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„Rábeszélni én aztán nem akarok sen
kit. De az talán még fontosabb, hogy le
beszélni se. (Tudom, nem is lehet.) Mert 
tudjátok, mit? Olyan, hogy zsákutca, 
nincs is. Minden tapasztalat elvisz va
lahová. Hogy talán a halálba? Nos, 
testi valónkban mindannyian oda tar
tunk. Ha elbarikádozzuk, bebiztosítjuk 
magunkat a negatív tapasztalatok ellen, 
akkor is. Legjobb ehelyett mielőbb el
kezdeni élni.”
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ing. Ekszerovits Szög

UTAZÁSAIM
D okum entarista  gonzóregény

Dének





Előszó: Semminek sem muszáj annak lennie

Ügy szeretnék szólni Szögi Csaba kötetéről, hogy ne hangsú
lyozzam benne az illumináció, a tudatmódosítás fogalmát. Lehet 
persze kábítószerekről beszélni -  és kell is (különösen egy ifjúsági 
lapban!) de az utazásnak sohasem ez a lényege. Éppen ezért 
hadd kezdjem a mondandómat egy deklarációval, egy „kinyilat
koztatással”, egy hitvallással, bár el sem tudom mondani, mennyi
re gyűlölöm a hitvallásokat!
Egy idézet majd átsegít bennünket ezen a kátyún:
„unom az elejét, unom a végét 
unom a háborút, unom a békét 
unom a négert, unom a sárgát 
unom a zsidót és unom az árját”
(Quimby: Unom)

És, igen, unom a hitvallásokat, a nagy világmegváltó kinyilat
koztatásokat! Talán jobban is, m int a zsidózást meg az árjázást...

Mégis fontos tisztáznunk: igen korán, középiskolásként -  ami
kor még barátom lopta cipész édesapja műhelyéből a ragasztót -  
meg aztán egyetemistaként is, a TILTOTT tudatmódosító szerek 
igen széles skáláját végigpróbáltam, fenntartás nélkül belekóstol
tam mindenbe, ami elérhető volt; az utolsó utáni határon túlra 
is elmentem, s kipróbáltam minden olyan szert, ami még úgy 
fogyasztható, hogy nem kell hozzá tűt használni. Attól már tar
tottam, a tűszúrásnak még a gondolata is frusztrál. Egy átlagos 
vérvételen is képes vagyok rosszul lenni, a véradásról nem is be
szélve, hiszen akkor hagytam fel ezzel a jótékony tevékenységgel, 
amikor egyszer a nővérkék locsoltak fel, hogy magamhoz térjek, 
így vagyunk ezzel mi, puhányok... De egyetemistaként lényegé



ben nem voltam különb a leghétköznapibb sztereotípiánál -  talpig 
közhelynek álcáztam magam akit magával sodort a társaság, 
itt-ott a számba, a pofámba nyomtak ezt-azt, megkínáltak, és 
igen, én magam is voltam néha olyan helyzetben, hogy vissza
kínálhattam, mert hozzáférhettem, beszerezhettem. Mindig volt 
nálam, meglapult a zsebemben... Egyszer édesanyám is megta
lálta nálam, miközben én elmentem fürödni, ő meg a ruháimat 
rendezgette, de akkor hirtelen indiai teának hazudtam az apróra 
vágott, száraz, zöld növényt. Talán elhitte, talán nem, de úgy tett, 
mint aki igen... Nemrég meg azt mesélte az egyik barátom, hogy 
éppen tőlem kapta élete első füves cigijét, pedig én már nem is 
emlékeztem erre, basszuskullancs és szopránklarinét! Én már rég 
nem élek ilyesmivel, ő meg még mindig szívja! Jaj, mit tettem! 
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!

Később azonban éreztem magamon, hogy mindezek a szerek 
vagy rossz hatással vannak, vagy semmilyen hatással sincsenek 
rám. Akkor meg minek?! Talán nemzedéki kérdést is csinálhat
nánk ebből... Hiszen az én nagy gyermek- és ifjúkori kedvenceim, 
hogy csak egy példát említsek, a Deep Purple zenekar tagjai több
ségükben mind kivénhedt kocsmai patkányok voltak, vedeltek, 
mint az állat, de TILTOTT tudatmódosító szereket nem használ
tak. Az ideálok pedig köteleznek! Bármit feladhatsz az életedben 
tiszta lelkiismerettel, csak az ideáljaidat nem!

Szóval az egyetemi évek vége felé az én életemben is visszájá
ra fordult minden, akkoriban már egyáltalán nem használtam 
semmit, söröztem a haverokkal, nagyszerű baranyai borokat vá
sároltunk az újvidéki halpiacon Keszég Karesszal, az ínséges, hi- 
perinflációs időkben meg olcsó pálinkákat vedeltünk Citronnyal 
és Molesszal újvidéki lakásunk konyhájában. Soha nem szeretném 
megtudni, miből főzték ezeket...

De időközben rájöttem, hogy nekem untig elég az, ha a megen
gedett, a legális zónán belül mozgok. Nem azért nem lépek ki az 
adott keretek közül, mert nem tehetném, vagy mert bármi meg



akadályoz ebben, hanem azért, mert nem akarok. Ez pedig olyan 
személyes döntés, amit mindenkinek magának kell meghoznia.

Éppen ezért én mint absztinens, aki nem él mindenféle TIL
TOTT szerekkel, nagyon is támogatom a fenntartásokkal ugyan, 
de „könnyűnek” mondott részük legalizálását.

Mert ha megkérdezünk egy szakembert, például a közismert 
Zacher Gábor toxikológust, hülyének fog nézni bennünket, ha 
meg akarunk különböztetni könnyű és kemény, vagy nehéz, vagy 
túlsúlyos, vagy tudom is én, milyen drogokat. Mert orvosilag 
nincs különbség közöttük... Tehát orvosilag nincs különbség a 
tea, a kávé, a sör, a bor, a pálinka, a cigaretta, a marihuána, a hasis, 
a heroin, a kokain, az LSD, az extasy, az amfetamin és manapság 
terjedő úgynevezett dizájnerdrogok között. De még a csokoládét 
is ide kellene sorolnunk, hiszen az iránt is kialakulhat függőség a 
szervezetben...

Ebből is látszik, hogy tudományos fejlődés ide vagy oda, nincs 
megfelelő és közérthetően használható fogalomtár a kábítószerek 
meghatározására. Bármi azzá válhat megfelelő környezetben, a 
körülmények sajátos összejátszása folytán -  de sokkal fontosabb, 
hogy semminek sem muszáj annak lennie. Megint csak a megfe
lelő körülmények és a nagyszerű összjáték...

Ezért az egyetlen járható út a legalizálás!
Szögi Csaba sorozatát én a kezdetektől fogva kicsit a sajátom

nak, részben a magam szellemi termékének éreztem, még ha egy 
sort sem adtam hozzá magamtól/magamból. Mert bár ő ezeknek 
az utazásoknak sokkal szélesebb skáláját járta be, mint én, s vég
zettségéből adódóan is jóval alaposabban ismeri ezt a világot, egy 
igen piciny részem nekem is volt benne. Amikor a Képes Ifjúság 
főszerkesztője lettem, mindenképp akartam a lapba egy kábító
szerekkel foglalkozó rovatot. Arra kértem hát Csabát, hogy in
dítson egy sorozatot, s abban mondjuk el, hogy mik ezek, milyen 
hatással vannak az emberre, mire készüljön fel az, aki kipróbálja 
őket, s közben ne népszerűsítsük ugyan a fogyasztásukat, de já



ruljunk hozzá ahhoz, hogy a fiatalok, az olvasóink, az előfizető
ink megismerjék ezeket. Ahogy Zacher Gábor is mondja: ő soha 
nem próbálta ki a kábítószereket, de ez cseppet sem gátolja abban, 
hogy mindent tudjon róluk. Legyen hát ez a rovat ismeretterjesztő, 
de egyúttal olvasmányos is, élményszerű (mert nincs annál unal
masabb, ha valaki szakkönyvszerűen mondja fel a kábítószerek 
negatív hatásait), kicsit talán szépirodalomba hajló, valós, a meg
élt dolgokon alapuló. Meg minden, ami ezzel jár... Ha azt m ond
juk, hogy „ne drogozz”, kevesebbet mondunk annál, mint ha azt 
mondanánk, hogy „szép időnk van”. A saját élmények azonban 
mindig sokkal szuggesztívebbek, mindig sokkal többet elárulnak 
bármilyen jelenség vagy folyamat mibenlétéről, mint a didaktikus 
kinyilatkozások és hitvallások.

Hány meg hány alkoholistát ismerünk, aki néhány pohár után 
sokkal kellemetlenebb, mint egy átlagos, közhelyszerű füves? 
Családokat és életeket tesz tönkre a pia, vagyis a nem tiltott tu 
datmódosító szer országhatároktól függetlenül. Ilyen megközelí
tésben tehát még igaza is lehet Zacher Gábornak: nem a szerek 
és azok hatása között van a legjelentősebb különbség, hanem az 
emberek között. M indennek személyes döntésnek kell lennie. De 
a döntés lehetőségét mindenképp meg kell adni! Tea is okozhat 
szívrohamot, ha túladagolják, vagy túláztatják, a marihuánának 
pedig orvosilag is igazolt pozitív hatása is lehet bizonyos beteg
ségek esetén, nem beszélve arról, hogy a morfiumot eredendően 
gyógyászati célokra fejlesztették ki. Mint ahogy sok minden mást 
is, amit ma már kábítószerként ism erünk...

És akkor most legyen elég ebből! Egy előszó átlagos és tisztes
séges terjedelmét már rég meghaladva itt mondom el, hogy Szögi 
Csaba kéziratával kapcsolatban mindez nagyjából tárgytalan. Ezek 
az utazások ugyanis a szellemi szférájába kalauzolják el olvasóju
kat, vagy még inkább a lélek mélyrétegeibe. Az, hogy mellékzön- 
géjükként szakszerű leírásokat is tartalmaznak az egyes szerekről, 
már „csak” hozzáadott érték. De azt sem mindenféle szakköny



vekből összeollózva teszik... Hiszen amit Zacher Gábortól kell 
megtudnod, azt majd elmondja ő maga, miután magadhoz térsz.

Unalom ide vagy oda, helyenként egy jól elhelyezett zsidózás 
vagy árjázás sokkal nagyobb bajt tud okozni az emberi szervezet
ben -  az agyban -, mint egynéhány slukknyi TILTOTT szer. És 
persze a társadalomban is...

Tiszta és őszinte utazások ezek, kalandozások a valóság és a 
képzelet, a látomás és a fantázia határmezsgyéjén, ahol nincsenek 
hőkamerák, nem lesnek bennünket marcona határőrök, egysze
rűbb az átjárás, mint a schengeni övezeten belül. S ha egyenru
hába botlunk, az sem a határőrbódé, hanem a TILTOTT terep. 
Oda-vissza, keresztül-kasul, át- meg átkelünk, s néha talán nehéz 
is eldönteni, hogy épp melyik szférában járunk, sőt, útjelző táblák 
sem segítik az utunkat, nem könnyítik meg a dolgunkat. Mire pe
dig a sámán is végigjárja mind a hét útját, egyszeriben arra ocsú
dunk, hogy egy ültő helyünkben végigolvastuk a kéziratot.

Talán okosabbak és bölcsebbek is lettünk addigra, talán felszaba- 
dultabbak és nyíltabbak, és csak halmozzuk itt a tapasztalatokat...

Szabó Palócz Attila



A szerző előszava

Mióta az eszemet tudom, keresem az utakat. Háromévesen már 
élénken figyeltem a felnőtteket magam körül, aztán megtanultam 
olvasni -  igen korán - , és onnantól elsősorban a könyvek jelentet
ték az újabb ösvényeket. Ma is ezek számomra -  a zene mellett -  a 
legfontosabb források. A közvetlen tapasztalat viszont nélkülöz
hetetlen a tájékozódásban. Ugyanúgy, ahogy „a csillagos ég felet
tem és az erkölcsi törvény bennem”. Egy fontos kérdésre viszont 
mielőbb válaszolnom kellett: a társadalom vagy a mindenség 
„hasznos tagja” akarok-e lenni? Emberi vagy isteni törvényeknek 
megfelelni? A válasz egy pillanatig sem volt számomra kétséges, 
mint ahogyan az sem, hogy nem a magam javát kell elsősorban 
keresnem, hiszen nincs „én vagyok” és „ő van” az ember számára, 
csakis „mi vagyunk”. Végső soron pedig valójában ez az „én ja
vam” is. Az egység kötelez.

Annak a szónak, hogy spirituális, számomra mindig is kétféle -  
látszólag -  különálló értelme volt: egyaránt jelentette a könyvek
ben és a hagyományban rejtező szellemi bölcsességet, valamint az 
alkohol illumináló, megvilágító erejét. Az alábbiakban leginkább 
az utóbbiról lesz szó. Persze az alkohol fogalmát jócskán kiter
jesztve. A lényeg, hogy ebben a könyvben elsősorban a közvetlen 
testi úton levésről, keresésről, találásról és elvesztésről -  tehát a(z 
első körben) testi tapasztalatról mesélek. Nem muszáj követni 
engem ezeken az utakon, sőt. A legjobb csak elgondolkodni az 
olvasottakon. Aztán meg lehet spórolni mindazt a kalandot, ami 
zsákutcába vezetett, ami talán csak a menekülésről vagy a fájda
lomcsillapításról szólt, sokszor még sokkal nagyobb fájdalmakat 
vonva maga után... Mert az nagyon fontos, hogy rábeszélni én



aztán nem akarok senkit. De az talán még fontosabb, hogy le
beszélni se. (Tudom, nem is lehet.) Mert tudjátok, mit? Olyan, 
hogy zsákutca, nincs is. Minden tapasztalat elvisz valahová. 
Hogy talán a halálba? Nos, testi valónkban mindannyian oda 
tartunk. Ha elbarikádozzuk, bebiztosítjuk magunkat a negatív 
tapasztalatok ellen, akkor is. Legjobb ehelyett mielőbb elkezdeni 
élni.

Az alábbi írások 2001 és 2003 között jelentek meg a Képes Ifjú
ság lapjain. Sokat nem változtattam rajtuk -  meghagytam a han
gulat kedvéért a cikksorozat-szerűséget is - , mert talán naivan 
hatnak egyes bekezdések, de alapvetően a mai napig így vélekedek 
az érintett témákról. És ki mondja meg, melyik a hitelesebb állás
pont: a huszonöt éves emberé vagy a harminckilenc évesé?

2014 megjelöléssel mindazonáltal betoldottam részeket. Ezek 
viszont szinte kivétel nélkül új tapasztalatokról és ösvényekről 
szólnak, nem pedig az előzőek korrigálásáról. Minden út tapasz
taltabbá, tehát gazdagabbá tesz, ha végigjárom rajta a számomra 
kiszabott etapot, nem szorul tehát egyik sem korrigálásra. Egy
szerűen a megfelelő pillanatban, egy kínálkozó kereszteződésnél 
át kell lépni egy másikra.

Ha továbbolvasol, minden világos lesz.

(Zenta, 2014. november 5.)



KORAI UTAK

„Szeretem az éjszakát. Minden olyan hideg. Szeretem a hideget, 
hiszen én magam is dermesztőén hideg vagyok. Én egy jégtábla 
vagyok. Hihi. Egyedül vagyok. Csak itt benn lakik néha valaki, 
de hallgat.
Vagy némán sikolt inkább?
Nem tudom.
Milyen jó nekem!
Megőrültem.”
(Sz. Cs.: A z utolsó felvonás)

VOLT EGYSZER EGY NARKÓS

Hát szervusztok, kedveskéim! Régen találkoztunk, de most egy 
vadonatúj sorozattal jelentkezem, egyenesen tinéktek. Igen, ismét 
a kábítószerekről lesz szó, remélem, nem unalmas még a téma. 
Ami új, hogy semmi ollózás, semmi száraz adathalmaz, a múltam 
egy szeletkéjét kapjátok első kézből, cenzúrázatlanul.

Úgy tervezem, hogy csoportonként mutatom be a kábító
szertípusokat. A rövid bevezető, valamint a hatásmechanizmus 
után történetek következnek majd az adott szerrel kapcsolatban. 
Mindez a teljesség igénye nélkül. Azokról a szerekről beszélek, 
melyekkel kapcsolatban álltam. (Senki se aggódjon, nem avattak 
még szentté, csupán azért a múlt idő, mert éppen tisztulós korsza
komban vagyok.)

Kezdjük is el lassan! Egy önéletrajzi ihletésű saját regényrész
lettel indítok, abból a kisregényből való, melyből már számos



részletet közölt az újság, de még mindig nem sikerült befejeznem. 
Az alábbi részlet akkor íródott, amikor négy-öt éve épp minden 
szerrel leálltam, a sört is beleértve, pánikbetegséggel kezeltek, és 
a kedvenc dílerem a kezelőorvosom volt, aki teletömött nyugtá
tokkal, ami nem utolsó a kábítószerek között. De jöjjön inkább a 
részlet, azután pedig tényleg belevágok. Akarjátok?

„Minden nyomasztó. Rettegek a többiektől. Az arcok, a moso
lyok elborzasztanak. Mindenki vidám. Nem értem. Nem akarom 
őket látni. Félek tőlük. Ha csak tehetem, a szobámban kuporgok 
egyedül. A mosdóba vizelek. Félek magamtól. Gyakran támad 
olyan érzésem, hogy ölni, elpusztítani őket sorban. Szétlőni mind
nek a fejét. Ez talán segítene. Zavarnak az arcok. Mindenütt ott 
vannak. Ha lehunyom a szemem, akkor is. Én nem ide tartozom. 
El akarok innen menni. Istenem, mutasd meg az utat! Nagyon fé
lek itt egyedül. Félek maradni, és félek elmenni. Mit tegyek?

Nem tudok semmit. Próbálom megfogalmazni a félelmemet, de 
ez szinte lehetetlen. A félelmem irracionális, látszólag nincs semmi 
alapja, és éppen ezért szörnyű, mert az orvoslása elképzelhetetlen. 
Talán a legpontosabb meghatározás -  rettegés a semmitől.

A félelmem állandóan jelen van. Mégis képtelen vagyok meg
szokni, mivel általában szorongásban nyilvánul meg, és csak 
néha, meglepetésszerűen, mindenféle meghatározható ok nélkül 
csap át eszeveszett pánikba. Tehát a szorongás az ettől a pániktól 
való félelem, a pánik pedig az ettől a szorongástól való tehetetlen 
szabadulni vágyás. Ez kitölti a napjaimat, az álmaimban is előjön, 
így már egy jó ideje képtelen vagyok pihenni.

Az a legszörnyűbb, amikor éjjel arra ébredek, hogy itt van. A pá
nik. Ez már testi kínokban is megnyilvánul. Erős légszomj gyötör, 
a pulzusom fokozatosan felgyorsul, remegek, képtelen vagyok ülni, 
feküdni vagy állni. A gyomrom görcsöl, de ez a pillanatnyi félelem
től lehet. A halálfélelemtől, azt hiszem.



Az elmém még ép, legalábbis úgy gondolom, de már szinte vá
rom, hogy elboruljon, akkor talán megszabadulok ettől az egész
től. Néha erősen vágyom egy elmegyógyintézetbe, ahol egész nap 
körülöttem lennének az ápolók, és segítenének, ha baj van. Igen, 
azt hiszem, az nagyon jó lenne. Nagyon beteg vagyok, doktor úr?

Az utóbbi időben néha nagyon furcsa gondolataim vannak. 
Nem is gondolatok, inkább érzések vagy hangulatok, melyek nem 
éppen kellemetlenek, csak az bennük a különös, hogy úgy érzem, 
mintha nem a sajátjaim lennének. De lehet, hogy ezt csak vala
melyik énem játssza el, és a megnyugtató szanatórium utáni vágy 
rá a magyarázat.

Ja igen, ez a dolog az egoimmal, ez is elég kellemetlen. Olyan, 
mintha többen lennénk itt belül, és mindig valaki más beszélne, 
én meg csak megfigyelő lennék. Én legalábbis ennek tudom be a 
rendkívül gyors és gyakori hangulatváltozásaimat. Az egyik meg
nyugtat, talál értelmet az életemnek, még fel is vidít, aztán jön a 
másik, letorkolja, elküldi, és ezzel vége is a jó hangulatnak. Néha 
jön a közönyös, képes órákig a cipője orrát bámulni, közben nem 
törődik semmivel. (Őt utálom a legjobban.) Vagy az önsajnáló, 
esetleg a színész, aki engem azért nem tud becsapni.

Még régebben történt, hogy hárman voltunk a szobámban, s 
míg az egyik társam noszogatta a másikat, hogy mondjon már el 
valami történetet, addig én rájöttem, hogy tulajdonképpen telje
sen egyedül vagyok. Igaz, éjjel történt, de biztosan nem álmodtam. 
Kimentem megmosdani, de mikor visszafeküdtem, egy idő után 
megint jött az az érzés, mintha nem lennék egyedül.

Szóval kicsit aggaszt ez a dolog is.
Az utóbbi időben az öngyilkosságra úgy gondolok, mint egy 

vakbélműtétre. Az ember vonakodik elmenni az orvoshoz, mert 
fél, de mikor már jó ideje tűri a kellemetlen, sajgó, állandó fájdal
mat, csak rászánja magát a műtétre.

Kedves doktor úr, én teljes hét éven keresztül gyötörtem a 
szervezetemet minden elképzelhető szerrel, ami a kezem ügyébe 
akadt, úgyhogy egyáltalán nem csodálkozom a jelenlegi állapo



tomon. Lassan három hónapja tiszta vagyok, és nem mondom, 
hogy jobb így. Nem jobb, nehezebb. De egyrészt megijedtem, 
másrészt elegem van a menekülésből, tehát megállók önmagam 
előtt, és ha kell, leszámolunk. Lehet, hogy még béna vagyok, de a 
mankókat eldobtam, tűzre velük...

És most egy-két szó arról a hét évről. Azokban az években ma
nipuláltam az agyamat, amikor a személyiség a legjobban fejlődik. 
(Ezért is nem tudom most igazán, ki vagyok.) Tizenöttől huszon
két éves koromig. Kezdődött minden az alkohollal. Kamaszkor, 
vagányság, egyre több ital, mígnem azon kaptam magam, hogy 
megszokássá vált az ivás. Nem, fizikai függőség, azt hiszem, soha 
nem alakult ki, de pszichikai annál inkább. Emlékszem, rövid ide
ig képtelen voltam elaludni anélkül, hogy meg ne ittam volna két 
deci töményét. Csak úgy. Le, egy hajtásra, aztán már aludtam is. Ez 
volt a kezdet. Aztán szépen sorjáztak a dolgok. Dohányzás. Ez még 
rendben. Inhaláltam ragasztót, majd benzint. A benzin ugyano
lyan hatásos, és egyszerűbb a kezelése. Aztán az alkohol-gyógyszer 
koktélok következtek. Egyszer ittam mákhéjteát, de ez nem jött be 
igazán. Pedig ittunk mellé pezsgőt, és benzint is szívtunk. LSD. 
Szerencsére az első utazásom iszonyú volt, így nem is kísérleteztem 
vele tovább. Ittam efedrines orrcseppet, ami úgy felpörget, mint 
a diszkódrogok. Viszont túladagolva rettenetes. Az utóbbi néhány 
évben kaptam rá a cannabis szívására. És végig ott az alkohol kísé
rőakkordként. Az utolsó évben már saját kikísérletezett koktélom 
volt, melynek a lassú tánc nevet adtam. Kezdésnek efedrinkristály 
kólával, aztán mikor elkezd simogatni, jöhet az első szál fű. Utá
na kávé, kóla, amik kiemelik az előzőek hatását. Aztán megint fű. 
Amikor ez is kitombolta magát, indítom az első sört. Utána már 
nincs szabály, minden elérhető dolog számításba jöhet a kattaná
sig. Tudja, doktor úr. A villanyoltásig itt, benn a fejemben.

így ment ez estéről estére. Bár néha reggeltől estig is. Társak 
mindig akadtak, de ők vagy váltakoztak, óvatosabban csinálták, 
vagy én gyengébb vagyok. Nem tudom. Nem figyeltem oda.



Mindig rohadtul egoista voltam. Nem a dolgokkal kapcsolatban, 
inkább a gondolatokkal. Annyira benn voltam a saját, narkotiku
mokból épített világomban, hogy mások nem is léteztek. Sokszor 
azt hittem, hogy egyszerűen csak elképzelem őket. Ki tudja, lehet, 
hogy akkor volt igazam.

A túladagolásaimról most nem beszélnék. A lényeg, hogy ren
geteg a hasonlatosság közöttük és a mostanában jelentkező pánik 
érzése között. Testileg és lelkileg is. Ezért jöttem most el, doktor úr. 
Az első túladagolásnál az utcán vánszorogva egyszer csak a temp
lomnál találtam magam. Átmásztam a falon, majd a feszületnél 
imádkoztam és fogadkoztam, hogy soha többet. Aztán másodszor 
és harmadszor is. Vele szeretnék most békét kötni. Igyekszem 
türelmes lenni, remélem, egyszer megbocsájt, és engedi, hogy 
egészséges legyek. Már amennyire ez lehetséges.

Azt kérdezi, kedves doktor úr, mit keres a beszélgetésünk ennek 
a könyvnek a lapjain? Nos, bár nem tartozom magyarázattal, el
mondom. Én vagyok a főszereplője ennek a kisregénynek. Az, aki 
néha én, néha kisember, néha Larsen kapitány. És szeretnék ha
sonlítani az íróra, aki alkotott. Ő mindig azt mondja, hogy próbál 
őszinte lenni az írásaiban, mert e nélkül szerinte nem ér semmit 
az egész. Csakhogy néha túlságosan ködösít. Ezért én egy kicsit 
önállósultam, és egészen őszintén elmesélem, milyen voltam, és 
milyen vagyok. Aztán az utakat, melyeket bejárok, már ő fogja 
lefesteni. Ehhez ő ért jobban.

Egyébként elég jól ismer, így hitelesek a történetek, hiszen ő az 
énjeim egyike. Vagy én vagyok az ő énjeinek egyike? Ki tud itt 
eligazodni, doktor úr?”

Nos, eddig a regényrészlet. Most már lassan kezdhetném. Hal
lottátok már a következőt? Egyszer egy hindu fakír ezt mondta: 
én csak egy gondolat vagyok egy emberke agyában, aki itt ül a 
fejemben, és engem elgondol. Annyit még előrebocsátok, ami sze
rintem már ki is derült, hogy senkit sem akarok rábeszélni a ká



bítószerek fogyasztására. Igaz, le sem. Ez nehéz is lenne, hiszen az 
összes eddig kiadott könyv, mely az elrettentést hivatott szolgálni, 
inkább jó reklámot csinált a narkónak. Nekem például a kommu
nista időkben Magyarországon kiadott A kábítószerek világa című 
„remekmű” nagyon jó ötletekkel szolgált. Azt vallom, hogy a dol
gokat igenis ki kell próbálni -  persze ésszel és mértékkel -, hogy 
megítélhessük őket. Mindig idegesített, amikor olyan szerző nyúlt 
ehhez a témához, akinek a legdurvább narkó, amit fogyasztott, az 
irodai dohányfüst volt.

Szóval se rá, se le nem beszélnék most senkit, az egyetlen, amit 
kérek tőletek, hogy mindig legyetek észnél. Sokat vitatott kérdés a 
drogok káros, illetve hasznos volta. Hogy visszaélnek vele, piszkos 
üzletek alapja, hogy szennyezett és ész nélküli fogyasztása külö
nösen romboló, gyakran halálos kimenetelű, ezt nem vitatom. 
Egyetértek természetesen. De ne feledjük, hogy bizonyos kultú
rákban a sámánok, varázslók etc. ezeket a szereket szent célokra 
használták. Tudattágításra, gyógyításra például. És egyet jegyez
zünk meg jól. A törvényeknek, melyek szerint tilos a kábítószerek 
használata, semmi közük a narkó káros vagy hasznos voltához. 
Inkább van közük a gyógyszer-, szesz- és dohánygyárosok anyagi 
hasznához és hatalmához, önös politikai és gazdasági érdekeihez. 
És persze érdeke a kábszerkereskedőnek is, hogy az áruja illegális 
legyen, mivel csak így tudja fenntartani a magas árakat. Plusz még 
a tiltott gyümölcs varázsa is az ő malmára hajtja a vizet. Tehát na
gyon sok kiskirálynak megfelel a jelenlegi helyzet. De ne legyünk 
naivak! Miért ne lehetne a fű legális élvezeti cikk? Mivel károsabb 
mondjuk az alkoholnál? Az állam kézben tartaná a dolgokat, csírá
jában elfojtaná a modern, szintetikus vagy félszintetikus drogokkal 
való üzletet, mint amilyenek az LSD, az amfetamin-származékok 
(az ún. diszkódrogok -  speed, extasy etc.), a heroin és társai. Ezek 
különben is a legrombolóbbak. Engedélyezné viszont az ún. ha
gyományos szerek használatát, mint a cannabis, a gombák, a so- 
lanaceae növénycsalád képviselői (maszlag, nadragulya stb.) és a



többiek. Igaz, ezek közül nálunk csak a cannabisra érvényes a 
tilalom, mert itt ez van forgalomban, a többit nem igazán isme
rik. És persze az is az állam feladata lenne, hogy mindent szigo
rúan ellenőrizzen a szennyeződés elkerülése végett (Hihetetlen, 
hogy mik vannak! Az egyik újvidéki díler morfinanalógba áztat
ta a kendert, hogy aztán a kuncsaft mindig nála vásároljon. Volt 
szerencsém az anyaghoz. Ej...), valamint hogy fiatalkorúak még 
véletlenül sem jussanak hozzá a szerekhez. És lehetnének szak
könyvek pontos utasításokkal a fogyasztást illetően. Oké, csak ál
modozom... Nem ez van, ugye? Pedig a holland példa megmutat
ta, milyen jól működhet a dolog.

A magyar narkótörvény például hallatlan, inkább nem is m inő
sítem! Az, hogy a fogyasztókat ilyen módon büntetik, egyszerűen 
nevetséges, vagy inkább siralmas, és nem vezet sehova. Bár előtte 
is csak a pitiáner utcai elosztók szívták meg, a kokainbárók köré 
erős bástyát von a pénz. De erre már van egy sztorim, ezt most 
elmesélem, jó?

Az említett törvény elfogadása után történt velem Gödöllőn 
az alábbi eset. Igencsak túlszívva vonszoltam a testemet a törzs
helyemről haza a koleszba. A zsebemben még egy negyed pakk. 
Egyszer látom a szemem sarkából, hogy nagyon lassan elgördül 
mellettem egy fehér kombi, majd megáll. Az oldalán hatalmas 
kék betűkkel: RENDŐRSÉG. Ajtó kinyílik, rendőr bácsi kihajol. 
„Jó estét, fiatalember!” Képzelhetitek. „Személyit kérek!” Még a 
diákigazolvány sincs nálam, előhalászom a kollégiumi belépőm. 
Odaadom. Megnézi, visszaadja. Mondom magamban, huh, mire 
ő: „A magáé az a sárga autó?” Mi van?! Mondom, én nem ve
zetek. „De hát onnan jött, attól a sárga autótól!” Hátrafordulok, 
nézem, hát tényleg ott parkol egy sárga Citroën. De én arra sem 
emlékszem, hogy mit csináltam két perccel ezelőtt. Biztosan csak 
rábambultam az átkozott járműre. Ezek után nekem kellett elma
gyaráznom az ökörnek, hogy nézze, itt van ugye a 8-as, a kedvenc



kocsmám, emitt van a kollégium, ez itt a járda, a járda mellett 
parkol a kocsi, én megyek haza, tehát szükségszerűen elhaladtam 
mellette. Ekkor már azt sem bántam volna, ha lelőnek, csak utána 
húzzanak a jó büdös picsába. Mire ő: „Köszönjük, viszlát!” Hát 
nem volt semmi. Á., a pincér haverom azt mondta, ő a helyemben 
elfutott volna, ha meg utolérik, halottnak tetteti magát...

Jó buli! De most már szerintem tényleg induljunk el szépen sor
jában. Kezdjük mindjárt a fűvel. (Fűvel-fával, hahaha.)

CANNABIS SATIVA (var. indica)
(avagy kontra Baudelaire-nek)

Ahogy e sorokat írom, igen különösen érzem magam. Most 
jöttem rá, hogy valószínűleg delirium tremensem van. Nemrég 
egereket láttam sorban elvonulni a szobában, ma meg egy egé
szen különös rovart fedeztem fel a WC falán. Szerintem ilyen faj 
nem is létezik. Mikor másodszor is odanéztem, már nem volt ott. 
Meglehetősen durva bulikat éltem át körülbelül egy hónap óta 
egyfolytában. Éppen ezért ma egy 5 milligrammos Bensedin volt 
a téma, a következő napokban meg úgy tervezem, ásványvizezni 
fogok, persze csak akkor, ha Dionüszosz is úgy akarja. Mert ezek 
a tervek nem mindig valósulnak meg az én esetemben.

De félre a szomorú valósággal, beszéljünk inkább a füvecskéről! 
Ezt hallottátok már? Új narkós érkezik a városba. Nem tudja még, 
hol juthat anyaghoz. Az ismerőseinél érdeklődik, azok pedig a tö
rökfürdőbe irányítják, azzal, hogy ott majd lát az előcsarnokban 
egy kövér törököt, aki füvet árul. Hősünk el is megy azonnal, és 
lám, valóban ott a főszer. Megbeszélik, mi a szitu, és a török mond
ja, hogy van anyag ezerért, kétezerért és háromezerért. A fickó kér 
az ezresből. Bemegy a sloziba, elrántja a jointot, majd szétnéz a 
fürdőben. Vár egy fél órát, de semmi hatás. Kicsit bosszankodva



visszamegy a dílerhez, és kér a kétezresből, reméli, ez azért érni is 
fog valamit. Klozet, elránt, be a medencébe, de hatás ismét semmi. 
A fickó kezd már bepöccenni, visszamegy a törökhöz a három
ezres motyóért, azzal, hogy ha ez is szar lesz, szétrúgja a seggét. 
Rendben, új fickó vagyok, de azért még nem kellene velem ba- 
szakodni. Az persze bizonygatja, hogy ez oltári brutális anyag, ha 
ezt elszívja, totál szét fog tőle hullani. Oké. Az alak elrántja ezt is, 
és mászkálni kezd a gőzfürdőben. Vár tíz percet, fél órát, de hatás 
most sincs egy szikrányi se! A főszer most már dühöng, kirohan 
az előcsarnokba. A török észreveszi, és menekülni kezd. A fickó 
utána. A török beugrik egy sárga BMW-be, és elszáguld. Emez le
int egy taxit: „Kövesse azt a sárga BMW-t!” Száguldanak, kiérnek 
a városból a hegyek közé. Mit ad isten, a török kisodródik, és egy 
szakadékba zuhan. Barátunk megállítja a taxit, kiszáll, és leeresz
kedik a roncshoz. A török a füvön fekszik, ez bizony megmurdelt. 
A fickó észrevesz a hulla zsebében egy pénzköteget. No, legalább 
a lóvét visszaveszem, gondolja. De amikor lehajol, hirtelen rosszul 
lesz, és hányni kezd. Ekkor valaki megütögeti a vállát. „Mi van?! 
Mi van?!” „Már megbocsásson, uram, de azért talán mégse kéne 
ideokádni a fürdő medencéjébe!”

Nos, eddig a vicc, most komolyodjunk egy picit. Aztán lesznek 
még viccek is bőven.

Az imént átlapoztam egy-két füzetet a narkóról, és találtam egy 
érdekes idézetet. Gondoltam, megosztom veletek...
„Kendertől vörös szememet 
befelé fordítva 
mámoromban megélek 
magam mögött hagyva a világot.”
(XV. századi nepáli Síva-himnusz részlete)

Nekem megtetszett. Jó lehet a nepáliaknak, hehe. Nos, mi is akkor 
ez a fű? A latin neve Cannabis sativa var. indica, ami indiai vad
kendert jelent. Indiában állítólag kilencezer éve szent növényként 
tisztelik, a szomszédos Kínába is igen hamar eljutott. Európában



középkori adatok szerint egyes germán törzsek használták vallási 
rítusokhoz. Ennyit a történetéről, arról úgyis írnak eleget a könyvek.

A fű fő hatóanyaga a THC (tetrahydrocannabinol), melyből a 
legtöbb a termőnövény (tudjuk, a kender kétlaki) leveleiben, vi
rágzatában és a magot burkoló vékony héjában van. Ezt szokták 
megszárítva elszívni cigibe sodorva, pipában vagy vízipipában. 
Talán ez utóbbi a legkellemesebb, mert a víz lehűti a füstöt, így a 
tüdő teleszívható. A növény gyantája a hasis, mely jóval nagyobb 
koncentrációban tartalmaz THC-t. Általában ezt is szívják, de 
mindkettőből lehet készíteni sütit (space cake). Préselnek belőle 
olajat is, de ezzel én még nem találkoztam. No, meg tea is főzhető 
belőle, de ez igen bonyolult, mert az egyszerű forró víz nem oldja 
ki a hatóanyagokat. Az indiai embernek jó dolga van, nem kell a 
díler után futkosnia, a háza táján burjánzik a vadkender. Láttam 
egyszer egy dokumentumfilmet Indiáról, ahol a bácsi kiment a 
háza mögé, két keze között összedörzsölt néhány kenderlevelet, 
majd a tenyerére rakódott fekete gyantát lekaparta, összekeverte 
némi dohánnyal, megsodorta, és már szívta is. Nem rossz m ód
szer. Költözzünk Indiába!

Néhány szó a cannabis hatásáról. Olvastam egyszer egy bő- 
dületes marhaságot, hogy a nálunk beszerezhető marihuánából, 
ha egy-két grammot elszívsz, kisebb szívdobogást kaphatsz. Hát 
megnézném én azt a tagot a kisebb szívdobogásával, aki például 
az újvidéki motyóból elrántana egy gét. Nekem abból már három 
emberes slukk is túlszívást jelentett... Nonszensz. Szóval a hatás. 
Erről elég nehéz beszélni, ezért úgy döntöttem, hogy majd inkább 
a sztorijaim mutatják be a lényeget. Általában kiemeli az aktu
ális hangulatot. Ezért ha rosszkedvűek vagyunk, akkor egyedül 
nem érdemes szívni. Társaságban más a helyzet, ha ott a ceremó
niamester jókedvű, akkor ez nagy valószínűséggel át fog terjed
ni a többiekre is. A fű egyébként is társaságbarát szer. Általában 
eufóriát okoz, kivételes esetben hallucinációt is. Sokszor nagy a 
mozgáskényszer, de van olyan is, hogy a földhöz ragaszt. Ilyenkor



be nem áll a szája az embernek. Igen gyakori a nevetési kényszer 
is, általában olyan dolgokon, amiket a kívülálló nem ért. Példá
ul felkiáltok csak úgy ok nélkül, hogy vigyááááááázz, leesik! És 
már röhög is a jónép. Túlszívás esetén, tehát ha sokat fogyasz
tottunk, mindennek az ellentéte a jellemző. Jelentkezhet letargia, 
paranoia, sokszor halálfélelem. (Hű, de sokszor volt az nekem...) 
Az ember szédül, szívdobogást kap, a vérnyomás drasztikusan fel
szökhet, jelentkezhet hányinger, bár én még sosem hánytam fűtől. 
De jegyezzük meg, hogy bármely kábítószer hatása nagyon egyén
függő, és éppen azért veszélyes, mert nem tudjuk előre kiszámítani. 
Ezért ha valaki netán kipróbál egy szert, azt mindig nagyon óvato
san kell adagolnia, mert adhat bárki tanácsot, lehet, hogy a másikra 
pont ellenkező hatással van az anyag. Tehát a jelszó: ÓVATOSSÁG! 
Nagyon nehéz egy túladagolt embert megnyugtatni...

Nem vagyok ugyan fűellenes, de azon mindig röhögök, amikor 
azt mondják, hogy teljesen veszélytelen, úgynevezett „könnyű 
drog”. Hadd meséljem el az első túlszívásom történetét.

Ez Nagygomboson történt, ami egy pici falu Hatvan közvet
len közelében. Itt is van a gödöllői egyetemnek egy kisebb kol
légiuma, amolyan munkásszálló, és én 95 és 97 között többnyire 
egyes egyedül laktam benne. Mivel „ökör iszik magában” alapon 
a fröccsöt inkább mellőztem, előfordult, hogy unaloműző gya
nánt pipázgattam egy keveset. A szóban forgó esetig csak egészen 
gyenge hatóanyag-tartalmú kenderrel volt dolgom. Azon a napon 
egy haverom említette, hogy otthon megejtették az „aratást”. Jó az 
anyag, a magot Indiából hozatták, és szívesen ad kóstolót. Mon
dom, koszi, miért is ne, este úgysincs jobb dolgom. (A tévémen az 
M2-t fogtam, fekete-fehéren, az ablakkilincs segítségével, antenna 
nem volt. Oké, ez nem mentség, tudom...) Este hazamentem, volt 
még egy pohárnyi borom, kitöltöttem, előkészítettem a füstölőt, 
a gyertyát, a zenét (Type O Negative -  sajnos), és sodortam egy 
kisebb jointot, olyan félcigarettányit, körülbelül negyed grammot,



persze tisztán. Ez az általam addig ismert anyagokból körülbelül 
arra elég, hogy picit megdobja az ember fejét. Hát igen... Nem úgy 
sült el a dolog. Gyertya, füstölő begyújt, zene bekapcs, egy korty 
bor -  és jöhet a joe. Már a felénél éreztem, hogy valami nem oké. 
Normális esetben az ember elszívja a motyót, és körülbelül 5-10 
perc múlva jön a rendes hatás. Itt meg szívás közben megforgatta 
velem a szobát. Utána ittam még egy korty bort, és szinte azonnal 
jelentkezett az úgynevezett „para”, ami sokszor halálfélelemben 
teljesedik ki. Nekem akkor volt ilyen először. Az amúgy is sötét 
zene artikulátlan hörgések és sikolyok kavalkádjává változott, 
minden egyes tárgy rémületet keltett bennem. Nagyon gyorsan ki
kapcsoltam először is a zenét, aztán elfújtam a gyertyát, a füstölőt, 
felkapcsoltam a villanyokat, kinyitottam az ablakot... De már késő 
volt. Forgott velem minden, az addig észrevehetetlen hangok kié
lesedtek. Az italhoz szokott embernek persze mi ilyenkor az első 
reakciója? Próbáljunk hányni, az majd segít! Hát ez nem az a já
ték... A méreg nem a gyomorban van. Szerintem, aki a fűtől hány, 
az valójában a félelemtől teszi. Nekem nem is sikerült. Ellenben, 
amikor nyögve a WC-re roskadtam és felnéztem, akkor jött csak 
az igazi móka. A WC falai kitágultak és eltávolodtak, pályaudvar- 
nyi nagyságúra növekedett a fülke, berepült egy óriási szúnyog, 
aminek a hangja egy helikopteré volt. Ajjaj! Tűnés innen! Idáig ez 
az első 15 perc volt a szívás óta, persze nekem óráknak tűnt. És 
ezután még négy órán keresztül tartott a hatás. Persze az iszonya
tos része. Mert utána meg nagyon jó lett. De addig minden lehető 
módon próbáltam nyugtatni és visszahozni a valóságba magam, 
ne röhögjetek ki, de még maszturbálással is. Persze hiába. Volt egy 
pillanat, amikor úgy éreztem, no, most végre vége, kitisztultam. 
Az ágyra roskadtam hullafáradtan, és megkönnyebbülten sóhaj
tottam egy hatalmasat, lehajtva a fejemet. Ekkor behunyt szemmel 
azt éreztem, hogy a nyakam elválik a testemtől, s a fejem, a tes
temen végiggurulva, a földre esik. És kezdődött minden elölről... 
Mit mondjak? Örültem, amikor tényleg véget ért a buli.



Levonhatjuk a tanulságot. Egyedül, tapasztalatlanul ilyet soha! 
A későbbiekben egy-két gyufafej nagyságnyit raktam egy cigi
be, és elég volt. Nem emlékszem a cucc színére, de alighanem a 
skunk névre hallgató fűhöz lehetett szerencsém, ami felér a ha
sissal. A zene sem volt megfelelő, amit akkor hallgattam, azon 
kívül nem árt, ha ilyenkor van az embernél nyugtató. Nagyon 
kell vigyázni, mert szinte bármilyen külső hatás előhozhatja a 
paranoiát. Főleg, ha egyedül vagyunk. Meg lehet halni a fűtől, 
simán. Mese, hogy nem létezik túladagolás. Mert szívrohamot 
szerintem mindenképp okozhat. Hangsúlyozom: óvatosság!

Én mondjuk mindig úgy szerettem csinálni, hogy a törzshelyei
men, miután bezártunk, és maradtunk hárman-négyen, elszívtunk 
egy jointot, majd eldumáltunk, jó zenéket hallgattunk (nekem 
mindig a Bizottság, a Kispál meg a VHK jöttek be legjobban). Az 
ember kicsit eltáncikál, kicsit elröhögcsél... Nagyon fontos, hogy 
biztonságban érezze magát!

A térbeli koordinációs zavarokról, amiket a kender kivált, már 
volt szó. Most illusztrálnám az időbeliséget is, mert ez fűország
ban teljesen más. Persze ezek a dolgok nem mindig ijesztőek, sőt. 
Nos, hogy minden relatív, még az idő is, ezt már Einstein is meg
mondta. Nem tudom, szívott-e valamit az öreg, de bármely narkós 
igazolhatja, hogy mennyire a fején találta a szöget. Ezt is egy viccel 
mutatnám most be. Jöhet?

A drogos fickónak rossz napja volt. Megint szívatták a m unka
helyén, vagy valami ilyesmi. Hazafelé menet vett hát három szál 
jointot, otthon pedig rögtön ki is ült az erkélyre, s elszívta az elsőt. 
Ekkor egy izzó, vörös gömb suhant el a szeme előtt. Ejha, nem 
semmi, gondolta, s azonnal rápippantott a következőre. Mit ad is
ten, a jelenet megismétlődött. Hűha, ez aztán az anyag! Ilyet még 
a büdös életben nem pipáltam! Nosza, adjunk neki, rágyújtott a 
harmadikra is. Láss csodát, az izzó, vörös gömb ismét elsuhant 
előtte. Még magához sem tért a meglepetéstől, mikor kijött a fele



sége az erkélyre. „Józsikám, mit csinálsz te itt az erkélyen?” „Csak 
levegőzök.” „No jó, de már három napja?!”

Hát, igen. Ilyen a filmszakma. Amúgy? Leesett?

2014: Gondolkodtam, hogy az itt következő, árakról szóló részt tö- 
röljem-e a kötetből, de végül úgy döntöttem, marad, részint mára 
szinte bizsergető elolvasni, hogy márka, meg hogy Jugoszlávia, ré
szint arányaiban végül is jól érzékelteti a lényeget.

