, kényelmes ebéd, utána szunya,
aztán döglés tovább, a kölykök vadul küzdöttek a Neptunnal, én kiültem borral, szivarral a teraszra és
nézegettem a tájat, a házak külsejéből próbáltam kitalálni a belsejüket, aztán olvasgattam, utána
vacsora, megint bor, végül ágybadőlés. Nem mondom, hogy a legizgalmasabb napunk volt, de jól
éreztük magunkat.
Eredetileg hétfőre szerettem volna berakni egy kirándulást Siracusába, de akkor a
halpiac/halsütögetés maradt volna el, azt ugyanis pont nem tudtuk volna átrakni keddre, hiszen
aznap már indult haza a repülőgép. Igaz, viszonylag későn, de akkor is kapkodós nap lett volna
belőle. Miszfit.

Reggel szokás szerint bolt, de most már otthonra. Bementünk, az eladók furcsán néztek ránk, hogy mit
keresünk egy üres boltban, aztán odamentünk a csemegéspulthoz, közöltük, hogy sajtot szeretnénk. A
pacák szedegette elő a mindenféle kicsi (félkilós) parmezánokat, de csak csóváltuk a fejünket, amíg
végül hitetlenkedve ki nem emelt egy 2,5 kilós darabot.
- Igen, azt kérjük – bólogattunk.
- Honnan jöttek maguk? – csúszott ki a száján.
- Ungheria – vigyorogtunk.
Így ha legközelebb Cataniában jársz és azt hallod, hogy a Vittorio Emmanuel utcában be kellett zárni
egy boltot, mert négy éhes magyar turista kifosztotta, ne lepődj meg.
Szokásos reggeli, aztán városnézés. Igen, az utolsó napon. Így alakult.
Cataniáról az a hír járja, hogy igazából nincs ott semmi érdekes. És ez valahol igaz is. A Dóm téren
kívül nincs semmi kiemelkedő turistalátványosság. Mondom, kiemelkedő. Viszont ott van maga a
város, A nyüzsgő, élettel teli város, a tömérdek kicsi, szűk utcáival, ahol még azon sem lepődnék meg,
ha időnként kiborítanák az éjjeli edényt a balkonról, ahol bármilyen szűk utcában nyomulsz, mindig
jön mögötted egy autó, nem ritkán szemből is, ahol Giovanni egynégyzetméteres boltja mellett van
közvetlenül Luigi egynégyzetméteres boltja és ez nekik pont elegendő, nem, senki nem rángat be az
utcáról, és mivel nincs turistalátványosság, így nem is tapadnak rád agresszív utcai árusok sem,
egyszerűen elindulsz az orrod után és már benne is élsz a városban. Sokan utálják Nápolyt, mert nincs
ott semmi, csak tömeg, meg büdös, meg kosz... nekem viszont az egyik legjobban sikerült négynapos
kirándulásom pont Nápoly volt. És ugyanezt éreztem Cataniában is. Nincs itt semmi. Csak egy város,
tele szűk kis utcákkal és itt élő olaszokkal. Ennyi. De nekem tetszik. Pont így tetszik.
Gondolom, nem lep meg, hogy a fentiek alapján megszerettem a várost. Nem mászkáltunk sokat, két
óra alatt 6,5 kilométert, de végig tetszett. Ez megint az a város, ahol kipróbálnám, milyen mondjuk
egy hónapig itt élni. (Ember, egész évben lehet a szabadban szivarozni. Ez milyen már.:)