Különben, ha már a vásárlásnál tartunk, beszéljünk az árakról. 
Itt, Jugoszláviában mostanában beállt az 5 márka/gramm ár. Ré
gebben azért drágábban vesztegették, most szerintem eléggé telített 
a piac. (Ez persze nem túl pozitív, mert a kissrác kiszámolja, hogy 
mi tart tovább, 1 gramm fű vagy 5 üveg sör, és a választás egyér
telmű. Tehát itt is az állam léphetne közbe, mégpedig legalizálással 
és hathatós tilalommal a kiskorúakra vonatkoztatva.) A magyar- 
országi árak régebben 1000 és 3000 forint között alakultak, azzal, 
hogy a háromezres holland cucc volt. A már említett narkótörvény 
után hirtelen az ezres megemelkedett 2000-2500-ra. (A többit nem 
tudom.) Ez azért történhetett meg, mert leginkább az utcai kis dí- 
lerekkel csesztek ki, így ezek száma jócskán csökkent. Gödöllőn, 
tudomásom szerint, csupán kettő maradt akkoriban. Ez persze 
felnyomta az árakat. Sima közgazdaságtan. (Aztán mi a kokszban 
persze rátaláltunk az orosz testvérekre, úgyhogy semmi hiba nem 
volt...) De az első napokban mindenki kifogyott a cuccból, és pá
nikhangulat kezdett eluralkodni rajtunk. Nosza, irány Budapest, 
azon aztán nem fog ki semmiféle nyavalyás törvény! És pontosan 
ez a témája a következő kis történetnek. Ami ugyan kiről szól? Hát 
rólam, természetesen.

Máté barátommal vágtunk neki a nagy útnak, aki inkább sörös 
fickó, nem igazán kedveli a cannabist, de azért néha „belenyal”. 
(Egyébként megsúgok egy titkot: nekem is a sör messzemenőleg



a kedvencem...) Velünk tartott még Á. haver, a pincér, aki viszont 
nagy dzsangás és egyéb. Tuti helyre mentünk Budán, az XY ko
kszban várt bennünket az anyag. Felmentünk a szobába, s ahogy 
a díler srác bezárta mögöttünk az ajtót, egyből kezdett Ponyva
regény-hangulat kerekedni. (Láttátok? Az egyik kedvenc filmem. 
Megnéztem már vagy hússzor.) A fickó aranyos kis mérlegen ki
mérte a gét, rakott is rá egy kis ajándékot. Persze rögtön kedvet 
kaptam, és megkérdeztem, betolhatjuk-e itt helyben. Azt mondta, 
persze, oké, de hagyjuk csak a csomagot, maradt itt a múltkori 
partiról valami cucc, sodorjunk abból. Hát, üsse kavics! Milyen, 
kérdeztem. Azt mondta, fogalma sincs. Persze ők ugye sosem a 
legrosszabbat nyomják. Hát ez príma volt. Tépés után egy perccel 
a portán alig tudtam elkérni a személyimet, a két sarokra lévő vil
lamosmegállóig többször eltévedtünk. Miután végre csak felszáll
tunk a BKV-csodára, Máté kezdte a párát. Persze szegénykém hót 
másnapos volt, a szíve eleve gyengén működött, nem csoda, hogy 
besokkolt. Amúgy nem rinyált ő semmit, csak látszott az arcán a 
rémület. Aztán jöttem én. Nekem csak annyi volt a tripem, hogy le 
kell szállnunk. Pedig volt még hátra vagy 20-25 perc villamosozás. 
Ekkor azt csináltuk Á.-val, hogy egypercenként elgyalogoltunk a 
jármű végéből a közepéig, ahol van egy tábla a megállókkal. Ő m in
dig megnyugtatott, hogy van még idő. De tíz perc elmúltával csak 
rábeszéltem. Leszálltunk, vagy inkább leszédültünk. Máté persze 
örült. Bár tisztában vagyok vele, hogy a pesti ember semmin sem 
csodálkozik, de azért nem tudom, mindeközben mit gondolhattak 
rólunk, elég furcsák lehettünk, ahogy mászkáltunk a villamoson, 
és hangosan vitatkoztunk, hogy ez már a Keleti-e. Merthogy még 
mindig Budán voltunk, pont a Duna előtt landoltunk. A pályaud
var még 20 perc villamos, majd 15 perc busz. Sebaj! Fel a követ
kező járatra, és továáááááább! A buszon már jó volt, én például 
hajón éreztem magam. A következő para a Keleti pályaudvarnál 
jött, ahol körülbelül kétszer annyi rendőr mászkált, mint civil. Mi 
pedig a következőképpen vonultunk: egy szó nélkül lépegettünk,



rendkívül lassan, Á. -  a zsebében egy extra LSD-vei -  egy pizza
szeletet majszolgatott, mi Mátéval meg ásványvizet kortyolgattunk 
kétliteres palackból. De az az igazság, hogy ezt a szituációt már 
élveztük. Én legalábbis rendkívüli módon. Aztán Gödöllőn még 
várt ránk egy kellemes est, amikor csak úgy tengtünk-lengtünk, 
tépegettünk, sörözgettünk, és én kitaláltam, hogy Arábiábán a gó
lya helyett a teve hozza a kisbabát... (Nem vicc! Vágó Pista bácsi 
tette fel a kérdést, és én azonnal rávágtam a helyes választ, meg 
sem vártam a lehetséges opciókat, míg a tévében a főszer perce
kig szerencsétlenkedett, aztán elbaszta. De hát mi más hozhatná? 
Légy? Mert más jószág ott nem nagyon van.)

Na, még a következőt elmesélem a fűről, azután témát váltunk, 
ígérem. A pizzáról ugrott be, hogy a cannabis hatására leesik a 
vércukorszint, olyan étvágyat keltve, mint amilyen egy favágónak 
van. Magam is hatalmasakat tudtam zabálni egy-egy átbulizott 
éjszaka után. A következő eset volt szerintem a legbrutálisabb.

Volt Gödöllőn egy állandó társaságunk. Az első dzsót mindig fej
csóválva sodortuk be, a másodikat már mosolyogva, és jöhetett is 
a többi problémamentesen. Mellé dukált a Zlaty Bazant, legalábbis 
nekem, szóval iszogattunk, meg persze nassoltunk is hozzá ezt-azt, 
Chiót, pisztáciát, ilyesmiket. És bár vacsora után voltunk mindig, 
azért ez korántsem elégítette ki farkasétvágyunkat. Sz. barátnője, 
E. a 8-asban dolgozott pincérnőként, rendszerint ott ejtettük meg 
ezeket a partikat. A forgatókönyv általában a következő volt: ittunk 
a 8-asban záróráig, egy kicsit tovább is, aztán mikor E. elvégezte 
a szokásos zárórai teendőket, akkor mi felküldtük, hogy készít
sen valami kaját (süssön hurkát, vagy valami ilyesmi), mi addig 
átnéztünk a Pinceklubba (a helyi egyetemi diszkó), ami addigra 
már ingyenes volt (hajnali 3 körül), ott megittuk a vendégek piá
ját, megkajoltuk a maradék pizzadarabokat, esetleg sodortunk még 
egyet. (Volt, hogy odabenn robbantottuk el, a narkósokra vadászó



civil rendőrök orra előtt, akikről megtudtam, hogy nincsenek iga
zán képben, mert jobb cuccot szívnak, mint mi.) Amikor innen is 
kidobtak bennünket, irány a kolesz, ahol rendszerint E. várt a gő
zölgő vacsorával vagy reggelivel, ahogy tetszik. Az volt a legbrutáli- 
sabb, amikor Sz. egy disznótorról érkezett vissza Gödöllőre. Ezen a 
napon a következő fogások szerepeltek a hajnali menüben: sült vér, 
hurka, kolbász, sült máj, hús, toroskáposzta, paprikás, mindezek 
mellé Sz. felnyitott még néhány öblös orosz halkonzervet meg ke
firt, nehogy hiányt szenvedjünk valamiben. Egyik őrült még tojást 
is akart sütni, de erről lebeszéltük. Szokás szerint degeszre tömtem 
magam, de annyira, hogy szuszogni sem tudtam. Ittam egy jó po
hár vizet, és dohányozni indultam, de D., az egyik erdélyi srác egy 
szimpatikus húskockát nyújtott felém a villáján. Megkajoltam. Erre 
nyújtott még egyet. Dörmögtem, hogy nem bírom, de ezt is bekap
tam. Ekkor vérszemet kapott, mert látta, hogy szét tudja repeszte- 
ni a gyomromat igen egyszerű módon. Ahány falatot nyújtott, én 
mind megettem, bár már kezdtem szidni a felmenőit. Csak akkor 
hagyta abba, amikor a többieknek megesett rajtam a szívük, és le
állították. Kimentem elszívni a cigit (sima Multi). Amikor vissza
mentem a szobába, egy csomag kekszet nyújtottak felém, amit épp 
majszolgattak. Mit tettem? Egyet behamiztam, és elmenekültem. 
Ennyit a kajáról! (Egyelőre.)

Végezetül egy utolsó vicc a fűről, mely elég régi, és az Ifi hasáb
jain is megjelent, de ez a kedvencem, nem hagyhatom ki. Szóval:

A kisbéka füvezik a folyóparton. Arra úszik a hód.
-  Mit csinálsz, kisbéka?
-  Füvezek, bazzeg.
-  És jó?
-  Király!
-  Adsz nekem is?
-  Persze, itt van, nesze.
-  Figyelj, kisbéka, én még sosem füveztem. Megmagyarázod, 

hogyan kell?



-  No, figyelj, hód! Beszívsz egy slukkot, lenn tartod, átbuksz itt 
a folyó alatt, visszabuksz, kifújod, és jól leszel...

A hód beslukkol, átbukik, nem bírja tovább, a felszínre jön, ki
fújja a füstöt, és elterül a parton. Arra úszik a víziló.

-  Szia, hód, mit csinálsz?
-  Füveztem, bazzeg.
-  És jó?
-  Király!
-  Adsz nekem is?
-  Figyelj, víziló, nekem nincs, de a kisbéka ott füvezik a túlsó 

parton, bukj itt át a folyón, biztos ad neked is.
A víziló átbukik, felmerül. A kisbéka rámered, és ijedten felki

ált:
-  Baszd meg, hód, fújd már ki!

Na, ennyit a cannabisról, álljon még itt egy kis FÜGGELÉK az 
elnevezésekről:

Marihuána: fű, grass, zöld, zöldség, mariska, spangli, joe, joint 
(sodorva), dzsoki stb.

Hasis: has, haska, csoki, shit stb.

2014: A vadkender témájához nem sok mindent fűznék hozzá. 
Természetesen ezeregy új történetem van vele kapcsolatban, csak 
a mókás, hatalmas és fura zabálásokról tudnék egy egész kötetnyi 
anyagot szállítani.

Tudósítok valahol. Korán kell indulni, vidéki trip, az ebéd elma
rad. Persze én már napközben is szívogatok, hogy még jobban fel
dobjam az amúgy is pazar eseményt, így már késő délután kezdek 
kéket-zöldet látni. No, épp most ismerkedtem meg közelebbről a 
lap metáltitánjaival, az egyikük a házigazdám. Loholunk is hozzá
juk, útközben robbantom a soros rakétát, aztán bekészítjük a két 
rekesz sört estére, és már vetjük is rá magunkat a marhapörkölt
re. Egy morzsát nem hagyok, kitunkolom az alját! Jöhet a sör, a



haverok, a további diszkócigik. Utóbb úgy döntünk, benézünk a 
punkkoncertre is, odafelé úton mondja az egyik srác, betolna egy 
vega pljeskavicát. Mondom, az mi. Lepény mindennel, kivéve a 
húst -  baromi olcsó. Mondom, yeah, egy ilyen dukál nekem is (a 
gyomrom még a repedés határán, de hát ganjaman úgy szereti). 
Odaérünk a bódéhoz, a csávó rendel, én is odakönyökölök, nekem 
ugyanazt. Kérdezi a nő, mit tegyen bele. Marhára elfelejtettem 
addigra, mi a menü, mondom, semmit, csak rengeteg hagymát! 
Ballagunk tovább, rágcsáljuk a hambit -  meglepően olcsó volt, és 
hihetetlenül hamar elkészült - , várom, mikor érek már a szaftos 
husihoz. Rágom, rágom, ez lepény meg kurva sok hagyma, a te- 
ringettét! Jól kiröhögnek, amikor morogva hangosan is előadom a 
panaszolkodásomat. (De legalább szép volt az antrém a klubba: én 
mentem be elsőnek, mire a következő ember belépett, engem már 
a padlóról szedegetett fel a személyzet, egy egész asztalt elsodor
tam beestemben, poharastól, asztaltársaságostól. Nem fotóztam, 
nem készítettem interjúkat, csak mert az eszközök a hátizsákom
ban voltak, amit képtelen voltam leszedni a púpomról.)

Ettem penészes kenyérvéget száraz szalonnabőrrel. Préselt zsírt 
magában. Találtam egy papírjával az éjszakai pékség kilincse alá 
begyűrt, összerágott burekvéget. Gondos odafigyeléssel, szép 
lassan körbejártam a megcsócsált részt, és amikor már csak egy 
két milliméteres darabka maradt a mancsomban, egy másodper
cig rámeredtem, aztán bekaptam azt is. Azt meg a haver csinálta, 
hogy a családi otthon jótékony éjszakai sötétjében a kocsmából 
hazatérve beosont a konyhába, és kitapogatva a tűzhelyen hagyott 
lábast, eszegetni kezdett. Találgatta, mi lehet, minden falat más 
és más. A kenyérhéj darabnál kezdett gyanút fogni. A csirkecsont 
kiemelésekor már egészen biztos volt benne, hogy a házőrzőnek 
összekapart maradékból falatozik vagy negyed órája. Azért egy ki
csit még nyalakodott belőle. Az éhség nagy úr.

Az új tapasztalatok persze szinte kizárólag pozitívak -  meg is 
ette volna a fene, ha ennyi év után még nem ismerném tökéletesen 
a szert...



Egyet viszont elmesélek. Mert az nem fű volt, mint utóbb kide
rült. Említettem ugye a különböző anyagokkal „beütött” cuccot, 
ezeket viszont legtöbbször már színről, illatról, állagról felisme
rem, mielőtt betekerném a dzsolyát. Amit viszont idén nyáron 
elszívtunk, halványzöld volt, levéltörek-szerű, szaga szinte sem
mi... szóval éppen olyan, mint egy gyenge THC-tartalmú kender 
legalja.

Hollókőn történt. Két barátommal jártunk ott, az észak-ma
gyarországi hegységeket barangoltam be a nyáron, így vetődtünk 
el oda is. Előző nap már kapacitáltuk N.-vel L.-t, a házigazdánkat, 
hogy remek ez a bor és pálinka, amit napok óta kortyolgatunk, de 
a mesésnek ígérkező hollókői kiránduláshoz jól jönne egy kis gan- 
dzsa is. L. nem rajong érte különösképp, de néha azért akad nála 
egy kevés. Most is beugrott neki, hogy a dílerkedő keresztfia adott 
neki egy pakkot még előző karácsonykor a Marley-DVD mellé, 
s abból még akad tán egy kevés. S Ion. Indulás előtt N.-vel kissé 
fanyalogva tapogattuk, szimatoltuk a motyót, de úgy döntöttünk, 
mégis magunkkal visszük. A táskájába süllyesztette (egy női reti- 
külnél nincs is jobb rejtekhely, hehe), aztán nagyjából rögtön meg 
is feledkeztünk róla. Odaértünk, végigsétáltunk ezen a remek kis 
autentikus középkori falun, az egyik étteremben faltunk is egy ha
talmasat, közben leszakadt az ég, majd újra ki is derült, hét ágra 
sütött a nap... És mi lehet jobb egy kiadós ebéd után egy kiadós 
sétánál, fel a várhoz, a hegycsúcsra? (Mondjuk egy jó szieszta, de 
erről ezúttal lemondtunk.) Felfelé nem volt könnyű dolgunk a kis 
szandálkáinkban a rendesen felázott földes úton, de azért dere
kasan megbirkóztunk a feladattal -  ezt a várat mi most bizony 
bevesszük, ha a fene fenét eszik is! És nem is a sáron múlott... Már 
ott voltunk egészen közel, egy enyhe parittyalövésnyire a várka
putól, amikor az út mellett ott termett egy remek kis pad, mintegy 
jointsodrásra hívogatóan. S Ion. Mondom N.-nek, „besodorjuk?”. 
„Besodrom”, mondja, és kacsint. Majd előveszi a szép százas cigit 
(a kis hamis még otthon megejtette a műveletet). Akkor hajrá!



L. -  szerencsére -  nem kért. Hajh, sokára indultunk volna haza, 
azt meghiszem, hisz ő volt a sofőr. Én kezdtem. Két-három slukk, 
átadom. Ugyanez még egyszer. (Megjegyzem, most sem volt kü
lönösebb íze, szaga.) A harmadik körnél megtorpantam. Ilyesmit 
éreztem hirtelen a fejemben, hogy: ZSSSSSSSS!, közben mintha 
kivették volna az agyamat, és szilikonszénát tettek volna a he
lyébe. Te, mondom, én ebből nem kérek többet... Furán nézett 
rám, milyen sztorikat tolt ez a csávó itt három-négy napon ke
resztül -  ott ismerkedtünk meg L.-nál pár nappal előbb - , most 
meg beszart, kiszáll a joint elején? Azzal N. vállat vont, és folytatta 
még két slukk erejéig. Azta, mondta halkan, és szépen kipöckölte 
a parazsat, a maradékot (körülbelül a százas háromnegyedét) pe
dig visszasüllyesztette a retikülbe. (Mert ugye nem szemetelünk, 
hehe.) L. csak ránk nézett, s annyit mondott: de kurva jó, hogy én 
nem szívtam. Azzal elindultunk. Próbáltam kommunikálni. Nem 
ment. Még magamban sem. Akkor talán dudolásszunk. Ez se sike
rült. Teringettét, valami pedig csak legyen, mert szétbasz ez a sem
mi a fejemben! De semmi. Valahol egy kakukk szólt, ezt fel tudtam 
ismerni, bár nagyon fura volt, valahogy kicsavart, meg mintha be
lőlem jött volna a hang. És én erre mindössze ennyit tudtam „gon
dolni”: tikk-takk. Egy lépés tikk, egy lépés takk. Ahogy tapicsko- 
lunk a latyakban. Ők ketten elöl, én szintén csendesen mögöttük. 
Tíz lépés -  egy kibaszott üres évezred! -  múlva ott kanyarodik az 
ösvény felfelé a várba. Még 30-40 métert kéne megtenni. No, fel
megyünk, kérdi L., de máris látszik rajta, hogy nem nagyon hisz 
már az egészben. Mi N.-vel egymásra nézünk, aztán L.-ra, és egy
szerre csóváljuk meg a fejünket. Oda? Hülye vagy? Ezt nem hiszem 
el, fakadt ki L., tíz évvel ezelőtt hasonló okból nem jutottunk a vé
gére Hollókőnek. No, gondolom magamban, tíz éve ezt a cuccot 
még fel se találták. Aztán csak lépegettünk csendben tovább. Tikk- 
takk. A táj egyébként gyönyörű volt, az erdő csendje megnyugtató, 
ember szerencsére egy szál se a környéken... Szóval ez nem tartozik 
a legnagyobb páráim közé, egyedül az volt félelmetes, hogy félel



metesen nem zajlott semmi a fejemben. Tabula rasa. Aztán, ki tud
ja, mennyi bandukolás után -  az idő is eltűnt -  ők ott elöl hirtelen 
megtorpantak. Odaérve láttam, hogy egy baromira meredek, ezer 
szűk fokból álló, csúszós kőlépcsősor van előttünk. Erre mást nem 
tudtam mondani, csak ennyit: rideg. Itt mindenki elröhintette ma
gát, felengedtünk teljesen, kacarászva lebotorkáltunk a lépcsőkön, 
s innen már szép volt minden.

Utóbb még azzal paráztattam N.-t, hogy képzelje csak el, mi lett 
volna, ha picit lassabban hat ez a szar, és végigszívjuk a szálat... 
Elküldött a faszba. És persze végig azt találgattuk, ez mi a fészkes 
fene volt. Mert tutira nem marihuána. L. megígérte, hogy majd 
alkalomadtán megkérdezi a keresztfiát, de hát erre soha nem 
került sor, mert a srác néhány hétre rá meghalt, kiesett a nem 
tudom, hányadik emeletről. Amikor itthon elmeséltem Dének, ő 
azt mondta, szerinte ez a spice névre hallgató szintetikus genyó. 
Hát őrizzen meg az Isten a dizájnerektől! Egyetlen alkalommal 
szereztem be valami Magic Dragon nevezetűt -  mert ugye nekem 
mindent ki kell próbálni, mielőtt véleményt alkotok - , de ennyi 
untig elég is volt, az is inkább fura, mint kellemes: míg a canna
bis utakra visz, és dimenziókat nyit meg, addig ezek a szintetikus 
vackok még ezt a nyavalyás anyagi három dimenziónkat is össze
kócolják, tisztára elbutítanak. Kellenek a fenének.

Azután persze másnap hajnalig elszívtuk az egészet -  miután 
előbb tettünk még egy szép kört a Mátrában és a Bükkben, voltunk 
indián tipiben, és az izzasztókunyhókat is megcsodáltuk -, otthon 
már L. is belekóstolt, de mindig szigorúan csak egy-két slukkot tol
tunk óránként, közben borral és pálinkával ellensúlyoztuk. Min
denesetre ez volt életem leglassabban elfogyó jointja: kora délután 
gyújtottuk meg, és hajnal három körül nyomtuk el a csutkát. Kö
rülbelül tizenkét órát égett. Erről ennyit.



HALLUCINOGÉNEK

LSD

Mit látsz, Laca?!

-  Mit láááááááátsz, Laca?!
-  Egy nagy segget látok! De lehet, hogy nem is látom! Lehet, hogy 
csak hallucinálok!”
(A. E. Bizottság)

Az LSD (lizergsav-dietil-amid, esetleg Lucy in the Sky with 
Diamonds, hehe) felfedezője egy gyógyszerész volt, aki véletlenül 
beslukkolt az anyagból, azután néhány napig igen furcsa dolgo
kat élt át. A szer egyébként szintetikus, bár eleinte az anyarozsból 
vonták ki (gabonákon élősködő üszöggombafaj). Kezdetben pszi
chiátriai kezelésekben próbálták alkalmazni, ma már kizárólag 
illegális kábítószerként van forgalomban, különösebb története 
nincs. A hippi kultúrában volt jelentős szerepe, majd néhány év
vel ezelőtt, a rave/house/techno őrületben élte reneszánszát.

A hatásmechanizmusa a következő: míg a THC-ről ugye azt 
mondtuk, hogy eltávolítja egymástól az idegsejtek nyúlványait, 
addig az LSD ideiglenesen beépül a nyúlványok csatlakozásánál 
lévő szinapszisokban található neurotranszmitter helyére. Ennek a 
kémiai anyagnak az a feladata, hogy fogadja az ingerületet az egyik 
agysejtből és továbbítsa a másik felé (ingerületvezető képesség). 
Az LSD is el fogja látni ezt a funkciót, azzal a különbséggel, hogy 
mielőtt továbbítaná az ingerületet, csavar egyet az információn. 
Innen jön aztán az érzésünk, hogy nem azt látjuk, halljuk, szagol
juk, aminek ott kellene lennie. (Már megint a realitás. Hmm. Jól 
kitalálták azért ezt a mátrixosok.)

Az LSD formái a következők: a legismertebb a bélyeg, mely egy 
körülbelül 5 milliméter átmérőjű papírdarab, átitatva savval, de



tartalmaz amfetamint is. Ennek neve trip. Ezt az ember vagy fel
ragasztja a szájpadlására, vagy berakja a szemhéja alá, de olyat is 
hallottam, hogy egyesek megvágják magukat, s a bőr alá helyezik, 
sőt egyes nők egyenesen a vaginájukba juttatják. A szer kevésbé 
ismert formája, ami inkább nyugaton elterjedt, a folyadék (tiszta 
sav -  a szlengneve is acid), melynél nem kell várni, hogy kioldód
jon a papírból, hanem lenyelve szinte azonnal hat.

Fizikai függőség kialakulása ugyan itt sem nagyon tapasztal
ható, de azért szerény véleményem szerint ez igen-igen veszélyes 
kábszer. Sosem voltam nagy rajongója a szintetikus dolgoknak 
(az élet bármely terén, nem csak a narkónál), mert ezek a szerek 
sokkalta kiszámíthatatlanabbak a természetes alapú drogoknál. 
Legtöbbjük kiválthat rejtett pszichikai betegségeket, epilepsziát, 
skizofréniát stb. Számos esetet feljegyeztek, amikor egyesek az 
első LSD-s „utazásuk” után rögtön pszichiátriai kezelésre szorul
tak, és ez sokszor életük végéig tartott. Tudomásom van egy ilyen 
esetről, ami Szekszárdon történt, és most megosztom veletek.

A helyi ismerőseim rendszeresen a szekszárdi dombok közé jár
tak éjjelente autókázni „ketyegő” (bélyeg hatása alatti) állapotban 
a szőlőskertekbe, és általában riogatták egymást. Az LSD ugyanis 
rendkívüli módon hajlamosít a paranoiára, de ezt sokan szeretik 
(én a legkevésbé sem). Egyszer az történt, hogy az egyikük hétvégi 
házában buliztak, és poénból az egyik fickót bezárták a töksötét 
pincébe, hogy kicsit ráijesszenek. Persze már teljesen szét voltak 
esve, jópofa tréfának indult... A probléma csak az volt, hogy a srác
ról mindenki megfeledkezett, és csak reggel jutott eszükbe, hogy 
ki kéne engedni. Képzelhetitek! Az én füves párám a táguló WC- 
vel dajkamese lehetett ehhez képest. Ha csak egy pók megmoccant 
odabent, azt ő hallhatta berregésnek, rikácsolásnak, bárminek. 
Mert itt a hangszerű hallucinációk dominálhattak. Persze biztosan 
látott is ő dolgokat a sötétben. S ezekre a dolgokra én nem lennék 
kíváncsi. Mindenesetre a srác reggelre teljesen megőszült, és azóta



is látni Szekszárdon, amint magában dünnyögve rója az utcákat, 
és láthatatlan árnyak után kapdos...

Nos, igen, ez az a jelenség, amire azt mondjuk, hogy valaki rajta 
maradt a szeren. Az LSD, mint megjegyeztem már, sokszor okoz 
irreális félelmet, sőt létezik olyan bélyeg, amit direkt erre kísérle
teztek ki (például a Süvöltő Macska), mert sokan ebben keresik 
a kalandot. Persze vannak másféle hatásai is, mint a lebegés, a 
gondtalanság, sokszor a mindenhatóság érzése, de ezeket én nem 
tapasztaltam.

Az aranyosabb paráztatások közé tartozik, amikor valakinek az 
arcára raksz egy nem létező hajszálat (ha mondod neki, elhiszi), 
és ő egész idő alatt próbálja leszedni. Az már durvább, amikor az 
egyik alakkal elhitették, hogy három hete egyfolytában ketyeg. 
Vagy amikor az egyik haverommal a következőt cselekedte a nője: 
miután bevettek ketten egy Hofit (az egyik legbrutálisabbnak 
tartott cucc), és már rendesen a csúcs közelében tartottak, a csaj 
azt mondta: „Figyelj! Mondjuk, hogy neked okvetlenül haza kell 
utaznod, és egy óra múlva indul a vonatod. Én viszont most rád 
zárom ezt az ajtót, és kiviszem az órát.” És így is cselekedett. A ha
verom később majdnem megölte egy konyhakéssel. Vigyázni kell 
a rosszindulatú játékokkal LSD-utazás közben, mert minden, amit 
mondasz, realizálódik. És nem csak az fogja elhinni, akit szívatsz, 
hanem te magad is. (Jól emlékszem, egyszer a 8-asban egy ártatlan 
tréfát próbáltam elsütni füvezgetés közben. Már teljesen jól volt a 
banda, és valami hülye techno izének örültünk már néhány órá
ja. Nálam viszont teljesen véletlenül volt egy Elvis-kazetta. Nosza, 
szóltam a pincércsajnak, hogy rakja ezt be titokban, kíváncsi vol
tam, hogyan reagál majd a társaság. Néhány perc múlva ki volt 
legjobban kikészülve a meglepetéstől? Persze, hogy én. Még jó, 
hogy nem valami guzlicazene akadt a zsebemben.)

Ugyanennek a haveromnak volt egy sokkal kellemesebb tripje 
is, amikor nigériai ismerőseivel buliztak az egyik pesti diszkóban.



Igencsak elvoltak már, a bélyeget keverték speeddel. Egyszer oda
ment hozzá az egyik feka. „Miért nem jössz táncolni?” „De hát 
már húsz perce itt táncolok.” „Nem, te már két órája itt állsz a 
falnál.”

Ennyit az időről. És persze ki tudja azt eldönteni, melyikük
nek volt igaza? És ha mi ott álltunk volna, úgymond „tisztán”, 
mi ugyan eldönthettük volna? Agyamra ment Descartes? Vagy 
a Mátrix?

Egy másik ismerősömnek, aki szintén festő, akár az előző, az volt 
a szokása, hogy csaknem minden nap korán reggel benyalt egy bé
lyeget, kiült Pesten valami forgalmas helyre, és egész nap nézte a 
villamosokat. (Minden nap csak a súlyos pszichopaták LSD-znek, 
mert ilyenkor már akkora tolerancia alakul ki a szervezetben, 
hogy bár azt továbbra is rombolja, érezhető hatása szinte nincs 
is.) Vele esett meg a következő: heten ballagtak Pesten az utcán 
szétesve a szertől. Egy helyen leültek a vasúti sínekre dohányozni. 
Egyszer csak jött a vonat. Ezek nyugodtan ültek tovább. A vonat 
elrobogott a mellettük lévő vágányon. Ők végigszívták a cigit, és 
mentek tovább. Egy idő után egyiküknek eszébe jutott, hogy őket 
tulajdonképpen elütötte a vonat, most csupán a lelkeik másznak 
itt benyomva, a testeik ottmaradtak. Erre közös egyetértésben el
indultak megkeresni a hulláikat a vágányok között. Jó buli lehetett, 
igaz? Nem tudom, megtalálták-e őket...

Végezetül elmesélem a saját esetemet, amely hozzásegített, hogy 
ne szeressem a bélyeget. Ugyanaz a festő haverom hozta az anya
got, aki olyan jót táncolt a pesti diszkóban a fal mellett, csak ekkor 
még ő is totálisan tapasztalatlan volt. Sok mindent nem tudtunk. Az 
LSD annyira nem megy az akusztikus blueskoncertekhez. Nyilvá
nos helyen fél helyett ajánlatos csak negyedet bevenni. Az első uta
zás alkalmával nem árt, ha van egy tapasztalt és megbízható ember 
is a társaságban. Na, mi ezt mind rosszul csináltuk. A kezdet még 
nem volt rossz. Ő táncolt az esőben, én meg verset mondtam hozzá. 
(Állt az esőben / táncolt az esőben / érezte arcán isten könnyeit /



ez tényleg sós / de nem könny / vizelet.) Valami ilyesmi volt, le is 
írtam. (Benne is van az első kötetemben.) Aztán jött az, ami szerin
tem a legextrémebb volt az egészben, hogy a WC ammóniabűzét 
én nyálcsordító sárgadinnyeillatnak éreztem. Hihetetlen élmény 
volt! De ez még csak az amfetamin hatása volt. Aztán kezdődtek a 
bizonytalan hallucinációk, és én már itt megijedtem. Igaz, mond
juk, az első egy akasztott ember volt az oszlopon. Persze ismételten 
csak hányni próbáltam, mint a fűnél. (Ez egyébként még az első 
túlszívásos eset előtt történt.) Ekkor is sikertelenül, természetesen. 
Bezárkóztam a WC-be a kocsmában. Utóbb kiderült, hogy keres
tek, mert nagyjából három órára tűntem el. Pedig nekem csak tíz 
percnek tűnt. (Szegény sörösök, addig be kellett, hogy érjék egy 
fülkével.) Előtte meg óráknak tűnt a tizenöt perc. (Ennyit az időről, 
hehehe.) Utána picit jobban lettem. Mászkáltunk az utcán egy ide
ig. Hazafelé volt még egy horrorisztikus rész, amikor felnéztem egy 
fa koronájára, és hazáig bujkálva mentem, mert mindenütt ágakat 
láttam. Otthon aztán az ágyban újraindultak a hallucinációk (a leg
több drog hatása hullámokban jelentkezik, tehát váltakozik az in
tenzitása), kis színes karikákból kezdtek összeállni, és nekem már 
nem maradt energiám ellenállni. És pont ez volt a jó, mert nem is 
szabad ellenállni. Az csak ront a helyzeten. Elengedtem magam, és 
reggelig kellemesen néztem a mozit a plafonon..

SOLANACEAE
(csattanó maszlag, nadragulya, beléndek etc.)

A következőkben a solanaceae, magyarul a burgonyafélék csa
ládjáról lesz szó. Az alcímben felsoroltakon kívül ide tartozik 
még termesztett növényeink közül a burgonya, a paprika, a pa
radicsom is, melyek kisebb mennyiségben szintén tartalmaznak 
bizonyos mérgező növényi alkaloidokat, de sosem a fogyasztott 
részben (a burgonyánál előfordulhat mérgezés, ha napfény éri a 
gumót és megzöldül). Kivételt képez a dohány, amit ugye éppen



a hatóanyaga (nikotin) miatt fogyasztanak. De erről majd később 
lesz szó.

A felsoroltak közül a csattanó maszlag is nagy mennyiségben 
tartalmaz hatóanyagokat (atropin, szkopolamin stb.), rajta ke
resztül próbálom bemutatni ezt a „társaságot”.

Általában a magját fogyasztják alkoholban áztatva vagy lenyel
ve, de olyanról is hallottam, aki a megszárított leveleket szívta 
el, esetleg vadkenderrel keverve. Mérgei közül az atropin kettős 
látást, nyugtalanságot, mozgáskényszert, hallucinációkat, delíriu- 
mot okoz, a szkopolamin viszont bódító hatású.

Magam sosem próbáltam ki ezt a növénycsoportot (mármint a 
durvákat, mert krumplit ettem már), és azok után, amiket olvas
tam, illetve hallottam róluk, azt hiszem, nem is fogom... Az eset 
bizonyos ismerőseimmel történt. Valószínű, hogy ha ésszel nyú
lunk ezekhez a drogokhoz, okozhatnak kellemes élményt, de ez 
a társaság, tapasztalatlan lévén, bizony alaposan túlszívta magát a 
maszlag leveléből. Az egyiküket négy nap múlva találták meg egy 
tóparton. Még mindig nem volt észnél (rendkívül hosszan tart a 
hatás), a lábát a vízbe lógatta, és csak bámult maga elé. A lábujjait 
le kellett vágni, mert lefagytak. A másik delikvenst valahol a vá
rosban szedték össze, őt elszállították a mentők, és nincs tudomá
som a további sorsáról. A harmadik egy idő után önként bement 
egy pszichiátriára, hogy segítsenek rajta. Egy hét múlva a váróte
remben a kijelentkezésre várt, amikor úgy látta, hogy elszáguldott 
előtte egy villamos. Erre megkérte a dokikat, hadd maradhasson 
még egy hétig.

Ezekről a dolgokról beszélek, amikor óvatosságra intek minden
kit. Én például sokszor vagyok óvatlan, ezért ilyen szert inkább ki 
sem próbálok.

2014: ...aztán néha meg mégis. Az LSD-vel kapcsolatban összejött 
a „soha többé” -  egyelőre - , beláttam ugyanis, hogy a markánsan



hallucinogén szerek nem nekem valók, túl élénk hozzájuk a fantá
ziám. Aztán időnként mégis elcsábulok. így volt ez a fenti növény
családdal is: az egyik daturával -  nem a gyomként ismert csattanó 
maszlaggal, hanem a dísznövényként tartott angyaltrombitával -  
barátkoztam egy ideig. És amíg a szabályokat betartottam (egy 
emberre egy virág, tíz percig áztatva forró vízben), nem is volt 
vele semmi gond, kellemes kis tripekben volt részem. Aztán az 
egyik fesztiválon eleresztettük a gyeplőt -  mindig így kezdődik -, és 
mindent úgy csináltunk, ahogy azt nem kell. Pedig a datura -  akár a 
székelyek medvéje -  nem játék. Hárman voltunk, és számolatlanul 
tömtük a tölcsérvirágokat egy palackba, ráöntöttük a forró vizet, 
aztán a következő ajánlattal álltam elő: ezt ugye tíz percig kell áztat
ni; áztassuk tizenötig, aztán ötpercenként szavazzunk, ázzon-e még 
öt percig. Ha csak az egyikünk is arra szavaz, hogy ázzon, akkor 
a vízben marad. Több mint fél óráig állt benne, s minden alka
lommal csak én szavaztam a továbbázásra. (Tegyük hozzá, hogy 
napok óta ittunk, szívtunk, enni és aludni viszont leginkább elfe
lejtettünk.) A többieket hamar elveszítettem -  életben maradtak 
egyébként -, a bögre tea elkortyolása után elindultam megnézni 
egy színdarabot a nagy tölgyfánál. „Normális” esetben ez a főzet 
negyed óra után kezd el halványan hatni, egy óra múlva rendesen: 
ezúttal három-négy perc múlva sötét szárnyak suhogását hallot
tam a fejem körül. „Picit” berezeltem, le is léptem a tömegből, 
csendes, magányos helyet keresve. Amikor megleltem, azonnal 
térdre zuhantam, majd fejjel előre, majd még tovább. Elindult a 
pörgés-forgás. Egy nagy szürke gömbben találtam magam, eltűnt 
a fent és a lent, idő, tér... így próbáltam elindulni haza. Csodála
tos módon éppen az ügyeletes mentőosztag közelében zuhantam 
össze másodszor, és ezzel valahol a tudatom mélyén tisztában is 
lehettem, mert annyira emlékszem, hogy mosollyal az ajkamon 
megnyugodva elaludtam. A következőkről megmaradt néhány 
képfoszlány -  száguld velem a mentőautó, hideg zselé a csukló
mon és a bokámon, valami huzakodás „fehér ruhás pékinasok-



kai” aztán valamikor éjjel (a teát kora délután ittuk) tértem 
magamhoz a következőkre: ismeretlen helyen fekszem, körülöt
tem több ágy is van, a testem a fekhelyemhez kötözve, közben a 
hólyagom majd szétreped... És megindult életem egyik leginten
zívebb narkós kalandja, telve furábbnál furább hallucinációkkal. 
Részletesen nem mesélem most el, több helyütt leírtam már. Csak 
még a végét: cirka huszonnégy óra telt el a teaivás óta, amikor 
végre sikerült eljátszanom a dokiknak -  természetesen a pszichi
átrián voltam -, hogy teljesen jól vagyok, s mivel aznap fel kellett 
lépnem az egyik zenekarommal a fesztiválon, saját felelősségre 
elengedtek „további otthoni ápolásra”, ahogy az elbocsátó leve
lemen áll. Amikor kiléptem a kapun, rápillantottam az órámra. 
A számlapból neonzöld lézer tört elő, olyan, mint a jedik kardja.

Szóval óvatosan ezekkel, ismét csak azt mondom.

PEYOTE KAKTUSZ
(meszkalin)

Mexikóban őshonos növényről van szó, melynek meszkalin 
nevű alkaloidja miatt az indiánok ősidők óta használták a vallá
si ceremóniáikhoz. Volt egy keresztény pap a XIX. század elején, 
aki megpróbálta népszerűsíteni, mert állítólag vallásos témájú 
hallucinációkat idéz elő. Ennek ellenére később illegális szernek 
nyilvánították. Egyébként az LSD mellett jelentős szerepet játszott 
a hippi kultúrában. Erdélyi ismerőseim, akik kipróbálták a már 
Magyarországon is beszerezhető korongot (meszkalintartalmú 
tabletta), azt mesélték, hogy míg az LSD-nél a mesterséges dolgok 
(zene, light show, stroboszkóp stb.) jönnek be, addig a meszkalin 
természetkedvelő szer, séta az erdőben, szélsuhogás, patakcsobo
gás a nyerő nála. Erről a növényről sajnos többet nemigen tudok, 
nem volt még szerencsénk egymáshoz, de egyszer szívesen megis
merkednék vele közelebbről.



SZERECSENDIÓ

Ezt a növényt valószínűleg mindannyian ismeritek mint nép
szerű fűszert, viszont tudni kell, hogy hatóanyagai (safrol, elemi
cin) jelentős hallucinogének, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk 
őket. Érdekessége, hogy hatása rendkívül egyénfüggő, akad, aki 
nem vesz észre változást, akad, akire viszont úgy hat, mint az LSD. 
(Magam valószínűleg az első kategóriába tartozom, mert már 
többször is kísérleteztem, a hatás mindig elmaradt. Egyszer meg
próbáltam dohánnyal keverve elszívni, akkor talán kissé lelassí
tott.) Általában egy-két diót reszelnek le, megeszik, majd kólát, 
illetve sört fogyasztanak utána. Vigyázni kell, mert a hatás csak 
órák múlva jelentkezik. Hallottam egy olyan esetről, amikor a srác 
türelmetlen volt, és egy órán belül három-négy diót elfogyasztott. 
Utána nem panaszkodhatott, hogy nem jó az anyag... Túladagolá
sa megegyezik az LSD-vel. Ismét a tapasztalatlanság, ugye.

GOMBÁK

Nem számítanak illegális szereknek (hasonlóan a maszlaghoz és 
a szerecsendióhoz), mert felénk nem igazán ismert a hallucinogén 
hatásuk. És persze, ha tiltanák, csak egy újabb szer kerülne forga
lomba mint tiltott gyümölcs.

A hallucinogén hatású gombák közül Európában legismertebb a 
légyölő galóca, melyről illik tudni, hogy a középkorban Magyar- 
országon igen divatos szernek számított, és kizárólag a nemesek 
privilégiuma volt a fogyasztása, a közembernek kötelessége volt 
beszolgáltatni, ha ilyen gombára akadt. Az urak azután az orgiái
kon a bor hatását igencsak megdobták a galócával. Érdekességnek 
számít, hogy a cselédek ilyenkor begyűjtötték a gazdáik vizeletét, 
mert ebben még jócskán akadt hallucinációt keltő anyag. Ők ezt 
elfogyasztották, és maguk is megélhették a paradicsomot -  vagy a 
poklot, ki-ki gusztusa szerint.



Egyik erdélyi ismerősöm úgy magyarázta el a galóca hatását, 
hogy míg a fű függőleges tengely körül pörget, addig a gomba 
vízszintes körül. (Egyébként ők megszárítva szívták, bár a be
vett szokás inkább az, hogy megeszik. Mindkettőnek megvan az 
előnye és hátránya. Ha elszívod, előbb fog hatni, ha megeszed, 
később, viszont intenzívebben. Igaz, ebben az esetben valószínű
leg hányni fogsz az utazás elején. Ez több más szerre is érvényes.)

A másik gomba, amelyet feltétlenül meg kell említenünk, a me
xikói psilocybe. Az indián kultuszban a meszkalin mellett ennek 
is nagy jelentősége van. Hatásmechanizmusa, tünetei, veszélyei 
m ind-mind megegyeznek az LSD-vel, az egyetlen különbség, 
hogy itt sokkal gyakoribb az ún. horror trip. Egy ilyet fogok most 
elmesélni.

Van egy ismerősöm, aki amerikai állampolgár, de Pesten tanult. 
Még otthon próbálta ki a psilocybét (Európában alig ismerik). 
Mesélte, hogy megette a gombát, tíz percre rá hányt, a halluciná- 
ciói pedig egy óra múlva kezdődtek. Az első dolog, amit látott, 
hogy az asztalán lévő borospohár felrobban, az üveg pedig lefolyik 
a padlóra. Azután ez csak egyre fokozódott, és körülbelül tizenkét 
órán át tartott. Minden folyt szét és bugyogott körülötte, iszonyú 
látomások és hangulatok gyötörték. Ott ült teljesen egyedül és ta
pasztalatlanul -  és félt. Azt mondja, egyetlen jó dolog volt benne: 
az, amikor véget ért...

2014: Azóta viszont már könnyen beszerezhető mifelénk is (no, 
nem is legális). És mivel mindig is ott volt a kívánságlistámon, ki 
is próbáltam. Óvatosan nyúltam hozzá, így nem volt vele kelle
metlen élményem. A tíz alkalomból kétszer-háromszor sikerült 
kicsit többet megkajálnom belőle, de ezek is inkább mókásan sül
tek el, félelmet csak rövid ideig éreztem, és ez is inkább izgalom 
volt.

Már első alkalommal megtapasztaltam, milyen szépen kiemeli 
a színeket és a formákat ez a szer, káprázatos! Szinte új dimenzi



ót nyit már csak ezzel az egy tulajdonságával is. Minden szép, s 
esetleg fogyasztgathatsz még hozzá ezt-azt (mi rendszerint a sört 
és a cannabist toltuk mellé), de valójában magában kielégít, még 
a zene sem lényeges, csak legyen mit nézni, a szőlőlugast vagy a 
tapétát -  persze a gomba is kint a természetben az igazi. Most egy 
ilyen esetet mesélek el.

Még fent a városban megettük az adagot, aztán lesétáltunk a Nép
kertbe, átmentünk a csatornahídon, és a focipályánál horgonyoz
tunk le. Felmásztunk a lelátó végénél egy négy oszlopon nyugvó be
tonplatóra, rágyújtottunk egy benga dzsóra, és elővettük a söröket. 
Ment a duma, röhögés, míg a fű kitombolta magát, aztán egyszerre 
csak elcsendesedtünk: ment le a nap! Giccs? Valójában azért mind
annyian szeretjük -  még ha nem is képeslapon -, de ha gomba alatt 
néztél már naplementét, akkor nem mondasz rá semmi rosszat... 
Egyszerre csak azt veszem észre a nagy bambulás közepette, hogy 
csupán egy vékony csík fénylik az ég alján. Kezdett baromira söté
tedni. Mondom, indulni kéne. Odamászok a tető pereméhez, majd 
visszahőkölök: te E., hogy fogunk innen lemenni?! Hát lemászunk. 
Innen?! Lepillantok, vagy három-négyemeletnyi mélység van alat
tam. Meg különben is, hogyan visszük le a söröket? (Még mindig 
azt az első dobozt nyalogattuk, amit vagy másfél órája nyitottunk, 
sőt, az enyémből alig hiányzott a tizede.) Hát majd leadom... E. 
kevesebbet evett nálam, de azért látszott, hogy őt is elbizonytala
nítottam. Ugyanakkor halványan sejtettem, hogy túlparázom ezt a 
magasságot. Elkezdtem viccelődni, hogy ki kéne hívni a tűzoltókat 
azzal a szöveggel, hogy felmászott a macskánk a fára, és nem tudjuk 
leszedni. Vagy a kutyánk. Aztán elkezdtem mesterien megtervez
ni, hogyan fogok lejutni: megkapaszkodtam jól a peremben, szép 
lassan leeresztettem a testemet, és. szántam rá magam a zuhanásra. 
Elképzeltem, hogyan fogok rugózni, ha leértem, aztán haránt el
bukfencezni. Nem tudom, mennyi ideig hezitáltam, de másnapra 
izomlázam lett rendesen... Aztán hajrá! És mi történt?! Zuhantam 
vagy 4-5 centit. A lábam alapból majdnem leért a talajig. Azt hit



tem, meghalok a röhögéstől. Utána jött még egy mókás séta át a fák 
között. A tekepályánál letáboroztunk kivégezni végre a söröket, va
lakik kijöttek a pályáról, beszélgettek, aztán ráuntam bámulni őket, 
másfelé néztem, csendben kortyoltuk a sört, de ezek csak mondták. 
Amikor bosszúsan odanézek: nincs ott senki, és csend is van... De 
utána megint rákezdik jó hangosan. Megint odanézek, megint sen
ki, csend... Na, haladjunk! Lenyeltük a piát, aztán irány a kocsma, 
nem árt egy kis kapaszkodó. Még egy sör ott, aztán mentünk rollni, 
majd sörökkel megpakolva haza. Még csak most kezdődött el iga
zából az este.

Térjünk most át egy másik díszes társaságra, az ún. diszkódro
gokra (amfetamin-származékok), melyek szerény véleményem 
szerint a legnagyobb problémát okozzák ma a fiatalság körében, s 
amelyek használatától mindenkit óva intek. A következő részben 
azt is meglátjuk, miért.

AMFETAMIN-SZÁRMAZÉKOK 

SPEED

Lassú tánc

Csak sétáltunk a folyón a 
hold felé
míg selymes paplan lett a 
zátonyunk
ölelő karjaid közt megérintett 
a halál
mosolyogtam 
a bőröm bizsergett 
ó, az élet



ne nézz máshová 
válaszd az életet 
itt a pillanat
öreg fényképeken tudnám csak megmutatni 
elsodort minket az idő 
kérlek, ne nézz máshová 
nézz engem
így, mezítelen valómban 
girhes testem agóniáján úrrá lesz a pillanat 
s jöjjön a bíbor köd, mely 
szememre telepszik 
majd valahol máshol 
majd valaki más 
majd valaki mást 
* * * * *

kérlek, légy átkozott (Te is)!

Ezt a verset akkoriban írtam, amikor a kedvenc koktélom a fű- 
efedrin keverék volt, és egy nagyon bájos lány megkérdezte, miért 
csinálom. (Istenem, az életben hányszor elhangzik ez a kérdés, 
mintha olyan egyszerű volna megadni a választ... Azt szerencsére 
nem kérdezte meg, hogy miért vagyok belé szerelmes, hiszen ha 
erre tudod a választ, az már nem is szerelem. A dolgok nyitja so
sem a miértre adott válasz.)

A speed (gyors, egérke stb.) és társai kezdetben az orvostudo
mányban voltak használatosak, mint a legtöbb (ha nem az összes) 
drog. Ez egy szintetikus szer, ami a természetes anyagok közül 
talán a mi szervezetünkben is megtalálható hormonra, az adre
nalinra hasonlít leginkább. így nem túl jó kategória számára sem 
a drog, mert az valami növényi eredetre utal, sem a kábítószer, 
mert nem kábít, hanem serkent. (Emlékezzünk, az adrenalin is 
stresszhelyzetben szabadul fel a szervezetben, amikor fokozott 
állóképességre van szükség.) De mivel az amfetamin-származé-



kok illegális szerek, a jogi nómenklatúrában kábítószerként sze
repelnek.

Régebben sportolók és katonák fizikai teljesítőképességének 
fokozására gyártották (egyes alakulatokban talán még ma is 
használatos, például a japán hadseregről hallottam ezt a legen
dát), valamint, mivel a pszichikai teljesítőképességet is növeli, az 
egyetemisták, főképp az orvostanhallgatók körében is igen nagy 
népszerűségnek örvendett. Mára a világ legnagyobb részén be
tiltották, és főleg a diszkókban találkozhatunk vele, mint illegális 
stimulálószerrel.

A speed egyébként általában por alakban kapható, amit legin
kább orron át felszippantanak (a nyálkahártyát ez is tönkreteszi, 
akár a kokain), vagy italba keverve lenyelnek, ritkábban fecsken
dővel belőnek (ez a legveszélyesebb, mert rögtön az agyba jutva 
nő a túladagolás esélye). Esetenként forgalomba kerül kristály 
alakban is.

Már utaltam rá, hogy bár egy kis ideig magam is szedtem amfe- 
taminokat, mégis egyértelműen lebeszélnék mindenkit a fogyasz
tásukról. (Persze nem a fogyasztót ítélem el, hanem a gyártót és a 
terjesztőt. Csak hogy félre ne értsen valaki!) Miben áll a veszélye 
ennek a szernek? Nos, a hosszú távú fogyasztásról rengeteget ír
nak a könyvek (erős pszichikai függőség kialakulása, depresszió, 
rejtett betegségek jelentkezése, szóval nagyjából ugyanaz, mint 
az LSD-nél, vagy bármely más szintetikus szernél). Én inkább az 
azonnali veszélyekre szeretném felhívni a figyelmet. Rögtön az 
első, hogy egyetlen por alakban beszerezhető szer sem biztonsá
gos, mert különböző mértékben, de mindig szennyezettek. (Én 
az összesét kerülöm.) De van egy még nagyobb problémánk a 
speeddel. Mert mi is történik? A fiatal, de vagány diszkós abszo
lút tapasztalatlanul, de menőnek tartva magát a dizsi WC-jében 
jól belenyal a szerbe, aztán irány a parkett, és ropjuk reggelig. 
Fáradtságot ugye nem érez, hiszen a speed ugyanúgy hat, mint a 
sportolók doppingszere. A szomjúságról meg, mondjuk, megfe



ledkezik. Ekkor két dolog történhet vele. Vagy olyan mértékben 
kiszárad, hogy a sejtek anyagcseréjéhez szükséges minimális víz- 
és sómennyiség sem lesz meg a szervezetében, vagy egyszerűen a 
végkimerültségtől fog összeesni, pedig hát nem is tűnt előtte fá
radtnak. A lényeg, hogy mindkét esetben gyakran állapítják meg 
a haverok kétségbeesetten, hogy az illető szíve bizony elfelejtett 
dobogni... (Nem olvastam erről statisztikákat, de szerintem a 
heroin után ezek a szerek okozzák a legtöbb halálos balesetet! 
Vagy fordítva?)

A speedről nincs különösebb sztorim, én a port soha nem is kós
toltam (2014: utóbb persze ebbe is belenyaltam párszor, de sosem 
fog a kedvencemmé válni, pláne, hogy nem is áll szándékomban 
többé hozzányúlni), egy időben szedtem kristályt, ami kis meny- 
nyiségben igen kellemes tud lenni, de olyan mértékben károsít, 
hogy hiába szedi az ember ésszel, a belső szerveket (főleg a szívet, 
a vesét, a májat) simán kinyírja. Különben is jobban szeretek „el
szállni”, mint egyszerűen csak pörögni. Jöjjön hát a történet helyett 
most végre egy vicc!

A nyuszika fut az erdőben. Az első bokornál ott ül a medve, és 
szipuzik egy zacskóból. A nyuszika odaszól neki: „Ugyan, medve, 
ne csináld már ezt! Élj egészségesen, fussunk együtt!” A medve 
eldobja a zacskót, és együtt szaladnak tovább. A következő bo
kornál ott ül a róka, és szívja a jointot. Odaszól a medve: „Hal
lod-e, róka koma, nem kéne magad mérgezni! Dobd azt el, gyere, 
fuss velünk!” A róka úgy is cselekszik, s immár hárman futnak 
tovább. A harmadik bokornál ott ül a farkas, és éppen lövi be 
magát heroinnal. Odaszól a róka: „Ugyan, egykomám, nem kéne 
tönkretenned a szervezetedet! Élj te is egészségesen, gyere, fuss 
velünk!” Erre a farkas kifakad: „Azért most már mondjátok, mi 
a picsáért kell nekünk mindannyiszor végigrohannunk az erdőn, 
amikor a nyuszika belövi magát speeddel?!”



EXTASY

Az extasy kémiailag megváltoztatott amfetamin (a valódi neve 
MDMA -  metiléndioxi-metamfetamin), tartalmaz némi meszka- 
lint is, de hallucinációkat nem okoz, csupán enyhíti az amfetamin 
„pörgető” hatását, eufórikus állapotot idéz elő. Az általam ismer
tek közül ez az egyetlen szer, mely nem a gyógyszeriparban kezdte 
pályafutását, hanem eleve kábítószernek kísérletezték ki.

Általában tabletta formájában kerül forgalomba, ritkábban por
ként is kapható. A tablettákon aranyos figurák láthatók, sajnos ez 
is arra utal, hogy leginkább a fiatalokat célozzák meg a terjesztők.

A veszélyei megegyeznek a speedével. Szennyezés itt is előfor
dul, ezt a narkót hamisítják a leggyakrabban. Tartalmazhat koffe
int, sokszor csak azt, de minden más olcsó serkentőszert is (vagy 
például diazepamint a meszkalin helyett). Sokszor meg teljesen 
hatóanyag nélküli a tabletta. Sajnos ez is nagy veszélyt jelenthet, 
mert mondjuk megveszem az első exemet, és nincs benne semmi. 
Én ezt persze nem tudhatom, azt hiszem, csak gyenge az anyag. 
Erre legközelebb ledobok kettőt, hármat, ezúttal az érdekesség 
kedvéért valódiakat, és meghalok... Hihetetlenül óvatosnak kell 
lenni. (A diszkódrogoknál az a megfelelő óvatosság, ha még vélet
lenül sem nyúlunk hozzájuk!)

Nos, az exre már van egy rövidke történetem. Hallgassátok ezt 
most meg!

Szekszárdra utaztam két haverommal, Mátéval és Á.-val, akiket a 
pesti bevásárolós sztoriból már ismerhettek. Á. ígérte, hogy elvisz 
minket egy olyan helyre, hogy szemünk-szánk eláll majd a csodál
kozástól. Este meg is érkeztünk a Városba (én azt a helyet már csak 
így emlegetem, mint Bulgakov Kijevet, nagybetűvel: a Város), be 
is tértünk a kocsmába. Aznap este csak egy gyufafejnyi nagyságú 
„szöszt” (kender) vágtak hozzánk Á. díler haverjai, hogy szívjuk 
el hárman. Először szidtam is magamban a skót anyukájukat, de 
aztán Mátéékhoz tartva egyfolytában azt találgattam, hogy vajon



Pesten vagy Szegeden vagyunk-e éppen, később beparáztam Máté 
nagyapjától, ezt követően pedig egész este Clint Eastwood-filme- 
ket meséltem egyes szám első személyben. De ez csak a kezdet.

Másnap újra ugyanott találkoztunk a Z. nevű szórakozóhelyen. 
(Azóta ugyan bezárták, hehe, de azért mégsem nevezném most 
meg.) Vázolom a helyszínt: nem láttál embert alkoholos italt 
inni. Egy srác sörözött, de ő valami durva kivételnek számított. 
A vagányabbjai kóláztak, a többiek ásványvizet, traubit, ilyesmi
ket ittak. A berendezés néhány székből és asztalból, valamint já
tékautomatákból állt. Volt ott még egy jukebox, amiből kizárólag 
DJ Sterbinszky szólt. A helyi vagányok a bárpulton húzták ki a 
kokócsíkokat, odabent szedték be a különböző bogyókat, lőtték 
magukat mindennel, és itták az ásványvizet. Csupán füvezni járt 
ki mindenki, a szag miatt, ugye... Oh, yeah!

Nos, aznap a beígért kokain sajna elmaradt (2014: azóta sem 
volt hozzá szerencsém), vigasztalásul viszont hozzánk vágtak egy 
ekit (extasy), meg persze sodortak is egy dzsót. Hát, mit m ond
jak? Változatlanul ellene vagyok az amfetaminos dolgoknak, de 
azért nem volt olyan rossz. (Mondjuk, azért nem hátrány, ha a dí- 
ler a haverod haverja, és így nem akar átvágni a palánkon valami 
fossal...) A lényeg, hogy igen kellemesen éreztem magam: amikor 
elkapott a cucc, konstatáltam, hogy van előttem egy traubiszó- 
da. Láttam, hogy ott a sank, ott még sok traubit rendelhetek, és 
a zsebembe nézve láttam, hogy erre van is anyagi keretem. Nos, 
ez akkora örömöt szerzett nekem, hogy szerintem ehhez képest 
egy lottófőnyeremény lókuki... Azután áttértem az ásványvízre, 
s ebből másfél órán keresztül átlag tízpercenként megittam egy 
korsóval. Az ötödiknél édesen rámosolyogtam a pincérnőre, és 
közöltem, hogy megszomjaztam. Visszamosolygott. Ő éppen 
kokó hatása alatt állt. Végül Mátéval hazamentünk, és hatalmas 
örömünk telt a Terminátor 2-ben. Ennyit az amfetaminokról.



KOKAIN

Jaja, ez az a szer, ami eddig kimaradt számomra azok közül, 
amelyek nem kéne, hogy kimaradjanak. Sajnos épp emiatt igen 
keveset tudok róla, persze azon kívül, amit a könyvek írnak. Szó
val csak egy rövidke összefoglaló következik.

A kokaint a dél-amerikai kokacserjéből vonják ki. Ezt a növényt 
már az inka kultúra előtti fejlett újvilági civilizációk is használ
ták vallási, illetve rituális célokra, ezenkívül a hétköznapokban is 
fogyasztották szexuális serkentőszerként vagy frissítőként m un
ka közben. De ne feledjük, ők még együtt éltek a természettel, és 
mindig ésszerűen nyúltak az efféle szerekhez.

Európába természetesen a spanyolok hozták be, ahol aztán mű
vészek, sőt közéleti személyiségek, politikusok, vallási vezetők, és 
még egy pápa is a hódolói lettek. Persze, ez is ugyanolyan sorsra 
jutott, mint a legtöbb jó dolog, amikor a fehér ember hozzányúlt. 
Az isteni ajándék lezüllött egyszerű kábítószerré.

Az érdekességek közé tartozik, hogy 1903-ig a Coca-Cola tar
talmazott kokaint. Mióta azonban ez törvénytelennek minősül, 
koffeinnel helyettesítik.

A kokain por alakban kapható. Ezt általában orron át felszip
pantják, de van, aki lövi vele magát.

Hatására jellemző, hogy egyszerre izgat és nyugtat, igen rövid 
ideig tart, viszont mindennél (mármint a kábszerek közül) na
gyobb eufóriát okoz. Burroughs, a heroinguru is igen elismerően 
nyilatkozik a kokóról, azt mondja, kristálytiszta fényként robban 
az agyban.

Negatív utóhatásai hasonlítanak az amfetaminéra, persze csak 
ha pszichopata módjára használják. Sajnos, mivel por, itt is nagy 
a szennyeződés esélye, ez főleg a belövésnél jelenthet problémát.

Az egyik formája a crack, melyet kokain-hidrokloridból állíta
nak elő, az egyik leggyilkosabb szer a világon. Míg a sima ko- 
kónál csak pszichikai függőségről beszélhetünk, addig a cracknél



a fizikai függőség kialakulásának esélye tízszer nagyobb, mint 
a heroinnál. Egyébként pipában vagy cigarettában szívják. Igen 
gyors út a halálba. Furcsa, hogy két rokon eredetű szer ennyire 
különbözik.

Oké, a kokóval nem viccelünk. A crackkel még úgy sem. Tehát 
megyünk tovább.

2014: Azóta sem barátkoztam a kokóval -  viszont egyszer volt 
szerencsém elrágcsálni egy friss kokalevelet! És tudjuk, ez az au
tentikus... Kellemesen üdít egyébként.

Látok a havernál egy izgalmas levélerezetű cserjét egy bazi nagy 
cserépben, elkapja a tekintetem, mosolyog. A házigazda is, a bokor 
is. Hát igen, ha már a gauchók se vetik meg a rágását, csak meg
kóstolom én is. Pezsegtette a véremet, mint a peonok kapanyelét, 
tényleg finom volt. Beosztottam három adagra, kétóránként csó- 
csáltam el egyet, utóbb szívtam is kicsit mellé, hogy jobban élvez
zem a zamatát. Talán beszerezhetnék egyet magam is, no, majd 
ha nyugdíjas leszek, felszerelek egy hobbikertészetet. Imádom a 
növények beszédes csöndjét.

ÓPIÁTOK
(heroin)

És ezt vajon hallottátok-e már?
A narkós fickó bulit rendez a lakásán. Meghívja a barátait, és 

megbeszélik, hogy este kilenckor nála találkoznak. A főszer el
megy, és beszerez mindent, ami a partihoz kell, mindenféle káb- 
szert, kaját, piát, egyebeket. Délután négykor már mindennel 
készen áll, akár lehetne kezdeni a bulit. Mit csináljon most este 
kilencig? Legjobb lenne, ha rögtön belőné magát. Oké, de akkor 
mi lesz, ha jönnek a haverok, csengetnek, és ő nem fogja tudni, 
mit is csináljon? Ekkor rájön a megoldásra. Az ajtó mellé egy táb
lára kiírja, hogy mi ilyenkor a teendő csengetés esetén. Ezután



nyugodtan belövi a fixet. Eljön a kilenc óra, csengetnek. Barátunk 
kissé visszatér a kábulatból, és először bambán tekinget, aztán meg 
áldja az agyát, hogy olyan előrelátó volt. Odamegy az ajtóhoz és a 
tábláról olvassa: „Kik vagytok, kérdőjel.” Mire jön a válasz: „Mi 
vagyunk azok, vessző, a barátaid, pont.”

Ha már a heroinról van szó, kezdjük talán azzal, hogy definiál
juk a pszichikai és a fizikai függőséget. A fizikai az egyértelműbb, 
egyszerűen arról van szó, hogy mikor beviszünk a szervezetbe 
egy olyan anyagot, amire az képes ellenmérget termelni, akkor ez 
normális körülmények közt be is indul. A két kémiai anyag vala
milyen szinten kiegyensúlyozza egymást. Amikor abbahagyjuk a 
szer adagolását, az ellenanyag termelése nem fog azonnal leáll
ni, termelődik tovább, s most már ő fogja mérgezni a szervezetet 
kisebb-nagyobb kínokat okozva mindaddig, amíg a termelése le 
nem áll. A heroinnál ez 7-10 nap, a cigarettánál és az alkoholnál 
sokkal hosszabb ideig tart, igaz, sokkal kevésbé fájdalmas is.

A pszichikai függőséggel szerintem már mindannyian talál
koztatok, ha másképp nem, akkor mondjuk a csokoládé eseté
ben. A kenderrel is valahogy így van ez, hogy ha nincs kéznél, 
akkor jobb volna, ha lenne, viszont ha ott lapul a fiókban a tasak 
a bugákkal, akkor egyfolytában viszket az ember, és bele-bele- 
nyalint. Hasonlítható ez a kényszerbetegségekhez is, m int ami
lyen például a körömrágás, amiről képtelen valaki leszokni. Ne
héz megmagyarázni az egészet, bár a pszichológiai szakkönyvek 
biztosan megteszik. Kérdés, hogy ez nem belemagyarázás-e... 
Szerintem az a lényeg, hogy a kényszeres, naponkénti, észnél
küli narkóadagolás mindenképpen pótcselekvésnek tekintendő, 
ami egy idő után oda vezet, hogy az egyénnek nincs kedve mást 
cselekedni, még ha meg is tehetné. Sokan a pszichikai függőséget 
sokkal kevésbé veszik komolyan, mint a fizikait, pedig a heroinnál 
is a pszichikait nehezebb legyőzni. A drogfüggő valahogy kibírja 
azt a tíz napot a szer nélkül, megszűnnek a fizikai kínok, de a lel



ke ezután is üres marad heroin híján. És ezt a problémát a nehe
zebb megoldani. Hogy úgy tudjuk őt foglalkoztatni, hogy a szert 
egy életre elfeledje, hogy képes legyen örülni másnak is az életben. 
Mert ez csak kevés esetben sikerül. A gyakorlat bizony azt mutatja, 
hogy sokaknak sikerült már leküzdeni a fizikai függőséget, mégis 
újra a szerhez nyúltak, s ez egyenes út volt a halálba. A heroinnál 
szinte csak egy megoldás van. SOHA NEM NYÜLNIA SZERHEZ!

Somebody asked Dorian: „Does Lord Henry s philosophy make 
you happy?” He answered: „Who cares about happiness? I was 
always looking fór joy.” (Oscar Wilde nyomán)

Az ópiumot már igen régóta számon tartják mint gyógyszert és 
afrodiziákumot. Az ókorban számos kultúra szerves részének szá
mított. Az indiai legenda szerint a mák, melynek gubójából nyerik, 
Buddha kihullott szempilláiból csírázott ki. A görög Theokritosz 
szerint viszont Aphrodité könnyeiből keletkezett, amikor szerel
mét, Adoniszt siratta. Kábítószerként a XIX. századra terjedt el 
világszerte. Az ópiumszívás hírhedt központja London volt. (Az 
előbb idézett Wilde-regénynek, a Dorian Gray arcképének is az 
egyik központi témája.)

Az ópium többféle módon fogyasztható. A nyersópiumot zsírral 
és egyebekkel keverve megeszik. A csandu nevezetű füstópiumot 
pipából szívják, valamint fogyasztanak főzetet a mák gubójából, ez 
a mákhéjtea. Ez elég veszélyes a mák egyéb alkaloidjainak (például 
papaverin) mellékhatásai miatt. Természetesen az ópium is lezül- 
lesztheti a fogyasztóját, mint bármely más szer, amit nem ésszel 
használunk. Mégis, hogyan juthatunk el tőle a morfiumon keresz
tül a kegyelmet nem ismerő, gyilkos anyagig, a heroinig? (Ugye 
tudjuk, mindkettőt az ópiumból finomítják.) Egyszer a következőt 
olvastam egy regényben: volt egy vén kínai, aki heroinnal keres
kedett, gyártotta egy rejtett burmai laborban, és az európaiaknak 
árulta. Mondom, kereskedett vele, de ő maga kizárólag ópiu



mot szívott. Egyszer egy kuncsaftja megkínálta a frissen vásárolt 
heroinnal. Az öreg visszautasította, mondván: „Sosem fogyasztok 
mást ezen kívül” -  s a pipájára mutatott. -  „Ugyanakkora a kü
lönbség a kettő között, mintha maguk Európában a legfinomabb 
portói borokat desztillálnák tiszta szeszre, és azt innák.”

Hogy miért ekkora mumus ez a heroin (hercsi, hernyó, horse 
etc.)? Nos, bár hál istennek nincs személyes tapasztalatom (egyszer 
ittam mákteát, ennyi kapcsolatom van mindössze az ópiátokkal, 
s rám ez is hatástalan volt), azért megpróbálom elmagyarázni, én 
miért nem nyúlnék soha, de soha ehhez a szerhez.

Először is nincs szükségem olyan dologra, ami ennyire a rabjává 
tesz. (Elég nekem a nő, hehe...) Az ötödik alkalommal biztosan, de 
sokszor már az elsőnél függőség alakul ki, testileg, lelkileg. Utána 
semmi nem számít, csak hogy meglegyen a napi fixed. Rablás, gyil
kosság, prostitúció, bármi belefér a szer érdekében.

Másodszor, a heroin se nem bódít a szó klasszikus értelmé
ben (mint például az alkohol), se nem dob fel, nem pörget, nem 
tesz filozofikussá (mint például a vadkender). Nem közvetlenül 
az agyra hat, inkább a zsigerekre. Vegetatív, mondhatni növényi 
életformává alakít át, az ember magába fordul, megszakad m in
den kapcsolata a külvilággal. A végső stádium az ásványi szint. 
Nos, én erre magamtól is igen hajlamos vagyok, nem kéne még 
külön indukálni.

A heroin megvonása egy idő után fájdalmakkal jár. Viszketés, 
igen erős csontfájdalom satöbbi. A legelső néhány alkalom kivé
telével a cél szinte már nem más, mint ezen fájdalmak elkerülése. 
Mindenáron. Hát van erre szüksége valakinek?

Nem mondtam, de úgyis tudjátok, hogy a heroint por alak
ban árulják. És itt fordul elő a legtöbb szennyezés. Néhány éve 
Magyarországon, amikor néhány fiatal belehalt a fogyasztásába, 
a laboratóriumi analízisnél még kakaót is találtak a porban. De 
sok m inden mást is...



Az utcai díler mindig hígítja az anyagot, mert így jut hozzá az 
extra adagjához. Ha ezt például szőlőcukorral teszi, és nem vala
mi veszélyes anyaggal, miért lehet a dolog mégis igen kockázatos? 
A szitu a következő: van egy tulajdonsága a szervezetnek, hogy 
ellenmérgeket termel a méreggel szemben. (Erről már volt szó.) 
Emiatt a heroinistának (is) egyre nagyobb adagot kell belőnie, 
hogy elérje ugyanazt a hatást. Ezt nevezzük toleranciának. Nos, 
teszem azt, emelgetem időnként az adagomat. A dílerem persze 
hígítja a cuccot. Egyszer aztán valami okból másik dílernél vásá
rolok. És ha ez a srác véletlenül „becsületesebb”, és kevésbé hígít, 
én meg beviszem a szokásos mennyiséget, máris megvolt a halá
los dózis... így jártam.

Az orvostudomány is tehetetlen. Amikor az ópiumból előál
lították a morfiumot, használták a gyógyászatban, viszont füg
gőséget okozott, akkor előállították a heroint, mint megoldást a 
morfiumfüggőségre. Sajnos a horse hatszor erősebb függőséget 
okoz. Erre jött a métádon mint tuti megoldás, hát nem ez is erő
sen függővé tesz...

A heroin nem más, mint elodázott öngyilkosság.

Hallottátok már ezt a nevet, hogy William S. Burroughs? Ő a 
beatkorszak egyik jellegzetes figurája. Míg társai (Kerouac, Gins
berg stb.) pacifisták voltak, addig Billy barátunkra talán az lenne a 
legmegfelelőbb állítás, hogy pszichopata. No de nem ez a lényeg, 
hanem hogy Burroughs kerek tizennyolc éven keresztül tömte 
magát ópiátokkal (morfium, heroin, amihez csak hozzájutott). És 
leszokott! Nyolcvanhárom évesen halt meg. (Az átlag három -öt 
év az első belövéstől számítva, utána általában jön az aranylövés, 
az utolsó. Ezért nagy tévedés B. esetével érvelni a heroin mellett, 
mert ő kivételként erősíti a szabályt.) A lényeg viszont, hogy m in
denkinek ajánlom a Meztelen ebéd című regényét, amit akkor írt, 
amikor lőtte magát. Az írás nagy port kavart, Kerouac vette vé
delmébe (ő adta a címet is), és végül sikerült kiadni. Nem tudták



rábizonyítani az obszcenitás vádját. Mindenesetre ha valaki ezt 
elolvassa, akit nekem nem sikerült eltántorítanom a herointól, ak
kor szerintem a Meztelen ebéd garantáltan el fogja.

Burroughs elmeséli könyve előszavában a történetét. Marok
kóban élt (ide szökött a törvény elől, egyébként amerikai), egy 
lepukkant külvárosi lakásban, amit elborított a szemét. Víz, vil
lany kikapcsolva, belőve ült a koszos ágyon, és a cipője orrát nézte 
egyfolytában (ez az a bizonyos növényi állapot). A hatás elmúltá
val indult beszerzőútra. Egykori jelentős vagyonából már csupán 
fillérei maradtak. Egy napon hallott valami terápiáról, amit egy 
londoni orvos dolgozott ki, és állítólag hatásos (azóta betiltották). 
Ekkor már csak annyi pénze maradt, hogy vagy vesz még egy 
utolsó adagot, vagy elutazik Londonba. Ő elutazott. És bejött neki. 
Higgyétek el, rendkívüli kivétel!

emlékszem mindenre és 
ott voltam mindenütt 
nincs varázslat 
ez a pokol
(Sz. Cs.: Egy könyv hátsó borítójáról)

SZIPUZÁS 
(oldószerek, ragasztók, csavarlazító, benzin stb.)

A felsorolt szerek kábszerként való használata igen elterjedt je
lenség (a legolcsóbb és legkönnyebben hozzáférhető anyagok), bár 
legtöbben csak a pubertáskorban kísérleteznek velük, és hamaro
san abbahagyják, csak kevesen tartanak ki hosszabb ideig. Szeren
csére, mert a probléma egyáltalán nem elhanyagolható. Ezeket a 
szereket általában zacskóba juttatják, majd belélegzik. Egyrészt 
nagy a balesetveszély, hiszen gyúlékony anyagok (cigi plusz szipu: 
psssss...), a zacskó fulladást okozhat, az esetlegesen jelentkező hal- 
lucinációk nem várt reakciókhoz vezethetnek (például kisétálok



az autó elé), az elalélt szipus belefulladhat a hányadékába stb. Más
részt talán ezek az anyagok rombolhatják a legnagyobb mértékben 
a belső szerveket (tüdő, szív, máj, vese, agy).

Mit érez a szipus? Kezdetben hirtelen jön a bódultság, de ugyan
olyan gyorsan el is illan. Folyamatos belélegzéssel aztán elérhető 
egy konstans bódult állapot, mely egyes esetekben hallucináció- 
ban teljesedhet ki.

Annak idején magam is kísérleteztem, majdnem mindegyiket 
kipróbáltam. A benzin volt az egyetlen, amelyet néhány éven át 
alkalmanként inhaláltam. Nem is tudom... Az alkohol hatását 
fokoztuk vele. Emlékszem, hogy a hangok mindig felerősödtek 
(például a neoncsövek bömböltek), és ezen mindig jókat kacag
tunk.

A koleszerkély párkányán voltak a befőtteink: az egyik srácnak 
két uborka és egy paradicsompaprika, a másiknak egy körte és 
egy cseresznye, a sor végén pedig ott árválkodott az enyém, úgy 
fél liter benzin egy csemegeubis üvegben. Máté haver megjött, 
bekevertük a kannásbort szódával vagy kólával, korsóból ittuk, 
mellé toltuk a sziput. Egy idő után már csak az erkélyen -  nyil
vánvaló, hogy ott akadt a markunkba -  vagy a folyosón, mert a 
szobákban már nem lehetett cigizni. Itt tűnt fel, hogy komphajó
ként dörögnek a neonlámpák. Előtte az erkélyen Mátéval sikerült 
elhitetnem a felszűrődő tücsökciripelésről, hogy dodómadarak 
csattogtatják szomjasan a csőrüket. A folyosón akkor vetettem 
papírra a Minek című slágerversemet, mindig zene is a szipu. 
Számomra báris. Például az első alkalom is úgy esett, hogy még 
gimisként megnéztem anyámék nappalijában a Doors-filmet, 
közben egy sovány sört kortyolgattam csak el, de a végén úgy 
éreztem, nem bírok magammal -  érdekes módon nem is a pszi- 
chedéliák indítottak be elsősorban, sokkal inkább a palack, mely 
folyton ott lóg Jim kacsójában -, jobb pedig nem jutott eszem
be, kiosontam a garázsba. Le a kupakot a kismotor tankjáról, adj 
neki!, onnan, egyenesen, ide, az agyamra. Egy ideig ott lehettem.



Arra tértem magamhoz, hogy a motort átkarolva szundítok, bár 
ez talán csak néhány perc volt. Utána megszállottan kerestem egy 
átlátszó műanyagcsövet, ami a tankot, a macska edényét és a sa
tupadot összeköti. Mert annak okvetlenül ott kell lennie! Azon 
tűnődtem hosszú perceken át, hova az isten csudájába tűnhetett. 
Eh, képtelenség -  beszíwa vagy bárhogyan -  racionális úton kö
zelíteni a szipuélményparkhoz.

Azért örülök, hogy hamar abbahagytam...

KÉJGÁZ 
(dinitrogén-oxid)

Hatása emlékeztet a szipura, mi néha a fű mellett vetettük be. 
Rövid ideig tartó bódulatot idéz elő, a fogyasztó hangja elmélyül 
egy időre. Igen könnyen hozzáférhető, mivel ez van a habszifon 
patronjában. Ugyanúgy becsavarják, mint az eredeti használat
ban, csak éppen a cső nem a szifonba, hanem az illető szájába 
torkollik. Azért nem árt ügyelni, hogy ne járjunk úgy, mint az 
egyszeri, aki habpatron helyett szódapatront vásárolt. (Amiben 
ugye szén-dioxid van.)

A buli az egészben az, hogy a kéjgáz nevet nem narkotikus hatá
sáról kapta, hanem mert ánusztágító, és nyugaton a homoszexuális 
férfiak vásárolhatják meg szexshopokban. Meg is nézték a haverjai
mat Párizsban... Pedig mind heteroszexuális volt!

„BOGYÓK”

Általában a nyugtátokat (diazepam, bromazepam stb.) és antide- 
presszánsokat sorolják ide, melyekre ha alkoholt iszik a fogyasztó, 
kábító hatásuk van. Én néhányszor eljátszottam ezt a Bensedin- 
alkohol-bulit, különösebb hatása nem volt rám, csupán fokozta 
a részegséget. (Igaz, sosem vettem be egy-két tablettánál többet.) 
Az antidepresszánssal viszont volt egy különös élményem, amikor



másnaposán porrá zúztunk egy tablettát, és orron át felszívtuk. 
Csak ültem egy fotelban, vigyorogtam, és a karomat sem tudtam 
felemelni.

Ezekkel sem túlságosan ajánlatos kísérletezgetni, mert jelen
tősen károsítják az idegrendszert és a belső szerveket.

2014: Miután leadtam ezt a kéziratot a Képes Ifjúságnak, elmen
tem katonának. És szinte azonnal rákaptam ezekre a szerekre, 
hiszen könnyebben hozzájutottunk, mint bármi egyébhez -  ekko
riban még vény nélkül kapható volt mind a gyógyszertárban -, így 
éltünk is vele rendesen! A vége felé már nem ritkán elment a napi 
egy levél nyugtató, egy levél antidepresszánssal, meg persze m in
den mással, ami elém került. így írtam meg az első regényemet. 
(Azóta csak nagyon ritkán, jóval kevesebbet szedek. Túlságosan 
elmorzsolják az agyadat.)

A nagy kedvencem viszont a tramadol-hatóanyagú Trodon volt, 
ami morfin-analóg. Igen, ennél is az a bizonyos ásványi állapot je
lentkezik, amiről az ópiátoknál beszéltem. És én ezt nagyon meg
szerettem: amikor már végképp eleged van önmagadból, lenyelsz 
néhány kapszulát -  a fél levélig itt is eljutottam -, és pápá, ing. Ek- 
szerovits! (Történetem se nagyon van ezzel a szerrel kapcsolatban, 
mert vele egyszerűen nincs történet.) Szerencsére erre már akkor 
kaptam csak rá, mikor kellett hozzá recept a patikában, ezért jóval 
nehezebb -  vagy drágább -  volt beszerezni. Meg azért tartottam 
is tőle, bevallom. Elég gyorsan kialakul a fizikai függőség, aztán 
láttam én már trónyóst, akinek kihullottak a fogai, meg egyéb vo
násaiban is leginkább egy teljesen lezüllött heroinistára emlékez
tetett... Szóval legjobb ezt elfelejteni. (Ha viszont nagy ritkán az 
utamba kerül, hát könnyebb lenyelni, mint kikerülni, hehe.)

Az egyik antidepresszánssal viszont van egy sztorim. Ez már a 
bakaság után történt, tulajdonképpen az utolsó nagyobb kalandom 
a szerrel. Egyik haverommal elfogyasztottunk egy liter gyomorke
serűt, közben megosztoztunk egy levél hangulatjavítón is. Az est



szépen folydogált a maga megszokott medrében, a mókás része 
hazafelé kezdődött. Egyedül bandukoltam a lassan hajnalodó ut
cán, s eszembe jutott, hogy virágot szedek a szerelmem anyuká
jának. El is kezdtem gyűjteni, ám nem elégedtem meg az utcán 
található ágyások kínálta választékkal, hanem még egy-egy kerí
tést is megmásztam. Szépen gyűlt a csokréta, mire a kedvesemék 
háza elé értem, annyi volt, hogy csak a felét préseltem be szárá
nál a postaládába, a többit hazavittem a saját anyukámnak. Akit 
viszont sajnos fel is ébresztettem, hajnali 4-5 lehetett egyébként. 
Anya, nagyon szeretlek, hoztam neked virágot, csinálj reggelit. Itt 
egy időre elszakadt a film, a következőre ébredtem: valaki rettent 
rángatja a vállamat, én a konyhaasztalnál ülök, a fejem az asztal
ra hajtva, az arcom egy halom felszeletelt sajtban és kolbászban 
pihen. 7 felé járhatott az idő, állítólag már vagy negyed órája pró
báltak ébreszteni, s épp a mentőket készültek riasztani. Ó, ez csak 
a szokásos pelinkovac és egy levél tabletta, nyugtattam meg őket, 
kérek szépen kávét. Anyám ezt is megfőzte, aztán kiültem a te
raszra, kávézgattam, cigizgettem, közben figyeltem, ahogy a kelő 
nap sugaraiban a hintaágy lábai lassan feltekerednek egymásra, 
majd letekerednek egymásról, oda-vissza, folyamatosan... Hüm- 
mögtem kicsit, majd elnyomtam a csikket, és inkább lefeküdtem 
szépen aludni.

ALKOHOL

Az alkohol története egyidős az emberiséggel. Azt mondják, 
a prostitúció a legősibb szakma. Ha belegondolunk Éva anyánk 
cselekedeteibe, lehet benne valami. De azután nemsokára ott volt 
Noé, az első bortermelő.

Tulajdonképpen már a sorozatom elején összehasonlítottam az 
alkoholt a cannabisszal, de még egyszer felhívnám a figyelmet a 
következőkre: (ami a fűre nem jellemző, hogy) hosszan tartó al
koholfogyasztás következményeként kialakul a fizikai és pszichikai



függőség. Az alkohol hihetetlenül agresszívan roncsolja az agyat, a 
májat, a gyomrot és a vesét. Nemcsak az egyént teheti tönkre, ha
nem a családját is. Drasztikus esetben a társadalmat is veszélyeztet
heti. Sorolhatnám még. (Tévedés ne essék, én nagyon szeretem a jó 
sört és pálinkát, de mégis megkérdem, hogy:) Akkor miért legális?! 
Pontosabban: a fű miért nem az?

Elmesélek egy történetet egy gödöllői (amúgy topolyai) is
merősömről, ami aranyosnak tűnhet, de híven tükrözi, milyen 
őrültségekre képes egy ember alkoholos állapotban.

Mezőtúrra indultak Gödöllőről Ercsi és Szabó Csabi haverjaim. 
Megérkezésükkor Ercsi már annyira részeg volt, hogy a helyi ko- 
lesz előtt tartott buli kellős közepén levetette a nadrágját, és valami 
pocsolyát csapdosott vele. Azt mondta, halászik. Csaba lenyugtat
ta, és adott neki másik nadrágot. De ez sem tartott sokáig. A va
csora után a hatalmas lábasokban lévő, maradék birkapörköltet az 
asztalok alá tolták. Ercsi előkapott egyet, beleállt, és abban táncolt. 
Csaba ismét megpróbált közbelépni, de emez lefegyverezte. „Mi 
van, szégyellsz?! Ne szégyellj! Legyél olyan, mint én!” Azzal rákent 
szegény Csábira is egy marékkal. Ezután felmentek az első eme
letre, ahol Ercsi a cigijét kezdte keresni. Mondták neki, hogy lent 
hagyta. Ő el is indult, de nem az ajtón, hanem az erkélyen keresz
tül. Leesett, de az utolsó pillanatban még lekapta a párkányról az 
állandóan magánál tartott, kétliteres flakon bort. Hogy ne utaz
zon egyedül. Mindenki nézte, hogy vajon meghalt-e, de ő simán 
felkelt, és bulizott tovább. Később a faasztalon táncolt, mire az 
elrepedt alatta, és alaposan felhasította a lábszárát. Csabi beszállí
totta a mentőkhöz, mert nagyon vérzett. Itt aláírt egy papírt, hogy 
beadhatják neki az érzéstelenítőt. Azután feküdt a műtőasztalon, 
varrták a lábát, ő meg énekelt. „Mit csinál, nővérke?” „Varrom a 
lábadat...” „Ja, akkor jó.” Mikor mindezzel megvoltak, beültek a 
kocsiba, és elindultak azonnal Mezőtúrról Paksra, úgy, hogy Er
csi vezetett! Start előtt felrakott egy törött szárú napszemüveget.



Csabi kérdezte, hogy ez meg minek. Erre azt a választ adta, hogy 
ha megállítja őket a rendőr, ne vegye észre, hogy ivott.

Képzeljétek, megérkeztek... (Jó buli.)

DOHÁNY

A dohányt (egyébként aranyos a latin neve -  Nicotiana taba- 
cum), akár a legtöbb burgonyafélét, a hódító spanyolok hozták be 
az újvilágból. Az indiánok kedvelt élvezeti cikke volt. Összecsavar
ták a leveleket, és szívták. Ja, meg előtte meggyújtották. Manapság 
a következő formái ismeretesek: pipadohány, szivar, cigaretta (szí
vásra), tubák (felszippantásra orron keresztül) és a bagó (rágásra). 
Magam is cigizek, meg néha pipázom (mármint dohányt is, haha), 
de erről aztán tényleg nem nagyon lehet sztorikat mesélni. Hacsak 
azt nem, hogy esetenként bulikban elnyomok egy-egy csikket a 
nyelvemen. De ne tessék utánozni! (Ügyesen csinálom, nem fáj, 
nem okoz sérülést. Csak látványos. Meg undorító.)

2014: Bevallom, a többi csak kísérletezgetés, kaland volt, ezt a 
hármat viszont imádom: a jó italt, a jó dohányt és a jó cannabist. 
Egyre ritkább egyébként mindhárom. Látom már, amint betiltják 
a dohányt is, és majd a kert végében vagy más rejtett helyeken 
termesztgetjük, mint most a vadkendert. Pedig hogy igazából mi 
okoz rákot, vagy mi gerjeszti a legnagyobb társadalmi problémá
kat, az nincs teljesen tisztázva. Ha engem kérdeznek, a legtöbb 
betegséget a tartósított, génkezelt élelmiszerek, a szennyezett kör
nyezet és a rossz életkörülmények, a stressz okozzák, a legnagyobb 
társadalmi gondokat pedig a pénzzel házasságra lépett politika. 
Egy természetgyógyász mondta a múltkor a tévében, hogy amit a 
cigisdobozokra ráírnak, az fekete mágia, és többen lesznek tőle rá
kosak, mint a doboz tartalmától. (Különben sem az a fontos, ami 
bemegy a szádon, hanem az, ami kijön rajta...)



Magam erősen borkedvelő vagyok, alkoholista, ha úgy tetszik, 
abból a szempontból, hogy rendszeresen fogyasztok alkoholtar
talmú italokat, két-három kupica pálinkát naponta, alkalmanként 
egy-két liter bort. Többet szinte soha, mára ismerem a mértéket, 
hidd el. Közben rágyújtok egy jó holland dohányból sodort ciga
rettára, s aki ilyenkor azt látja rajtam, hogy totálisan bódult vagyok, 
az azért történhet meg, mert időnként egy jó holland fűből sodort 
cigire is rágyújtok, és mert boldog vagyok. Boldog vagyok valójá
ban már az első korty bortól is, akárcsak a galambom csókjától, 
részeg a szerelemtől, részeg és boldog, akár csak Wolfe hősei, akik
nél „ragyogó ebéd volt, s mire a végére értek, mind mámorosak 
voltak a boldogságtól. Boldogok voltak, szépségesen részegek, az
zal az arany, meleg, testet-lelket eltöltő bájos részegséggel részegek, 
ahogyan csak az erős, jó boroktól, érett sörtől és a kiadós evéstől 
lehet lerészegedni -  olyan állapot ez, hogy rögtön fölismerjük; 
az élet ritka, megfizethetetlen és vitathatatlan örömeinek egyike; 
hatásosabb, mint minden filozófia; olyan kincs, amelynek értéke 
fölbecsülhetetlen; kárpótlás az élet minden gyötrelméért, fáradal
máért és csalódásáért; sokkal jobb tanítómester, mint akár Tamás, 
az aquinói.”

ÉS VÉGÜL

Nos, egészen biztosan nem vettem végig az összes narkotikumot, 
nem is ez volt a célom. Nem írtam a koffeinről, a teáról, a kátról, a 
hajnalkamagról, a babérról, a sok-sok szintetikus vadiúj kábszerről. 
Nem is beszélve a rengeteg modern „narkórór, mint a house/rave/ 
techno zene, az internet, a számítógépes játékok, a mobiltelefonok 
stb. (Azt hiszitek, viccelek? Akkor az mi, amikor két ember ül egymás 
mellett, és naphosszat chatel vagy SMS-eket küldözget egymásnak?) 
Szóval nem voltam maximalista, de az érintett témákat igyekeztem 
kimeríteni. Ha viszont bárkinek van kérdése, hozzászólása, ha ér
dekli valamely itt nem említett kábítószer, az forduljon bizalommal a 
szerkesztőséghez, és én tőlem telhetőén segíteni fogok.



Nagyon remélem, senki nem értett félre. Én egyik narkotikumot 
sem akartam népszerűsíteni, reklámozni. Mint olvashattátok, a 
legtöbbjéről egyenesen eltántorító szándékkal nyilatkoztam. Hogy 
egyes szerekkel (vadkender, solanaceae, gombák stb.) lehetne 
ésszel élni, az vitathatatlan (ahogy az alkohollal is, hiszen egy-egy 
pohár bor vagy sör egészséges lehet). Viszont az örömöt sose ki
zárólag ezekben keressük, mert az a szerben való elmerüléshez ve
zethet. Egyszóval: nem dicsértem én itt túl semmiféle csodaszert, 
csupán arra próbáltam rátapintani, hogy miért is van az, hogy ha 
már az alkohol és a dohány teljesen legális, az indiai vadkender 
mért nem lehet az. Nem a kábítószerek mellett, hanem a törvé
nyek ellen érvelek, mert azokat nem az igazságosság és a polgárok 
jóléte, biztonsága, egészsége határozza meg, hanem az önös érde
kek, bizonyos személyek anyagi jóléte, egyszóval a PÉNZ.

Na, én ennyi voltam mára. Búcsúzzunk el egy verssel, amit szin
tén azokban a napokban írtam. Majd a Mojóban megiszok egy 
sört az egészségetekre. Még egyszer megkérlek benneteket, hogy 
vigyázzatok magatokra, csak mindent ésszel. Megígéritek?

PAX CANNABINAE

itt most szó szerint sötét van 
de tényleg
eh, elbírod-é hatalmam 
makacs, aggastyán kakas 
vidd innét makacs 
lábnyomod is 
te, átok
mindig messzire bemerészkedtünk az 
erdőbe
szarvasgombát gyűjteni 
nadragulyát



farkasalma kérgét
nyílméregbéka mocskos nyálát
patkánybelet
gyík mosolyát
kígyó fogát, gőte nyelvét
hetedhétországi méreg kell még
elapadtak a források, kiszikkadtak
a gyökerek, iszonyú rossz
álmok, csak
iszonyú rossz álmok



FÜGGELÉK, FÜGGÖNY, NEM TUDOM, 
KÉSZEN VAGYOK

A tavaly véget ért/most/még néhány kábult gondolatot/szeret
nék/olyan személyekkel, akik már megtapasztalták az „utakat”, 
vagy még mindig azokon bolyonganak. Az eljövendő vadászat 
szintén eme utakon, tehát „élesben” fog lezajlani. Tegnap már el is 
készült az első, egy daturás/cannabisos út közben. Ezt szeretném 
most megosztani veletek. A sikeres „együttutazás” reményében 
most búcsúzom, és induljon hát végre az a vonat!