Utána hazaértünk. Gondosan kizabáltunk mindent a hűtőből, megittuk az összes bort, rendberaktuk
magunk után a lakást, Nej gondosan meglocsolta a virágokat (bele volt írva a házirendbe), felvettük a
télikabátokat (a dögmelegben) és elindultunk a vasútállomáshoz. Ugyan még nem tudtuk, honnan
indul a reptéri helyijárat, de gondoltuk, majd megtaláljuk. Az utóbbi pár napban jelentősen javult a
véleményem az olasz buszközlekedésről.
Nem kellett volna.
A helyijáratok pályaudvarát megtaláltuk, viszonylag hamar a 457-es busz megállóját is. Csak ott
éppen állt egy másik busz. Egy meglehetősen masszív, ránézésre örökre odabetonozott busz,
mindenféle felségjelzés nélkül. Mindegy, vártunk. Én közben sétáltam egyet. Motoszkált a fejemben,
hogy idefelé a sofőr nem fogadta el az eurós fémérmét. Lehet, hogy itt is jegyet kellene venni valahol.
De hol? Volt egy fagyis meg volt egy hotdogos bódé. Más nem. Valami információ, valami tábla...
sehol. Oké. Várunk.
Negyedóra múlva befutott egy 457-es busz és mivel a megállója foglalt volt, beállt egy teljesen másik
állásba. Futás. Hátizsákokkal. Előtte már mindenki megkapta az eurós érméjét. Felszálltam, adnám a
sofőrnek a pénzt, de csóválta fejét. No. Pénz nem jó. Csak a jegy. Biztos? Biztos. Hol vegyek jegyet?
Erre úgy nézett rám, mint a hülyére. Hol? A fagylaltosnál. Futás. Négyen. Hátizsákokkal.
Télikabátban. A fagylaltos kábé 200 méterre volt. Csak reménykedtünk, hogy a sofőr megvár, hiszen
ez neki csak egy egyszerű megálló. Gyorsan vettünk négy jegyet. Futás vissza a buszhoz. Megvárt.
Lihegve felszálltunk. Ülőhely nulla. Mindenkiről csorgott a víz. Busz elindult. 180 fokkal ellenkező
irányba, mint amerre a reptér van. Nyugi, intettem, ez egy ilyen busz, előtte várost nézünk.
Szerencsére hamar felszabadult a négyesülés, ledobtuk magunkat. Innentől már csak az óra volt az
ellenfelünk. Meg a busz útvonala. Oké, tudtam, hogy várost nézünk, de ez még így is erős volt.
Bebuszoztuk Cataniát. A délutáni csúcsforgalomban. Információm szerint a busz, városnézéssel
egyött is, kábé 25 perc alatt van a reptéren. 25 perc után mi még az Etna felé mentünk. (Most bezzeg,
amikor ez volt a rossz irány, már látszott az a dög.) Végül egy örökkévalóságnak tűnő 40 perc után
kilyukadtunk a... a vasútállomásnál. Csak most egy újabb állásba parkolt be a busz. Nyugi, intettem a
többieknek, így volt betervezve. Csak arra kellett figyelnem, ne hallják a fogcsikorgatásomat.
Aztán végül kiértünk a repülőtérre, és igen, nagyon jól jött, hogy a tervezettnél korábban indultunk el
a szállásról. Pontosabban, jól jött volna, ha a repülőtéren nem az fogad, hogy a gépünk félóra késéssel
indul. Így megint ráértünk.
Security. A zsákom megint kiment a különleges futószalagra. Utálom. Jött is a mosolygós szakember.
- Szúróeszköz van benne?
- Dehogyis, mit gondol?
Akkor ő most kipakolja.
Pakold, b@zdmeg.
A szivaroknál meglepődött. Gondolom, nem mindenki visz haza szuvenírként húsz doboz dupla
Toscano Garibaldi-t. (Két szivarboltot kellett kifosztanom értük.)
Aztán az egyik nylonzacskóból diadalmasan előrántotta a dugóhúzót.
- Ez mi?
- Dugóhúzó.
- Szúróeszköz. Nem lehet felvinni.
- Ez? Hol?
Erre kihajtotta a pengét. (Ez egy nagyon régi pincérdugóhúzó, még nincs rajta külön gallérvágó.
Ehelyett kapott az eszköz egy kétcentis kihajtható pengét.)
- Kés!
- De csak kétcentis! Hat centiig felvihető.
- Hah!
Újból kihajtotta a pengét, majd mutatta, hogy a _nyéllel együtt_ majdnem tíz centi.

- B@zdmeg a dígó kurvaanyádat – morogtam. Abban biztos voltam, hogy én ezt az alakot semmilyen
nyelven nem tudom meggyőzni, hogy a hat centi a pengére vonatkozik, nem pedig magára a "késre".
Ahogy mondani szokták, a biztonsági ellenőrzésnél úgyis azt vesznek el, amit akarnak, a szabályzattól
függetlenül. Örülj neki, ha egyáltalán felengednek a gépre és nem csapdáznak be kivizsgálásra.
Ezek után még pakolhattam vissza mindent a zsákomba, mert kiborítani ugyan kiborított mindent, de
visszarakni, azt ugye nem, közben persze rajtam nem volt se cipő, se nadrágszíj, szóval egyáltalán
nem volt megalázó a helyzet, á, nem. Még jó, hogy fizettem is azért, hogy belekerüljek.
Innentől más már nem volt. A repülőgép végül nem félórát késett, hanem háromnegyedet, ebből
Pesten már egyórás késés lett, de nem különösen érdekelt. Nyilván taxi, mert a kölyköknek programja
volt, nem értünk rá buszozni. Hideg volt, szél és csapkodott az eső. A terminálról még vetettem egy
pillantást a repülőgép felé: nem lehetne esetleg visszaszállni?
Fényképek: https://picasaweb.google.com/jpetrenyi/Szicilia2014