SOKOLDALÚ SOKKOLÓ OLLÓ 

(vízszintek)

1. Várakozás

Ebből most először. Szépen süppedek. Ágy, ahol fekszem, vagy 
a téglák közt egymagám. Vagy csak a mosolyok hiánya ajkainkon. 
Daturás álom a hegyről. Semmiségek.

-Te?
-  Én? Én? Én, én, én. Éééééééén! ÉN! A kurva anyád! Kuss ma! 

A kurva anyád! Ezt hallgasd!
Késztetéseket csinálok. Elszívtunk Dédével egy cigarettát. A szer 

már kezd bizsergetni. Cirka (megnézi az óráját) ötvenöt perce ittam 
meg a teát. Kibékülünk önmagámmal és a téglákkal a seggem alatt. 
Dokumentálom az eseményeket. Ismét.

-  Kedvenced?
-  Psssssssszt...
-  Kedvenced?



-  Alapból a Trodon. Zöld, minden mennyiségben. (És itt még 
érthetetlen dolgokat mond.) Dylan, Clapton, Asian Dub, Cypress, 
Doors. Sorbarakod majd. (Dehogy rakom.)

-  Mesélnél a Trodonról?
-  Hú. Számomra a tiszta nyugalom. Miután kipróbáltam, felis

mertem, hogy a gyermekkorom nagy részét hasonló állapotban 
éltem meg. Fű? Egy stílus, fontos alakítója az énemnek. Pont. 
(Egyelőre.)

Elrohan még egy Téért. Az előző háromra. Beiktat ezt-azt. Zé 
még nem jött meg. Várjuk. Meg a többieket is. (16:04)

A zene. Igen. S a pipa fű. Jóságos sildes sapka a fejemen. Jösszis- 
mészis. Slusszpasszpont-slukk. Kifúj. A líra utazása a koponyám 
körül. Végre, igen. (16:21)

Most, húsz perccel öt előtt szétfolynak a dolgok, s csak tovább 
süppedek. Majd később folytatom az írást.

Azután mesél még valamit az elemiről, meg a tisztaságról, hogy 
soha, de soha, majd a később temérdek mennyiségben fogyasztott 
szeszről, cigarettáról, végül a narkóról, mint végső ösvényről. Ezu
tán a képek: a kis padlásszoba a maga kedves rendetlenségében, a 
saját lábfejem, a hozzá közelítő/tőle távolodó radiátorral, a rejtélyes 
módon előkeveredett barátnő, a szobában kifeszülő várakozás, és 
ahogy ezek egymásba folynak. Homály. Még néhány kép: ülök a 
bárban, előttem sör, majd csak a képernyő, tarkaság, az egybefolyó 
fekete és szín. Álmok.

Hamarosan újra utazom. De ezúttal más járművet választok.

2. Szőnyeg

-Z é?
-Ja .



3. Vízszint

Pitty. Pitty. Pittypittypitty.
Zümmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

4. Szőnyeg másodszor

Éppen hányhatnékom van magamtól. Vasárnap délután, leg
alábbis azt hiszem. Fél négy körül járhat az idő. Eltűntek a napok 
az életemből. Marad a mérhetetlen undor. Üres vagyok, úgy értem, 
ma még nem fogyasztottam semmit, meg persze már azon is túl 
vagyok, hogy megfogadtam, nem is fogok. Egy ideig legalább is.

Körülbelül egy hónapja próbálok összehozni egy interjút Zével. 
Bár az is lehet, hogy másfél hónapja, vagy két hete. Nem tudom. 
Találkoztunk persze többször is, csak mindig túl mély bugyrokban 
futottunk össze.

Rámeredek a monitorra, az meg csak kussol, hogy rohadna meg 
a dög, ez sem jobb, mint az az átkozott fehér papír a régebbi írás
görcsös emlékeimből. De nem is írásgörcsöm van nekem, hanem 
életgörcsöm, göcsörtös pöcs az üstököm. Rohadtul vagyok, meg
vallom férfiatlanul. Segítség. Mentsétek meg ing. Ekszerovitsot, bár 
nem tudom, mi a fenének, basszátok meg.

5. SAVÉ EXEROVITSCH!

-  Puhánynak tartod magad?
-  Nehéz erre most választ adnom. Inkább puhának. Nem gon

doltam már a szexre, ki tudja, mióta. Ha látok egy ágyat, benne 
egy nővel, az első dolog, mi eszembe jut, hogy sodorjunk, tépjünk, 
majd újra ugyanezt sokszor, a végén pedig alhassak kedvemre 
vagy tizenkét órát, mert ez újabban a minimumom. Azt hiszem, 
feltaláltam a biztonságos szexet.

-  Miért, szexuális alapon közelítesz a kábítószerekhez?



-  Tulajdonképpen lassan már vegetatív szinten kötődöm hoz
zájuk, de azért maradt még egy leheletnyi erotika. Fogalmazzunk 
úgy, hogy míg az ejakuláció már csak ritkán jelentkezik, az erekció 
még jelen van utazás közben.

-  Mit értesz vegetatív szinten?
-  A növény kielégülését, mikor a hajszálgyökereket eléri a víz. 

A megporzást most inkább hanyagoljuk. Túl frissek és fájóak az 
élményeim.

-  Valami kudarc ért netalán?
-  Más sem ért, de erről nem szeretnék beszélni...
-  Elmondanád, mit tartasz a legszörnyűbb dolognak az életben?
-  Önmagamat.
-  És a legcsodálatosabbnak?
-  Szintén. Meg még valakit szeretnék annak tartani, csak túl 

gyáva vagyok hozzá. Jelenleg az egyetlen dolog, ami elviselhető- 
nek tűnik, az az álom, de már ez kezd tarthatatlannak bizonyulni. 
Elképzelhetőnek bizonyulna egy bizonyos fajta nemlét. Mondjuk 
a lobotómia.

-  Egészségesnek tartod önmagad?
-  Nem, ha a szigorú átlagot tekintjük, természetesen semmi 

esetre sem.
-  Mikor utazol legközelebb?
-  Folyamatosan utazom...

(A fenti interjú ing. Ekszerovitscsal készült valahol, valamikor. 
Magát megnevezni nem kívánó szerző küldte az írást a szerkesz
tőségünkbe, mi csupán annyit tudunk, hogy a „kábulatguru” leg
utóbbi utazásáról nem tért vissza, nem is jelentkezett, semmiféle 
életjelet nem ad magáról, azt sem tudjuk, él-e még. Ez okból ké
rünk minden kedves olvasót, hogy ha bármiféle információval tud 
szolgálni munkatársunkról, jelezze azt szerkesztőségünknek. Előre 
is nagyon köszönjük.)



6. Hát, valahogy imigyen..

Persze nem vesztem el. Csupán egy cseppet. De ez esetünkben 
most elhanyagolható, bizony, bizony. Vagyis. Elkalandozom gon
dolataink között a nem létező űrben és időben, mely végképp ellök 
ez árnyékvilágtól, haránt és átellenben. Úgymint. Hamarosan az a 
lány is, ott a tükörben, mögöttem, a szépséges múlt rejtett kincsévé 
enyészik lassacskán. Gyönyörű ez így, ahogy a nosztalgia gyógyí
tó ereje által felvértezve merészen belebambulunk az elképzelt és 
csakis elképzelt jövőbe.

Haránt a levegőben sikló cigaretta egyszer csak beletalált a po- 
fázatomba. Alig-alig. De lám, az elképzelt idő is zajlik, vagy csakis 
az, nem tudom.

Miről álmodsz most, fény?! Az utunk szétágazott netalán, ta
lán, talán, talán... Zuhanjunk egyet. Haránt és által és a fény felé. 
Átellenben. Éppen. Hogy csak. Miután elvégezte dolgát, a festő 
felébredt. Álmok az álmokon, álmodat is csak álmodom. Meré
szen. Ujjbegyeink örök harca lesz mielőbb a részem. Frázisok. Az 
idő kimerevedik egy örök pillanatra. Az emlék megemészt. Nem 
eh, ugye. Siessünk, siessünk, legott leesik a lesünk. S csak lesünk. 
Elnézést a sületlen tréfáért.

Álmodik a fény. Megálmodik téged, engem. Azután önmagát is. 
Hogyne. Evezni könnyű, de aki megteremtette az áradatot, bizony 
beleizzadhatott. Az alkotások is mosolyfények, kedvesem. De én 
már kitartok a rombolásnál. Számlálóim ma végre lenullázódtak. 
Örök körök ördögeim fölött. Másnapos sóhaj a pizsamám. Szép, 
sötétkék, mellfodros. Csak hónaljban kissé szorít. De mindenek 
mellett ez elviselhetőnek tűnik.

Vagyunk még, kölyök? Szólítok minden nőt, aki ott járt akko
riban, s azt is, aki nem. Bútorozatlan agyamat alfában pácolom 
időnként, egyszersmind folytonosan. Vidrafon a tenyerem, úgy 
remeg, ha idepillant a fény könnyáztatta arca. Készülj a harcra, 
kedves!



Most ítélj meg te, fényes Hórusz, üzenj hamar és merészen álma
imon keresztül, a tüzek fényes ösvényén.

Védtelen vagyok, védtelen. Zuhan rám a friss levegő az ablakból, 
széjjelszóródom a padlón, árnyékaitok között. Be kell csuknom az 
ablakot. Mindenáron. Pillanatokban mérem végtelen szerelmed, 
Prométheusz. Kibírom minden acél ölelésed. Birkózom rémál
maimmal. Szükségem van a cannabis homlokszürkítő fátylaira. 
Nehezemre esik a gépelés, mert külön agy irányítja a bal és a jobb 
kezemet. Pillanat. Utánanézek.

Fénylő gömbök pozitúrái a két gondolat között könnyedén 
átlibbennek. Csodálatos. Körmönfont árnyak róják le vitáimat 
egóim helyett a végtelenben találkozó egyenesek mentén.

Kit hibáztassak vajon, szürke tasak, spermabankok, sárga házak, 
bordélyok, afgán menekültek a széllel szemben üvöltenek a bizarr 
téléjszakában.

(Most bizony pipát tömünk csendesen...)



A SÁMÁN HÉT ÚTJA

1. A sámáni hipotézis

Egy újabb utazásra készülünk. Pedig még az előző seprű nyele 
is kilóg a combjaim közül. Na, de sebaj... (Dé most új joe-ra asz- 
szociál, pedig az újabb írásomról lenne szó. Vagy mi? -  kérdi ő.) 
Hanyagolható a téma. Persze majd el fogjuk szívni azonnal...

*  *  *

Akkor lássuk most röviden, miről is lesz majd szó a követke- 
zőekben. A zene is persze magával ragad, és a hangok/szellemek 
szövevénye elbújtat szörnyképeim elől... Megújhodás, az a szer. 
Véglegesen elhallgattatom az elmémben üvöltő kísérteiét. Látno
kok lehettek az elődök. Jim DeKorne Pszichedélikus sámánizmus 
című könyve lesz ezúttal a kalauzunk. A szerző jellegzetes hozzá
állással közelít a drogok felé (a hallucinogén növényekről mesél), 
a sámáni szférák a mesék helyszínei, rámutat ezek, valamint a 
Föld beteg volta közötti összefüggésekre. Mert a válasz valahol 
odaát rejlik. Mindazonáltal -  habár vitatja a törvények helytálló
ságát -  a szerző nem akarja vállalni a felelősséget. Azt írja:

„Nagy sajnálatomra kultúránk perlekedő természete rászorít 
arra, hogy személyes védelmem miatt kijelentsem: noha e könyv 
tárgya jogilag kérdéses témákat is érint, ám -  értelmezésem sze
rint -  legyenek bár egyes növények látszólag »törvénytelenek«, a 
természet tényei és az erre vonatkozó (igaz vagy hamis) emberi 
gondolatok jelenleg nem esnek ilyen korlátozás alá. Mindenki 
rendelkezik azzal az alapvető joggal, hogy eldöntse, mihez kezd



azzal, amit olvasott, de ennek semmi köze a fentiekhez. Az én 
felelősségem ott végződik, ahol a tiéd kezdődik.

Mindannyian magunk vagyunk a sámáni dimenziókban, és 
csak hálát adhatunk érte az isteneknek.”

Jómagam még továbbmegyek. DeKorne részletezi az egyes 
növények termesztését, aratását, majd a hatóanyagok kinyeré
sét, végül fogyasztását. Én ezt inkább mellőzném, mivel nem 
vagyunk mindannyian kellőképpen felkészülve az alábbiak 
megélésére. Mindazonáltal ismertető jelleggel végigkalauzolná
lak benneteket a könyv egyes részein. A sámán hét útja lesz a 
m unkám  címe, mivel a könyv hét növénycsoportot tárgyal rész
letesebben, sámáni megközelítésben.

„Lelki és spirituális értelemben kiteljesedett embernek érzem 
magam ma, hála az évtizedekre visszanyúló pszichedélikus kí
sérleteimnek, mégis én lennék az utolsó, aki ezen anyagok hasz
nálatát mindenki számára követendő útként hirdetné. Ezen 
anyagok a személyes útkeresés hatékony katalizátorai lehetnek. 
Ha viszont olyan emberek szervezetében szívódnak fel, akik még 
nem készek a befogadásukra, akkor bizonyítottan romboló ha
tásúak -  egyéni és közösségi értelemben egyaránt. Mindez per
sze nem a drogokat, hanem az őket fogyasztók tudatát minősíti, 
ezért a pszichedélikumok ellen hozott reakciós törvények egy
szerű jelzéseknek tekinthetők. Megmutatják, hogy meddig kell 
még saját kultúránknak fejlődnie ahhoz, hogy e kérdésekben a 
pszichológiai kifinomultságnak akár a legminimálisabb szintjeit 
is elérhessük.”

* * *

...beosontam ide valahogy. Most szürcsölöm a kávémat, és él
vezem a Classicot. így vagy úgy. De begördülök a célba. Lássuk 
hát e mennyei nedűt...



Szerteszed a szer. Ej, de leteperem. Szelesre, csöpögősre fordult 
mostacskán az idő. Az utóbbi hónapokban mindenképp zordabb
ra, mondhatnám kellemetlenre váltott a klíma mifelénk. A kávém 
keserű, elfogyott a Completta. Remélem, ti jól vagytok! Lássuk 
hát a mesémet.

Jimmy bátyánk presztízskérdést csinált a dologból, hogy a sa
ját bőrét mentse. Én nem teszem. Pedig ő már hatvannégyben 
bevállalta az LSD-t (igaz, akkoriban még javában legális szernek 
számított az acidum). Mindazonáltal a törvénykezésről való meg
állapításai érdemelnek egy kis kitérőt. Mert elgondolkodtató az 
álláspontja.

„A drogok alkalmazásával elért tudatállapot-módosulásokat a 
nyugati társadalmakban halálos, öncsaló illúziónak minősítik, mi
vel megkérdőjelezi a status quót, és ezt örökre meg kell tiltanunk. 
A drogellenes törvényhozást tápláló esztelen pánik megvilágítja a 
nemzet pszichéjében megbúvó, ijesztő irracionalitást. Bevett gya
korlat szerint még a gyilkosok is enyhébb börtönbüntetést kapnak, 
mint azok, akiket »törvénybeütköző« növények birtoklása miatt 
fognak el.

Amíg a gyilkosságért járó átlagos büntetés az Egyesült Államok
ban hat és fél év, addig mondjuk 700 tő marihuána birtoklásáért 
nyolc év börtön (a szabadlábra helyezés esélye nélkül) a szoká
sosnak mondható büntetés. Teljesen mindegy, hogy a növények 
még palánták-e, vagy kifejlett példányok, a szövetségi kormány 
mindegyiket egy kilogramm potenciális terméknek tekinti.”

Pedig a növényi alkaloidok fogyasztása nem szerepel a Bibliá
ban a hét főbűn között. Valóban, a nyugati, úgymond „fejlettebb” 
társadalom azt tartja, hogy már túljutott a sámánok világán, így 
profitját növelve, anyagi javait felhalmozva vígan pusztítja kör
nyezetét és önmagát, lenézve a „primitív” kultúrákat. Minden
képp (s nem csupán a félelem miatt, amiről a fentiekben szó van) 
a narkotikumok ellen fog voksolni, mivel az néki „üzletileg” sem 
túlságosan jó befektetés. (Persze sok esetben szükség van a törvé
nyek erejére, mivel 700 tő kender büszke tulajdonosa nem minden



esetben szándékozik sámániskolát nyitni...) Mert sose feledjük, az 
ilyesfajta, „bennünket óvó” törvénykezés nem igazán a két szép 
szemünknek vagy a patyolat lelkűnknek az üdvéért folyik. Naivi
tás lenne ezt gondolni. (Akkor talán az alkoholos italokat előállító 
gyárakat is bezárnák lassan...)

Mert miben is segíthetnek nekünk e pszichotróp növények? 
Persze csak ha megfelelő módon közelítünk... Talán a következő 
idézet segít megvilágítani, hol érintkezik a sámáni szféra Földünk 
ökológiai állapotával.

„A sámánizmus messze túlmutat a hétköznapi valóság elsősor
ban az énre figyelő transzcendenciáján. Ez a transzcendencia át
fogóbb célokat szolgál: az emberi faj megsegítését. A sámánizmus 
által nyújtott megvilágosodás esélyt ad annak láttatására, amit 
mások sötétségnek érzékelnek -  általa lehetségessé válik látni, 
utazni az emberiség érdekében, mely veszélyesen közel áll ahhoz, 
hogy elveszítse minden kapcsolatát rokonaival, Földünk növé
nyeivel és állataival.

A sámánkultúrák mindig is ama transzcendens valóság részeként 
határozták meg magukat, melyet mi, kissé megkésve, kitágított tu
datnak neveztünk el. Noha ezek a többnyire törzsi társadalmak a mi 
szemünkben primitívnek tűnnek, megőrizték azt az ítélőképességet, 
melyet mi már régen elvesztettünk -  mindannyiunk rovására. Ők 
nem szakítják ki magukat környezetükből, s gyakran legmélyebb 
bölcsességüket is pszichedélikus katalizátorral elért felismeréseknek 
tulajdonítják.

A természet számunkra nem megerőszakolni, leigázni való el
lenség: mi magunk vagyunk a természet, melyet gondozunk és 
fürkészünk. Nem volt ez ismeretlen a sámánizmusban, mely
nek leghitelesebb formái mindig is azt üzenték, hogy az út során 
nélkülözhetetlenek a szövetségesek. A hallucinogén növények 
szövetségeseink, ahogy azok a titokzatos tanítók is, ragyogón s 
transzcendentálisán, akik az extatikus szépségnek és megértésnek 
abban a közeli dimenziójában székelnek, melynek létét m indad
dig tagadjuk majd, míg túl késő nem lesz.”



„A perui sámánizmus annyiban hasonlít az európai alkímiára, 
hogy az anyag átalakításához lelki erőkre is támaszkodott, de az 
európai alkímia elveszett a fémek és megtisztított elemek bűvöle
tében. A pszichedélikus sámánizmus nagyobb örömét lelte az élő 
anyag, különösen a növények tanulmányozásában, amelyekben az 
alkaloidokon kívül más, az emlősök idegrendszerére jótékonyan 
ható élettani alkotórészek is találhatók.”

Elnézést kérek mindazoktól, kiket netán untattam a kissé hosz- 
szabbra sikeredett környezetvédelmi jellegű kitérővel, de egyrészt a 
téma a szívügyem, másrészt hiszek abban, hogy ha a világ a sámá- 
ni központú kultúra jegyében fejlődött volna tovább (sajnos mára 
visszahúzódott néhány maroknyi létszámú törzs szintjére), akkor 
ma nem itt tartanánk, ahol tartunk, s nem tornyosulna fölénk egy 
bármely pillanatban bekövetkezhető, világméretű ökológiai ka
tasztrófa ijesztő látványa.

A következő részben majd a sámáni hipotézisről olvashattok, 
mely a következő megállapítással kezdődik:

„A pszichedélikus drogok naiv vagy rekreációs használata 
senkit sem tesz szentté vagy sámánná. Ha mégis így volna, akkor 
1967-ben a San Franciscó-i öböl környéke dugig lett volna szen
tekkel és sámánokkal.”

*  *  *

...én idebenn jól megvagyok. Ez a test meg csak játssza el a leg
újabb paranoiás tündértáncát. Nem igazán érdekel, ugye-ugye. 
Gyermekkorom zöld füvén.

*  *  *

„Ősök. Ősök. Ezer pogány hős 
zaja dicsér. Parti csér, vagy mifene 
egy madár. Ki más fészkére hálni
• r »
jár.

*  *  *



No de mielőtt tovább szőnénk történetünk fonalát, tegyünk 
csak egy kis kitérőt. A könyv címe, melyről beszélünk, ugye, Pszi- 
chedélikus sámánizmus. Mi is a pszichedélia7 Erre és egyebekre 
adnak majd felvilágosítást az alábbiakban következő kulcsszavak, 
melyek megkönnyítik majd a további részek megértését. DeKor- 
ne műve meglehetősen olvasmányos, mégis néhol elkerülhetetle
nek a tudományos szakkifejezések. Lássuk hát:

alkaloid: 

archetípusok (Jung): 
asztrális: 

Catal Hüyük: 

drog: 

hallucináció: 

Huxley, Aldous: 

icaros: 

jang:

keserű növényi anyag, többnyire gyógyító, 
mérgező vagy tudatbefolyásoló hatású, lú
gos kémhatású vegyület 
a kollektív tudattalan tartós ősformái 
misztikus fogalom egy érzéken túli szellemi 
rétegre
kb. tízezer éves romváros a mai Törökor
szágban, lakói az Istenanyát imádták 
idegrendszerre ható szer (régebben csak 
gyógynövénykivonat) 
látomás, vagy érzékcsalódás, vagy éber 
álom, a sámán különleges látása vagy láto
mása
angol író, aki könyvet írt híres meszka- 
lin-kísérletéről A z érzékelés kapui (The 
Doors o f Perception) címmel (A The Doors 
együttes innen kölcsönözte a nevét...) 
Ikarosz, a szárnyas ember görög mítoszából 
eredő spanyol név: irányító, navigáló ha
gyományos dalok az ayahuasca-látomások 
sámáni birodalmában 
az ősi kínai természettudomány szerint 
a tevékeny, kezdeményező, a mennyei, a 
férfias archetípusok eleme, amely ellenté-



jm:

Káli:

Multiverzum:

pszichedélikus:
skizofrénia:

tabu:

transzcendens:

téből, ajm ből születik, és abba fordul 
az ősi kínai természettudomány szerint a 
befogadó, a Föld, a női archetípusok ele
me, amely ellentétéből, a jo g b ó l születik és 
abba fordul
hindu istennő, a pusztítás, a szétesés, a halál 
princípiuma
többrendbéli világegyetemek egymásra 
épülő sokasága (a szerző kifejezése) 
tudatmódosító hatású 
hasadtelméjűség, gyakran hallucinációkban 
bővelkedő elmebetegség 
tiltott dolog, törzsi tilalom (Igen, sejtem, 
hogy e szó jelentését már eddig is ismer
tétek. Csupán azért kapott itt helyet, hogy 
megvilágítson egy apró dolgot. Értsd: ez 
valóban sámánkori kifejezés, lám, már a 
törzsekben is léteztek önös érdekek. Mert 
ez bizony arról is tanúskodhat...) 
a megismerés határain túli, lásd: hipertér, 
meditáció

Rágyújtottam. Előtte pipát tisztítottam unalmamban. Trodonos 
kupakokkal álmodnék leginkább. A leginkább inka ugyan kicso
da? A dinka inka, mondja Dé, majd helyesbít: Leginka Dinka 
Inka! Na ja, dzsointka, meg ilyenek. Dohányozzunk inkább. Már 
megint az inkák... Vagy mi, mondja Dédé.



A Jóska két sörtől már nagyon berúg, na ja. Sir Aleister Crowley, 
vagy mi. Nem nagyon tudom ám követni a gondolataimaimati- 
mat... Huhh! Pihenek egy cseppet.

*  *  *

Nos, következzen hát az a sámáni hipotézis, amit már jó régen 
beígértem:

„A hagyományos sámáni társadalomban sajátos hagyomány, 
történet, rítus és gyakorlat létezik -  ennek célja a megbízható és 
hosszan tartó belső és külső körülmények kialakítása, melyben a 
drogos tapasztalat értelmezhető és irányítható.”

2. A megváltozott tudatállapot

A megváltozott tudatállapotról fogok először is mesélni. DeKorne 
megállapítja, hogy a nyugati társadalom (szándékosan nem kultúra) 
csupán egyetlen valóságról vesz tudomást, ami attól eltér (transz
cendentális), az ellen tűzzel-vassal tiltakozik. Ezen már sajnos ne
héz változtatni, túlságosan elsodródtunk a helyes iránytól, ködbe 
vész az út. Szerzőnk a kezdeti LSD-útjain keresztül mutatja be a 
„túlsó” világot, hangsúlyozva, hogy mindez a saját tapasztalata. 
(Egyébként nagyon ritkán, úgy hét-nyolcévenként nyúlt csak az 
acidhez. Nem is érdemes vele túl gyakran próbálkozni. Nekem 
elég volt az első. Gyűlölöm a kemikáliákat.)

Az első utat mennyei univerzumként említi, s abban oly tö
kéletes volt minden, hogy számára már nem léteztek kérdések, 
minden önmagában válasz volt önmagára. A személyisége eltűnt, 
összeolvadt a meditáció tárgyával. (Soha ne feledjük: az LSD ese
tében fokozottan fontos a set és setting, ami kb. annyit tesz, hogy 
megfelelő legyen a helyszín és a kedélyállapot!) Egy szóval is kife
jezi: „Köszönet!” Végül a következő tanulságot vonja le:



„Lehetséges egy teljesen objektív tudatállapotot megtapasztal
ni, a szubjektív, elkülönült ego-tudatot meghaladni, és a tökéletes 
Egységben időzni. Ha valaki egyszer megtapasztalta, akkor ez a 
tudatállapot lesz a legértékesebb, amire csak vágyhat. Én bármit 
odaadnék, csakhogy állandóan részem lehessen benne.”

* * *

...valami majd elkezdődik. Vajh az én kis útjaim kifürkészhetet- 
lenek-é? És mi lenne, ha emez áranyos kis gondolatmenetet holnap 
folytatnám, vagy néhány nap múlva? Na, mi történne akkor?

* * *

Vagy úgy fél óra múlva?!

*  *  *

Ó, te pizsamán száradó, háromnapos spermafolt. Te. Ma tizen- 
egyedike van. Február. Kettőezer-valamennyi. Kedd. Legalábbis 
azt hiszem. Ezt csak a keddre értem. A többiben többnyire biztos 
vagyok. Legalábbis azt hiszem.

*  *  *

Nos, eltelt néhány nap... Napocska.
„Egyik békés vagy rémes látomás,
Vérivó démon, szörnyeteg, szerkentyű vagy ördög 
Sem létezik a valóságban 
Csakis koponyádba zárva...”

Idézi a mantrát DeKorne papa a második LSD-utazása kapcsán, 
melynek a pokoli multiverzum elnevezést adta utólag. (A szerző 
egyébként akkoriban beatniknek tartotta önmagát és társaságát,



mivel némileg idősebbek voltak az akkori hippi generációnál. 
Ennek ellenére ők is az acidhez nyúltak olykor-olykor. DeKorne 
csak nagyon ritkán. Azt is meglátjuk azonnal, hogy miért.)

Az LSD erős szer, túl mű, sosem szerettem, fel is adtam a vele 
való ismerkedést még az elején. Ami meg a fenti rigmust illeti, 
most épp csupán kedves kis cannabis hatása alatt állok, mégis el- 
rémisztett kissé. Akkor mit érezhetett a szerző egy rossz acid trip 
közepette? Pedig a szöveg a megnyugvást hivatott biztosítani, és 
egy amolyan „utazási szakkönyv” oldalairól származik. De követ
kezzen a pokoli út maga:

Hősünk, mielőtt bevette az acidumot, egy olyan személyt biz
tosított vezetőnek, aki nemhogy a drogokat, de még az alkoholt 
sem ismerte. Az első alaptévedés. A rossz útmutatónak bizonyuló 
„szakkönyv” sorait magnószalagra mondta, majd révülés közben 
ezt hallgatta vissza. Csakhogy ekkor már minden egyes szava 
maga volt a DÉMON, Jim nemhogy megnyugodott volna, hanem 
félni kezdett önmagától, no meg minden mástól is körülötte. Fe
nyegetéssé vált a mindenség. Az univerzum. Sőt, multiverzum, 
ahogy ő nevezi, hiszen egyik a másikára merőlegesen épülve 
számtalan dimenzió létezik.

Tehát ez a könyv téves útmutatónak bizonyult. És ezért m in
denkit óva intek, hogy az én írásaimat amolyan ötletadónak te
kintse. Én csupán tájékoztatok. Mesélek. Hiszen illik ismerni a 
világ minden oldalát. De. Nem vagyok Vezető!

Visszatérve Jimmy barátunkhoz: ekkor még otthon voltak. A barát 
ajánlotta, hogy talán jó lenne kimozdulniuk, hármasban (DeKorne 
felesége is ott tartózkodott) elugorhatnának a Roadster Show-ra. 
Ez akkor jó ötletnek tűnt, s Jim meg is nyugodott az autózás alatt. 
(Nem lehetett rossz, hiszen San Franciscóban laktak akkoriban.) 
Hanem amikor odaértek, egyfajta horror show fogadta őket, amit 
humorosnak szánt ugyan az elkövetője, ám ez egy horror trip alkal
mával igencsak ijesztő lehet. Ráadásul mindenütt tetovált, piercin- 
ges fiatalok özönlöttek nagy tarkaságban. A fenyegetés visszatért a



maga univerzumaival. DeKorne számára ez már a komplett pszi
chikai leépülést jelentette, és csak jóval később tudta magát meg
nyugtatni/elaltatni a következő hevenyészett „mantrával”: „Soha 
többet nem veszek be LSD-t! Soha többet!” (Ez narkós körökben 
igen elterjedt dolog lehet. Magam is számtalan paranoid ámokfu
tás közepette használtam már. Hála Istennek, ez már a múlté az én 
esetemben. De igaz a régi közhely: „Soha ne mondd, hogy soha!”)

És az író már a második utazását követően levonja a tanulságot: 
„Ha az első utazás mennyország volt, a második maga a pokol. Ha 
az első trip egység és szeretet, a második szétesés és félelem. Ahogy 
egy korabeli népszerű dal mondja: »Most már láttam a világot 
mindkét oldaláról.« Sok évnek kellett eltelnie, míg feldolgoztam 
ezt a két látomást, de egy dolog néhány hét alatt is világossá vált: 
többet soha nem kell félnem semmitől, hisz -  legalább is pszicho
lógiai értelemben -  túléltem a lehető legrosszabbat.”

*  *  *

...ám, mielőtt továbbhaladnánk, tegyünk csak ismét egy parányi 
kitérőt. Mert ugyebár mi nem rohanunk sehova. Az nem egészsé
ges. Csak szépen lassan, megfontoltan.

Nos az történt, hogy az én Házsété barátom egy igen figyelem
reméltó cikkre bukkant a világhálón. A Messiásról szól, az eredete 
vitatható, mindazonáltal elgondolkodtató az egész dolog. De idéz
zünk inkább:

„Jézus Krisztus és apostolai cannabistartalmú olajat használ
hattak betegeik gyógyításához -  írja a BBC amerikai kutatókra 
hivatkozva, akik szerint a korai kereszténység napjaiban használt 
olajban található kaneh-bosem cannabis-kivonat volt. Ha Jézus 
idejében rendszeresen használták gyógyításra és a kereszténnyé 
válás szertartásához a cannabist, a kutatók szerint keresztény
ellenes magatartás a szer mai használóit üldözni. Önnek mi a 
véleménye?



Az ókorban az olyan betegségeket, mint az epilepszia, démoni 
megszállottságnak tartották, s ha valakit ebből meggyógyítot
tak, akár bizonyos gyógynövénykivonatok segítségével is, azt 
ördögűzésnek vagy csodálatos gyógyulásnak tekintették. A can- 
nabis pedig -  így Bennett -  bizonyítottan hatásos nemcsak az 
epilepszia, hanem sok más olyan kór -  szembántalmak, bőrbe
tegségek, menstruációs problémák -  esetében is, amelyből Jézus 
és tanítványai kigyógyították az embereket.”

„Ha a cannabis volt az ókori keresztények szent olajának egyik fő 
összetevője, és ez az olaj tette Jézus Krisztust és követőit kereszté
nyekké, akkor keresztényellenes magatartás üldözni azokat, akik e 
szert használják” -  véli a szerző. Erre az érvre a JesusJournal.com 
oldalán közzétett írásukban Bennett keresztény bírálói azzal vá
laszolnak: „Amint sokan első kézből tudjuk, Jézus gyakorta válik 
utolsó reményévé azoknak, akiket épp a gyógyszerek tettek tönkre.” 

Eddig az idézet, és annyit fűznék még hozzá, hogy no comment. 
Ezt csupán egy kis csámcsognivalónak szántam. De lássuk tovább 
Jim DeKorne történetét!

*  *  *

Röppentsük szárnyára a mesét. (Hogy az ornitológusoknak is 
tessék...) Hát, valahogy így. Frázisok. Kezdek összeesni, igen. De 
nem vészes. Ne aggódjatok, hehe...

Mmmm... Valami isteni mentolos csokit hozott egy kedves kol
léganőm (a régi múzsa anyukája, aki szintén gyönyörű), hálából, 
mert beengedtem a kulcsommal. A csoki mindenesetre csodákat 
tett a megzuhant vércukorszintemmel, hihi.

A történetben viszont ideje sebesebben haladnunk, hiszen véges 
ez az év is, akár bármelyik. Azt hiszem legalábbis.

DeKorne tehát túlélte első rossz tripjét, majd ezt követően hosszú 
időre megpróbált szerek nélkül boldogulni a csodás dimenziókban. 
Igen, vannak ilyen utak is. Jim imigyen jutott el az ÁLOMig. (Jóma



gam egyszer régen pszichiátriai kezelés alatt álltam, igen szétszórt 
voltam, nyugtátokat, B-vitamint kellett szednem, de mindez nem 
volt elég. A kezelőorvosom ajánlotta Silva AgykontrolljiX. Elolvas
tam. Nos, kanalakat ugyan nem próbáltam hajlítgatni, viszont meg
tanultam egyet s mást a relaxációról, a nyugalomról, a meditációról. 
Egyik kedvenc részem az álomkontroll volt. Igaz, alig tudtam ponto
san „beprogramozni” az álmaimat, viszont azután mindig nagyon 
éber, valósághű történetekbe csöppentem. Tényleg ott voltam, meg
éltem minden egyes pillanatot. S az álmok bizony bölcs tanácsokkal 
szolgálhatnak.)

DeKorne csupán egyetlen, ám fizikailag is megélt álomka
landról ír. Ez viszont akkora hatással volt rá, hogy dimenzióbeli 
látogatásnak, testen kívüli utazásnak vélte. Egy másik nővel ke
veredett egyébként szexuális kapcsolatba, és amint felébredt a 
felesége mellett, azonnal lelkiismeret-furdalás kezdte gyötörni. 
Mégis óhajtotta volna ezt az élményt újra és újra. Mindhiába. 
Utólag így ír minderről:

„Teljességgel lehetséges testünkön kívül is tudatosan érző lény
ként létezni. E tény következményei a lehető legforradalmibbak. 
Aki rendelkezik ezzel a gnózissal (vagyis, aki tapasztalta már), an
nak a materialista felfogás nyomban részigazsággá zsugorodik, s ez 
a jobbik eset -  rosszabb esetben elviselhetetlen illúzióvá redukáló
dik. A tömegek »konszenzus-valósága«, és ennek vezérelvei innen
től kezdve viszont nem tűnnek többnek az egyénre erőltetett, gyen
gítő hatású érzékelésbeli zsarnokságnál. A hatvanas évek számtalan 
kiútkeresője azért halt meg vagy került börtönbe, mert képtelen 
volt bölcsen összerendezni felfogása hirtelen átalakulását.”

*  *  *

„Awake! Shake dreams from your hair, my pretty child, my 
sweet one, choose the day, and choose the sign of your day, the 
day s divinity. First thing you see...”



...ahogy jöttem az utcán, egy ember fát vágott láncfűrésszel a 
cseppnyi parkban. Ismerősnek tűnt. Majd elhaladt mellettem az 
A FÉLESZŰ FICKÓ, aki a névrokonom, és mindig cigit szokott 
kérni. Rávigyorogtam.

„Olyan vagy éppen, mint huszonkét évvel ezelőtt” -  gondoltam 
csendesen. De komolyan, együtt jártunk óvodába. Azután egy em
ber belülről fűrészelte a saját kapuját. „Szöknek a rabok” -  gondol
tam akkor.

Ahogy jöttem... De lássuk csak:
-  Jó napot! A mentősöket keresem.
-  Ott jobbra, a folyosó vége felé.
-  Köszönöm!
-  Jó napot! Hoztam be ezeket az újságokat a doktor úrnak. Itt 

hagynám. Köszönöm! Ja, meg ha már itt vagyok, adnának valami 
nyugtatót? Kissé túlpörögtem, hehehe, khm, koszi!

Itt járunk hát... A SÁMÁN HÉT ÜTJA. Vadiúj köntösben (spiri
tuális) a rovat! Nosza, a kávém újra elfogyott, a fülemet mozgatom 
a gyanús zajokra, s tervezem előkapni Jim DeKorne Pszichedélikus 
sámánizmusát, hogy írhassam tovább a sorozatot. De már egyre 
önállóbban írom, s ez ÍGY IS VAN jól.

*  *  *

Nos, akkor fussunk most végig a könyv következő néhány fejeze
tén, hogy aztán eljussunk végre a vizsgálandó növénycsoportokig.

Idézetek segítségével most összegezném DeKorne további né
hány tapasztalatát az utakon. A szerző -  megjárva ezen utakat -  
beavattatik, majd megfogalmazza saját sámáni hipotézisét:

„Könyvem lényegében annak vizsgálata, hogy a pszichotróp nö
vények miként engednek bepillantást az emberi tudás legmélyebb 
szintjeire, s hogy az érintett növényeket szokásszerűen felhasználó 
sámáni társadalmak hiedelmei a növények erejéről és az általuk fel
ébresztett világokról egybecsengnek, függetlenül az idő, a tér és a 
kulturális különbségek távolságaitól.



Közöttük talán legszembeszökőbb az a hiedelem, hogy minden 
növényfaj egy »szellemi lény« otthona, akit legtöbbször tanító- 
mesternek tekintenek, s aki képes a növényt fogyasztó egyénnel 
kapcsolatba lépni.

Azonban a bonyolult témákra sokszor új fényt vet a legegysze
rűbb magyarázat előítéletek nélküli vizsgálata. De ha ez az egész 
úgyis egy rejtély, miféle adalékokkal szolgálhat nekünk az, ha leg
alább részben elfogadjuk, hogy a növények is érző lények, akik 
képesek az őket fogyasztóval kommunikálni, vagy hogy bizonyos 
növények molekulái testetlen intelligenciát idézhetnek fel a lélek
ben, mely érző mesterként mutatkozik?”

Végezetül álljon itt néhány empirikus tapasztalaton alapuló hi
potézis, mely majd segít megértetni a továbbiakat:

„1. Az emberi psziché meghaladja a testi létet, tehát multidimen- 
zionális lények vagyunk.

2. Az ego nem a psziché középpontja, pusztán egy olyan nagyobb 
valóság térbeli és időbeli része, mely ama helyről nyilvánítja ki ma
gát, amelyet az ego saját tudattalanjaként észlel.

3. A tér/idő csak részleges valóság: ha szó szerint vesszük, akkor 
a materialista álláspont illúzió.

4. A tudat az energia egyik formája.
5. Mivel anyag és energia ugyanannak az alapvető jelenségnek két 

megnyilvánulása, más dimenziókban az anyag energia, és fordítva.
6. Bizonyos dimenziókban a gondolatok »fizikai« létezők.
7. Az ego tudatára merőleges dimenzióban e testetlen intelligen

ciák olyan valóságokat érzékelnek, melyek normálisan tudattalanok 
az ego számára.

8. »Életük során« e rejtett erők az okság téridő képzetein túl mű
ködnek, gyakran szimbolikusan tükrözik az ego szubjektív fizikai 
valóságbéli tapasztalatát (szinkronicitás).

9. Mások lelki energiája tudatosan vagy öntudatlanul összponto
sítva közvetlenül befolyásolhat minket -  testileg-lelkileg egyaránt.
10. Az idő a tudathoz viszonyul, és elválaszthatatlanul ahhoz van 

kötve.



Feltűnő, hogy mindegyik hipotézis összhangban áll a sámáni világ
képpel, s ez utóbbi gyakorta érhető el, erősíthető fel vagy érzékelhető 
tudatmódosító anyagok segítségével.”

3. A mágia

„Úgy hiszem, hogy a tudatról készített legpontosabb térkép a 
sámánok térképe. E szerint a világnak van egy »középpontja« 
(természetesen bennünk), és amikor megérkezünk oda, akkor 
egy függőleges tengely mentén utazhatunk fel és le. Léteznek égi, 
pokoli és paradicsomi világok. E világok nyílnak meg számunk
ra a sámáni utazás során, s úgy hiszem, kötelességünk, hogy fel
fedezzük e területeket, és hogy tudásunkat továbbadjuk a lélek 
feltérképezése iránt érdeklődőknek. A jelen történelmi pillanat
ban talán ez a legizgalmasabb utazás, amire vállalkozhatunk.”

*  *  *

A lélegzetvétel hosszú pillanatai következnek számomra. Kicsit 
furcsa, kicsit nehéz... De meg kell állni néha, mert a folyamatos 
utazásban egy sámán is feloldódik a csillagok között, valahol fél
úton. Hát még én...

Mindazonáltal arra is rájöttem a minap, hogy miért váltam té
velygő alkoholistából amolyan „profi narkóssá”. Igen, a legutóbbi 
hosszú útról visszatérve a boroskancsó mellett próbáltam szusz- 
szanni egyet. Rá kellett jönnöm, bizony elszoktam az ilyesfajta re- 
laxációtól. A tegnapi másnaposságomat nem kívánom senkinek. 
Gyilkos szer az etanol, s pokoli árat fizethetünk, ha nem figyelünk 
oda eléggé. Ráadásul szinte minden tudománya a butítás. Ez pe
dig ugye ellenkezik a kábulat alapfilozófiájával...

*  *  *



Mielőtt rátérnénk a sorozat kezdetén beígért növénycsoportok 
ismertetésére, röviden átfutunk még DeKorne könyvének köz
beeső fejezetein: Sámáni dimenziók, Számtalan világ -  a világok 
sokféleségének tapasztalása, Élet az egyetlen világban, A képzelet 
birodalmának lényei (első és második rész). Mind arról szól, hogy 
a sámán bizony a legmagányosabb a világon, egyedül vívja meg 
harcát a számtalan dimenzióban, és minden alkalommal hatal
mas kockázatot vállal, mert a lelke könnyen ott ragadhat valahol. 
A törzsben tisztelték a szent embert, talán féltek is tőle, de hogy 
szerették-e... Az igazán elhivatottak és szabadok osztályrésze 
mindig a magány. (Ami meg a veszélyt illeti, ez egyáltalán nem 
vicc, magam is tudok olyan esetekről, amikor LSD vagy DMT 
hatására a laikus próbálkozó mindörökre „odaát” ragadt. Éppen 
ezért óva intek minden „varázslótanoncot” a meggondolatlan 
kísérletektől!)

Az első utazást egy Michael Harner nevű antropológus meséli el, 
aki az amazóniai sámánok igen erős italát, az ayahuascát kóstolta 
meg. Hallgassuk meg történetét!

„Tökéletesen biztos voltam benne, hogy meghalok. Amint igye
keztem elfogadni a végzetem, agyam egy mélyebb része még több 
látomást és információt küldött. »Tájékoztattak«, hogy ezt az új 
anyagot csak azért mutatják meg, mert úgyis meghalok, s ezért a 
kinyilatkoztatás biztonságban marad. Közölték, ezek a halottak és 
a haldoklók számára fenntartott titkok. Csak nagyon homályosan 
érzékeltem e gondolatok »feladóját«: óriáshüllők gyanánt hevertek 
lustán az agyam fenekén, pontosan ott, ahol összeért a gerincemmel. 
A sötét homálynak tűnő mélységben csak homályosan láttam őket.

Egyszer csak látható jelenetet vetítettek elém. Először a bolygót 
mutatták eonokkal ezelőtt, még élet nélkül. Egy óceánt láttam, 
puszta földet és fényes kék eget. Azután fekete cseppek hulltak az 
égből százszámra, és előttem értek földet a kopár földön. Láttam, 
hogy a cseppek igazából hatalmas, fényes, fekete lények zömök, 
pterodactylus-szerű szárnyakkal és nagy, bálnaszerű testtel. Fejü



két nem láttam. Lehuppantak, láthatólag elcsigázta őket az út, nem 
mozdultak évezredekig. Egyfajta gondolati nyelven magyarázták el 
nekem, hogy valami űrbeli eseménytől menekülnek. A Földre azért 
jöttek, hogy ellenségüktől megmeneküljenek.

E lények azután megmutatták, hogyan teremtettek életet a Föl
dön, hogy a temérdek formában megbújva elrejtezzenek. Csodá
latos növényi és állati teremtés és kiválasztódás vette kezdetét a 
szemem előtt, százmillió évnyi termékenység leírhatatlan gazdag
ságban és elevenségben. Megtudtam, hogy a sárkányszerű lények 
az élet minden formájában benne vannak, még az emberben is. 
Ők az emberiség és az egész bolygó igazi mesterei, mondták. Mi, 
emberek egyszerűen e lények hordozói, szolgái vagyunk. Emiatt 
szólhatnak hozzám saját magamból.

Attól féltem, hogy a lelkemet nem ismert, de rejtett és rettegett 
módszerekkel megkaparintják, illetve visszaszerzik a mélységek 
sárkányszerű lakói. Hirtelen érezni kezdtem sajátos emberlénye
met, a különbséget saját fajom és a hüllő-ősök között. Harcolni 
kezdtem, hogy nehogy visszatérjek az ősök közé, akik egyre ide
genebbek és gonoszabbak lettek.”

A félelem jogos, hiszen ezek a szellemi lények, bár nem evilágiak, 
a saját dimenzióikban bizony rútul elbánhatnak az odalátogatóval. 
És nem mindegyikük barátságos vagy segítőkész, ne feledjük! Ez 
a sámán feladata, hogy szövetséget kössön velük, és a saját, illetve 
törzse számára hasznos információkat szerezzen tőlük. A követke
ző utazást/kapcsolatteremtést Terence McKenna írja le a „gomba 
szellemével”:

„Vén vagyok, vénebb, mint a gondolkodás fajtádban, mely már 
önmagában is ötvenszer idősebb, mint a történelem. Bár időtlen 
ideje a földön vagyok, a csillagokból érkeztem. Egyetlen bolygó 
sem a hazám, a fényes galaxis korongjában több világ alkalmas 
spóráim életre keltésére. [...] Fejlődésem hosszú korszakai alatt 
köztem és a magasabb rendű állatok civilizációja közt nem egy
szer, s nem egy helyen állt fenn szimbiotikus viszony. [...] A micé-



lium-hálózatnak nincs szerve, amivel a világot mozgathatná, nincs 
keze, de a mozgatóerővel rendelkező, magasrendű állatok társaim 
lehetnek a bennem lakozó csillagtudásban, s ha jószándékkal cse
lekszenek, úgy ők és alázatos gombamesterük visszajuthatnak abba 
a millió világba, melynek örököse e csillagraj minden polgára.” 

íme, ez a sugallat már egy jószándékú növényi segítőt feltéte
lez, melynek ajánlatos megfogadni a tanácsait. Persze csak akkor, 
ha nem „álszent” módon közelít. Mert olyan is előfordul, ami to
vább bonyolítja a dolgokat. De végezetül lássuk a híres okkultista, 
Aleister Crowley intelmét a sámáni dimenziókkal kapcsolatban: 

„A mágia egész fájának legfontosabb ága a szellemek ellenőrzé
se. Enélkül nyomban elveszünk a tévelygés rengetegében. Minden 
lélek, fölfelé egészen Istenig, ha teheti, kész a bolondját járatni ve
lünk, csak hogy a valóságosnál sokkalta fontosabbnak lássék -  rö
viden: hogy 333 különféle módon leselkedjen lelkedre. [...] A má
gus legyen tudatában az ezernyi finom támadásnak és félrevezetés
nek, melyet tapasztal, mindig gondosan ellenőrizze annak igazát, 
akivel szóba áll. Mert dicsőségbe öltözhet a legádázabb lény is, s a 
megfelelő pentagram hatására mégis összeesik és elporlad. A gya
korlat végtelen óvatossá teszi a tanoncot.”

Ámen.

4. Belladonna-alkaloidok

„Bár nem tudományos szempontból, de a növények is érdekeltek. 
Nem értettem vonzódásom okát, s intenzíven éreztem, hogy nem 
szabad kitépni és kiszárítani őket. Élőlények gyanánt csak addig 
érnek valamit, amíg nőnek és virágzanak -  jelentésük pedig rejtett 
és titokzatos: Isten egy-egy gondolata. Tisztelettel kell kezelni őket, 
s filozófusi kíváncsisággal. Érdekes ugyan, amit a biológus mond 
róluk, de nem az a lényeg.” (C. G. Jung)

*  *  *



Igen különös élményben volt részem tegnap este. Befejezvén az 
írást, hazafelé menet megpihentem a Saloonban egy-két korsó sör 
erejéig, ezután pedig -  megszegve a tavaszi tisztulásom fogadal
mát -  Dé külvárosi háza felé vettem utamat. Csupán hárompipányi 
kendert fogyasztottunk, mégis máshogyan hatott a megszokott
nál. Ha a cannabis szívása napi rutinná válik, hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni a kellő tiszteletről, s a növény nem a megfelelő m ó
don fog velünk kapcsolatba lépni. Az utóbbi időben velem is ez 
történt. Ezúttal viszont újra a régi barát köszönt vissza. Csodálatos 
volt. Ahogy sétáltam hazafelé, egyszer csak éreztem, ahogy átgya
logolok a tavaszba, abba a tavaszba, ahová régóta vágytam eljutni. 
A növény szólt hozzám, megnyugtatott, s újra megbizonyosodtam, 
hogy ezután csak akkor szabad felvennem vele a kapcsolatot, ha 
erre igazán szükségem van: Miután -  már odahaza -  némiképp 
visszajöttem a megszokott dimenzióba, észleltem, hogy egy szel
lem velem maradt. Beszélt hozzám. Kérdeztem, azért van-e itt, 
hogy segítsen, vagy csupán hogy „ellenőrizzen”. Azt mondta, néz
zek a lelkembe, tudom a választ. Miután lefeküdtem, félálomban 
maradtam. Úgy éreztem, egyszerre két helyen vagyok. Egy időben 
volt ez halál, megtisztulás, újjászületés.

Aznap éjjel felhívott telefonon a régi kedves, az Egy, akivel már 
jó ideje elveszettnek hittük a másikat magunk számára...

*  *  *

Jimmy barátunk könyvében pedig végre eljutottunk a második 
részig, melynek címe Pszichedélikus katalizátor-növények. Mai 
írásom témája A belladonna-alkaloidok című fejezet. Ebbe a cso
portba főként a burgonyafélék (solanaceae) családjába sorolható 
növények tartoznak (nadragulya, maszlagfélék, beléndek stb.). Fő 
hatóanyagaik az atropin és a szkopolamin. Hosszú ideig nem kö
töttem szorosabb ismeretséget ezzel a társasággal, egyszer viszont 
ittam főzetet a daturafa (brugmansia) virágából. Mit mondjak,



„lehengerlő” élmény. Szó szerint belesüppedtem a szőnyegbe, s 
egyfolytában csak rácsodálkozni tudtam a külvilágra, mivel sem
mi sem azt az arcát mutatta, amit egyébként. Amúgy minden szép 
volt, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a virág kevés ható
anyagot tartalmaz... Mert nem ez a jellemző, mint a továbbiakban 
majd kiderül.

A szerző felhívja figyelmünket a fokozott veszélyre, maga is csak 
módjával „kóstolgatta” a datura leveleit, s vallja, hogy fogyasztásuk 
csupán mestersámánok számára ajánlatos. Évente jelentős számú 
(főleg) tizenéves szorul kórházi kezelésre akut daturamérgezés 
miatt. Ezek a növények halálosak lehetnek, és gyakran végeznek is 
azokkal, akik helytelenül kezelik őket. (Magam ezzel kapcsolatban 
csak ennyit üzennék nektek, kedveseim: NE!)

Egyébként érdekes a nadragulya latin nevének (Atropa bella- 
donna) kielemzése. Atroposz (görögül: megváltoztathatatlan, 
elkerülhetetlen) az a görög istennő (a három párka egyike), aki 
elvágja az élet fonalát a halál pillanatában. A belladonna viszont 
olasz szó, jelentése gyönyörű nő. Ez azért figyelemreméltó, mert 
a középkorban ezeket az alkaloidokat használták a boszorkány
kultusz szeánszaiban, az ún. boszorkánykenőcs előállításakor. 
DeKorne erről így ír: „Elterjedt az a feltevés, hogy a közismert 
seprűs boszorkányábrázolás olyan időket idéz fel, amikor e nők a 
seprűket arra használták, hogy nyelével nemi szerveikbe juttassák 
a hallucinogén kenőcsöt, azaz, hogy maszturbáljanak vele.” Izgal
mas párhuzam, hogy megfigyelték, a burgonyafélék hatóanyagai 
mindig csak férfiak esetében jártak halálközeli élménnyel (bad 
trip). Feltételezik, hogy ezen alkaloidok a legősibb női erő előhí
vói, azokból az időkből, mikor még nem létezett patriarchátus, 
mikor még a nőt a férfi nem „szelídítette” a családi tűzhely mögé. 
Még furcsább, hogy ez többnyire csak Európára jellemző, hiszen 
Ázsiában a gyilkos, Káli-imádó thug szekta, Dél-Amerikában 
pedig a sámánok (férfiak!) alkalmazták rituális célokra a solana- 
ceae-alkaloidokat...



Jellemző, hogy aki kipróbálja, csak ritkán fog még egyszer az 
életben hozzányúlni e drogokhoz. Végezetül lássunk néhány 
gondolatot egy élménybeszámolóból, mely majd alátámasztja a 
fentieket. A mű címe, melyből kölcsönözzük: Közeli találkozó a 
belladonnávah a pszichedélia világának fekete bárányával.

„A hallucinációk tökéletesen valószerűek voltak, s az álmoktól 
vagy más pszichedélikus anyagoktól eltérően sokkal inkább bevi
lágították más kultúrák és egy más, de valamelyest felismerhető 
hely és idő színárnyalatait. Lehunyt szemmel olyan valósak voltak 
e látomások, mintha egy kéz az orrom elé festette volna őket. A te
remtésit! Két napig tartott a hatás. [...] Túl erős és felkavaró ez ah
hoz, hogy akármikor megismételjem! [...] Majdnem minden forrás 
egyetért abban, hogy olyan ez az utazás, amit csak kevesen akarnak 
megismételni, és én is egyetértek velük. Noha a belladonna rendkí
vül hallucinogén, pszichoaktív dózisban túl fárasztó a testre nézve 
ahhoz, hogy élvezhető lehessen.”

2014: Tökéletesen egyetértek. Bár magam cirka fél éven át arány
lag rendszeresen fogyasztottam daturafőzetet, az első „igazán 
komoly” utazást követően már csak 2-3-szor nyalintottam bele, 
leginkább dacból (lásd az első rész vonatkozó fejezetét). De az a 
bizonyos út teljesen valószerű volt, nem kellett lehunynom a sze
memet a látomásokért, tökéletesen lefolyt a dimenzióváltás. Csak 
utólag találom érdekesnek -  amíg tartott, legszívesebben máshol 
tartózkodtam volna. S főleg máshogyan.

*  *  *

„Minden egyes fának, minden egyes növénynek lelke van. Sokan 
azt mondják, hogy a növényeknek nincs tudata. Szerintem a növé
nyek élnek, és tudatuk is van. Bár nem beszélnek, de van bennük 
tudatos szellem, s az mindent lát -  az a növény lelke, lényege, ami 
élteti. A víz és az életnedv csatornái alkotják e szellem érrendszerét.



Nagy szomorúságot érzek, amikor fákat égetnek, és erdőket 
pusztítanak. Azért vagyok szomorú, mert tudom, hogy az emberek 
valami nagyon helytelent tesznek. Az ayahuasca hatása alatt bárki 
hallhatja, hogyan sírnak a fák, mielőtt kivágják őket. Már előre ér
zik, és sírnak. És ilyenkor a szellemek más helyre költöznek, mert 
testi részüket, a házukat pusztítjuk el.”
(Ayahuasca látomások -  Egy perui sámán hiedelmeinek ikonográfiája)

* * *

Nem túl kellemes, ha az embernek a nagy tavaszi tisztulás ideje 
alatt gyomorgörcsei vannak. Szívás, mondom. Joggal. Ez még egy 
érv a drogok rendszeres fogyasztása ellen. Mert hogy a kender
nek van emésztést serkentő hatása, azt valószínűleg tudtátok. Ügy 
tűnik viszont, nálam ez annyira bevált, hogy szép lassan kiiktatta 
valamelyik emésztőenzimemet. Nem is volt ez gond, míg le nem 
álltam. Most viszont hiányzik ez az enzim... így jártam. A saját ká
romon tanulok, ti viszont ezt akár meg is spórolhatjátok... (Persze 
megtehetném, hogy fokozatosan „lassítok” a szerrel, de ahhoz sze
rintem még nagyobb akaraterő szükségeltetik. Embere válogatja.)

5. D-lizergsavamidok

A következő megtárgyalásra kerülő fejezetünk a D-lizerg- 
savamidok című. Ami a szintetikus szereket illeti, ide tartozik 
ugye az LSD (D-lizergsav-dietil-amid), amit Albert Hoffman 
svájci tudós fedezett fel 1960-ban. De természetesen megta
láljuk a vegyületet egyes növényekben is. Először az anyarozs 
nevű, élősködő gombafajból izolálták. (A népi elnevezése: Szent 
Antal tüze, és igen sok áldozatot szedett a középkorban, mivel 
a gomba a gabonanövényeken élősködik...) Megtalálható még 
a hajnalkafajokban (ololiuqui, hawaii törperózsa, hajnalkavirág 
stb.) is.



Közép- és Dél-Amerika sámánhitében ezek igen nagy szerepet 
kaptak. Azután az inkvizíció persze itt is valóságos keresztes had
járatot indított a hajnalkamag ellen. DeKorne szerint ehhez képest 
a mai drogháború piti kis „játszótéri légpuskacsata”. De az indiá
nok azért feltalálták magukat, a magot elrejtették, s alkalomadtán 
ismét sort kerítettek a szertartásokra. Állítólag jobban féltek az 
ololiuqui szellemétől, mint a spanyoloktól. „Az ololiuquit nyil
vánvalóan hímnek tartják. Még emberi alakban is megjelenhetett 
azoknak, akik a szent teából ittak.” Érdekes párhuzam, hogy az 
előző részben tárgyalt solanaceae növénycsaládot viszont éppen 
női jelzővel illették.

Azután a hajnalkamag fogyasztása a nyugati világban is elterjedt. 
Érdekes az amerikai törvénykezés, mely nem tiltja ugyan a növény 
termesztését, az elfogyasztása azonban tilos. Bár a gyakorlatban sze
rintem ez nemigen működik. Jim könyvében olvashatunk néhány 
beszámolót, s szinte mindegyik alany erős hányingerről panasz
kodott, akár a nyers magot fogyasztották, akár teát ittak. Különös, 
hogy én a nyáron jó néhány marokkal elrágcsáltam a nálunk honos 
faj magvaiból, s egyszer sem tapasztaltam ilyesmit. Sőt, kifejezett 
hallucinációim sem igen voltak, csupán egy nagyon kellemes, eufó
rikus lebegés jelentkezett minden alkalommal. Ez persze ismét csak 
egyénfüggő, meg azon is múlik, hogyan csináljuk, mennyit fogyasz
tunk stb. A sámán erre azt mondja: „Ha ezt szeretettel és erős szán
dékkal tesszük, úgy már ez az élmény is varázslatos és tudattágító.” 
(Ebben az esetben a növény termesztéséről beszél.) Sose feledjük, 
ha új növénnyel kísérletezünk, különös óvatossággal járjunk el!

Szembetűnő a különbség, hogy az újvilági sámánok jelentősen 
kevesebb magot fogyasztanak esetenként*,mint azt „civilizált tár
saik” teszik. De ne feledjük, hogy „az indiánok vallási és gyógyítási 
szertartásokon fogyasztják drogjaikat, míg a nyugatiaknál vagy a 
szórakozást vagy a tudományt szolgálja.”

Hogy mennyire egyénfüggő egy-egy szer hatása, azt jól bizo
nyítja az a párhuzam is, hogy Aldous Huxley is LSD-t fogyasztott,



meg Charles Manson is. Mert „a megváltoztatandó tudat minősége 
legalább olyan fontos, mint az, hogy miféle anyaggal akarjuk meg
változtatni. Ugyanaz a kulcs több ajtót nyit, de, hogy mi vár ránk a 
kapuk mögött, csak akkor tudjuk meg, amikor már benyitottunk.”

*  *  *

„A San Pedro segítségével a curandero (táltosdoktor) befolyá
solhatja az időn és téren kívüli világot: pumává vagy madárrá vál
tozhat, előre vagy vissza kalandozhat az időben és térben, messzi 
helyeket és embereket találhat, rájöhet, ki lopott vagy gyilkolt... Ezt 
varázsalkuja erejével műveli (compacto), amit a jóakaratú erőkkel 
köt. Hangsúlyoznunk kell, hogy a világ bennszülött elképzelése sze
rint az erők, a lények nem egyértelműen pozitívak vagy negatívak: a 
mítoszok világa kétértelmű. A szellem lehet jó, gyógyító, védő vagy 
rossz, aszerint, hogy milyen kapcsolatban áll vele megidézője, vagy 
hogy mi a szertartás célja.”

*  *  *

Köszönöm az érdeklődést, jó úton haladok, azt hiszem. A nagy 
tavaszi tisztulás kellemetlen mellékhatásai (gyomorgörcsök, ideg- 
rángás etc.) kezdenek lassacskán eltünedezni. Az esetenkénti révü
lés viszont újra élményt jelent számomra. Ámen.

Viszont közeleg a nyár a maga kis fesztiváljaival, ajjaj...
De majd túléljük talán ezt is, mint az előzőeket. Legalábbis re

mélem.

6. Meszkalin

Könyvünkben viszont elérkeztünk egy növényi alkaloidhoz, 
melynek neve meszkalin, s mellyel oly régóta vágyom közelebbi 
ismeretséget kötni, eddig -  sajnos -  eredménytelenül. Pedig sze



rintem a hallucinogének közül ennek az anyagnak lehet a legkelle
mesebb hatása.

A meszkalint nagyjából ugyanakkor, i.e. 1000 körül kezdték el 
használni a mai Texas területén élő indiánok -  ők a peyote kak
tuszt (Lophophora williamsii) alkalmazták -  és a perui bennszü
löttek -  akik viszont a San Pedro-kaktuszt (Trichocereus pacha- 
noi) fogyasztották -  egyaránt rituális célokra. Tehették mindezt 
szabadon mindaddig, míg a spanyol inkvizíció itt is közbe nem 
szólt. „Rengeteg indiánt megostoroztak, s néha meg is öltek, ha to
vábbra is használták... Volt olyan, akinek háromnapi kínzás után 
tolták ki a szemét, majd a spanyolok keresztet hasítottak a hasába, 
és éhes kutyákat uszítottak belső szerveire.” A krisztusi szeretet, 
ugye...

Az alkaloidot csak 1897-ben izolálták, de a közvélemény később, 
1954-ben fedezte fel, amikor Aldous Huxley megírta Az érzékelés 
kapui című könyvét, ami tulajdonképpen egy pszichedélikus kísér
let naplószerű leírása. Igen sokan prédikáltak a meszkalin kedvező 
hatásáról, az értelmiség is megkedvelte a szert, ennek ellenére per
sze hamarosan illegálisnak minősítették világszerte. Ami érdekes, 
hogy az Egyesült Államokban létezik egy peyote-szertartásra épülő 
szervezet, a Native American Church (Őslakos Amerikaiak Egyhá
za), amelynek tagjai törvényesen használhatják a meszkalint vallási 
rítusaikhoz.

A peyote, akár a legtöbb kaktusz, iszonyatosan lassan nő. Egy 
közepes labda nagyságú növény lehet akár harmincéves is. Éppen 
ezért őshazájában, Mexikóban már a veszélyeztetett fajok listáján 
szerepel. Sokak számára ez „csupán egy újabb DNS-molekula el
tűnése -  pusztán abból a célból, hogy szabadon gyakorolhassuk 
az ökológiai felelőtlenségre való jogunkat.” A gyűjtők, a narkósok, 
az indiánok és a hatóság olyan mértékben gyűjtik be, hogy gya
korlatilag már kiirtották a növényt...

„Képzeljük csak el, mennyit fogyasztanak: az Őslakos Ameri
kaiak Egyháza negyedmillió taggal büszkélkedhet, és minden tag



négy peyotegombot (a kaktusz föld feletti része) eszik minden 
heti szertartáson. Nem kell ahhoz varázslat, hogy kiszámítsuk: 
kb. egymillió gombot esznek hetente, talán ötvenkét millió gom
bot évente! És ebben nincs benne sem a mexikói törzsek aratása, 
sem a nem indiánoké, így nyilvánvaló, hogy a peyote a fogyasztás 
jelenlegi szintjét tekintve nem visszanyerhető erőforrás.”

Más a helyzet a perui San Pedro esetében, mely növény a szabályt 
erősítő kivétel a kaktuszok között, mivel elképesztően gyorsan nő. 
Meszkalintartalma némileg kisebb, mint a peyote-é, viszont nem 
utolsó szempont, hogy teljesen legális! A curanderók, a perui népi 
gyógyítók az orvoslás mellett használják még jósláshoz és a va
rázslás ellenszereként is. Ami pedig a hatását illeti...

„Klinikai szempontból kellemetlen tüneteket (rosszullét, hányás 
és görcsök) követve a pszichés hatások a kedélyváltozásra és az ér
zékelés módosulására való hajlamtól függően tűnnek fel, különös
képpen vizuális hallucinációk jelentkeznek, összekapcsolva más 
érzékcsalódásokkal. Ezután szétesik az idő és a tér.”

Na, mára búcsúzom, a peyote szelleme legyen veletek!

7. Ayahuasca

„Don Julio, miféle látomásokat lát, amikor ayahuascát iszik? 
Sok mindent látok: csónakokat, hajókat, embereket. Szellemeket. 

Beszélek velük, és mindenfélét mondanak nekem. Vannak halott 
családtagok vagy régi barátok. Vannak ősi, általam nem ismert 
szellemek is... Vannak közöttük jók is, gonoszak is. De ezek is csak 
szellemek... Ha félsz, csak emlékezz erre. Ezek csak szellemek.” 

Nos, igen... Az ayahuasca. Kétségkívül egy olyan hallucinogén, 
amivel szívesen kötnék szorosabb ismeretséget, de sajnos szá
munkra igencsak elérhetetlennek tűnik. A növényfajok, melyek
ből a keverék készül, az amazonasi őserdő mélyén tenyésznek. 
Ez a régió -  melyről Jim DeKorne azt írja, „az emberi butaság 
és fennhéjázás nyolcmillió négyzetkilométernyi emlékműve” (az



erdőégetések, ugye) -  adja a kiterjesztett tudat elérésének egyik 
legerősebb segédeszközét. Az ayahuasca kecsua szó, annyit tesz, 
„a halottak liánja”.

A szerző szerint az anyag lehengerlő mennyiségű okkult jelenést 
tálal fogyasztójának, aki nem is hallucinációként éli meg a tripet, 
hanem valóságként. Egyébként két teljesen eltérő növény alkaloid
jainak keveréke alkotja a szert, mely két erős hallucinogén anyag szi
nergiájára épül. Ezek a béta-karbolin és a triptamin. (A könyv egyéb
ként a Martini-koktélhoz hasonlítja, amely ugye ginből és vermutból 
áll.) Érdekes, hogy orálisan adagolva, külön fogyasztva egyikük sem 
pszichoaktív. Az első azonban ideiglenesen kikapcsolja a szervezet 
kémiai immunrendszerét, lehetővé téve, hogy a második aktiválód
hasson. A DMT-alkaloid (N,N-dimetil-triptamin) tehát képes az 
agy szinapszisaival közvetlenül érintkezésbe lépni. A sámánok terü
letenként más-más növényfajokat alkalmaznak a szer előállításához, 
ám bennük mindig ugyanaz a két anyag fog szerepelni. A „művelt 
nyugat” álláspontja, hogy „próba-szerencse” útján jöttek rá, mely nö
vényre van szükség. Ez szerény véleményem szerint kétségbe vonha
tó, arrafelé ugyanis igen nagy (egyelőre) a fajgazdagság, hogy mást 
ne mondjak. Az indiánok nem töprengenek a rejtélyen. Szerintük 
maguk a növények tanították meg őket az ital elkészítésére.

„Az indiánok szerint a yagé az istenek különleges ajándéka, és 
csakis az indiánoké... A yagé tanította meg az indiánoknak, hogy 
mi a jó, és mi a rossz, valamint az állatok, az orvosságok és az ehető 
növények tulajdonságait.”

A szerző figyelmeztet, ha nem sámáni módon közelítünk e 
vegyülethez, abba igen könnyen bele lehet halni! Kötelezőek az 
étrendi megkötések, hiszen kikapcsoltuk a szervezet kémiai im
munrendszerét. „A testet meg kell tisztítani ahhoz, hogy a szelle
mek birodalmába utazhasson... Az indián és mesztic sámánizmus 
hanyatlásának egyik fő oka az, hogy a fiatalok nem törődnek a 
bonyolult étrendi megszorítások betartásával.”

„Az én egyik hiedelmem az, hogy akinek volt már teljesen ki
fejlett DMT-utazása, az semmilyen hiedelmet sem vehet teljesen



igaznak vagy teljesen hazugnak. Valójában ebből a szempontból 
az, amit megegyezés szerinti valóságnak fogunk föl, csak ideig
lenesen valóságos. Legtöbben hallottak már a buddhisták ama 
meggyőződéséről, hogy az élet illúzió. A DMT-élmény tökélete
sen alátámasztja ezt a feltevést. (Valójában a részleges vagy relatív 
valóság pontosabb kifejezés, mint az illúzió.) Az egyik leghihetőbb 
magyarázat ennek lehetségességére az, hogy a valóságot bármely 
olyan neurotranszmitter megalkothatja, amelyet az agy éppen fel
használ.”

„Ha valaki a DMT-hez vagy az 5-MeO-DMT-hez hasonló 
anyagot szív vagy injekciózik, olyan helyzetet tapasztal, amely
ben az agy lát, vagyis kémiailag reagál valamivel, ami a szokásos 
neurotranszmitterre emlékeztet, de egy-két atommal eltér attól. 
Ez teszi lehetővé eme mutáns kémiai anyagoknak, hogy a sze- 
rotoninnak fenntartott helyet elfoglalják. Mindkettő elég közeli 
molekuláris szinten és funkcionálisan is ahhoz, hogy a szeroto- 
nint helyettesítse, s most a DMT vagy annak analógjai szervezik 
az ingereket, amelyeket eddig a szerotonin szervezett meg. Ha 
az agy minőségileg azonos m ódon működik mind a szerotonin, 
mind a DMT esetében, feltételeznünk kell, hogy amennyiben az 
egyik hallucináció, lehet, hogy a másik is az. Ebben az esetben az, 
amit normális valóságnak hiszünk 5-HT(szerotonin)-halluciná- 
ció, míg a skizofrének a DMT-hallucinációban élnek. Vagy egyik 
sem hallucináció, csak más lencsével nézzük azt a két nagyon is 
valóságos, de kissé átigazított valóságot.”

Ami pedig a szerek kombinációját illeti: „A HARMALA AL
KALOIDOKAT (VAGY BÁRMILYEN MÁS MAO-GÁTLÓT) 
TILOS EGYÜTT HASZNÁLNI AMFETAMIN-TÍPUSÚ DRO
GOKKAL -  EZ KÜLÖNÖSEN VONATKOZIK A PEYOTE-RA 
ÉS A SAN PEDRÓRA, CSAKÜGY, MINT AZ MDMA-RA 
(ECSTASY).”

A mérgezési tünetek általában heveny fejfájással kezdődnek, 
majd megemelkedik a pulzusszám, a vérnyomás az egekbe szökhet,



hányinger jelentkezik, hányás, aritmiák, a vége pedig lehet tüdő
vérzés, leállhat a vérkeringés, vagy agyvérzés okozhatja a halált.

Egyébként az ayahuasca túl intenzív és testileg is legyengít, 
ezért nem érdemes „szórakozási” célból kísérletezgetni. A szerző 
azt mondja, „senkivel sem találkoztam még, aki úgy tett volna, 
mintha élvezné.”

Mint említettem volt, a keverék összetevői a távoli, amazonasi 
őserdőben tenyésznek, ezért a pszichedélikus szubkultúrában el
sődleges feladat az ayahuasca-analógok felkutatása. Találtak is né
hányat: szíriai rutafű (Peganum harmala), desmanthus illinoensis, 
arundo donax, phalaris arundinacea. Ezeket az ember már háztá
jon is könnyűszerrel termesztheti. Hogy mi a dolog előnye?

„A sámáni alkalmazás mégis azt követeli, hogy az ember maga 
nevelje a növényét a maghoz. Hihetetlen mennyiségű finom szin
tű energia cserélődik ki a termesztő és a növény között. Ez talán 
misztikusnak hangzik, de aki csinálta már, érteni fogja, mit akarok 
mondani. Sokkal többről van itt szó, mint amit a bal agyféltekére 
koncentráló logika sugallhatna; művelt nyugatiakként nem vesz- 
szük komolyan a képzeleti világ lényeit, s ezért, hátrányunkra, ők 
is lenéznek minket.”

Végezetül következzék két beszámoló a phalaris arundinaceával 
végzett kísérletekről. A második Jim DeKorne saját naplójegyzete, 
melyből a Szívható növényi DMT című fejezetben idéz.

„Fél óra múlva L. elkezd ringatózni, dalolni, azt ismételget
vén, hogy »emlékszem, emlékszem...« Gyógyító válságba esett, 
és megkezdte a tisztulást. Később azt mondta, hogy visszament 
a DNS-ébe, s mindenféle megőrzött emléket felderített magában, 
egészen vissza az ősóceánig. A gyomra mindezt nagyon rosszul 
viselte, az én első őserdei tripemre emlékeztetett. Körülbelül egy 
hétig még ebben a gyógyító transzban maradt.”

„Érzéseim azt súgják, hogy a test, illetve a test tudata (kabbalisz- 
tikus héber nyelven: nefes) az, ami a rettegés állapotába kerül, s a 
tudat magasabb szintjei ezt igen nehezen tudják csak legyőzni. Az



a tény, hogy a DMT már létezik a testben (említésre méltó, hogy a 
tobozmirigyben), továbbá, hogy a DMT villanásnak igen sok köze 
van a halál közeli állapothoz, az sugallja, hogy a DMT normális 
feladata az, hogy az élet és a halál közötti, vagyis az élet és a kép
zeletbeli világ közötti átmenetet biztosítsa. Valóban »kis halálnak« 
tűnik, amikor az ember ezt szívja: teljes hatású adaggal olyan bi
zarr az élmény, hogy a tapasztalatlan ember azt hiheti, hogy meg
halt, vagy haldoklik, különösen, ha a test tudata is elvész 

Puszi mindenkinek, hamarosan találkozunk!

8. Varázsgomba

„Noha a sötét erők az emberi hiedelmek formálása során m in
dig is támaszkodtak a drogokra, a pszichedéliák végső soron 
romlásukat hoznák, a tudattér lakóiként ugyanis nem bírnak ki 
túl sokat a tágult tudatból, mert végül is ott fosztaná meg őket 
hatalmuktól, ahol lakoznak: az emberfőkben.”

Montezuma a XVI. században volt az aztékok uralkodója és 
Huitzilopochtli hadisten főpapja. Ez az istenség rendszeres em
beráldozatot követelt hódolóitól. A „riválisa” pedig Quetzalcoatl 
volt, akit szakállas fehér emberként ábrázoltak, s megjósolta né
pének, hogy vissza fog térni, és visszaveszi hatalmát. Mit ad isten, 
Cortez flottái pontosan abban az évben jelentek meg a mexikói 
partoknál, melyről a jóslat is szólt. így Montezuma, Huitzilo- 
pochtlival egyetemben, valóban elveszítette hatalmát!

A mexikói indiánok leggyakrabban a psilocybe cubensis nevezetű 
gombát -  ismertebb nevén varázsgomba (magic mashroom) -  hasz
nálták a vallásos szertartásaikhoz ősidők óta. A fehér ember -  R. 
Gordon Wasson személyében -  csak 1953-ban fedezte fel ezt a hal
lucinogént, néhány hónappal Huxley meszkalinkísérletét követően. 
Hatóanyagait (pszilocin, pszilocibin) Hoffmann, az LSD atyja 
izolálta 1958-ban. A hatvanas évekre a hippik harmadik legked
veltebb drogja lett a meszkalin és az LSD mellett. „Persze 1966-ra



már a legtöbb pszichedélikumot a szigorúan szabályozott kate
góriába helyezte a törvény, de ez olyan volt, mintha a július ne
gyedikéi ünnep közepén megpróbálnák betiltani a tűzijátékot.” 

Azután akadtak problémák. A hippi társadalom a béke égisze 
alatt született ugyan, de az sem volt ritka látvány, hogy bőrruhás 
motorosok koldusokat taposnak agyon a kapualjakban. A nyuga
ti világ nem nagyon tudott mit kezdeni a pszichedélikumokkal. 
A legkelendőbb szer amúgy is a szintetikus LSD volt, a könnyű 
beszerezhetősége miatt. Mindez korántsem volt kockázatmentes. 
„Ekkorra az utcán kapható szerek egyre kétesebb minősége már 
cerebrális orosz ruletté züllesztette fogyasztásukat. Ha valaki ta
pasztalatokat akart szerezni anélkül, hogy kockáztatná testét és 
elméjét, magának kellett megtermelnie a katalizátort.”

Terence McKenna fedezte fel újra a pszilocibint a világ számára 
a kilencvenes években. „A gomba világosan megmondta: »Ami
kor egy faj arra készül, hogy a csillagokba induljon, a bolygó a 
magjáig megrázkódik.« Egész evolúciónk e pillanat kedvéért ha
lad előre, s nincs visszaút. A szabadság és transzcendencia olyan 
dimenziója terül majd el előttünk, ha egyszer megérkezünk, hogy 
elhibázottnak fog tűnni az anyaméhbe való visszatérés gondolata. 
A képzeletben fogunk élni.”

Szerzőnk, Jim DeKorne is a legkövetkezetesebb hatású, leg
könnyebben elérhető katalizátornak tartja a pszilocibingombát. 
A következőképpen vélekedik: „Marad a gomba, amit könnyű 
termeszteni, nem túl rossz az íze, tehát nem kellemetlen a fo
gyasztása, ritkán vezet rosszulléthez, s rendszeresen pszichedé- 
likus állapotot eredményez. A gomba elfogyasztása után nem 
kell órákig fohászkodni azért, hogy ne hányjunk, s közben azon 
tűnődni, hogy érzünk-e valamit. Negyedóra-háromnegyedóra 
elteltével többnyire nem lesz kétségünk efelől.

Nem eszem sűrűn gombát, sohasem gyakrabban, mint havonta. 
A filozófusi és spirituális szándék megköveteli az összpontosítást 
és az önmegtartóztatást. Úgy találtam, hogy egy erős gombaél



mény hosszú ideig kitart: időre van szükségem ahhoz, hogy in
tegrálhassam a kapott látomásokat. Ahogy öregszem, egyre nő 
ennek az igazsága.”

S itt lassan el is érkeztünk a könyvünk (egyben a sorozat) végére. 
Kimaradt még a Kisebb pszichedélikus növények című fejezet, mely 
olyanokkal foglalkozik, mint például a látnokzsálya, a kálmos, a 
légyölő galóca stb. Valamint a Kivonatok készítése. Ha ez érdekel 
valakit, vegye meg a könyvet, és tanulmányozza. A saját felelőssé
gére... Ezekre a jövőben még akár vissza is térhetünk, most csupán 
idéznék egy figyelemreméltó részletet. A tabernanthe iboga neve
zetű afrikai növényről van szó, mely a heroinfüggőség egyik gyó
gymódját kínálja, a törvény viszont tántoríthatatlan ez ügyben. 
Lássuk DeKorne kommentárját: „Mivel eme állításoknak már a 
bizonyítása vagy kutatása is törvénybe ütközik, annak eldöntése, 
hogy ez csupán egy újabb pszichedélikus mítosz-e, a jövő feladata 
marad. Ahol a törvény szankciói még a természet tényeinek meg
ismerését is gátolják, az ész a törvényeket formáló alapfeltevések 
újraértékelését követeli meg.”

„Kétséges számomra, hogy a növényeknek van-e szellemük 
vagy lényük, de én tiltakoznék utoljára, hogy nincs. Egész egy
szerűen nem tudom; mióta DMT látomásom volt, semmit sem 
állítok az agnoszticizmuson kívül. Paradox módon ez számomra 
az igazi gnózis: tudjuk, hogy nem tudunk, és ez az egyetlen, amit 
biztosan tudhatunk. Mivel kíváncsiságom határtalan, nem nyo
maszt és nem ijeszt el a kihívás.”

Nem maradt más hátra, m int hogy élményekben gazdag, kel
lemes nyarat kívánjak mindenkinek, legyetek jók, és vigyázzatok 
magatokra! Álljon itt végezetül egy utolsó elgondolkodtató idé
zet arról, hogyan álljunk hozzá az élet dolgaihoz: „Az eksztázis 
komplex érzés, melyben öröm, félelem, rettegés, diadal, megadás 
és együttérzés lakoznak. Az eksztázis e történelem előtti fogalmát 
átvette a kényelem modern fogalma, egy teljesen vérszegény szó.



A drogok nem a kényelmet szolgálják, s azok, akik mégis ezt hi
szik, de még a menekülést keresők is jobban teszik, ha nem játsza
nak a drogokkal, hacsak nem kedvelik, ha az orruk alá dörgölik a 
saját dolgaikat.”

(Zenta, 2001-2003-2014)
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Előszó 

Zenta: A szivárványharcos meghódítja a Horizontot

„...a DK rövidítésről asszociálhatunk a Dead Kennedysre, de 
akár arra is, hogy Délkelet-Ázsia. Mondjatok nekem még egy em
bert, akiről mindkét dolog kapásból eszünkbe juthat. Balatoni Boli 
nemrég együtt zúzott Biafráékkal a színpadon, most meg talán épp 
Malájföldön vagy Szingapúrban tanítja paprikás csirkét főzni a ka
lózokat. Jó csípősre, ahogy szokta. Ahogyan az dukál.

Lázadó tizenévesként nagyon hamar kapcsolatba került a ma
gyar »undorgrund« körökkel, több hangszert (dob, bass) is ki
próbálva, különböző punkbandákban (Commando, T-34, Marina 
Revue) játszott, ezért elmondhatjuk róla, hogy ott ringatta ő is a 
magyar újhullám bölcsőjét. 1986-tól a VHK üstdobosa, és jelenleg 
is a Vágtázó Életerő oszlopos tagja.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola volt hallgatója hamar rájött, 
hogy tiszteletbeli szivárványharcosként nem elégedhet meg csupán 
a zene által nyújtott vertikális utazásokkal, és egy szép napon eldön
tötte, hogy meghódítja a horizontot is. Azóta több kontinensen is 
végigbarangolt -  ezt teszi ebben a pillanatban is - , de feltett szándé
ka, hogy a Világ minden apró szegletét bejárja, hogy megismerjen 
idegen kultúrákat, népeket, szokásokat -  s természetesen ezáltal ő 
is megosztja velük a mi kultúránkat. Vonzzák őt az idegen vidékek, 
lenyűgözi a természet, az állatvilág gazdagsága.

Persze mondanom sem kell, Boli minden, csak nem turista! 
A turizmus felszínt kapirgáló látszatvilága áll tőle a legtávolabb. 
A benne-levés, a dolgok mélyére tekintés adja meg különleges 
zamatát utazásainak -  erről bárki meggyőződhet, aki útleírása
it olvassa vagy káprázatos fotógalériájába belepillant. A nomád 
törzsi élet szerelmese, afrikai berberekkel főz paprikás krumplit,



indiai szadiikkal szívja a hasispipát, maláj bennszülöttekkel fúvó
csövezik, ausztrál aboriginekkel dobol, teveháton járja a sivata
gokat, elefánttal a dzsungeleket, hajóval szeli az óceánokat, hogy 
eljusson gyerekkori olvasmányainak varázslatosan egzotikus hely
színeire. Nemcsak álmodozik, mint a legtöbb ember, hanem meg 
is valósítja az álmait, sőt, mások helyett mások álmait is...” -  írtam 
Balatoni Boli készülő honlapjának nyitóoldalára éppen az idő tájt, 
amikor barátunk és munkatársunk a jelen kötetben szereplő leve
leket küldte nekem és a Képes Ifjúságnak 2007-ben és 2008-ban.

Megtiszteltetésnek vettem a felkérését, mint ahogyan megtisztelő 
és felemelő volt vele minden pillanat, lett légyen szó közös m un
káról, zenélésről vagy csak egy sima fesztiválos „örömködésről”. 
Zenészként, a Vágtázó Halottkémek üstdobosaként ismertem meg, 
személyesen pedig a Narco Polo ütéseként egy zentai koncertjük 
után, majd a kóspallagi Ébren Álmodó táborban, 2004 nyarán. 
Ezt követően szinte azonnal elkezdett szövegeket küldeni a Képes 
Ifjúságba, az utolsó előtti, másfél évig tartó utazásáról szóló beszá
molóit pedig egyenesen nekünk címezte. Ezt veszi most kézbe az 
olvasó.

A fenti szövegem alá odaírtam még: Egy imaginárius kötet belső 
borítójáról Mert többek között ezt is elterveztük barátságunk kez
detén még -  egy közös kötetet. Horizontális és vertikális utakról.

Aztán amikor erről az utazásáról hazajött, találkoztunk né
hányszor a Vajdaságban, Magyarországon, és szőttük tovább a 
terveket, megvalósítandó álmokat. Ebbe olyan „apróságok” is 
belefértek, mint további útirajzok közlése a lapban, arról nem is 
beszélve, hogy a Brother Boli levelei is némiképp torzóban m a
radt, hiszen az utolsó rész végén felvázolt, kalandosnak ígérkező 
hazautat sem jegyezte le... Mindez viszont egyre halasztódott, 
hiszen az újraalakult VHK-val, újabb utak szervezésével elfoglalt 
Bolinak nem igazán adódott kitöltetlen ideje.

Aztán 2011 őszén az a megrázkódtatás ért, hogy engem nevez
tek ki a Képes Ifjúság élére. Boli neve természetesen az elsők között



merült fel bennem az aktív és ütőképes munkatársi gárda meg
szervezésekor. Néhány hónap gyorsan elröppent, Boli is megint 
úton volt éppen, én meg igyekeztem belerázódni az új munkakör
be. Aztán 2012. január 26-án -  és innen figyeljük csak kicsit a szá
mokat! -  írtam neki egy határozott felkérést a Nyomdokvíz című 
utazós rovatunk életében való aktív részvételre. Másnap válaszolt: 

„Hej, csákó! Hát először is részvétem a Képes Ifi-s kinevezé
sedhez, aztán csak ügyesen! Nos, rólunk röviden: már eljöttünk 
Londonból, voltunk Spanyolban, aztán Dél-Franciában, utána 
hazaugrottunk pár napra a Mátrába, volt egy kis hivatalos elintéz
nivalóm a rendőrségen, mert elfogták a betörőket, akik kirámol
ták a házamat. Meglett mindenem. Aztán hirtelen felindulásból 
elhúztunk melegebb éghajlatra, elegünk volt a fázásból. Most itt 
vagyunk Kuala Lumpurban, lehet, átmegyünk nemsokára Indo
néziába, Szumátrára, meg Kambodzsát is tervbe vettük. Lehet, 
Thaiföldre is visszanézek... Most kicsit lazítunk, aztán nem tu 
dom, merre tovább, tavaszig biztos nem megyünk vissza Euró
pába, fagyoskodjon a faszom... Az élménybeszámolókkal viszont 
nagyon el vagyok maradva, már lassan két éve nem írtam le sem
mit, nincs lejegyezve az ausztrál roadtripem a kis lakóautómmal, 
meg Zéland, Báli, Jáva. Azóta volt megint Malajzia, meg most is 
ott vagyunk ugyebár... Szóval tarsolyban van sok sztori, de még 
nincs leírva, úgyhogy egyelőre nem tudok olvasnivalóval szol
gálni a nagyérdeműnek, de ígérem, hamarosan nekidurálom m a
gamat, és küldök megint Boli brother-leveleket a Nagyvilágból, 
csak még egy kis türelem... addig esetleg fotókkal tudok szolgálni, 
képösszeállítások Indonéziából, Ausztráliából, képaláírásokkal, 
azt gyorsabban össze tudnám rántani, ha esetleg az is megteszi 
egyelőre.
No, minden jókat, brada!
Üdv Malájföldről: 
menőmanóBoli”



írtam neki vissza, hogy naná, remek lesz a képösszeállítás is, 
Képes Ifi vagyunk, vagy mifene... És azután vártam türelemmel.

Ez volt az utolsó levél, amit tőle kaptam. A képes beszámoló 
helyett február 26-án -  igen, pontosan egy hónapra rá -  lesújtó 
hír érkezett Szumátráról. A képes beszámoló helyén csak egyetlen 
fotó szerepelt a lapban Boliról, két dátummal, közöttük kötőjel. 
És a nekrológom:

„Kísérjen a Fény a túloldalon is, Barátom...
...éppen a gitáromat húroztam át az imént, amikor szóltak, hogy 

elmentél, utazó. A zene ösvényein találkoztunk legelőször. Elég 
volt egy pillanat, hogy rájöjjünk: egy vérből valók vagyunk te meg 
én... Az életöröm harcosa vagy! De vajon van-e halálöröm? Folya
matosan utaztál, a tapasztalat megerősített: erősen bízom hát ben
ne, hogy Thanatosz ösvényein is éppoly ügyesen el fogsz igazodni, 
mint ahogyan ideát tetted. Zokog a lelkem, bocsásd meg önzése
met, magamat sajnálom... Iszonyatosan hiányzol máris. Mert nem 
tudom, mikor látlak újra. Talán hamarosan, talán nagyon sokára. 
Az utak, ugye, kiszámíthatatlanok (éppen ezért szeretjük őket), de 
addig is: tanítsd móresre a Halált, mint ahogyan Életed minden 
pillanatában is tetted, testvérem. El ne feledd egy pillanatra sem: 
az ember mindenható, mindentudó és -  halhatatlan. Te legalábbis 
mindenképpen az vagy.

A régóta tervezett közös -  utazós, mi más?! -  kötetünket olvasni 
fogja még a világ, ezt most azonnal megígérem! „Félposztumusz”? 
Ugyan... Nemcsak hogy továbbra is itt élsz mindannyiunkban, de 
önmagadban is ragyogsz -  a csillagösvényekről a fényed idetün
dököl.

Balatoni Boli nevét a muzsika minden igaz szerelmese ismeri -  
határon innen és túl. Ott ringatta a magyar underground, punk, 
új hullám, world/etno bölcsőjét, korai bandái után a VHK (ké
sőbb a Vágtázó Életerő) üstdobosa lett, de közben több jelentős 
formációban is zenélt, például a Narco Pólóban. Emellett a Képes 
Ifjúság régebbi olvasói rendkívül zamatos és kalandos útirajzait



is olvashatták, remek fotóiban is gyönyörködhettek hétről hétre. 
Ahogyan minékünk, úgy a Lonely Plánét nevű útikalauznak is 
örökös munkatársa marad.
Boli, drága Barátom: Utazz. Tovább. Békében.”

Szumátrán búcsúzott el ettől az árnyékvilágtól. Mérgezés. Az ol
vasó látni fogja, hányféle módon kerülgette őt utazásai közben a 
halál, de ő mindig az arcába nevetett. Számtalan terve volt még -  
ez szintén tetten érhető e kötet lapjain is - , de éppen annyit maga 
mögött is hagyott, mégpedig megvalósítva! Gazdag és merész éle
tet élt, bátran, mert ezt másképp nem lehet, tudta ő maga is. Tudta, 
hogy ott leselkedik a vég minden sarkon, minden dűne mögött 
vagy bokor alján. Szumátrán találkoztak, az élete eddig tartott. De 
hogy teljes volt -  azt senki nem vitathatja!

Ami a közös terveket illeti, a Vándorgalócák nevű púnk galeri 
ebben a formában valóban csak álom marad immár. Ez a kötet vi
szont, amiről szintén annyit beszéltünk Bolival, most testet ölteni 
látszik. Nagy öröm ez nekem, s erősen hiszem, hogy szintúgy örö
möt fog szerezni megannyi olvasónak is. Lebilincselő utazások, 
testi, lelki és szellemi régiókban. Csak egy szelet ugyan a gazdag 
életműből, de minékünk igen becses szelet. A jubileumát ünneplő 
Képes Ifjúságtól fogadja sok szeretettel az olvasó.

Szögi Csaba



E l s ő  l e v é l  

Dél-Ausztrália: „Don’t worry, just go, brother!”

Remélem, az én kóbor barátom egyszer majd komolyan nekiül az 
„emlékiratai” megírásának, hiszen már a sebtében lejegyzett váz
latai, levelei olvastán is elkap az a finom pezsgést gerjesztő fíling, 
amely zsenge gyermekkoromban Molnár Gábor, Kittenberger vagy 
Széchenyi Zsiga izgalmas útleírásainak bújása közben jelentkezett... 
Néhány hete már kutyafuttában említést tettünk Balatoni Boli (ex- 
VHK, Narco Polo) legújabb kiruccanásáról a világ távoli szegletébe 
(Ausztrália, Új-Zéland, Pápua Üj-Guinea etc.). Nos, nemrég már 
jelentkezett is nekem e-mailben, s kérésemre megengedte, hogy ezt 
a lapban is közöljük, hadd részesüljenek valamelyest a kalandjaiban 
a vajdasági barátai és a Képes Ifi olvasói is.
Szög

I.

Na, helló! Ingyen nethez jutottam megint, úgyhogy küldök egy 
kis helyzetjelentést az otthoni sápadtarcúaknak. Bár nem is tudom 
hirtelen, miről írjak, annyi minden történt velem. Például a meg
érkezésem pillanatában, még a reptéren rainbow-sokba botlottam, 
lesz itt nemsokára egy fesztivál, illetve kurva sok fesztivál lesz, töb
bek között a Womad világzenei fesztivál, meg aboriginal fesztek 
is, meg utcazenész feszt, meg szüreti, meg mindenféle kavalkád...

Jelenleg a Barossa-völgyben szedem a szőlőt, kicsit déjà vu ér
zésem van, olyan itt, mint mikor pár éve a Pireneusokban szü
reteltem, a táj is hasonló, csak melegebb van, meg néha odébb 
kell tolni egy-egy kengurut az útból, mert rájárnak a szőlőre, és 
mindig itt lábatlankodnak körülöttem, a teleszedett vödrömet is 
rendszeresen megdézsmálják. Madárijesztők helyett itt kengu



ruijesztők vannak, mindenféle pörgő, forgó, csörgő, csattanó, 
csillogó szélkerekek, de ezek szarnak rá, tőlem se félnek, épp csak 
a számból nem veszik ki a szőlőszemet. A kezemből viszont meg
eszik, rám is szólt a farmer, hogy ne a kengurukat etessem, hanem 
a szőlőt szedjem... így is csak három napra alkalmazott, mert jön 
az ellenőrzés, és nem akar illegális munkással lebukni, márpedig 
turistavízummal én itt nem kaphatok munkavállalási engedélyt, 
csak majd Új-Zélandon. Ameddig itt barangolok, addig ezek a 
rövid melók is jól jönnek, 14 dollár óránként, az napi 98, a három 
napra majdnem 300... De már nyírtam birkát is az egyik farmon. 
Nem tudom, melyikünk nézett ki röhejesebben, én, amint kvázi 
animálpornó-gyanús helyzetben, lihegve próbálom a lábam közé 
szorítani az egyik bégető fiatalkorú áldozatot, vagy a pár perccel 
később kopaszra nyírt szerencsétlen pára. Mindenesetre az egész 
farm jól elszórakozott, talán a birkákat leszámítva...

Aztán márciusban majd megyek fel Queenslandbe opált keresni. 
Nem vicc! Állítólag az opálbányák környékén naponta 100-150 
dollár értékű drágakőre lehet bukkanni, amit el lehet adni a felvá
sárlóknak. Bagóért földterületet is bérelhetsz, amit azon találsz, az 
a tiéd. És akad néha egy-két szerencsés, aki több ezer dolláros kőre 
lel. Naná, hogy megpróbálom! Kalandra fel! Bár azt mondják, ott 
tiszta vadnyugat van, mint az aranyláz idején Amerikában, simán 
lelövik a másikat az összegyűjtött opáljáért. Na, de kockázat nélkül 
nincs nyereség!

Amúgy se veszélytelen errefelé az élet, ugyanis az utóbbi évtize
dek világszerte legbrutálisabb tömeggyilkosai is itt, Dél-Ausztrá- 
liában garázdálkodtak. Adelaide-ben sorozatgyilkos-múzeum is 
van, komolyan! A legutóbbi őrültet tavaly fogták el, 96 hátizsákos 
utazót ölt meg, többek között itt, a Fleurieu-félszigeten, amerre 
én is nomádkodok. Na, de csak nem fogok beszarni egy piti kis 
tömeggyilkostól! Úgyis kiszúrom már előre az ilyen aberráltakat 
a zavaros pillantásukról, aztán majd legfeljebb elszaladok, futás
ban jó vagyok... Vagy hirtelen fennhangon elkezdek nekik Adyt



szavalni magyarul, attól tutira úgy megdöbbennek, hogy simán 
lefegyverezem őket, és mire magukhoz térnek a meglepetéstől, 
már nyakig be is ástam őket a homokba. Szóval: no panic!

Amúgy egy mountain bike-kal és sátorral járom a vidéket, a far
mokon melót keresek, közben a nemzeti parkokat, rezervátumokat, 
elhagyott partszakaszokat barangolom be, a szabadban éjszakázom, 
kempingfőzőm is van, avval csinálok kaját magamnak.

Ja, és itt vannak a legveszélyesebb mérges kígyók és pókok is 
az egész világon. A legtöbbnek a csípése halálos. Bármikor belé
jük botolhat este az ember a szabadban, nem is tanácsos olyankor 
kint mászkálni, nemhogy aludni. És akkor a vízi veszedelmek
ről még nem is beszéltem. Cápák, krokodilok, mérges medúzák, 
elektromos ráják. Hetente olvasni az újságokban halálesetekről. 
A cápák amúgy általában csak akkor támadnak, ha vérzel vagy 
kapálódzol, egyébként békén hagynak. Üli barátomnak búvárko
dás közben egy méterrel a feje felett lassan elúszott egy cápa, de 
rá se bagózott. Ő azért majdnem lenyelte a légzőcsutorát, és a víz 
is kiverte volna, ha nem lett volna már úgyis mélyen benne. De 
csodás (igaz, félelmetesen csodás) látványnak és érzésnek írta le 
az egészet. Azóta én is várom a találkozást velük, ilyen extra nagy 
adrenalindózishoz ritkán juthat az ember. Mondjuk, ha bungee 
jumpingolsz a Grand Canyonban, akkor talán. (Tényleg, ez se 
rossz ötlet!) Na, szóval a cápáktól igazándiból nem tartok, meg 
egyébként is több fajtájuk van, és a legtöbb nem is veszélyes az 
emberre, csak rossz a PR-juk szegényeknek.

A kengurukat, wombatokat, oposszumokat tényleg kenyérre 
lehet kenni, de véssük jól az eszünkbe a helyiek azon bölcs meg
figyelését, miszerint ha a cápák már a kezedből esznek, akkor baj 
van, mert utána a lábadból fognak, és így tovább, nincs megállás! 
És a krokodilok, na, azok aztán már tényleg nem cicóznak... Igazi 
szenvtelen gyilkológépek, nem hatódnak meg attól, hogy én meny
nyire szeretem az állatokat és még cicám is van otthon. Ezek szó 
nélkül leharapják a buksi fejem, ha véletlenül rossz helyen lógatom



a kukacomat. Csak az a baj, hogy nem mindig lehet tudni, hogy 
ott figyel-e éppen a közelben, vagy nyugodtan csobbanhatok. És a 
sósvízi (mert olyan is van) felbukkanhat váratlanul egynémely el
hagyatott strandon is, amiket én is útba szoktam ejteni. Szóval azért 
nem árt itt az óvatosság, bár ez általában nem jellemző rám, mikor 
ész nélkül rohanok a hűsítő habok közé. Na, de csalánba nem üt a 
ménkű, „dönt worry, just go, brother”, ahogy a kedvenc mottóm is 
mondja.

És persze ez csak az érem egyik oldala, amit szerencsés esetben 
nem is érzékel az idelátogatók többsége, mert a felszín egy cso
dálatos, békés, harmonikus, érintetlen édenkert. Mint például a 
Kenguru-sziget, ahol Ulival meg tíz, mindenféle nációjú utazóval 
túráztunk pár napig. Volt itt szenegáli, japán, új-zélandi, spanyol, 
holland, angol fiatal, az a turistaszálló szervezte a kalandtúrát, ahol 
Üli dolgozik. Nekem fél áron volt, az Ulinak járó kedvezmény mi
att. Halászhajóval mentünk át a szigetre, ott pedig terepjárókkal 
barangoltunk. Volt szörflecke az óceánban, nagyon bírtam, mond
juk túl sokáig nem tudtam állva maradni a deszkán, de fekve is 
fantasztikus volt a hatalmas hullámokon. Aztán ugyanez a Little 
Saharában 25 méter magas homokdűnékről (homokdeszkázás). 
Na, az nagyon állat volt! Ulival lecsúsztunk ketten, háttal ülve az 
egyik deszkán, meg is nyertük a két hatfős csapat közti versenyt. 
A nyereményt este megittuk a tábortűznél. Ahol mellesleg simán 
ledoboltam a helyieket (na jó, didzseriduban jobbak voltak), de a 
datolyapálinkát is jobban bírtam. Megmutattam, milyen a magya
rok istene!

Aztán búvárkodtunk, de azt nem lehet elmesélni. A Nemo ku
tyafasza volt ahhoz képest. A legjobb trip, és még cucc sem kell 
hozzá. Sőt, ajánlatos nem betépve merülni, mert simán elfelejtünk 
lélegzetet venni a csodálkozástól, és még jövőre is ott lebegünk 
megkorallosodva. Aztán még barlangásztunk, hegyet másztunk, 
kenuztunk. És egy koalát is a karomba vehettem, simogattam, ő 
meg csak bámult rám kíváncsian, fogdosta és rágcsálta a rasztái-



mát, azt hittem, megzabálom! (Majonézzel, sült krumplival. Bár 
állítólag rágós a húsuk. Nem is eszik őket, hál’ istennek. Nem úgy, 
mint a kengurut -  azt már én is nyomtam -, azt úgy eszik itt, 
mint nálunk a csirkét, az a legolcsóbb, mert abból van a legtöbb.) 
A karomban lévő koalával meg hiába próbáltam elszaladni, hogy 
hazahozzam majd, a vadőr diszkréten elgáncsolt, majd udvariasan 
felsegített, és visszavette tőlem a kis szőrmókot. Amúgy ezek ál
landóan be vannak állva a mérgező eukaliptuszlevelektől, amiket 
egész nap rágcsálnak, az energiájuk nagy részét a szervezetük mé
regtelenítése emészti fel. Ezért aztán mozogni már nem is nagyon 
marad erejük, eléggé le vannak lassulva, idegesen le-fel rohangáló 
koalát nemigen látni. A legtöbb inkább úgy néz ki, mint valami 
elemes plüssmaci, amint éppen lemerülnek az elemei. Bennem fel 
is merült a gyanú, mikor majdnem mindegyiket mozdulatlanul lá
tom gubbasztani az ágak között, félóránként egyet pislogva, hogy 
ezek csak turistacsalogató játékállatok, amiket a helyiek aggattak a 
fákra, hogy legyen mit fényképezni meg filmezni.

Aztán a parton fókák meg pingvinek között sétáltunk, a kis 
fókák odajönnek karnyújtásnyira, fetrengenek a homokban, in
cselkednek veled, játszani akarnak, de őket nem szabad megsi
mogatni, mert az anyjuk pár méterről figyel, és egyből támadásba 
lendül, ha a kicsinyéhez hozzányúlnak. De ha nem érsz hozzájuk, 
akkor órákig el lehet közöttük lenni.

Láttam kacsacsőrű emlőst és wallabikat is. Ezek minikenguruk, 
baromi aranyosak, amikor szabadban alszom hálózsákban, akkor 
a legtöbbször arra kelek reggel, hogy nyaldossák az arcomat. Ha- 
láli! Szóval hihetetlen ez az egész itt, de a nap ereje is. Ezerrel tűz, 
és hiába kentem be magam én is 30-as faktorú krémmel, mint a 
helyiek, a hátam közepe, amit nem értem el, cafatosra égett. Ügy 
kellett lesöpörni róla a sok kis bőrrákot. Mindenesetre már benn
szülött színűre sültem.

Ja, és kaptam ajándékba mobilt, digitális fényképezőt, búvár- 
felszerelést, új hátizsákot és hálózsákot, Lonely Plánét útikönyve



két, sátrat (a mountain bike-ot meg 4 dollárért vettem egy hasz- 
náltcikk-boltban!), távcsövet, túlélőbicskát, discmant, toronyórát 
láncostul még nem... Aztán találtam is egy mobilt meg egy digi
tális fényképezőt, úgyhogy lassan egy boltot nyitok, Goában is 
így indult el a hippi piac.

Egyelőre ennyit dióhéjban, bár nem is volt ez olyan kicsi dió- 
héjnyi, inkább kókuszdióhéjnyi. Most menekülnöm kell, támad 
egy vérkoalaaaaaaaaaahhhhhhhhhhrrrrrrrrrgggggggggg... nyam- 
nyam... zumm-zumm...

II.
Szeva, Csabek!

Nyugodtan közölhetitek a levelem, áldásom rá, legalább azokhoz 
is eljut egy kis ausztráliai ízelítő, akiknek nincs módjuk eljutni ide. 
Aki meg teheti, az jöjjön ezerrel, mert elképesztő a hely, minden
kinek csak ajánlani tudom. Ja, és persze ezt is ki lehet hozni mi
nimális költségből, szokás szerint a repülőjegy ára is pár hét alatt 
visszajön a különböző alkalmi melókból. Előzetes kalkulációim 
szerint nem kevés félretett pénzzel fogok innen hazamenni. Szóval 
nemhogy pénzembe nem fog kerülni ez a röpke (ki tudja, meddig 
tartó) kiruccanás, de még gyarapodik is a családi kassza, ami jelen
leg -  mint általában -  kong az ürességtől. Egyébként idefelé már 
volt- egy kis thaiföldi kitérőm, innen meg terveim szerint átnézek 
Tasmaniába, Új-Zélandra, Pápua Új-Guineába. Aztán fel a Vénusz
ra, majd végig a Tejúton, az Androméda-ködnél balra el, úgyhogy 
nincs megállás, mert „el kell indulni minden útra, / az embert min
den úton várják, / nincs halálos érv a maradásra.”
Majd még alkalomadtán jelentkezem.
Üdv a vajdaságiaknak!
Mindenkit ölel: Vándorboli



„Hogy ki vagyok valóban, én sem tudom, 
de zaklatottan, mint a szél, mindig úton.
Nekem elég, hogy elégedetlen létem oda vezet, 
hogy egyszer talán másoknak is útja leszek.”

2007. február; Űjhold, Kenguru-sziget, Dél-Ausztrália, 42 fok



M á s o d ik  l e v é l

Kék-hegység: „így festenek az istenek 
kék színű hegyeket”

Boli tesótól valahol Dél-Ausztráliában váltunk el néhány hónap
ja, amint épp szőlőt szüretelt vagy birkát nyírt nagy serényen. Ak
kor megígérte, hogy időnként továbbra is jelentkezni fog a Föld 
másik oldaláról. Ennek megfelelően a minap be is futott tőle egy 
e-mail a levelesládámba. A VHK és a Narco Polo üstdobosa egy 
időre az ausztrál nagyvárosokat vette célba, meglátogatott néhány 
fesztivált Adelaide-ben, majd néhány ismerőst Sydneyben. De 
gondolom, Budapestnek sem azért fordított hátat anno, mert any- 
nyira szereti a nagyvárosi nyüzsgést, ezúttal sem időzött túl sokat a 
metropoliszokban. Mihelyt összemelózott, összedobolt egy csomó 
lóvét, a mesés Kék-hegység felé vette az irányt. De íme a levele, 
ismét megosztom veletek!
Szög

Halihó!
Elég sok idő eltelt az utolsó hosszabb lélegzetű élménybeszá

molóm óta, és elhiheted, hogy nem az ingerszegény környezetben 
átunatkozott, eseménytelen heteknek tudható be a hosszú hall
gatásom. Épp ellenkezőleg, annyi minden történt és történik itt 
velem folyamatosan, hogy még a naplómban se tudom követni 
az eseményeket, csúnyán lemaradtam az élmények rögzítésében, 
már ami a papírmunkát illeti. Mert azért fejben megvan az ed
dig itt töltött öt hónap minden emlékezetes mozzanata, és ezek 
felidézésének csak a feledékenységem (aggkori szenilitás?) szab
hat gátat. Úgyhogy most gyorsan neki is állok (ülök) az utóbbi 
hónapok papírra (monitorra) vetésének, mielőtt kicsúsznék az 
időből. Mert ketyeg az óra, „múlnak a gyermekévek, nincs visz-



szaút”, nemsokára itt a családalapítás (bár lehet, csak hiú ábránd), 
gyereknevelés, és majd lassan elmosódnak a mostani élmények a 
múlt homályában.

Na, azért ezt kötve hiszem, de mindenesetre igyekszem most 
felidézni, mi is történt velem a legutóbbi élménybeszámolóm óta.

Ugyebár Dél-Ausztráliában csatangoltam a kis hegyi drótsza
marammal (alias mountain bike), végigkerekeztem (na jó, csak 
majdnem végig) az 1200 kilométer hosszú Heysen Trail túraúton 
az óceánparttól fel egészen a Flinders Ranges hegyvidékig, köz
ben a Barossa-völgy szőlőfarmjain vállaltam szüreti melót, és 
még egy kis birkanyírás is becsúszott. Aztán Üli barátomtól kap
tam az üzenetet, hogy kezdődik a fesztiválszezon Adelaide-ben, 
tele munkalehetőséggel, úgyhogy visszacsűrtem a városba.

És valóban, már másnap találtam melót a turistaszálló üze
nőfalán: a háromnapos Clipsal 500 Fesztiválon kellett üdítőt és 
szendvicseket árulni 15 dolláros órabérért. Reggel 9-től délután 
6-ig tartott a munkaidő, utána pedig lehetett lazulni a koncerte
ken. Mondjuk, nem volt nagy élmény, elég retek zenekarok léptek 
fel, a helyi Edda és társai, meg néhány country-borzalom, az is 
akkora divat errefelé, mint a cowboykalap. A publikum viszont 
nagyon hálás volt, vidám és barátságos, tízpercenként nyomták a 
söröket a kezembe a körülöttem kacsázó illuminált egyedek. Miu
tán a számomra amúgy se könnyen érthető ausztrál akcentusukra 
még rátett egy lapáttal az elfogyasztott különféle tudatmódosítók 
okozta különös artikulációjuk, elképzelhető, mennyit értettem az 
általuk nyomott szlengből. Nagyjából egy büdös szót se. De azért 
jól eldiskuráltunk.

Aztán három nap múlva 400 dollárral gazdagabban relaxáltam 
egy hétvégét a strandon, méregtelenítettem egy kicsit a hullámok 
között, el is kerültek a cápák messzire, hiába, na, finnyásak ezek 
a dögök.

Ezután két fesztivál is indult párhuzamosan, március 8-tól 31-ig 
a Fringe Fesztivál, március 9-től 11-ig pedig a Womad World Mu-



sic Fest. A Fringe amolyan össznépi kulturális banzáj, a várost el
lepik az utcazenészek, minden parkban színpadot állítanak, és majd 
egy hónapon keresztül nyomják a koncerteket, performance-okat, 
színházat, tűzijátékkal, felvonulással, karnevállal. A programok 
nagy része ingyenes, nem úgy, mint a Womadon, ahova elég bor
sos belépő volt, de persze azért sikerült ingyen bejutnom, sőt még 
pénzt is kerestem koncertnézés közben. Ugyanis a Fringe Fest nyi
tónapján összehaverkodtam egy fotós pasival, Russellel, aki a má
sodik sör után felfogadott segédnek a másnap kezdődő Womadre. 
Kaptam tőle sajtóbelépőt és stage passt, meg óránként 20 dollárt, és 
csak annyi volt a dolgom, hogy sétáltam mellette egy fotóstáskával 
és állvánnyal, mert a 30 kilós felszerelését (fényképezők, teleobjek- 
tívek, állványok) nem bírta egyedül cipelni. Fotózta a zenészeket, a 
közönséget, egy-egy érdekes arcot a tömegből, csókolózó párokat, 
pisilő kutyákat, bóbiskoló rendőrt, mindent. Közben folyamatosan 
vette kettőnknek a söröket, sodorta a spanglikat, úgyhogy napi 4-5 
óránál többet nem tudott dolgozni, mert kidőlt. Akkor elkísértem a 
kijárathoz, taxiba ültettem, adott egy 100-ast, aztán hazahúzott, én 
meg mentem vissza fesztiválozni. Elég jó koncertek voltak, a leg
több bandát mondjuk nem ismertem, mint a mexikói Lila Downst, 
vagy az új-kaledóniai Celenodot, de például Salif Keita vagy Femi 
Kuti nekem is megvan CD-n, a Gotan Projectet meg egyenesen 
imádom, a koncertjüktől teljesen kész voltam. És persze volt még 
egy rakás no name aboriginal banda, nyomták az ősi ritmusokat 
autentikus hangszerekkel, kifestve, táncolva, teljesen elvarázsolták 
a közönséget, engem is beleértve.

Aztán három nap múlva véget ért a Womad, de a Fringe eltar
tott egész a hónap végéig, úgyhogy nem unatkoztam. Délutánon
ként egy kölcsöndzsembivel (Üli exneje, a tündéri Jacky adta ide 
az övét pár hétre) utcazenélgettem a sétálóutcán, néhány óra alatt 
összejött egy 100-as, utána mentem koncertnézőbe. Egyszer meg 
pont a hirdetéseket böngésztem a turistaszálló üzenőfalán, mikor a 
mellettem álló pasi megkérdezte, nincs-e kedvem pólókat árulni a



fesztiválon. Volt kedvem. Egy hétig nyomtam a bizniszt, 18 dollá
ros órabér volt, és nem kellett megszakadni, délután 2-kor kezdtem, 
este 9-kor végeztem, utána meg hajnalig pörögtem a kavalkádban. 
Összejöttem pár jó arccal, becsúszott néhány házibuli is, aztán vége 
lett a fesztiválnak, véget ért az őrület, eljött az ideje, hogy mozduljak 
valamerre.

Hirtelen felindulásból vettem egy féléves vonatbérletet 590 dol
lárért, amivel be tudom utazni az egész kontinenst (csak ízelítőül 
néhány járat: Sydney-Adelaide-Perth, 4352 kilométer, 65 óra; 
Adelaide-Alice Springs-Darwin, 2979 kilométer, 54 óra). Aztán 
nyitottam egy helyi számlát bankkártyával, mert kezdett lassacs
kán gyűlni a pénz az alkalmi melókkal, és nem akartam annyi 
kápével csavarogni (the devil never sleeps, you know, és akkor 
én se tudok nyugodtan). SIM-kártyám is volt már helyi mobil
számmal, úgyhogy egész jól beépültem ide OZ-ba. (Már az itt 
divatos bőrrák is egész jól áll rajtam, tudod, az itteni ózonlyuk 
ugyebár...) Még a helyi Manu Chaóval is összehaverkodtam, úgy 
hívják őket, hogy Cat Empire, reggae-s, folkos, sanzonos buli
zene, fúvósokkal, pörgős ritmusokkal. Az énekesük, Felix bal 
kézről vajdasági magyar származású, úgy itta a vizet, mint a bort, 
én meg pont fordítva, mégis kristálytisztán értettem minden an
gol szavát, nemhiába, a magyar akcentus jobban csúszik nekem.

Aztán mikor azon morfondíroztam egyik este, hogy merre in
duljak tovább: keletre, a Csendes-óceán felé, vagy nyugatra, az 
Indiai-óceán irányába, akkor Sydneyből két ismerős is hívott, 
hogy látogassam meg őket. Úgyhogy akkor irány Sydney és a ke
leti part. Na, itt aztán megkaptam azt a nagyvárosi káoszt, amit 
már oly régóta utálok. Adelaide Sydneyhez képest Mátramind- 
szent, egy álmos kis hegyi falu, ahol mindenki köszön m inden
kinek és mosolyogva érdeklődik, hogy mi újság. Sydneyben már 
arctalan a tömeg, mindenki nyomul ezerrel, lökdösődik, rohan, 
félretaszít az útjából, nincs kegyelem. Ez persze főleg a belvárosra 
vonatkozik, a külvárosok már sokkal nyugisabbak, és hál* isten



nek mindkét ismerősöm a külvárosban lakott, az egyik Ashfield- 
ben, a másik Blacktownban, úgyhogy pár napig az ő vendégsze
retetüket élveztem felváltva.

Aztán elég hamar mehetnékem lett, és mivel Blacktowntól csak 
másfél óra vonattal a Kék-hegység, ezért arrafelé vettem az irányt. 
Gondoltam, egy-két napig körülnézek, de végül két hét lett belőle. 
Megfogott a hely, mi tagadás. Hatalmas hegyláncolat, szurdokokkal, 
kanyonokkal, patakokkal, vízesésekkel, esőerdőkkel, és messziről 
nézve az egész kékes színben vibrál, mint valami különös mesevilág. 
Ezt a kék káprázatot egyébként az okozza, hogy a völgyekben elte
rülő eukaliptusz erdők leveleiből a nap heve olajat párologtat, és a 
levegőben vibráló parányi olajcseppeken át válik kékes árnyalatúvá a 
fény. így festenek az istenek kék színű hegyeket.

De a naplemente se piti errefelé. Olyan színorgia játszódik le az 
ember szeme előtt, hogy benedvesedik a bugyija tőle. Akkor szé
pen rá lehet gyújtani mondjuk egy spanglira (de ha kéznél van egy 
üveg jó bor, az se baj), és csak lógatod le a lábadat a szakadék szé
lén, bámulod a messzeséget, ahogy a lemenő nap fénye átfesti az 
alattad elterülő zöld esőerdőt, a vörösen meredező, bizarr alakú 
sziklákat, és a távoli, kéklő hegyeket, és az egész olyan valószínűtle- 
nül gyönyörű, és annyira felemelő érzés, hogy ott lehetsz, és mind
ezt átélheted, hogy a boldogságtól szép lassan elkezdenek csorogni 
a könnyeid. Egy csepp, két csepp, amik egy idő után két összefüggő 
patakocskává duzzadnak, mint a szemközti sziklafalról alázúduló 
vízesés, mintha az arcod lenne a tükörkép. És akkor észreveszed, 
hogy már nem csak ketten sírtok, te meg az a vízeséses hegy ott 
szemben, hanem az ég csatornái is megnyíltak a völgy felett, sza
kad az eső az erdőre. Pillanatok alatt a szemed láttára alakul ki egy 
hatalmas vihar, villámlással, mennydörgéssel, és az egész förgeteg 
lassan kúszik feléd, látod, ahogy lent meghajolnak a hatalmas fák 
az orkán ereje alatt, érzed, milyen könnyedén le tudna téged is sö
pörni a szakadékba, de mégse mozdulsz, nem menekülsz, jöjjön, 
aminek jönnie kell, nyugodtan rágyújtasz egy (utolsó?) cigarettára,



és farkasszemet nézel a viharral. Ilyet még úgyse láttál, vihar az 
esőerdő felett a kék hegyekben, pazar látvány, színes, szélesvásznú, 
dolby stereo surround, mint a moziban, csak épp itt te is benne 
vagy a filmben. Cikáznak körülötted a villámok, a hajadat dobálja 
a szél, az arcodba esőharmat szitál, itt van, ideért, behunyod a sze
med, nagyot lélegzel, érzed az illatát, megnyalod a szádat, érezni 
akarod az ízét is, mosolyogsz és vársz. Időtlen a pillanat, ami meg
érint, és elvagy benne a végtelenségig, évezredek múlva nyitod ki 
újra a szemed, de lehet, csak egy szempillantás volt, mindenesetre 
a vihar már mögötted jár. Fölötted már kitisztult az ég, lassan el
kezdenek ragyogni a csillagok, mert közben szépen beesteledett, 
hűvösebb is lett, úgyhogy szedelőzködni kezdesz.

A tarisznyádba teszed a kiürült borosüveget, összeszeded a csik
keket. Elmenőben a víztócsákat kerülgetve hátranézel a sziklára, 
ahol ültél, csontszáraz, a cipőd is poros még, a ruhád se nedves, de 
körülötted minden szanaszét ázva, fák megtépázva, ágak letörve. 
Téged békén hagyott a vihar. Hálát adsz az égnek, ezt megúsztad 
szárazon.

Már csak ezért az egy élményért is érdemes volt elutazni ide, a 
világ másik felére, ez a „viharos boldogság” minden fáradságot 
megért, feltöltött, erőt és hitet adott. Erőt a még reám váró úthoz. 
Folyt, köv., soon.
Üdv: Menőmanó Boli

Katoomba Waterfalls, Blue Mountains, New South Wales, OZ



H a r m a d ik  l e v é l  

Kuitpo-erdő: Első találkozás az abókkal

„Persze, mehet a múltkori is a lapba, csak majd tegyél el belő
lük nekem is egy példányt. Amúgy már három hosszabb lélegzetű 
beszámolót küldtem szét pár havernak, úgy látszik, te csak kettőt 
kaptál meg, úgyhogy újra postázom neked az elsőket, mert ezek 
szerint valamelyik még nem érkezett meg hozzád” -  írja Boli a 
messzi távolból, s bizony így van ez, levelek jönnek-mennek, né
melyikük elkerül, de aztán a kellő időben mégis rád talál. Ez most 
épp ránk talált, olvassátok!
Szög

I.

Szeva!
Amúgy az a helyzet, hogy most kaptam egy olyan vízumot, 

amivel jövő júniusig maradhatok Ausztráliában, csak félévente ki 
kell lépnem, és újra belépéskor megint kapok fél év tartózkodást. 
Most jött el az ideje az első kilépésnek, és mivel Üj-Zéland most 
kurva hideg (ezért oda majd december körül megyek, akkor van 
ott jó meleg), most Szingapúr és Malajzia az úti célom. Oda na
gyon olcsón el tudok jutni Darwinból hajóval, az Egyenlítő alatt 
elleszek a jó melegben, aztán majd pár hónap múlva visszahajó
zok Ausztráliába.

Szóval legközelebb Malajziából jelentkezem, ha adsz egy posta
címet, akkor küldök maláj kurvás lapot... A Képes Ifinek is küldök 
szívesen valami dögös lapot, ha megadod a postacímét.

Na, üdv mindenkinek, csók a vajdasági lányoknak (de most vala
mi maláj szépséget nézek magamnak).
Hej: Boli



II.
Na, sziasztok!

Nincs most olyan sok időm, bocsi, nem tudom használni túl 
sokáig ezt a laptopot, egy zélandi utazótól kértem kölcsön, és egy 
rezervátum irodájában vagyok rádugva a netre. Szóval egy gyors 
élménybeszámoló. Persze megint nem tudom hirtelen, mivel is 
kezdjem.

Először talán még visszatérnék arra az ominózus birkanyírásra, 
amit már a múltkor is említettem. Hát, mit mondjak, felejthetet
len volt. „Ez férfinak való munka ám” -  így kezdte a farmer. „Az 
volnék” -  mondtam erre én, és csak reménykedtem, hogy nem 
birkákat kell majd a hátamon felcipelni mondjuk a padlásra. Hát, 
tényleg nem. Adva volt egy rakás birka egy elkerített kifutón. Egy 
pali lemosható festékkel megjelölte azokat, amiknek megérett a 
sérója a vágásra, egy másik palinak meg ezeket a megjelölteket 
kellett odaterelni a nyíróemberhez, és lefogni, míg megkopasztják 
őket. Na, ez a másik pali voltam én. Ez így nem hangzik túl bonyo
lultnak, de hamar kiderült, hogy nem is olyan egyszerű. Először 
is, a birkák valamiért azt hiszik, hogy a nyírást nem fogják túlélni 
(nem emlékeznek a mogyorónyi agyukkal arra, hogy a múltkori
ba se haltak bele, hiába, na, nem ők az állatvilág Einsteinjei), ezért 
aztán minden igyekezetükkel azon vannak, hogy megússzák a 
dolgot. Minden egyes példányért hajtóvadászatot kell indítani, és 
ezek a kis rohadékok baromi fürgék. Először persze bénáztam is 
eleget, de aztán kezdtem kiismerni őket, rájöttem a menekülési 
taktikájukra. (Ami persze nem volt túl bonyolult, nem agyaltak 
rajta hetekig a farm tervrajzát nézegetve, előkészítve a szökést.) 
Úgyhogy egy idő után hamar lépre tudtam csalni őket. De egy-két 
kék foltom még azóta is emlékeztet rájuk...

Egyébként most a világ egyik leghosszabb túraútvonalán ke
rekezek, 1200 kilométer, az óceánparti Cape Jervistől indul, a 
nemzeti parkokon, rezervátumokon és szőlőföldeken keresztül



egészen fel a Flinders Ranges hegyvidékéig. Gyönyörű a táj, pa- 
takos-tavas, dimbes-dombos, erdős-völgyes. Esténként, amikor 
feléled a vadon, hihetetlen itt kóborolni. Érzem, ahogy körülölel 
a természet, a növények és az állatok, az illatok, a hangok és a 
zajok. Érzem, hogy felpezsdül a vérem, mikor levelek súrolják az 
arcomat és szempárok villannak rám a sötétből, mikor minden 
él és mozog körülöttem. Tegnap is majdnem átestem egy oposz- 
szumon, a lábam előtt sertepertélt éppen, mellettem karnyújtás
nyira egy kenguru rágcsált valamit, felettem egy faágon meg egy 
koalamama figyelt, hátán a bébijével. Leültem egy földkupacra, 
és csak élveztem, ahogy egybeolvadok a természettel, egyszerre 
lélegeztem vele, együtt dobbant a szívünk... Egyszer csak hirtelen 
felpattantam, mint aki termeszvárra ült. Mert termeszvárra ül
tem. .. Gyorsan lesöpörtem őket a nadrágomról, majd egy „kurva 
hangyákok” kiáltással odébbálltam. Hát istenem, nem szerethe
tek minden teremtményt.

Amúgy most olvastam a Lonely Planetben, hogy a világ tizenöt 
legveszélyesebb mérges kígyója közül tíz itt él. Na, nem pont itt a 
környéken, hanem az egész kontinensen. Meg egy rakás mérges 
pók. Mondta is a farmer, hogy csak óvatosan. Jó, majd szétnézek, 
mielőtt a járdáról lelépek az úttestre. Ez a városban működik, de a 
vadonban hogy a francba vegyek észre egy jobbról nagy sebesség
gel érkező kivilágítatlan pókot?! Reménytelen. Ha megcsíp, akkor 
megcsíp, így jártam, peches ember ne menjen a jégre, nem igaz?

Amúgy az aboriginekkel jól kijövök, még a Kenguru-szigeten 
volt az első komolyabb találkozásom velük, mikor az esti tábortűz
nél egyszer csak megjelentek négyen didzseridukkal. Persze nem 
pucéran, kifestve, a törzsi gyűlésről jöttek éppen, ezek azért szo
cializálódott bennszülöttek voltak, farmer, póló, de a miheztartás 
végett ott figyelt a kezükben a didzsi. Na, nem mintha anélkül le
barnult turistának néztem volna őket. Egyébként már a szagukról 
könnyen felismerhetőek, ezt most nem rosszból mondom, de így 
van. Ráadásul olyan különleges és intenzív illatot árasztanak (egye



sek szerint egyszerűen csak büdösek), hogy az errefelé mindenkit 
halálra idegesítő, állandóan az arcod körül zümmögő, füledbe, or
rodba, szemedbe, szádba belemászó, csípő szentjánosbogarak az 
abókat messzire elkerülik. Űgyhogy a legjobb bogárriasztó, ha egy 
abóval vándorolsz együtt, jó szorosan. Egy bizonyos fajta legyet 
orr- és fültisztításra használnak. Egyszerűen csak hagyják őket be
mászni a járataikba, ahol a legyek pedánsan kitakarítanak, fényesre 
suvickolják a falakat, felmosnak, portalanítanak, kiviszik a szeme
tet. Amikor én elképzelem, hogy ezek a kis rovarok másznak bent 
az orromban, esetleg fel egészen az agyamig, aztán ott zizegnek 
napestig, hát attól feláll a szőr a hátamon. Hiába na, más kultúrák, 
más szokások. Én inkább kifújom az orromat. Bár attól meg lehet, 
hogy az abókat rázza ki a hideg.

Egyébként majd meglátogatom az aboriginal landeket is, ahol 
viszont tényleg teljesen civilizálatlan körülmények között élik ősi 
törzsi életüket. Oda hivatalos engedélyt kell kérni a belépéshez, re
gisztrálnak, előre meghatározzák, hogy meddig tartózkodhatsz ott. 
Nehogy esetleg nyomod vesszen. Nem is ajánlott egyedül kóborol
ni arrafelé. De legfeljebb addig majd összeszedek egy abo szépsé
get... Na, ez viszont nem létezik. Eddig legalábbis még nem láttam. 
Még én is szebb nő lennék háncsszoknyában, mint ezek a szegény 
lányok. Akkor már inkább egy koala, azok nagyon tetszenek...
Na, jól van, most be kell fejeznem, majd legközelebb folyt. köv. 
Üdv: Menőmanó Boli

Kuitpo-erdőy Dél-Ausztrália, 25-35fok (mikor hogy)



N e g y e d ik  l e v é l

Nimbin: „Civilizációból kimenekülő 
természethívők”

„Hello, brada!
Az az új helyzet, hogy már nem is Ausztráliában vagyok, hanem 

Szingapúrban, innen meg nemsoká hajózok tovább Malajziába, 
ugyanis hathónapos multiple ausztrál vízumom van, ami azt je
lenti, hogy minden belépéskor kapok fél év tartózkodási engedélyt. 
Most jár le az első fél évem, úgyhogy ki kellett lépnem, hogy majd 
visszatérve megint kapjak fél évet. Ez év decemberéig lehet utoljára 
belépnem, és akkor még jövő júniusig maradhatok.

Szingapúr úgy jött a képbe, hogy felmentem Észak-Ausztráliá
ba, Darwinba, és a kikötőben kérdezősködtem, hogy melyik hajó 
tudna elvinni valami meleg helyre. Ide kaptam ingyen fuvart. Pont 
az Egyenlítő alatt vagyok, nem fázom. Innen megyek Malajziába, 
van egy hajó, ahova segédmatrózokat keresnek, velük utazom majd 
tovább egy darabig. Aztán meg Thaiföld, de utána megyek vissza 
Ausztráliába, mert a nagy részét még nem tudtam bejárni. Az év vé
gén a következő kilépéskor majd Üj-Zéland meg Pápua Új-Guinea, 
aztán indulok a Holdra...

Na, most megyek fürödni a partra, mert megrohadok. De azért 
élvezem persze.

Little India Town, Szingapúr, Maláj-félsziget, Délkelet-Ázsia. Itt 
most éjfél van, 32 fok és legalább 90 százalékos páratartalom” -  je
lenti Boli tesó a bolygó másik oldaláról, egyúttal üdvözletét küldi 
a vajdasági barátainak és a Képes Ifi olvasóinak is. Hogy mi m in
den történt, mielőtt hősünk a darwini kikötőbe érkezett volna, azt 
lentebb olvashatjátok.
Szög



A Kék-hegységben töltött pár hetes, magányos, nomád barango
lásomat egy telefonhívás szakította félbe. Erika hívott Blacktown- 
ból, arra kért, vigyázzak néhány hétig a lányára, amíg ő dolgozik. 
Erikát még Budapestről ismerem már vagy tíz éve, van egy hétéves 
kislánya, Réka, együtt jöttek ki márciusban. A pénzük már fogytán, 
ezért Éra elvállalt egy bejárónői melót, de a gyereket nem viheti ma
gával, ezért kellene neki egy bébiszitter arra az időre. És erre nálam 
alkalmasabb ember nincs e földön szerinte. Na, most ez így viccesen 
hangzik, de ezt a kislányt tényleg nincs ember, aki elvállalná. Senki 
sem bírja elviselni öt percnél tovább, az anyját is beleértve, eddig 
egyedül én voltam, aki szót értett vele. Hogy is mondjam csak... 
Problémás kölök, enyhén szólva. Egyesek szerint indigógyerek, má
sok szerint egyszerűen pszichopata. Amúgy Réka már évek óta azt 
hangoztatja, hogy ő rossz helyre született, nem az Érát választotta 
anyjának, másnál kellett volna megszületnie, de fent hibázott vala
ki, ezért szenvednek most mindketten ebben a kapcsolatban. És az 
valóban igaz, hogy mindketten szenvednek, Érát teljesen kiborítja 
a kiscsaj, akinek mintha az lenne a küldetése, hogy megkeserítse az 
anyja életét. És itt jövök a képbe én, pár hétig vigyáznom kéne az ör- 
dögfiókára, minden költség állva plusz zsebpénz, csak hadd legyen 
egy kis nyugta az anyjának. Na, jó, egye fene, voltam én már úgyis 
minden, csak bébiszitter meg akasztott ember nem, ez utóbbi nem 
is lennék szívesen, de a gyerekvigyázást szívesen kipróbálom, úgyis 
ideje lassan rákészülni az apaszerepre. Csak annyi kikötésem volt, 
hogy nem szívesen ülnék hetekig Blacktownban a gyerekkel, de szí
vesen magammal viszem a csavargásaimra, ha bírja a gyűrődést.

Ezt letesztelendő először csak egy pár napra elvittem a gyereket 
a Kék-hegységbe sátorozni, hegyet mászni, nomádkodni. Hát, mit 
mondjak, mintha erre született volna. Úgy ugrált a sziklákon, mint 
a zerge, mászott a fákra, mint a mókus, cikázott a sötét barlangban, 
mint a denevér, esténként meg úgy aludt, mint a mormota. Hát 
nem tök aranyos a kiscsaj? Pedig néha belevittem a sűrűjébe, nem 
nagyon kíméltem, de simán jött velem este is az esőerdőben, sőt



az éjjeli barlangtúrán se nyafogott vagy hisztizett. Ez utóbbi kalan
dunk a Jenolan Cavesnél esett meg, ahova egyébként csak fizetős 
(és nagyon nem olcsó), csoportos barlangtúrákat szerveznek. Na 
persze ez még nem azt jelenti, hogy fizettem a jegyért... Megtalál
tam a kiskaput, szokás szerint. Elstoppoltunk a barlangokhoz, ott 
bóklásztunk a bejáratoknál, és látom ám, hogy a látogatók előbb 
a pénztárnál megveszik a jegyet, aztán a barlang bejáratánál vá
rakoznak, míg jön a túravezető, aki lekíséri őket a mélybe. De a 
jegyekkel, úgy láttam, nem foglalkozik. Nosza, beálltunk mi is az 
egyik bejárat előtt gyülekezők közé, és mikor jött a túravezető, ak
kor szépen besétáltunk a többiekkel. Próbáltunk elvegyülni a sok 
szájtáti turista között, de ez körülbelül annyira sikerült, mint két 
töknek a dinnyeföldön. Szerencsére a félhomályban senkinek nem 
tűnt fel a két potyázó csöves a mosolyogva kamerázó japánok sű
rűjében. (Persze itt is a távol-keleti szekció volt többségben, nem 
tudsz olyan helyre menni a világon, ahol ne lennének jelen, de 
ha esetleg elvetődsz a Holdra, ott is tutira minden második krá
ter mögött egy kamerázó japán turistacsoport filmezi a semmit.) 
Mindenesetre mi is vidáman elvigyorogtunk velük, a bliccelők 
elégedett örömével. Aztán lent a barlangjáratokban szépen lema
radtunk a csoporttól. Utálok csordában vonulni, mint a birkák. 
Megvártuk, míg a zajuk is teljesen elhal, és csendben elindultunk 
a felfedezőútra. Hatalmas csarnokokat összekötő járatokon kúsz- 
tunk-másztunk órákon keresztül, az aggteleki cseppkőbarlang egy 
külvárosi pince a Jenolan Caveshez képest, mind méretében, mind 
fura sziklaalakzataiban.

Aztán a felszínre kiérve láttuk a pénztárnál, hogy este 10-kor ún. 
szellemtúrát indítanak az egyik barlangba, ahol semmi jelzőfény 
nincs, csak a teljes sötétség. Felszerelést biztosítanak: egy speciális 
övét, mely egy hosszú kötélhez kapcsolva összefogja a túrázókat a 
vezetővel, meg egy fejlámpát, amit lent a mélyben bizonyos sza
kaszokon kikapcsolnak, és a tök sötétben várják a szellemeket. Na 
most, ide a belógás kizárva ugyebár, a felszerelés miatt, anélkül



azért eléggé kilógnánk a sorból, de még jegyet se vehettünk, mivel 
kizárólag 14 éven felüli erős idegzetűeknek adtak jegyet, kiskorú
akról szó se lehet. Persze ezek nem tudták, hogy az én hétéves Ré
kám maga az ördög, nem fog maga alá piszkítani a félelemtől egy 
kis éjszakai túlvilági szellemjárástól. De hát nem volt mit tenni, a 
szabály az szabály, úgy tűnt, kimaradunk ebből a jó kis mókából. 
Hát egy frászt! Nem adtam fel könnyen. Este azért ott serteper- 
téltünk a barlangok bejáratánál, majdnem mindegyik rácsos ka
puval volt lezárva. De csak majdnem mindegyik! Mert az egyik 
nem volt belakatolva. Na, több se kellett, uzsgyi! Volt egy kis zseb
lámpám, avval bóklásztunk járatról járatra, aztán kikapcsoltam, 
és lón sötétség. De az az igazi vakság, mikor az orrod hegyéig se 
látsz! Láttunk is aztán mindenfélét, nem mindennapi élmény volt, 
főleg egy ilyen kis Luciferrel az oldalamon. Naná, hogy nem rezeit 
be, olyannyira nem, hogy pár óra múlva szépen el is aludt a sötét
ben, vihettem ki az ölemben. Ja, mert ha ez elalszik, akkor az isten 
se kelti fel, tök kóma. De mindenesetre nálam jól vizsgázott a mi 
kis próbaidős Kék-hegységbeli túránkon, bírta a gyűrődést, nem 
nyafogott, nem hisztizett, úgyhogy kiállta a próbát, bátran neki
vághattam vele egy nagyobb utazásnak. így aztán egy szép napon 
elindultunk édes kettesben stoppal Sydneyből a 800 kilométerre 
északra, Brisbane alatt fekvő Byron-öbölbe.

Byron-öböl és környéke amolyan hippi paradicsom, mióta itt 
vagyok Ausztráliában, többen mondták, hogy ki ne hagyjam. 
A strandon rasztabrigádok ütik a dobot, fújják a didzseridut, 
beljebb, az esőerdőkben kommunákban élnek a civilizációból 
kimenekült természethívők, a környéken érintetlen vadrezervá
tumok, nemzeti parkok, tavakkal, vízesésekkel, aborigin telepü
lések, ősi barlangok sziklarajzokkal. Szóval úgy éreztem, ez tény
leg nekem való hely lesz, és a kis kölök is biztosan élvezni fogja, 
nem úgy, mint a nagyvárost, ahol egy épeszű is könnyen bekattan 
egy idő után, nemhogy egy ilyen pszicho-gyerek. A stop könnyen 
ment, ki ne állna meg egy tündéri kislánynak, még ha egy ilyen



nem túl bizalomgerjesztő figura is van vele, mint én?! Minden
kinek megesett a szíve rajtunk, felvettek, etettek, itattak, még in
gyen szállást is kaptunk éjszakára, és két nap alatt fent is voltunk 
Byron-öbölben. Szombat este érkeztünk, állt a bál, a tengerparti 
kisvárost ellepték a hétvégére érkező, szórakozni vágyó fiatalok, 
mindenhonnan szólt a zene, az utcákon jókedvű, bulizó arcok, a 
strandon a beígért rasztadobosok. Naná, hogy ott vertünk sátrat.

Aztán két nap alatt kiderült, hogy ez nem kimondottan az a hely, 
amire én vágyom, egyrészt sok a turista, nagyon felkapott lett a hely 
az utóbbi pár évben, akárcsak Goa Indiában, másrészt már nem 
lehet vadkempingezni a parton, a fizetős kempingek meg errefelé 
nem túl olcsóak, legalábbis az én pénztárcámhoz képest, ezért úgy 
döntöttem, beljebb megyünk a hegyek felé, ahol nyugisabb. Nyolc
van kilométerre volt egy kis falu, Nimbin, jóformán csak hippik 
lakták. Itt találtuk meg végül az ideális helyet a tökéletes kikapcso
lódáshoz. Nimbin és környéke Rainbow-területként ismert, a Lo- 
nely Plánét útikönyv is írta, hogy az alternatív életmódot választó 
hippi közösségek telepedtek itt le az utóbbi évtizedekben. 1973-ban 
az Aquarius Fesztiválra idesereglett több ezer szivárványgyereknek 
annyira megtetszett a környék, hogy sokan itt maradtak, előbb 
csak indián tipikben, kunyhókban, aztán vettek, építettek házakat, 
tanyákat, farmokat. Mára már komplett hippi falvak alakultak ki, 
saját iskolával, kávézókkal, boltokkal, meg múzeumuk is van, ahol 
az aborigin- és kender-kultúra sajátos ötvöződését mutatják be. De 
van Kender Követség is, a marihuána legalizációjáért küzdő helyi
ek propagandaépülete, egyben a termesztők és a fogyasztók boltja 
is, minden szükséges eszköz és hozzávaló kapható, a kendermagtól 
kezdve a növénytápon át a vízipipáig. A pipába valót pedig a szom
szédos kávéboltban árulják, fittyet hányva arra az apróságra, hogy 
Amszterdammal ellentétben itt mindez illegális, és a könnyű dro
gokra ugyanolyan szigorú törvények vonatkoznak, mint mondjuk 
Magyarországon. De a Nimbint körüllengő kenderfüstről mintha 
nem venne tudomást a helyi hatóság. Szemet hunynak az itteni



szabadosság felett, olyannyira, hogy a minden májusban megren
dezett kenderszüreti fesztivált (MardiGrass Cannabis Harvest Ce- 
lebration & Parade) is engedélyezik, sőt rendőrökkel biztosítják a 
háromnapos rendezvény helyszínét, elterelik a környékről az autó
kat a lovas rendőrök, hogy a vidáman füstölgő jónép (a rengeteg 
idelátogató érdeklődővel együtt nagyjából tízezer emberről van 
szó!) zavartalanul szórakozhasson az utcabálokon, felvonulásokon, 
koncerteken, kirakodóvásárokon stb.

És hogy, hogy nem, úgy hozta a véletlen, hogy épp májusban 
vetett ide engem a sors, úgyhogy volt szerencsém mindezt sze
mélyesen is átélni. Olyan parádét rittyentettek a helyiek, hogy a 
riói karnevál is elbújhat mögötte! Zöld kenderkosztümös canna- 
bis-tündérek nyitották a felvonulást, hatalmas aborigin zászlóval 
tisztelegve az őslakosok előtt (akik közül egyébként rengetegen 
részt vettek a menetben). Ötven-hatvan lány öltözött kenderle
vélnek, de volt, aki csak zöldre festett meztelen testtel hirdette a 
szabadságot, aztán egy monumentális, körülbelül 30 méter hosz- 
szú, 1,5 méter átmérőjű spanglit vittek vagy százan a fejük felett 
(cucc persze nem volt benne). Rasztadobosok nyomták a ritmust, 
naná, hogy muszáj volt nekem is kicsit beszállni. Addigra a rám 
bízott pszichopata ördögből egy kis hippi tündért varázsoltam, 
a helyi piacon fillérekből felöltöztettem, indiai ruha, nepáli pa
pucs, szivárványos fejpánt, még egy kis tündérszárnyat is tűztem 
a hátára, úgy vittem a nyakamban. Fotóztak is minket a feszti
válra érkezett bámészkodók, azt hitték, valami helyi hippi család 
vagyunk. A felvonulás után aztán kezdődtek a programok: utca
színház, vetélkedők (mint például jointsodró verseny), koncer
tek. Itt ismét sikerült összehaverkodnom egy jó kis bandával, úgy 
hívják őket, hogy Wild Marmalade. Mindössze három csákó, két 
ütős és egy didzseridus, de olyan elementáris tribal-dance zenét 
nyomtak, hogy én is táncra perdültem, akárcsak a körülöttem 
állók többsége. Na, jó, a táncra perdülés az én esetemben kicsit 
talán túlzás, inkább csak úgy komótosan totyogtam ide-oda, mint



valami öreg indián, nyakamban a kacarászó szárnyas tündér-dé
monnal. Mivel közvetlenül a színpad előtt az első sorban adtuk 
elő ezt az érdekes koreográfiát, a zenekar is felfigyelt ránk, és vi
gyorogva nyugtázták az igyekezetemet. Aztán buli után szóba is 
elegyedtünk, majd kipróbáltam egy-két dobjukat, aminek a vége 
az lett, hogy hajnalig jammeltünk, és elhívtak ütőzni a másnapi 
koncertjükre. Na, az aztán szép muzsika volt. Addigra guberáltak 
valahonnan egy echte aborigin törzsfőnököt is, ágyékkötőben, 
kifestett testtel, dárdával, ahogy kell. Ő a színpad közepén tán
colt, a zenekar hozta a szokásos eksztatikus dzsungel-punkot, na 
és persze én is ott voltam teljes harci díszben a bal szélen, ütöttem 
a dzsembit, mint tót az anyját, és hogy teljes legyen a kép, a kis 
pártfogoltam, Réka is belibegett tündérszárnyakkal, angyali m o
sollyal, hogy tíz perc múlva már vicsorogva ugráljon az abo tán
cossal, mint az őrült. Mondanom sem kell, hogy zajos sikerünk 
volt, videóra is felvették, állítólag ki is adják, lehet, nemsokára 
már ott figyelek az új Wild Marmalade-DVD-n.

Rajtuk kívül még egy másik aussie bandának is szeretnék reklá
mot csinálni, ők a Rastawookie Sydneyből. Reggae-t nyomnak, de 
megbolondítják egy kis hiphoppal, funkkal, salsával, miegymással, 
nagyon jók, nincs mese. Akárcsak a múltkor már említett új ked
vencem, a Cat Empire, nem tudom, van-e fent a neten letölthető 
zenéjük, de ha van egy kis időtök, nézzétek meg, megéri! Amúgy 
aki kíváncsi az ausztrál reggae-felhozatalra, annak ajánlom a www. 
ozreggae.com és a www.myspace.com/freedomsoundreggae olda
lakat, ezeken igazi csemegékre lehet bukkanni.

Nimbinben nagyon jól éreztük magunkat, és nem csak a Mar- 
diGrass ünnep három napja alatt, hanem végig a három héten át, 
mert végül annyi ideig maradtunk. Ebből egy hétig volt szeren
csém kendert szüretelni, hiszen pont jókor érkeztem, aratás volt 
éppen, elkelt a munkáskéz, nekem meg a baksis. Választhattál: 
vagy 20 dolláros órabér, vagy 15 dollár plusz egész napra sodor- 
nivaló zöld. Hát, vidám egy aratás kerekedett, annyit mondhatok.

http://www.myspace.com/freedomsoundreggae


Az még külön bonusz volt, hogy többek között bikinis spanyol 
utazó csajok voltak a munkatársaim. Na, de alapszabály, hogy 
kolleginával nem kezdünk, főleg, ha már jegyben járunk mással. 
Úgyhogy maradt a szemlegeltetés. (Szinte kidülledt a jóllakott
ságtól.) Rékát meg a meló idejére leadtam a gyermekmegőrzőbe, 
ami egy hippi család farmja volt egy tucat lurkóval, úgyhogy egy 
idő után kórusban harsogott a Kis kece lányom nóta a völgyben, 
mert Réka folyamatosan magyarórát tartott nekik.

Aztán a meló végeztével bejártuk a környéket stoppal és gya
log, megmásztunk pár hegyet, bebarangoltunk néhány esőerdőt, 
beszereztünk egy tucat pióca- és pókcsípést, nekem még egy 
lightos kígyómarás is jutott, csak úgy foghegyről odavetve, nem 
vettem komolyan a kis dögöt. „Hát ez a giliszta meg mit matat 
a hátizsákodon, Réka?” Lazán, lábfejjel megpróbáltam lepöcköl
ni, a gyereket óvandó, aztán nem győztem nyomkodni a vért a 
zsibbadó nagylábujjamon lévő két kis pöttyből (persze nekem is 
szandálban, mezítláb kell kígyókkal szteppelnem)! De korai lett 
volna még a Purgatórium, nekem meg különben se oda szól a je
gyem (remélhetőleg), és főleg nem most, van még dolgom bőven, 
ez csak amolyan figyelmeztetés lehetett, hogy tessék kicsit jobban 
vigyázni. Azóta minden kukacnak előre köszönök, és tartom a 
három lépés távolságot, sose lehet tudni, mi lapul az ártatlan kül
ső mögött.

Egyébként -  a kígyót is beleértve -  paradicsomi volt a környék, 
hát még a Rainbow Camp, ahol laktunk, az maga volt az édenkert. 
A falutól húsz perc sétára, az erdő közepén egy tisztáson álltak a 
kunyhók, bungalók, sátrak, a tábor szélén patak csordogált, ami 
tavacskává duzzadt, az volt a fürdőhely, ahol meztelenül lehetett 
hűsölni a szikrázó napsütésben. A környező banánpálmákon, 
citrom- és narancsfákon színes papagájok és sárga bóbitás ka
kaduk repkedtek. Három fehér ló is fokozta az idilli hangulatot, 
akik szabadon legelésztek a kunyhók és sátrak között, sőt a nyitott 
konyha-étkező sátorba is besettenkedtek néha guberálni. Nem



egyszer a hátad mögé osontak, és a vállad felett lazán beleettek 
az ételedbe, ami azért nem mindennapi élmény: lóval egy tálból 
cseresznyézni! A konyhát amúgy folyamatosan látogatták a kör
nyező erdő lakói, wallabik, oposszumok, wombatok. Kora reggel 
a sátorból -  egészségügyi félpercre -  kitámolyogva meg a kengu
rukat kellett félresöpörni, nehogy valamelyiket véletlenül levizeld 
a nagy ködben.

Hát itt tengettük a napjainkat ötven hippivel, ebből harminc 
japán volt (én még ennyi japán rasztát az életben nem láttam), 
a többi „vegyes felvágott”, a polinéztől a zélandin át a magyarig. 
Ez utóbbiak csak mi voltunk ketten, de Rékának köszönhetően 
pár nap múlva már az összes japán a Kis kece lányomat énekel
te itt is. Egy Yumi nevű lánnyal annyira összebarátkoztak, hogy 
már eltervezték, utazzunk együtt hárman, Yumi bérelt autójával 
bebarangolhatnánk Ausztráliát. Kecsegtető lehetőség volt, autó
val lényegesen egyszerűbb és kényelmesebb bejárni ezt a hatal
mas országot, és Yumi kedves, mosolygós lány. Bár melyik japán 
nem mosolygós? Ezek itt főleg azok voltak, mert egész nap szív
ták a bongot (vízipipa), vigyorogtak is, mint a tejbetök, az amúgy 
alapjáraton is csík szemük még vékonyabb csík lett, hintáztak a 
függőágyukban és kórusban énekelték Rékával, hogy „hinta-pa- 
linta, régi Duna, kis katona, ugorj a Dunába, zsupsz!” Na, ez egy 
negyedóráig még vicces is, de ezek elvoltak így egész nap, én meg 
ennél azért aktívabban szeretem tölteni az időmet, főleg, ha egy 
ismeretlen országot akarok megismerni. Úgyhogy inkább nemet 
mondtam Yuminak, kocsi ide, kocsi oda, lemondtam a további 
hinta-palintázásról, és három hét után szedtem a sátorfámat. Hó
nom alá kaptam a kölykömet (ja, néha már a sajátomnak érez
tem), és visszastoppoltunk Sydneybe.

Nem mintha visszavágytam volna a nagyvárosba, de időköz
ben kész lett az új útlevelem, amit még másfél hónappal azelőtt 
igényeltem a sydneyi magyar konzulátuson, mivel a mostani de
cemberben lejár. És nehogy már egy lejárt útlevél miatt kelljen



télvíz idején hazamennem dideregni. És mivel a többszöri belé
pést és háromszor hathónapos tartózkodást biztosító vízumom 
első félévének lejárta vészesen közeledett, ideje volt utánajárnom, 
hova tudnék a legolcsóbban átruccanni egy kis időre, hogy utána 
nemsokára visszatérve folytathassam ausztráliai kalandozásomat. 
Szóval visszastoppoltam a kölökkel Sydneybe, átadtam az any
jának épen, egészségesen, külsőleg-belsőleg némiképp átalakul
va (bár félő, hogy a nagyváros és az anyja újra kiváltja belőle az 
őrületet), aztán felmarkoltam a nagykövetségen a vadiúj, ropo
gós EU-s útlevelemet (bizony ám, rajta van, hogy Európai Unió, 
meg szép bordó), aztán elkezdtem a neten szörfölni a különböző 
légitársaságok akciós repülőjegy-ajánlatai közt. Sydneyi ismerő
sömmel, Bijouval egy éjszakát a számítógép előtt töltöttem édes 
kettesben, mire megtaláltam a legtutibb utat. Szingapúr retúr, 400 
dollár, ilyen olcsó Üj-Zéland lett volna még, de mivel ott éppen tél 
van, oda majd később elnézek, most megyek az Egyenlítő alá, ott 
biztos nem fogok fázni.

Bijou segítségével meg is vettem a repjegyet az interneten (koszi, 
Bijou, nem felejtem el, ahogy a hajnalig tartó borozgatásokat sem), 
aztán vonatra pattantam, és meg sem álltam Darwinig -  ugyanis 
onnan indult a gépem -, ami Sydneytől röpke 78 órás vonatút. Az 
Indián Paciíickel 24 óra Adelaide, onnan meg a legendás Ghannal 
zötyögtem még 54 órát. Azt hihetnétek, ennyi idő alatt szétuntam 
az agyamat, de nem! Egyrészt hihetetlen mozi ám, amit az ablakon 
keresztül látsz, ahogy átszeled az egész kontinenst, a legjobb termé
szetfilm road movie-ba ágyazva, másrészt legalább volt időm a nap
lómat írni, amit már hónapok óta hanyagoltam. Na, szóval hamar 
elrepült az a 78 óra, megérkeztem Darwinba, aztán a reptéren ki
derült, hogy az a baromi olcsó szingapúri légitársaság, a Tiger Air
ways technikai okok miatt nem indítja azt a járatot, amivel mentem 
volna... Felajánlottak egy pár nappal későbbit, vagy visszafizetik a 
jegy árát. Ez utóbbit választottam. Addigra már volt ugyanis egy 
remek ötletem: Darwin kikötőváros, úgyhogy nincs más dolgom,



mint lestoppolni egy hajót valahova Délkelet-Ázsiába, valami me
leg helyre, és akkor még az útiköltséget is megspórolom. Tudom, 
kissé hihetetlenül hangzik. Pedig pontosan így történt!
De ez már a következő, malajziai beszámolóm témája.
Addig is üdv néktek: Boli



Ö t ö d ik  l e v é l

Szingapúr-Malajzia: „Hajót stoppolni 
nem is olyan nagy ördöngösség”

„Hali!
Most épp Victoria államban, egy farmon melózok, gyűjtök egy 

kis pénzt, aztán decemberben irány Thaiföld. Zélandra sort kerítek 
jövőre, meg Pápua Üj-Guineára is, többek között. A farmon cse
resznye-, barack- és nektarinültetvények vannak, a metszésen már 
túl vagyunk, most permetezünk, aztán lassan kezdődik a szüret 
is. Csinálok mindent, traktort is vezetek, azt élvezem a legjobban. 
Amúgy kaptam a farmon egy kis házikót, egy tó mellett az erdőszé
len, vettem egy szakadt mountain bike-ot 20 dollárért, avval járom 
a környéket, mikor nincs meló. De majd erről is megy egy beszá
moló, most folytatom a maláj írás begépelését, ami amúgy már kész 
is van nagyjából, jövő héten tudom küldeni.

Na hej: Boli” -  jelenti (és ígéri!) a mi világjárónk, szeretett kó
bor stopposunk az univerzumból. Ennyit a pillanatnyi helyze
téről, most -  mivel elérkezett az a bizonyos „jövő hét” -  lássuk, 
mint esett Malájföldön (és odaúton) a nagy kaland!
Szög

Hajót stoppolni nem is olyan nagy ördöngösség, mint ahogy 
első hallásra tűnhet. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy fel
tartott hüvelykujjal kapaszkodunk egy bójába az óceánban a 
Horn-foki elágazásnál, körülöttünk cápák köröznek, mi meg 
szép lassan megpimpósodunk, mire arra vetődik egy halászbár
ka. Nem, ennél jóval egyszerűbb a megoldás. A startállomásként 
kiszemelt kikötőben szépen fel-le sétálgatunk, és az indulásra 
készülődő hajók kapitányait meginterjúvoljuk, hogy merre lesz 
a menet. És ha nem hajt el egyből a büdös francba (nem fog,



meglepően barátságosak ezek a vén tengeri medvék), és még az 
útirányunk is egyezik, akkor az esetleges ingyenfuvarért cserébe 
felajánljuk két dolgos kezünket. A hajókon mindig akad munka, 
a legtöbbször már indulás előtt lehet pár napig festeni-mázolni, 
lakkozni, javítgatni, felkészíteni az útra a ladikot. Ütközben le
het a konyhán segédkezni, takarítgatni itt-ott, vagy a fedélzetről 
pecázni ebédrevalót. Na persze nem a nagy luxus-óceánjárókra 
gondolok, azokra azért nem lehet csak úgy felkéredzkedni, de a 
kisebb magánhajók, jachtok, halászbárkák, maszek teherszállítók 
szívesen alkalmaznak stoppos ingyenmunkásokat, megspórolva 
így a munkabért.

Erre a szuperolcsó utazási módra (tulajdonképpen egy vasadba 
se kerül) a tippet még évekkel ezelőtt egy öreg hippi travellertől 
kaptam Spanyolországban, aki így utazta be a fél világot ingyen, 
Polinéziától Jamaicáig, a legszebb egzotikus helyeket is bejárva. 
Még akkor elhatároztam, hogy ezt alkalomadtán én is kipróbá
lom, és hát el is jött az alkalom, hiszen ott álltam Darwinban, 
Észak-Ausztrália kikötővárosában, nyakig pácban, mivel a szin
gapúri repülőjáratomat törölték, nekem pedig sürgősen ki kellett 
lépnem az országból, mert már a végét járta a hathónapos tartóz
kodási engedélyem.

Becéloztam a kikötőt, körbeudvaroltam egy tucat hajóskapi
tányt („Hú de pompás kis cirkálója van, hány csomóval megy? És 
merre is? Aztán evett-e már világhírű szegedi halászlevet? Nem? 
Hát csak mert én olyat tudok ám főzni, hogy a hal adja a mási
kat...”), és hamarosan sikerült is lyukat beszélnem egy ínyenc góré 
hasába, aki a beígért gasztronómiai gyönyörök fejében biztosított 
nekem egy helyet Szingapúrba. Merthogy épp oda szállított pár 
konténer mezőgazdaságigép-alkatrészt. Vagy bálásruhát. Vagy 
mit tudom én, mit... A franc se értette, mit motyogott a szál
lítmányról, olyan érthetetlen ausztrál matrózszlenget nyomott 
néha. Vagy csak nem akart beavatni a gyanús fehér port tartal
mazó konténerei titkába. De végül is nekem aztán édes mindegy,



hogy traktorkereket vagy kiskosztümöt, esetleg nullás lisztet szál
lít, a lényeg, hogy engem is elvisz ingyen és bérmentve.

Másnap aztán már indultunk is, rajtam kívül volt még három 
maláj, két szingapúri meg két kínai matróz (na, ja, az olcsó ázsiai 
munkaerő), két ausztrál segédtiszt és egy zélandi maori szakács. 
Mert persze a kapitány nem bízott semmit a véletlenre (meg rám), 
főleg nem az étkeztetést. Én amolyan mindenes voltam, ha példá
ul kifolyt az olaj a gépházban, akkor azt természetesen én takarí
tottam fel, márpedig az olaj mindig kifolyt, vén csotrogány ladik 
volt az, nem cirkáló. És persze ne valami romantikus vitorlás ka
lózhajót képzelj el, azok az idők már sajna elmúltak. De nekem 
ez így is romantikus volt, szelni az óceánt, a fedélzeten a korlátba 
kapaszkodva dacolni a széllel, bámulni a fel-felbukkanó játékos 
delfineket, meg kenyérdarabokat dobálni a fejem felett vitorlázó 
sirályoknak. Na és persze végre igazi cápát látni, ahogy az uszonya 
hasítja a vizet. És dúdolni hozzá a vészjósló csellószólamot a Cápa 
című filmből. Aláfestésként meg hallgatni az egyik -  sárgáról falfe
hérre váltó -  tengeribeteg újonc kínait, amint a korláton áthajolva 
okádik a habok közé egy habosat. Na jó, ez utóbbi nem volt any- 
nyira romantikus.

Amúgy a meló se volt vészes, a konyhán kuktáskodva annyit 
ehettem, amennyi belém fért (meg az összes zsebembe), és persze 
a főzési tudományomat is sikerült megvillantanom. Azt azért nem 
mondom, hogy a halászlevem világszám volt, de ahhoz képest, 
hogy életemben először kotyvasztottam ilyet, egész ehetőt improvi
záltam. (Igen, csak blöfföltem a felvételnél a kapitánynak, pörkölt
ben viszont tényleg jó vagyok.) Az ázsiai személyzet kifejezetten 
dicsérte, mivel jól megchiliztem, az meg nekik nagyon bejön, nem 
úgy, mint az ausztráloknak. Hát ők mondjuk nem is nyalták meg 
a tíz ujjúkat utána, hanem csak forgatták a szemüket kivörösödő 
arccal levegő után kapkodva, azt hitték, megmérgeztem őket, már 
majdnem kést rántottak, ahogy tisztességes matrózoknál szokás. 
Azért pár nap múlva náluk is sikerült a renomémat helyrehoznom



egy pöpec csirkepörkölttel, amit óriási akaraterővel megpróbáltam 
nem túlchilizni (úgy kellett az egyik kezemmel lefognom a pap
rikát szóró másikat), így aztán a kapitány és a segédtisztjei is meg 
bírták enni. Persze az ázsiaiakkal a mi adagunkat utólag megerő
sítettük, hogy csak úgy füstölt. Akárcsak másnap a budi. Nekem 
mondjuk már aznap, én nem cipelem sokáig magamban az ételt. 
Épp csak átforgatom. Ez a karcsúságom titka. Most elárultam a re
ceptet. Fogyókúrázók, figyelem! Nem kell koplalni, csak egyetek 
mindenhez sok chilit! És szarjatok a diétára! Sokat szarjatok! Uff, 
beszéltem.

Na de ne kalandozzunk más vizekre, maradjunk egyelőre még 
az Indiai-óceánnál, ahol majd egy hétig szeltem a habokat, az in
donéz szigetvilágot érintve a Maláj-félsziget felé. Az ausztráliai 
utam eddigi fél éve se volt tele szürke hétköznapokkal, nem volt 
kifejezetten dögunalom, de most aztán tényleg kalandfilmben 
éreztem magam, néha kifejezetten Karib-tenger kalózai feelingje 
volt a dolognak. Ezt az érzést csak erősítette, hogy a hajón m in
denki Johnnynak szólított, mert szerintük tisztára úgy nézek ki, 
mint Johnny Depp a kalózos filmben, főleg a becsiccsentett Spar- 
row kapitányt alakítom nagyon jól állítólag. Hát én nem tudom, 
hová tették ezek a szemüket, szerintem a hasonlóság a rasztahaj, 
fejkendő, ékszerek viselésében ki is merül, de részemről a meg
tiszteltetés, ha az én deformált ábrázatomban Johnny Depp-es 
sármot vélnek felfedezni egyesek. Mindenesetre kezdtem beleélni 
magam Jack Sparrow szerepébe, fürkészve kémleltem távcsővel 
az óceánt, aztán jó alaposan meghúztam a bütyköst. Az ment, na, * 
már nem a fürkészés (bár az is), hanem bütyköst meghúzni, azt 
nagyon tudok, abban kifejezetten jó vagyok, ezt bátran állítha
tom. A maláj matrózokat is sokszor az asztal alá ittam, pedig ők 
se kismiskák, nekem elhihetitek.

Aztán egyszer csak véget ért a vidám matrózélet, megérkez
tünk Szingapúrba, ami első látásra nem kifejezetten trópusi pa
radicsom benyomását kelti, mint Fidzsi vagy Tahiti. Szingapúr



modern nagyvárosnak tűnik első ránézésre. Aztán másodikra 
is. Mert Szingapúr tulajdonképpen egy modern nagyváros. Egy 
városállam, ami mindössze egy 45 x 25 kilométeres sziget a Ma
láj-félsziget alsó csücskén. És ezen a nagy magyar Alföldünknél 
kisebb országban csaknem 4,5 millióan élnek, javarészt kínaiak, 
malájok, indiaiak. Szóval nem sok esélye volt annak, hogy egy Ro
binsonnak érezzem magam akár egy percig is. Pedig mégis nagy
jából ez az érzésem volt körülbelül másfél hétig, ugyanis mindjárt 
első nap rátaláltam arra a kis szigetre, amit még a Lonely Plánét 
útikönyvből néztem ki, mintegy menekülési alternatívaként az ur- 
banizált Szingapúrból. Minden leendő utazónak melegen ajánlom 
a hasonszőrű vándormadarak által írt útikönyvsorozatot (pár kiad
ványában már az én jó tanácsaim is szerepelnek, amikért cserébe 
tiszteletpéldányt szoktak küldeni). Én lehetőleg minden utamra 
beszerzem az adott országról szóló kiadványukat, így aztán olyan 
hasznos információkkal és tippekkel érkezem a nagy ismeretlen
be, mint hogy hol és mikor vannak a bolhapiacok, gyümölcs- (és 
egyéb!) szüreti melók, merre tudom elkerülni a drága és zsúfolt 
turistaparadicsomokat, melyik hegyen találok hippi kommunát 
vagy buddhista kolostort, ahol egy időre megpihenhetek, vagy 
éppen -  mint jelen esetben is -  a drága hotelekkel telezsúfolt 
Szingapúrban hol tudok ingyen sátorozni egy szinte még érin
tetlen, vadregényes szigeten. A megfejtés: Pulau Ubin. így hívják 
azt a Szingapúrhoz tartozó szigetet, ami húszpercnyi haj ókázásra 
van Changi Viliágé kikötőjétől. A sziget persze azért közel sem 
lakatlan, de a nagyvárossal ellentétben teljesen korrekt, barátságos 
ázsiai falusi miliője van, saját kis dzsungellel, tavakkal, pár kunyhó
val, néhány biciklikölcsönzővel meg egy rendőrséggel. Igen, meg is 
lepődtem először, hogy minek ide rendfenntartó erő, mikor a bű
nözés még tyúklopás szintjén se volt jelen, de aztán kiderült, hogy 
az állomány továbbképzése meg üdültetése a kihelyezett helyőrség 
fő profilja. Meg az idetévedt hülye turisták pesztrálása. Abban első 
osztályúak voltak.



Ahogy a szigetre tettem a lábam, mindjárt egy udvarias figyel
meztető tábla fogadott, hogy a hosszabb tartózkodást kéretik az 
őrsön bejelenteni. Kissé szorongva kopogtattam be hozzájuk, h i
ába, no, a magyar beidegződések, fekete macskát vagy rendőrt 
látni rossz ómen, de minimum egy kekeckedő igazoltatás. Meg 
egyébként is, Szingapúrban állítólag nem nézik jó szemmel a 
raszta hippiket, pár éve még előfordult, hogy egy-két loboncos 
traveller frizurája némi fazonigazításon ment keresztül a túlbuz
gó helyi szervek dolgos keze által, vagy egyszerűen be se enged
ték a határon a hosszú hajúakat. De hál’ istennek ez már a múlt, 
erről hamarosan személyesen bizonyosodhattam meg, mikor egy 
szép, üdén mosolygó, egyenruhás rendőrnő szívélyesen fogadott, 
és kedvesen ellátott jó tanácsokkal -  mint gondos anya a hülye 
fiát - , hogy hol érdemes sátort vernem, hol találok tűzrakóhelyet, 
hol ne igyák csapvizet a szigeten (szerintük sehol, mert az európai 
gyomornak túl szennyezett), melyik tóban ne fürödjek, ha kedves 
az életem (valami mérgező tüskéjű hal ott a bakter), és kitől lehet 
a faluban a legjobb spanglit venni. Na, jó, ez utóbbit, azt hiszem, 
talán mégsem mondta, de már ezen se csodálkoztam volna, mert 
annyira segítőkész volt. Úgyhogy hamar összecimboráltam az 
egész állománnyal, olyannyira, hogy állandóan hozzájuk vittem 
feltölteni a fényképezőgép-elemeimet, és olyankor mindig meg
kínáltak gyümölccsel, üdítővel, hellyel, közzel.

Amúgy néhány jó tanácsuk kissé eltúlzott óvatoskodásnak tűnt 
utólag, mert mondjuk az ivóvízzel semmi gondom nem volt, m i
után láttam, hogy a helyiek is isszák, én is avval oltottam a szom- 
jamat. Na persze az én chilin edződött gyomrom már az indiai 
zavaros vezetékes vizet is bevette gond nélkül, amitől a turisták 
általában egytől hat hónapig tartó akut fertőzéses hasmenést 
szoktak kapni. A tóban meg naná, hogy fürödtem, miután egy 
ott lubickoló, vigyori maláj srác megmutatta, hogyan kell távol 
tartani a szúrós halat. Egyszerűen csak csapkodni kell a víz fel
színét magad körül. Megjegyzem, ez a technika krokodilokkal és



cápákkal szemben hatástalan, sőt, éppen hogy odavonzza a fene
vadakat. Ebben az esetben viszont valóban bevált, egy árva tüs
kés hal se próbált kikezdeni velem, de mivel a csapkodásommal 
szerintem egy kétségbeesetten kapálódzó fuldokló benyomását 
keltettem, mindig ügyeltem arra, hogy ezen attrakcióimat ne a 
nagy nyilvánosság előtt végezzem, tehát lehetőleg egy büdös lélek 
se legyen a közelben. Ami egyébként nem volt nehéz, mert nem 
volt az a kimondott tolongás a tóparton (ahol mellesleg a sziget 
legjobb táborhelyét találtam meg, pazar kilátással az óceánba le
merülő napra és a tó mögötti dzsungelre egyaránt). Hétvégére 
jöttek ugyan városi iskolások piknikezni (körbecsodáltak, mint 
egy messzi távolról idetévedt hajótöröttet, ott is hagytak nekem 
egy rakás kaját mindig, nehogy véletlenül éhen haljak), de hét
köznap csak az én újdonsült kis barátom, Shuman jött le meló 
után pancsolni egyet.

Ilyenkor, miután egy kivájt kókuszhéjjal kivízilabdáztuk m a
gunkat, kifeküdtünk a partra, megkínált helyi füstölnivalóval, 
aztán késő éjszakába nyúló, bensőséges hangulatú beszélgetése
ket folytattunk. Mindig kért, hogy meséljek az útjaimról, merre 
jártam, mit láttam, aztán csillogó szemmel hallgatta a beszá
molóimat, és vágyakozó szemmel nézte az óceánt. Ő még nem 
volt sehol a nagyvilágban, leszámítva a kis maláj szülőfalujából 
Szingapúrba vezető utat, amit egy éve tett meg. Akkor jött ide, 
hogy szerencsét próbáljon, hogy pénzt keressen, mert otthon a 
hat testvérével nagyon szűkösen éltek. Azóta itt dolgozik a szi
geten, amolyan mindenes, karbantartó, kertész, erdész, favágó. 
Gyűjti a pénzt, hogy támogathassa a családját, jövőre hazalátogat, 
és kihozza az egyik testvérét is. Mikor meghallotta, hogy innen 
Malajziába készülök dzsungeltúrázni, a lelkemre kötötte, hogy 
feltétlenül keressem fel a szülőfaluját, megadta a családja címét 
is, Taman Negara dzsungel, Keniam falu, a szent oltárfától jobbra 
a harmadik kunyhó, ahol a fekete kecske legeli a nővérei szárad
ni kiaggatott szoknyáit. Az egyik lányt el is vehetném feleségül



szerinte, ha már ott vagyok, mert akkor kettős állampolgárként 
egyből ingyen kapna útlevelet, amúgy meg évekig kell várniuk 
egy drága passzusra. Hát, evvel már elkéstél, barátom -  mondtam 
neki - , van menyasszonyom (akkor még nem is sejtettem, hogy 
nem sokáig!), de ő ettől függetlenül ragaszkodott hozzá, hogy 
felkeressem őket, megtisztelném vele, úgyhogy szavamat adtam, 
elviszem az üdvözletét a családjának.

De még itt volt nekem Pulau Ubin meg Szingapúr, úgyhogy nem 
sokáig henyéltem a tóparton, mozgósítottam magam, és felfede
ző körútra indultam. Első lépésként a mozgósításomat oldottam 
meg egy igen ügyes húzással, amiért utólag vállon is veregettem 
magam nagy megelégedésemben. Ugyanis miután a bicikliköl
csönzőknél hosszas alkudozás után is a 10 dolláros (1 szingapúri 
dollár = kb. 120 forint) napi tarifánál nem tudtam kedvezőbbet 
kiharcolni (ami egyébként már önmagában egész jó eredmény 
volt, hiszen 3-5 dollár/órás kölcsönzési díjról indítottak), straté
giát váltottam, és felajánlottam, hogy megveszem a legszakadtabb 
bringájukat. Sikerült is az egyik 40 dollárért felkínált kétkerekűt 
20 dollárra lealkudnom és elvinnem, tehát kétnapi kölcsönzési 
díjért volt egy bringám örökbe. De a hab az volt a tortán, hogy 
másfél hét múlva, mikor továbbindultam Malajziába, eladtam a 
biciklit 30 dollárért egy másik kölcsönzőnek. Amúgy ezt már In
diában is eljátszottam annak idején, ott Goában vettem 500 rúpiá
ért egy lelakott bicajt egy kölcsönzőtől, aztán egy hónap használat 
után 600-ért továbbpasszoltam. Ja, kérem, alkudni tudni kell. Ezt a 
képességemet egyébként az ázsiai és marokkói útjaim során oly
annyira tökélyre fejlesztettem, hogy például egy 400 dirhamos 
marokkói dzsembit párórás, teázással, vízipipázással és közös 
dobolással tarkított alkudozás után a kereskedő örömmel odaa
dott 50 dirhamért meg egy használt walkmanért, amit előző nap 
találtam a strandon. És még hálás is volt, hogy milyen kellemes 
napot szereztem neki, mert abban semmi örömét nem leli, hogy 
egy hasonló dobot egy perc alatt elad 1000 dirhamért az első be



tévedt hülye gazdag amerikai turistának, mint ahogy meg is tette, 
míg velem kedélyesen alkudozgatott. Olyan is volt, hogy végül in
gyen kaptam meg egy pakisztáni bazárban a kiszemelt inget, de a 
legemlékezetesebb, mikor egy indiai kolduskölyköt lejmoltam le. 
Pont egy Siva-templomnál ettem jóízűen az ingyen osztott ételt, 
mikor odajött egy kissrác, hogy adjak neki egy rúpiát chapatira 
(lepénykenyér), mert éhes. Az anyád úristenit, itt osztják öt mé
terre az ételt, mindenki annyit ehet ingyen, amennyi beléfér, és 
akkor jössz nekem evvel az éhezek-dumával?! Fogadjunk, hogy 
már egy egész vagyont összekoldultál, na, mutasd csak a zsebed, 
mennyi pénzed van, és nézd meg, mennyi van az enyémben, ki 
van jobban rászorulva? És valóban, miután kiforgattuk a zsebein
ket, kiderült, hogy a kölök sokkal jobban áll anyagilag, mint én. 
Na, látod -  mondtam -, én vagyok a szegényebb, úgyhogy te adjál 
nekem egy rúpiát. A kissrác szó nélkül, korrekt módon a kezembe 
nyomott egyet, aztán még távolról visszanézve láttam, hogy ott 
áll megdermedve, értetlenül, sehogy se fért a fejébe, hogy koldus 
létére mégis őt lejmolta le egy hülye fehér ember.

De hagyjuk most az én kis indiai koldusomat -  aki, remélem, 
azért azóta magához tért a sokkból, és palira veszi a balekokat - , 
és guruljunk tovább, immár két keréken, a szingapúri vonalon. 
Először a kis szigetemet kerekeztem körbe, aztán keresztül-kasul, 
végül két nap után már majd’ minden lakóját személyesen ismer
tem, nem volt nehéz, voltak vagy százötvenen összesen. Ebből ti
zenöt buddhista szerzetes, akik egy kis erdei kolostorban laktak, 
és akik többszöri látogatásom után ott marasztaltak éjszakára is, 
úgyhogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már ott is lakom, 
együtt étkezem, fekszem, kelek velük, részt veszek a közös reggeli 
és esti meditációkon, és még az eleinte bizalmatlan házi majmuk 
is teljesen elfogadott, és befészkelte magát a vállamra egész nap
ra. De mielőtt kopaszra borotváltak volna és bordó csuhát adtak 
volna rám, időben észbe kaptam, tán nem most kéne szerzetesnek 
állnom, úgyhogy pár nap után -  megköszönve a szíves vendéglá



tást -  odébb toltam a bringámat. Amúgy is ideje volt körülnéz
nem Szingapúrban, úgyhogy a cuccomat sátorostul, biciklistül, 
hátizsákostul hátrahagyva, egy tarisznyával és egy kulaccsal át
hajóztam a kis szigetről a nagy szigetre egy kompként is üzemelő 
halászbárkával.

Először a város tisztasága lepett meg, egy eldobott csikket se lát
tam sehol, a szemetelésért hatalmas, 500-1000 dolláros pénzbírsá
got kilátásba helyező figyelmeztető táblák, úgy látszik, megtették 
a hatásukat. Vagy csak egyszerűen nem szeretnek szemétdombon 
élni, és ügyelnek a tisztaságra, van ilyen. Bár az talán már túlzás, 
hogy a rágógumi például ki van tiltva az országból, tilos behozni, 
birtokolni, sőt még rágni is. Ezt a törvényt azután hozták, m iu
tán egy időben a városi buszok és metrószerelvények ragadtak a 
használt rágógumiktól. Mellesleg nemhogy kutyaszart, de kóbor 
kutyát meg macskát se láttam az utcákon kódorogni, csak nem 
megeszik őket? Le is teszteltem gyorsan egy étkezdét, ahol, m iu
tán jól belakmároztam 2 dollárért, megállapíthattam, hogy házi 
kedvenceket sem sülve, sem főve nem szolgálnak fel, viszont a 
chilivel nem spórolnak (jó pont), és egy csésze leves grátisz jár 
minden étel mellé (még egy jó pont), valamint minden asztal mel
lett egy hatalmas, hajóturbina méretű ventilátor hűsíti a vendé
get (csillagos ötös). Hiába ültem ugyanis kint a kerthelyiségben, 
olyan fullasztó hőség volt, hogy a rajtam lévő vékony, szellős ruha 
is tocsogott az izzadságtól. Ilyen durván nem éreztem a trópusi 
klímát még Indiában sem, pedig ott sem fagyott be a fenekem, de 
az itteni (90 százalékos!) páratartalom elképesztő volt. Már az első 
éjszaka is, amikor a sátorban pucéran úsztam az izzadságomban 
(32 fok ágyékban!), többször kimentem éjjel megmártózni a tóban 
(nagy ívben tettem a tüskés halra), bár akkor meg a moszkitók 
kezdtek kóstolgatni. Úgyhogy kellett pár nap, mire hozzászoktam 
a klímához. A városi buszokon olyan szinten megy a légkondi, 
hogy már csak hűsölni is érdemes felszállni (öt perc alatt rád is 
fagy az átizzadt póló), és még angol nyelvű tévé is szórakoztatja az



utasokat (merthogy mindenki beszél angolul), ülőhely is mindig 
van, úgyhogy megéri az árát (1 dollár). Na, ja, ha már egyszer lóg
ni nem lehet (a sofőr adja a jegyet felszálláskor), akkor legalább 
legyen nívós a szolgáltatás.

Azért persze még így se vittem túlzásba a buszozást, 10-15 ki
lométeres távolságokig inkább a jól bevált gyaloglást választottam, 
így barangoltam be az indiai és a kínai negyedet is, egy-egy nonstop 
túra alkalmával. Mindkét környék tömve van utcai étkezdékkel és 
bazársorokkal, buddhista és hindu templomokkal, szentélyekkel, 
úgyhogy elvoltam, mint Rozi a moziban. Megnéztem, megszagol
tam, megkóstoltam, megfogdostam mindent, amit csak lehetett, ké
szítettem több száz fotót, begyűjtöttem több száz mosolyt, és ezúton 
szeretném eloszlatni azt a tévhitet, amit a Lonely Plánét útikönyv 
sugallt, miszerint a Chinatown és a Little India sötétedés után ve
szélyes területté válik az arra tévedt fehér ember számára. Ilyen
kor ugyanis még a rendfenntartó erők is eltűnnek, előkerülnek az 
alvilági figurák, és jaj annak a turistának, aki a kezük közé kerül, 
jobbik eset, ha csak a pénzétől fosztják meg. Hát, jelentem alássan, 
a kínai alvilág meglepően barátságos volt irányomban, de ugyanezt 
elmondhatom az indiai haramiákról is.

A Chinatownban nagy sikert arattam a pólómmal, amit aznap 
délelőtt a bazárban kaptam ajándékba egy kínai árustól. A csi
nos eladólány előbb a hajamat csodálta meg, aztán tíz perc ba
ráti csevej után megkérdezte, melyik kiakasztott pólója tetszik. 
Mindegyiken egy-egy kínai írásjel volt, az egyiket már messziről 
kiszúrtam, rámutattam, erre leakasztotta és mosolyogva átnyúj
totta. Ajándék -  mondta -  annak, akit megillet. Ez az utolsó darab 
belőle. Mi van ráírva? -  kérdeztem. Az, hogy bátor -  válaszolta - , 
majd két tenyerét a melle előtt összeérintve meghajolt és további jó 
utat kívánt. Nos, ebben a bátor feliratú pólóban grasszáltam éjjel 
a kínai negyedben, csoda, hogy nem kötöttek belém? Hát, csoda, 
hogy nem kötöttek belém!



Mindenesetre izgalmas kis estéim voltak, és ezek még csak fo
kozódtak, miután egy szép napon felkerekedtem, és folytattam 
az utamat Malajziába. Muszáj volt indulnom, várt egy kis munka 
Ausztráliában Üli haverjánál, így is mindössze két hetem maradt 
a visszaindulásig, akkorra kaptam olcsó repülőjegyet Szingapúr
ból Darwinba.

Induláskor Pulau Ubinban Shuman lekísért a partra, könnyes 
szemmel átölelt, és a kezembe nyomott egy a családjának írt leve
let, amiben engem is beajánl, azt mondta, ha ezt kézbesítem, ak
kor nagyon meleg fogadtatásra számíthatok. Remélem, nem azt 
írtad bele -  próbáltam kicsit jobb kedvre deríteni - , hogy „Drága 
szüleim, ezúton küldök egy kis ennivalót, főzzétek jó puhára ezt a 
fehér embert, és fogyasszátok egészséggel, jó étvágyat hozzá!”, és 
a meleg fogadtatás egy fortyogó üstben ér véget számomra. Már 
látom is magam előtt az otthoni Rockinform gyászjelentését: „Az 
üstdobos egy üstben végezte a maláj dzsungelben.” Ezen még jót 
nevettünk utoljára, aztán beugrottam az éppen induló kis halász
bárkába, és miközben búcsút intettem a parton integető Shuman 
egyre távolodó alakjának, jóleső érzéssel töltött el a tudat, hogy 
milyen kellemes meglepetést szerzek majd neki, mikor megtalálja 
a búcsúzáskor zsebébe csúsztatott Zippo öngyújtómat. Állandó
an a széltől elalvó gyufáival szerencsétlenkedett rágyújtáskor, és 
mindig elismerően forgatta a kezében a Darwinban vásárolt szél
biztos öngyújtómat. Hadd örüljön neki, majd veszek magamnak 
másikat.

Fél óra múlva már a szingapúri Changi Viliágé kikötőjében 
voltam, innen indult a hajóm Malajziába. Hát, a hajó az talán 
túlzás, ez is egy lestrapált halászbárka volt, és a menetrend ösz- 
szeállításán se agyaltak túl sokáig, akkor volt indulás, ha össze
gyűlt tizenkét utas. Ez egyébként bevett szokás errefelé, a legtöbb 
átkelőhajó ezt alkalmazza, de persze ha a sietősebb utasok kellő 
létszám híján összedobják a tizenkét menetjegy árát, akkor m in
den további nélkül startol a bárka, akár egy utassal is. Mindössze



45 perc alatt át is értünk Malajziába. Tanjung Belangkur kikötő
jében egy barátságos kis üdvözlőtábla fogadott, melyen halálfejjel 
nyomatékosított figyelmeztetés adta mindenki tudtára, hogy itt a 
kábítószer-birtoklásért és -csempészésért halálbüntetés jár. Nem 
egy feledékeny turistát végeztek már ki Malajziában, mert ezt az 
apróságot figyelmen kívül hagyta, de a szerencsésebbek „megúsz
ták” harminc év börtönnel és húsz botütéssel, már ha ez utóbbit 
egyáltalán túlélték. Úgyhogy minden (arra hajlamos) átutazónak 
érdemes határátlépés előtt kiforgatni a zsebeit, mert egy ottfelej
tett, félig elszívott füves cigi is végzetes következményekkel járhat. 
Szigorú motozásra számítottam, de rám se hederítettek, csak pe
csételtek egyet az útlevelembe, és már mehettem is.

Úti célom a Pahang tartományban 4343 négyzetkilométeren 
elterülő Tamau Negara Nemzeti Park volt, mely a világ legősibb 
dzsungele: 130 millió évvel ezelőttre datálják a keletkezését, túlélte 
a jégkorszakokat is, remélhetőleg a pár ezer éve a Földön élősködő 
emberiség se fogja tudni tönkretenni. A folyókkal, vízesésekkel, 
barlangokkal, 2000 méteres hegyekkel tarkított, burjánzó esőer
dő mintegy 600 elefántnak és 250 tigrisnek ad otthont, emellett 
számtalan leopárd, medve, tapír, gibbon és makákó is itt éli há
borítatlan életét, nem beszélve az olyan különlegességről, mint a 
„monitor lizard”. Ez az ősgyík-leszármazott varánusz elérheti a 
2 méteres hosszúságot is, élmény lehet egy ilyen figurával össze
futni a dzsungel mélyén. De akár belebotolhatunk egy impozáns 
rinocéroszba vagy egy termetes pitonba is, ez utóbbi egyes pél
dányai a 10 métert is meghaladhatják, a mindössze pár méteres 
kobrákat, viperákat már nem is említem. És hogy még izgalma
sabb legyen a dolog, bennszülött törzsek is vadászgatnak errefelé. 
(Amit csak nekik engedélyez kivételesen a kormány, egyébként 
tilos.) No, nem fehér emberre -  mint annak idején a szomszédos 
Borneó maláj őslakosai - , hanem csak a helyi vadállományból 
töltik fel az éléskamrájukat. Néhány elszórt faluban ugyanis az 
évezredes hagyományok szerinti nomád élet folyik, gyűjtögetés,



vadászat, halászat. Esti tévézés helyett a messziről jött idegen fur
csán előadott történetein szórakoznak, aki a nyelvi nehézségeket 
áthidalandó vicces pantomimjátékkal adja elő mondanivalóját.

Bár ez utóbbi lehet, nem általános jelenség, és csak velem esett 
meg, mikor Shuman szülőfalujában töltöttem egy felejthetet
len hetet. Kis maláj barátom családja ugyanis -  mit ad isten -  a 
Taman Negara-i dzsungelfalvak egyikében, Keniamban lakott, 
amit két nap vonatozás, buszozás, stoppolás és csónakázás után 
találtam meg. Kis távolságokon az autóstop meglepően jól m ű
ködik Malajziában, az iskolabuszok például mindig megállnak, 
és olyankor a nebulók kíváncsiskodva körbezsongják az idegent, 
villogtatva angoltudásukat. Szerintem házi feladatnak is azt kap
ják, hogy minél több turistát csípjenek el az angol nyelv gyakorlá
sának céljából, mert engem lépten-nyomon elkaptak a diákok az 
utcán, bármerre is jártam, és előzékenyen a segítségemre voltak, 
még ha általában nem is szorultam rá. Szórakoztató volt.

Utam utolsó 80 kilométerét Keniamig a Tembeling folyón ha
józva tettem meg, betekintést nyerve így jó néhány part menti 
bennszülött falu életébe. Halászó férfiak, ruhát mosó asszonyok, 
háziasított elefántokat és vízibivalyokat fürdető, pancsoló gye
rekek integettek lelkesen. Úgy tűnt, csak nem fogom fazékban 
végezni egy ilyen barátságos környéken, bár lehet, csak a friss 
élelmiszer-utánpótlásnak örültek személyemben. Errefelé egyéb
ként -  tömegközlekedés híján -  bármelyik halászbárkát leinthet
jük a partról, 1-2 ringgitért (1 ringgit = kb. 70 forint) szívesen 
elvisznek bármeddig a dzsungelt átszelő sűrű folyóhálózaton.

Shuman családjához végül a támpontként megadott fekete 
kecske vezetett el, szó szerint, mert mikor a falu szélén partot 
értem, egy épp ott szomját oltó jószág indult el a kunyhók felé, 
hívogatóan hátrapillantgatva felém, úgyhogy követni kezdtem, és 
nemsokára valóban ott álltam Shuman famíliájának piciny birto
kán. Mintha a család állata csak elém jött volna le a partra. Figyel
mes jószág, szívembe is zártam rögtön. Akárcsak a család összes



tagját, akik nemcsak hogy nem főztek meg vacsorára, de olyan 
nagy szeretettel fogadtak, hogy a tiszteletemre még az egyetlen 
kecskéjüket is majdnem levágták, alig bírtam lebeszélni őket, hogy 
azt azért ne már, a kecske az haver. A fiuktól hozott levélnek na
gyon örültek, nem kevésbé nekem, az egész család szinte körülra
jongott, nem győztem kapkodni a fejem egyikről a másikra, épp 
tizenegyen voltak, mint egy focicsapat, Shuman szülei, nagyszülei, 
egy húga, két nővére, két öccse és egy bátyja. A kecske volt a tizen
egyedik, ő volt a kapus, mindig ott állt az ajtóban és kíváncsian 
bámult befelé, leste, mi az ábra, nehogy lemaradjon valamiről. Az
tán persze kezdett átszállingózni a kíváncsi szomszédság is, akik 
már a faluba való kecskés bevonulásomat is szájtátva figyelték. Azt 
se tudták hova tenni, hogy mi a nyavalyát keres itt ez a hínárha
jú, vigyorgó fehér ember, de az aztán végképp nem fért a fejükbe, 
hogy a falu hírhedt kerge bakja -  aki még a helyieket is felökleli, 
nemhogy az idegeneket -  milyen barátságosan kísért fel a partról. 
Mindenesetre az egész törzsnél nagy respektusom lett, az elkövet
kezendő napokban az összes férfi velem akart vadászni, az összes 
gyerek az én nyakamban akart lógni, és az összes nő... Nos, ők 
azért nem voltak annyira rámenősek, a félénkebbje szemlesütve 
pironkodott a közelemben, a bátrabbak már flörtölgettek, nevet
gélve összesúgtak-búgtak, amerre jártam, páran még a patakban 
való fürdésemet is kilesték a bokorból, közéjük is vágtam egy ta
risznyarákot, hogy nagy sikongatva szaladtak hazáig.

Szóval jól szórakoztam, meg a falu is rajtam, az előadóestjeim 
például állandó programmá váltak. Ilyenkor körém gyűlt a falu 
apraja-nagyja, és élvezettel figyelték, amint Shuman nagy tudá
sú bátyjával társalgók. Ő már tudott angolul, vagy húsz szót, azt 
csűrte-csavarta állandóan, igyekezett a többiek előtt perfekt an
golnak látszani, és hogy meg is értse, amit mondok, kénytelen 
voltam látványos pantomimelemekkel érthetővé tenni számára a 
mondanivalómat. El lehet képzelni, milyen volt, mikor az ausztrál 
állatokról kérdezett, és én nekiálltam elmutogatni a kengurut meg



a kacsacsőrű emlőst. Hát, zajos sikert arattam, az biztos. Énekórá
kat is tartottam a sok maszatos kölyöknek a patakparton pecázás 
közben (mekkora hülyeség, hogy horgászni csendben kell, mikor 
a halak úgyis tök süketek), így aztán hamarosan már magyar nép
dalokat énekeltek, miközben a nyakamban hurcolásztam őket. 
Shuman testvérei pedig engem tanítottak meg fúvócsővel kakadu
ra vadászni, sikerrel, úgyhogy az áldozat vérével aztán tiszteletbeli 
maláj harcossá is avattak. A zsákmány pedig a fazékban végezte. 
(De nem minden esetben vacakolnak a főzéssel, néhány helyi 
ínyencséget -  mint izgő-mozgó lárvák, csigák, bogarak -  nyersen 
fogyasztottunk, végül is chilivel egész ehetőek voltak.) Sorry az ál
latbarátoknak (magam is az volnék), de ebben a közegben nem 
láttam értelmét a „nem ártani semmilyen élőlénynek” buddhista 
filozófiát hangoztatva kivonni magam az élelemszerző portyáról.

Amúgy is: utazásaim során a Rómában tégy úgy, mint a római
ak elvet vallom, igazodom a helyi szokásokhoz, errefelé vadásztak 
és bogarakat ettek, úgyhogy én is vadásztam és bogarakat ettem. 
Mindenesetre az elejtett állatok lelki üdvéért elmormoltunk egy 
imát. Aztán magamért is imádkoztam egyet -  felkészülve a legrosz- 
szabbra -, amikor éjszakai dzsungeltúrára indultunk. Figyelmez
tettek, hogy ne nagyon kolbászoljak el egyedül, mert -  azonkívül, 
hogy összefuthatok egy-egy tigrissel -  a kígyók is ilyenkor aktivi
zálják magukat, és pont egy hete vadásztak le egy 8 méteres pitont, 
aminek a gyomrában egy tízéves kiskölök várt éppen megemész
tésre, akit szőröstül-bőröstül, egyben nyelt le a kígyó. Kész horror! 
Bár ahhoz nem volt túl sok kedvem, hogy ez alkalommal egy hor
rorfilmben érezzem magam, azért csak sikerült a frászt hoznom 
magamra, mikor szokásom szerint lemaradtam a csapattól, aztán 
jól el is tévedtem, és a pontot az i-re egy hirtelen támadt monszun
zivatar tette fel. Váratlanul, egyik pillanatról a másikra szakadt le 
az ég, húsz percig zuhogott, mintha csak a Niagara-vízesés alatt 
álltam volna, egy óriás ősfa hatalmas odújába húzódtam be, egy 
medve is elfért volna benne. Reméltem, nem jut most eszébe az



egyiknek pont ide bevackolódni. Nem volt túl megnyugtató, hogy 
a dzsungel összes ragadozója menedéket keresve rohangál most 
az erdőben. Látni persze nem láttam semmit, de a felhők közül 
néhol kibukkanó holdfényben, az esőfüggöny mögött homályos 
árnyak mozgolódtak, hallottam is a törtetésüket. Mikor aztán 
már egyre közelebbről érkeztek a gyanús morgások, felmarkol
tam egy husángot a biztonság kedvéért, és üvöltözni kezdtem, 
hogy elriasszam a hívatlan látogatókat. Annyira beleéltem magam 
a vad dzsungelfiú szerepébe, hogy a végén már magamból kikel
ve csapkodtam a husánggal a faodú bejáratát, artikulátlan állati 
hangon, torkomszakadtából ordítottam, ázott hajam az arcomba 
tapadt, villogó szemmel meredtem a sötétbe, mindenre elszántan 
vártam a tigrist. Szerencséjére nem jött, nem csodálkozom, ha eli
jesztettem, már én is félni kezdtem a végén magamtól, ideje volt 
lecsillapítanom a bennem lakozó vadembert.

Hirtelen elállt az eső, mintha elzárták volna fent a csapot, be
kúszott a holdfény a fák közé, lehiggadva előbújtam az odúmból, 
és a többiek keresésére indultam. És akkor megláttam, az odúmtól 
nem messze, a földön hevert, megcsillant a vízcsepp rajta, izgatot
tan hajoltam le érte, kezembe véve rögtön láttam, hogy ez nem 
lehet más, csak az. Egy tigriskarom. (Esetleg leopárd. Más itt élő 
állatnak nincs ilyen nagy karma, nyilván nem egy tapíré például.) 
Persze nem azt mondom, hogy pont akkor járt arra a fenevad, 
és otthagyta nekem a karmát ajándékba, lehet, hogy egyszerűen 
egy orvvadász hagyta el, ők csak a bundáját, a karmait és a nemi 
szervét viszik el, ez utóbbi kelendő afrodiziákum Ázsiában. De 
bárhogy is került oda, a lényeg, hogy találtam a dzsungelben egy 
tigriskarmot.

Aztán nemsokára összefutottam a törzsbeliekkel is, akik épp 
engem kerestek kétségbeesve, már azt hitték, valami bajom esett. 
Csalánba nem üt a ménkű -  kezdtem volna mondani nekik, na, 
de ezt értesd meg egy angolt alig kapiskáló malájjal. Úgyhogy 
maradtam a jól bevált no problemnél, azt nagyon vágták. A ta-



Iáit karomról beigazolódott a sejtésem, valóban tigriskarom, azt 
nem tudták, hogy kerülhetett oda, de olyan elismerően gratulál
tak hozzá, mint ha legalábbis megküzdöttem volna érte a tigrissel. 
Tigris karma, jó karma. Az is kiderült, hogy a legjobb taktikára 
éreztem rá, mikor veszettül csapkodtam és ordibáltám az odúm 
ban, ezzel szokták ők is elriasztani a ragadozókat, akik egyébként 
félnek az embertől, akkor veszélyesek csak, ha véletlenül beléjük 
botlunk. Vagy ők belénk. Amire nagy esélyem lett volna, ha csak 
lapítok, mint szar a fűben. De persze a hangoskodás se válik be 
minden esetben, egy megvadult elefánt elé például nem érdemes 
kiállni lábasokat csapkodva, nem fog a farkát behúzva elszaladni. 
Azt nekünk kell megtenni helyette.

De a legtöbb elefánttal nincs baj, a kölykeit óvó, agresszívvé váló 
anyákon kívül a többség elég jámbor, sőt a falu négy háziasított 
elefántja kifejezetten barátságos, erről személyesen is meggyőződ
tem, mikor a folyóban együtt fürödtem velük meg a gyereksereg
gel, vagy amikor a hátukon túráztunk az esőerdőben. Ház körüli 
munkára is befogják az ormányosokat, na persze nem az udvart 
seprik fel, de például fát hordanak az erdőből, hatalmas rönkö
ket kunyhóépítéshez, csónakkészítéshez. Amekkora behemótok, 
akkora lelkűk is van, láttam szomorú, síró elefántot láncra verve, 
majd megszakadt a szívem, nem győztem vigasztalni, simogatni. 
Viszont azután akárhányszor meglátott, vidáman trombitált, el is 
neveztem Trombi Dumbinak, otthon a Mátrában árulnak ilyen 
nevű üdítőt, az a kedvencem, egy kis borral kiváló málnás fröccsöt 
lehet belőle kreálni.

A piáról jut eszembe, a helyi tüzes víz a 60-70 százalékos, samsu 
nevű kókusz- és rizspálinka, de minden útikönyv óva inti az uta
zót a házi desztillálású, méregerős, nem ritkán metilt tartalmazó 
lőrétől, amely alkalmanként egy fél falut kiirt, a másik felét pedig 
megvakítja. Mondom, méregerős! Miután túléltem a samsu-gőzös 
búcsúestemet Keniamban, elköszöntem Shuman családjától, akik 
egy egész batyu útravalóval elláttak, többek között a nagymami



hamuban sült pogácsájával és egy szép nagy duriannal. Ez utób
bit a gyümölcsök királyának tartják egész Délkelet-Ázsiában, az 
egyetlen gyümölcs, amit a tigrisek előszeretettel fogyasztanak, ta
lán emiatt tekintik afrodiziákumnak. Mindenesetre baromi drága 
és baromi büdös is. Olyan elviselhetetlen ammónia- (ne szépítsük, 
húgy-) szaga van a belsejének, hogy a legtöbb hotelből, középü
letből egyszerűen ki van tiltva. A vonaton Szingapúrba visszafelé 
nagy sikerem lesz vele, majd körbekínálom az utasokat. Én amúgy 
se bírnék sokat enni belőle, rohadóhagyma-szerű íze a szagával 
vetekszik.

Amúgy Malajzia a legjeiről is emlékezetes marad számomra. 
A legbüdösebb gyümölcsön kívül itt találkoztam a világ leg
nagyobb virágjával is. Rafflesiának hívják, esőerdőkben lehet 
rábukkanni, vöröses, szár nélküli, kövirózsaszerű, egy méter 
átmérőjű, ragyás képződmény. Nem mertem lehajolni megsza
golni, féltem, hogy leharapja a fejem, simán kinéztem belőle, 
bár állítólag nem húsevő. Aztán az egyik legritkább állatfaj, a 
fehér tigris pár példányát is a maláj vadrezervátumban vehettem 
szemügyre nem egész tíz méterről. Gyönyörűek voltak.

De a legkedvesebb számomra a világ legszomorúbb szemű ele
fántja, Trombi Dumbi, aki utolsó ormánysimogatásom után, látva 
távozásomat, olyan szívszaggató trombitálásba kezdett, ami vé
gigkísért a folyón, míg elhajóztam a Taman Negara dzsungelból, 
aztán végig a Malajziát átszelő vonatutamon, és még akkor is hal
lottam, mikor Szingapúrban felszálltam az ausztráliai Darwinba 
tartó gépre. Most is itt visszhangzik a fülemben.

Az elefántoknak nagyon jó a memóriájuk. Nem felejtenek. És 
engem végtelenül jó érzéssel tölt el a tudat, hogy a maláj dzsungel 
mélyén egy elefánt egész életében emlékezni fog rám.
Legyetek üdvözölve: Boli



H a t o d ik  l e v é l

Vissza Ausztráliába: „Mielőtt szomjan döglök, 
jó lenne még utoljára szexelni egyet”

SALAM
SEJAHTERA
DARI SAYA! -  Ez egy szép képeslapon fut be a postaládánkba 

valamikor január elején, egyenesen Malajziából, de amikor kérde
zem, mit jelent, meg érdeklődöm a szilveszteréről, Boli tesó igen 
szűkszavúan reagál: „Hali! A Kuala Lumpur-i lapot természete
sen nem fordítom le, akkor akár magyarul is írhattam volna. Az 
benne a pláne, hogy malájul van... Majd egyszer talán úgy hozza a 
sorsod, hogy le tudod valakivel fordíttatni, összeakadsz egy maláj 
prostival például... Persze szigorúan csak verbális kommunikáció 
céljából -  ez Zsunak szólt, megnyugtatásul... A szilveszteremről 
se írok most, majd az arról szóló beszámolómban olvashatsz róla. 
Nincs előzetes, punktum! Annyit elárulok, hogy éjfélkor 26-28 fok 
volt, plusz, természetesen... Na, minden jót nektek! Boli” S milyen 
igaza van, minek türelmetlenkedjünk, mikor utóbb ily szép rész
letességgel beszámol minden kalandjáról. Lássuk hát, Malajziából 
visszatérve, hogyan és miként esett széles Ausztráliában!
Szög

Márpedig ilyen állat nincsen! -  mondta a székely, amikor életében 
először látott zsiráfot. Na, én is ugyanezt mondtam hitetlenkedve 
arról a kekeckedő vámosról, aki a darwini reptéren kapcsolt le, mi
után Szingapúrból hatórás viharos-villámlásos-légörvényes repülés 
után este tízkor kényszerleszállással landoltunk. A vámvizsgálatnál 
csapott le rám a nagydarab baromarcú (ha már rút, legyen kövér?), 
valamiért kiszúrt magának, félreállított, aztán kipakoltatta az összes 
cuccomat, és módszeresen átkutatott mindent. Annyira módszeres



volt, hogy átnézte a digitális fényképezőgépem több száz fotóját, va
lamint elolvasta a mobilom összes SMS-ét is, és miután rábukkant 
egy Ulinak írt üzenetemre -  melyben a nimbini kenderszüretről 
tudósítottam -, diadalmas arccal hívta a narkóosztagot, akik egy 
kábítószer-kereső kutyával vizsgáltak tovább. A kutyussal hamar 
lepacsiztam, egyből levette, hogy nincs velem gáz, nem a külsőm
ből ítélt, mint a nagyokos egyenruhások. Persze azért a gazdája 
unszolására kötelességszerűen többször is végigszimatolt mindent, 
aztán jobb híján lehorgonyzott a lábamnál, rám nézett várakozón, 
azt hiszem, játszani akart. Mielőtt fogócskázni kezdtem volna vele, 
a vámos az arcom elé tolta a hátizsákom oldalzsebéből előkerült 
fél zacskó pisztáciámat. Hát ez meg mi? -  kérdezte vádlón. Ma
láj cucc -  vallottam be -, egy utcai árustól vettem, mindig feldo- 
bódom tőle. Nem tudtam, hogy tiltólistán van. Pedig azon volt. 
Ausztráliába ugyanis tilos bármilyen élelmiszert behozni, beleértve 
a csonthéjasokat is. Kemény pénzbírság és az áru elkobzása jár érte. 
Nos, valamiért nálam mindkettőtől eltekintettek, nyilván nagyobb 
fogásra számítottak, úgyhogy végül, több mint két óra szívatás után, 
éjjel fél egykor nagy nehezen beengedtek az országba.

Pisztáciát ropogtatva sétáltam be a városba, másfél óra alatt 
(mert a repterek ugyebár mindig kint vannak a francban), aztán 
egy parkban hálózsákba bújtam, és álomba merültem. Nemso
kára arra riadtam fel, hogy vízpermet söpör végig rajtam, aztán 
pár perc múlva megint. Időközben ugyanis bekapcsolták az öntö
zőberendezést, ami lassan körbeforogva, a fűvel együtt időnként 
engem is végiglocsolt. Én viszont olyan hullafáradt voltam, hogy 
úgy döntöttem, márpedig innen fel nem kelek, legfeljebb vizes 
leszek. És aludtam tovább. Reggel, mint egy ázott ürge, csurom
vizesen ébredtem, de a nap egyre melegebb sugarai fél óra alatt 
hálózsákostól megszárítottak. Igaz, július eleje volt, ami Ausztráli
ában már javában a telet jelenti, de itt a tél kicsit más, mint otthon. 
Először is nincs mínusz, nincs fagy, nincs hó (csak a hegyekben 
nagyritkán), eső viszont van, néha nem is kevés, szóval amolyan



őszies itt a tél. Délen kicsit hűvösebb, 15-20 fok, északon viszont 
25-30, ott szinte örök nyár van. Nyáron meg (decembertől febru
árig) kánikula, 30-40 fok.

Szóval miután a Nap jól felmelegített, felfedeztem a környéket. 
Darwin barátságos kisváros, semmi felhőkarcoló és tömegnyo
mor, ellenben van tengerparti sétány, sok hátizsákos utazó meg 
aborigin. És ott van a szenzációs Mindil Beach Sunset Markét. 
Na, az megér egy misét. Amint az a nevéből is kiderül, tenger
parton van és naplementekor, már ez önmagában elég ütős. De 
ehhez még hozzászámítódik, hogy a bahiaszerű indiai, indonéz, 
aborigin stb. kirakodóvásáron mindenféle ázsiai étkezde is kínál
ja a finomabbnál finomabb falatokat, és a kulináris gyönyörök 
mellett jobbnál jobb zenekarok alkalmi koncertjét is élvezhetjük, 
a számtalan utcazenészről már nem is beszélve. Szóval színes 
vásári forgatag, mennyei illatokkal és ízekkel, vérpezsdítő m u
zsikával, egzotikus áruválasztékkal (preparált cápafej, krokodil
tojás, fúvócső), mindez pálmafák alatt, csodás panorámával, az 
óceánba bukó vöröses napkoronggal. Ráadásul kifogtam az egyik 
legnagyobb ausztrál nemzeti ünnepet, az általam eddig látott 
legnagyobb szabású tűzijátékkal, amit a parttól nem messze le- 
horgonyzott hajókról lőttek fel. Különösebben nem vagyok oda a 
tűzijátékokért, mondhatni hidegen hagy a látványos durrogtatás, 
de ez alkalommal valami olyat láttam, hogy tátva maradt a szám. 
Meg se próbálom leírni a látványt, esélytelen, legyen elég annyi, 
hogy az otthoni augusztus 20-i tűzijáték csak egy kis karácsonyi 
csillagszórózás ahhoz képest, amit itt műveltek. Szemkápráztató, 
sőt megkockáztatom, tudatmódosító volt, mintha valami hal
lucinogén szer hatása alatt álltam volna. (Nem voltam.) És még 
éjjel, egyedül a parton, a csillagos eget bámulva se szűnt meg a 
varázslat.

Reggel aztán irány a vasútállomás, ismét átszeltem a kontinenst 
Darwintól Adelaide-ig (3000 kilométer), ismét két nap bámész- 
kodás a vonatból, naplóírás, ismerkedés a többi hátizsákossal,



tapasztalatcsere, sztorik, tippek. Adelaide-ben aztán Üli egy kis 
welcome drinkkel és újdonsült barátnőjével, az új-zélandi Ab- 
bey-vel fogadott. Később átjött a szomszédból Steve és Mandy, 
ők ígérték azt a kis házfelújítási melót, amiért most megint erre 
vettem az utam.

Másnap (kissé másnaposán) útra is keltem velük a terepjáró
jukon a szomszédos államban, Western Australiában, a tenger
parti Bremer Bay-ben található nyaralójukhoz. Azt kellett egy 
kicsit helyrepofozni, festés-mázolás, tetőjavítás, padlócsiszolás, 
ilyesmi. Meglepetésemre kiderült, hogy mindegyikhez konyítok 
valamit, nem is keveset, persze nem úgy, mint Mekk Elek, nekem 
tényleg ment a dolog, meg is voltak elégedve velem, sőt én is m a
gammal. Esténként meg elborozgattunk-pipázgattunk a teraszon, 
hétvégén kirándulás a környező természetvédelmi területekre, 
mangrove mocsarakhoz, fókákkal teli korallzátonyos öblökhöz, 
és a visszaúton egy kis kitérővel még útba ejtettük a Viktória-siva- 
tagot is. Úgyhogy mindent összevetve egy nagyon kellemes hetet 
töltöttem el Steve-ékkel, a melót akár ingyen is vállaltam volna, 
szívességből, de ők ragaszkodtak a kifizetésemhez, így aztán 600 
dollárral sikerült gyarapítanom az amúgy már erősen megcsap
pant házi kasszámat.

Ezután azt terveztem, visszamegyek a jó meleg északra, Northern 
Territory államba, azon belül is a Kakadu National Parkot szemel
tem ki úti célomnak, azután pedig jöhet az Uluru (Ayers Rock), 
mert úgy döntöttem, ott töltöm a születésnapomat. Úgyhogy mi
után Steve-ék visszavittek Adelaide-be, fogtam a batyumat és újra 
felszálltam az északra tartó vonatra, a Ghanra. A kalauzok már is
merősként üdvözöltek, sőt törzsutas-kártyát is kaptam a vasúttársa
ságtól, mivel az elmúlt pár hónapban több mint 15 ezer kilométert 
tettem meg a kedvezményes jegyemmel. (Még szép, kihasználom, 
hogy korlátlan ingyenes utazást biztosít fél éven keresztül ez a bér
let, és csak 500 dollár volt: ennyibe kerül egyetlen Adelaide-Dar
win vonatjegy is.)



Most viszont nem mentem fel egészen Darwinig, a 300 kilo
méterrel alatta levő Katherine-ben szálltam le, innen stoppal már 
nincs messze a Kakadu Park. Még a vonaton összeismerkedtem 
egy öregúrral, Kevinnel, aki egy rövid időre csatlakozott hozzám 
katherine-i körsétámon. Kevinnek tavaly halt meg a felesége, aki
vel harmincöt évig éltek együtt. Fél év gyász után két hónapja úgy 
döntött, hogy bepótolja, amit egész életében elmulasztott, útra 
kel, és bejárja Ausztráliát. Hátizsákkal, túrabakancsban, ahogy 
kell. Hetvenkét évesen. Jobb későn, mint soha. Nagyon becsültem 
érte. Adtam neki pár jó tanácsot. Hálából meghívott ebédelni, az
tán meg bejártuk a helyi piacot, végül elkísértem az állomásra, 
ment a vonata tovább Darwinba. Megkedveltem az öreget, egy 
kicsit sorstársamnak is éreztem, fene tudja, miért. Vannak, akik 
egyedül mennek az úton... Have a nice trip, Kevin!

Én is elindultam az orrom után, és miután egy helyi erőtől meg
tudtam, hogy van egy hőforrás táplálta patak a közelben, arrafe
lé vettem az irányt egy kellemes fürdés reményében. Igaz ugyan, 
hogy egy folyó is csordogált a város szélén, hűsítő lubickolásra 
csábítva, de ellenálltam a kísértésnek, amiben nagy segítségemre 
volt a parton elhelyezett számtalan figyelmeztető tábla, melyek 
lépten-nyomon krokodilveszélyre hívták fel a hozzám hasonlóan 
erről megfeledkező, felelőtlen (vagy vakmerő, ez jobban hangzik) 
kalandorok figyelmét. Na persze néhány ijesztgető táblától még 
nem fogom összecsinálni magam, fürödtem én már tiltott helyen 
(általában ott fürdők, ott aztán nincs zsúfoltság), üres fenyegető
zéssel nálam nem mennek semmire, hiszem, ha látom. Hát láttam. 
Ahogy ott úszkált a randa dög. Nem volt piti. Meggyőzött. Van 
egy indián mondás: „Ha mondod, nem hallom, ha mutatod, nem 
látom, ragadj el, és megértem.” Nos, ez utóbbihoz krokodilokkal 
szemben nem ragaszkodom, megértem hamarabb is. Úgyhogy 
az egészségre kevésbé ártalmas hőforrásos patakot választottam 
fürdőhelynek, melyet a krokik elkerülnek a túl meleg vize miatt.



Egy közeli erdőben találtam rá a fák között kanyargó, néhol m e
dencévé szélesedő patakra. Néhányan a forrás környéki gőzölgő 
vízben áztatták magukat, kicsit odébb aborigin gyerekek lubic
koltak, két kanyarral lejjebb viszont már csak pár kenguru vaka
rózott a parton, ott táboroztam én is le. Idáig már hűlt egy kicsit a 
víz, pont kellemesen langyos volt, élvezettel nyújtóztam el benne, 
és vigyorogva szemeztem az engem bámuló kengurukkal. A nap 
már lemenőben, az emberek elmenőben voltak, úgyhogy marad
tam éjszakára, és másnap reggel indultam el stoppal Ausztrália 
egyik legszebb, legérintetlenebb, legvadregényesebb természetvé
delmi területére, a Kakadu National Parkba.

A hatalmas kiterjedésű (kb. 100 x 200 kilométer összterületű, 
ötször nagyobb, mint egész Szingapúr például), erdőkben, sza
vannákban, folyókban, vízesésekben gazdag vidéken a legmaga
sabb a krokodil-populáció, nem véletlen, hogy a nemrég elhunyt 
Steve Irwin itt fogócskázott velük naphosszat, de a Krokodil Dun- 
dee című filmet is itt forgatták, és az egyik legfrissebb ausztrál 
horrorfilm, az embereket vacsorázó krokiról szóló Rogue is itt ját
szódik. Ezen filmek művészi értéke persze nem sokkal nagyobb, 
mint egy rózsaszín kertitörpéé, a lenyűgöző helyszín viszont fel
dobja a sztorit, de természetesen az a legtutibb, ha nem filmekből, 
hanem személyesen a helyszínen járva kapunk képet távoli csodás 
tájakról. Amikor a saját szemünk a kamera, és felvehetjük azt a fil
met, amit aztán később bármikor visszanézhetünk, elég csak a sze
münket behunynunk hozzá. Ezt sajnos (vagy nem sajnos) senki
nek nem tudjuk megmutatni, ez az egyetlen, ami igazán a miénk, 
a belső filmjeink. És én szeretem ezeket a filmeket nézni, gyűjtöm 
is őket rendületlenül, most is olyat forgattam a Kakaduban, hogy 
csuda, kár, hogy nem láthatjátok majd. De azért megpróbálom 
most elmesélni.

Szóval miután vízkövesre áztattam magam a katherine-i hőfor
rásnál, kiálltam az országúira stoppolni. Annyit azért tudni kell, 
hogy errefelé egy országúton akkora forgalom van, mint otthon a



derecskéi földúton, félóránként egy autó. Jó esetben. Nekem sze
rencsém volt, mindjárt az első kocsi eldobott a 150 kilométerre 
levő Mary River Roadhouse-ig, ami már a Kakadu Park szélén 
van, úgyhogy mondhatni célegyenesben voltam. Aztán ott is m a
radtam. Alig jött ugyanis kocsi, az is mind tele volt, ezért egy 
idő után elindultam gyalog, nem szeretek egy helyben topogni. 
A nemzeti park legimpozánsabb vízeséséhez, a 80 kilométerre 
levő Jim Jim Fallshoz akartam eljutni, reméltem, előbb-utóbb 
csak felvesz valaki.

Végül aztán addig-addig sétáltam, míg majdnem belefutottam 
egy bozóttűzbe. A bushíire Ausztráliában mondhatni mindenna
pos esemény, a nagy forróságban könnyen lángra kap a száraz nö
vényzet, aztán egy kis szellő, és önálló életre kel a láng, megindul, 
és alkalmanként akár több száz hektárnyi területet is letarol, nem 
kímélve semmit és senkit. Erdők, farmok, házak, állatok, emberek 
válnak ilyenkor a tűz martalékává, és bár nekem semmi kedvem 
nem volt a halálos áldozatok számát gyarapítani, mégis mikor 
megláttam a gomolygó füstfelhőt a fák felett, megszaporáztam a 
lépteimet a tűz felé. Nem láttam még ilyet, itt az alkalom, hogy 
élőben, közelről is megszemléljem. Eloltani ugyan valószínűleg 
nem fogom tudni egy levizeléssel, de esetleg egy koalát megment
hetnék a tűzhaláltól, például. Ilyenkor ők vesznek oda a legtöbben, 
szegények nem olyan fürgék, mint a kenguruk, akik most is olyan 
iramban menekültek a tűz felől, hogy majd hanyatt löktek.

Ahogy egyre közelebb értem, a levegő megtelt hamuval és per
nyével, hallatszott a ropogás is, ahogy az éhes tűz zabálja a fá
kat... És akkor egyszer csak ott termett két ranger egy terepjáróval 
(ők a rend őrei errefelé, cowboykalap, 45-ös Colt a derékszíjon, 
napszemüveg, rágó, laza járás), mielőtt teljesen tűzbe jöttem 
(mentem) volna a koalákért. A mentőakciómat megakadályozták 
ugyan, de hogy ne lábatlankodjak a tűzvész körül, felajánlották, 
hogy elvisznek az úti célomhoz, a Jim Jim Fallshoz. Úgyhogy vé
gül csak összejött a stoppolás, bár nem gondoltam volna, hogy



egy erdőtűz kell hozzá. Aztán megérkezett a tűzoltó-helikopter is, 
úgyhogy mi el is indultunk, mielőtt a nyakunkba zúdítottak volna 
egy hektó vizet.

Útközben a két ranger felváltva osztotta az észt a helyi túlélési 
szabályokról: vadkempingezni tilos, sátrat verni és tüzet rakni csak 
a kijelölt bushcampekben lehet, fürödni a krokodilok miatt szin
tén tilos, sőt a víz széléhez sem ajánlatos odamenni, mert a víz alól 
hirtelen kiugorva simán levadásznak a fenevadak minket, ahogy 
ez két hete meg is történt egy óvatlan német turistával. Túrázni 
sose induljunk el egyedül, csatlakozzunk másokhoz, este meg m a
radjunk a seggünkön, ne császkáljunk el semerre, mert a kígyó
kon, krokodilokon kívül vadbivalyok és dingófalkák is bóklásznak 
a vadonban, és igen veszélyesek. Amúgy meg have a nice day and 
take care -  köszöntek el, miután kitettek a vízesés parkolójában, 
én meg megköszöntem a fuvart, aztán az elkövetkezendő másfél 
hétben szép sorban megszegtem az összes szabályt. Na, nem azért, 
mert hogy én hű, de fasza csávó vagyok, és szarok a szabályok
ra (amúgy szarok a szabályokra, ha nem okozok vele kárt, a saját 
bőrömet meg jogom van vásárra vinni), de legtöbbször úgy ala
kultak a dolgok, hogy nem is volt más választásom. Először is az 
erdei táborhelyek messze estek a vízesésektől, a legközelebbi is 30 
kilométerre volt, én meg gyalog ugye. És semmi kedvem minden 
este visszastoppolni a táborba aludni, ahol egyébként semmi érde
kes látnivaló nem volt, mikor alhatok a vízeséseknél is, illegálban 
persze, este úgysincs ott már egy lélek se. A parkoló egyébként, 
ahol kitettek, csak egy tisztás volt a fák között, ahol a terepjárókkal 
érkező kirándulók leparkolhattak (a hepehupás, sziklás, mocsaras 
csapásokon a kétkerék-meghajtású autók elakadtak volna), és in
nen gyalog mehettek tovább a vízesésekhez.

A nehéz hátizsákomat elrejtettem egy bokorban, hogy ne kelljen 
cipelni, aztán felfedezőútra indultam. Az egyik ösvény egy sekély 
folyó mentén haladt, a vízben krokodilcsapdák voltak elhelyezve 
(hatalmas ketrecek csapóajtóval, csalihússal), a parton a szokásos



figyelmeztető táblák, de a víz nyugodtnak látszott, semmi gyanús 
mozgás. Feljebb haladva hamarosan elértem a vízesések lábához, 
ami elég impozáns látványt nyújtott. Körülbelül 150 méter ma
gas sziklafalról zúdult le két vastag oszlopban a víz egy kis tóba, 
ahonnan több kis patakon keresztül csobogott tovább, míg lejjebb 
pár száz méter múlva folyóvá egyesültek. De még előtte, a sekély 
részen volt egy átkelő, ahol kőről kőre ugrálva viszonylag száraz 
lábbal át lehetett kelni a túlpartra. Onnan meg egy ösvény veze
tett fel a hegyre, gyanúm szerint fel a vízesések tetejéhez. Muszáj 
volt utánajárnom, úgyhogy elindultam arra. A víz sekély volt és 
kristálytiszta (fel is töltöttem a kulacsomat), mindkét irányból be
látható, krokodilnak se híre, se hamva, úgyhogy nyugodtan átkel
tem rajta, aztán nekivágtam a kaptatónak.

Vékony ösvény kanyargott a fák között, karnyújtásnyira hatalmas 
pókok szövögették hálójukat, és tíz perc alatt két méretes kígyót is 
láttam tekergőzni a kövek között, alig pár méterre az úttól. Egy óra 
múlva egy fennsíkra értem, ahol csak pár kopár fa meg sziklák vol
tak, nehezen lehetett követni, merre vezet tovább az út, párszor el is 
vétettem (nem igazán volt kitaposva, ritkán járhatnak erre), aztán 
ismét egy meredek kaptató a fák sűrűjében, végül másfél óra alatt 
felértem a tetőre. Hát, mit mondjak, megérte a fáradságot, olyan 
látvány tárult elém, hogy tátva maradt a szám. Jobbról-balról sok 
kis patak futott össze medencéket alkotva, ezek különböző szinte
ken helyezkedtek el, és kis vízeséseken, zubogókon folyt át egyik
ből a másikba a víz, míg végül az összes egy szakadék pereméről 
zúdult alá a mélységbe, ahonnan feljöttem. Izgatottan merészked
tem ki a szélére, hogy lenézzek. A lenti kis tó -  amibe a víz innen 
zuhogott bele -  tenyérnyinek látszott a magasból, pár hangyányi 
turista mozgott a vékony ezüstszalagként kígyózó folyó melletti 
úton a parkoló-tisztás felé, ahol még egy-két gyűszűnyi terepjáró 
dekkolt. Elnézve a messzeségbe távoli hegyeket láttam, ahogy a nap 
éppen vörösen bukik le mögöttük. Micsoda naplemente!

Micsoda?! Naplemente?! A francba, akkor mindjárt sötét lesz, 
nem fogom látni, merre kell visszafelé mennem, márpedig el kell



jutnom a lent elrejtett hátizsákomig, abban van a kajám (hű, de 
éhes vagyok), a meleg ruhám (kezd hűvös lenni), a hálózsákom 
és a sátram (azok nélkül aludni a pókok, kígyók közt nem túl von
zó), úgyhogy akkor pucolás vissza. Szédült tempóban igyekeztem 
még világosban leérni a hegyről, mindhiába. Félúton már any- 
nyira sötét lett, hogy úgy eltévedtem, mint a huzat. Összevissza 
csörtettem a bozótban, az ösvény sehol, izzadt arcomba pókháló 
tapadt, idegesen próbáltam lesöpörni a fejemről az ízeltlábúakat. 
Eszembe jutott, milyen termetes példányokat láttam felfelé jövet, 
akad pár halálos csípésű is -  rémlettek fel a ranger szavai. Azt 
is mondta, semmi esetre se térjek le a kijelölt ösvényekről, mert 
könnyen kígyóra léphetek, ráadásul még szandálban is vagyok, 
cipő se véd a marásuktól, na, szépen nézünk ki. Kezdett enyhe 
pánikhangulat eluralkodni rajtam, ahogy egy pók- és kígyóriasz
tó bottal az arcom előtt vagdalkozva és a földet csapkodva fel-le 
rohangáltam a töksötét erdőben, mint a mérgezett oposszum. 
Volt ugyan egy minizseblámpa a túlélőmellényem zsebében, de 
alig pislákolt, gyenge volt benne az elem. Ekkor úgy határoztam, 
hogy nem rohangálok vakon tovább, mert előbb-utóbb belefutok 
valami nagyon kellemetlenbe,'inkább felmásztam egy terebélyes 
sziklára, hogy ott biztonságban érezve magam várjam meg, amíg 
feljön a hold, és lássak is valamit.

Kezdett lehűlni a levegő, a vékony átizzadt ingemben és térd
nadrágomban vacogva, éhesen és holtfáradtan kucorogtam a 
sziklán, míg el nem nyomott az álom. Arra ébredtem fel, hogy 
a szemembe világít a hold, és majd megfagyok. Éjjel két óra volt. 
Ideje továbbindulni. A szikla tetejéről jól beláttam a környéket, a 
holdfény megcsillant a távoli vízesésen, belőttem az irányt, aztán 
lemásztam a szikláról. És megint nem láttam semmit. A sűrű er
dőbe ugyanis alig hatolt be a fény, csak a ritkásabb részeken volt 
egy kis világosság. Mindenesetre megindultam lefelé, aztán fél 
óra után elértem a folyóhoz. De a neheze még hátravolt. A folyón 
ugyanis át kell kelnem, de mivel nem az ösvényen jöttem vissza,



nem ahhoz a sekély gázlóhoz értem, ahol biztonságban át lehetett 
lépkedni rajta. Egy teljesen ismeretlen partszakaszon voltam, hiá
ba mentem el jobbra is, balra is pár száz métert, nem bukkantam 
rá az ismerős átkelőre. Nincs mese, át kell gázolnom a vízen itt 
és most, valahol túloldalt vár az étel, a meleg ruha és a hálózsák. 
A vízben meg egy rakás éhes krokodil, az is rád vár -  villant át az 
agyamon a gondolat, de igyekeztem nem figyelni rá. Kirázott a hi
deg, mikor beleléptem a folyóba, de nem csak a hőmérséklete miatt. 
Baljós árnyakat láttam a vízben (vagy csak képzelődtem), minden 
neszre, csobbanásra odakaptam a fejem, úgy éreztem, most bármi 
megtörténhet. És nem feltétlenül arra gondoltam, hogy esetleg egy 
sellő ugrik a nyakamba a habokból.

Egy örökkévalóságig tartott, míg átértem a derékig érő vízben 
a túlpartra, ahol aztán gyorsan -  mint a gyík -  felmásztam egy 
biztonságos szikla tetejére, hogy kicsit kifújjam magam. Miután 
elszívtam egy cigit, és a szívritmusom úgy-ahogy normalizálódott, 
egész feldobódva éreztem magam. Azt hiszem, egy krokodilos fo
lyón való átkelés legalább akkora adrenalindózissal jár, mint egy 
bungee jumping. Végül aztán a parkolóra is rábukkantam, persze 
már egy autó se volt ott, még sötétedés előtt lelépnek a turisták, 
éjszakára itt senki sem marad. Nem messze a hátizsákomat is 
megtaláltam, ahol elrejtettem, jól bekajáltam, aztán kifeszítettem 
a függőágyamat két fa közé, bebújtam a hálózsákba, és addig bá
multam a csillagokat, míg le nem ragadt a szemem.

Reggel autózúgásra ébredtem, kezdtek érkezni az első terepjá
rók, turisták túravezetőkkel, ezért se vertem sátrat, nem akartam, 
hogy kiszúrják, tilosban kempingezek. Nappal itt lent, a vízesés 
lábánál volt egy kis forgalom, jöttek krokodilnézőbe a népek, de 
persze a folyón senki se kelt át, hogy felcaplasson a hegytetőre. 
Úgyhogy fel is költöztem a vízesés tetejére hátizsákostul, hogy 
nyugtom legyen. Ott aztán nyugodtan robinsonkodhattam, pu
céron fürödhettem a kristálytiszta medencékben, pecáztam, halat 
sütöttem a kis földbe ásott tűzhelyemen, jógáztam a naplementé



ben, nem zavart se falánk krokodil, se bámész turista. Volt viszont 
kenguru, wallabi, sőt dingó is, úgyhogy nem voltam magányos. 
Pár nap múlva némelyik már elég közel merészkedett, pár méter
ről hegyezték a fülüket, mikor beszéltem hozzájuk. Jól elvoltunk.

Egy hétig nomádkodtam a Jim Jim Fallsnál, megmásztam az 
összes közeli sziklát, rábukkantam több barlangra is, az egyikben 
egy szétcincált kengurucsontváz hevert, biztos nem egy nyuszi 
lakott benne. A lenti folyót is szemügyre vettem tüzetesebben, 
tényleg úszkáltak benne krokodilok, az egyik partközeiben szi- 
esztázó kb. négyméteres példányt óvatosan be is cserkésztem, egy 
közeli premier plán fotót akartam készíteni a fejéről. Addig-addig 
osontam felé a fényképezőn át bámulva őt, míg azt vettem észre, 
hogy a digitális gépem képernyőjét már csak egy nagy, hideg te
kintetű szempár tölti ki, és nem azért, mert rázoomoltam, hanem 
mert olyan közel voltam már. Túl közel. Lassan leeresztettem a 
gépet, találkozott a tekintetünk, farkasszemet néztünk. Igyekez
tem úgy ránézni, hogy azt olvassa ki a szememből: „na mi van, 
kicsi gyík, megeszlek reggelire”, és ne azt, hogy „nabazmeg, ez 
most lenyel keresztben”, pedig ez utóbbit éreztem valószínűnek. 
Az övéből nem olvastam ki semmit, kb. annyi érzés sugárzott a 
szeméből, mint egy mosóteknőből, és a feje is akkora volt nagy
jából. Ekkor valami neszezést hallottam a hátam mögül, de nem 
nézhettem hátra, mert ha leveszem a szemem a nagyfejűről, ak
kor a következő pillanatban lehet, már ugrik is a nyakamba nagy 
örömében. Viszont lehet, hogy hátulról meg a kétszer nagyobb 
haverja feni éppen a zabszem nélküli seggemre a fogát. Kezdett 
kiverni a víz. Én is miért nem egy moziban ülök inkább a Kro
kodil Dundee 6-on szórakozva? De ekkor a behemót hüllő rám 
kacsintott (esküszöm, úgy láttam), aztán szép lassan elúszott az 
ellenkező irányba. Hátrafordultam, de ott csak egy kenguru koto
rászott a fűben, nem messze tőlem. „Szevasz, Józsi, te is láttad ezt 
a víziszörnyet?” -  szóltam oda neki most már megkönnyebbül
ve, de úgy meglepődött, hogy hanyatt vágódott. (Komolyan, kész



burleszk volt.) Eddig nyilván azt hitte, valami szikladarab vagyok, 
úgy álltam ott megkövülve percekig.

Ilyesformán teltek a napjaim a Kakadu Nemzeti Parkban, egy 
hét alatt még kétszer sikerült rutinosan eltévednem az estébe 
nyúló barangolásaim közben (és mindkétszer át kellett kelnem a 
sötétben a krokodilos folyón, úgy kell nekem), egyszer egy akko
ra pók esett a fejemre, mint egy sábeszdekli, azt hittem, mindjárt 
agyműtétet hajt végre rajtam a hatalmas rágószervével, de lesö
pörtem gyorsan, repült is vagy öt métert. Végül ép bőrrel úsztam 
meg az összes kalandos napot (a városban viszont pár hétre rá 
simán elütött egy autó, innen is látszik, hogy nem a dzsungel a ve
szélyes), már csak az okozott gondot, hogyan fogok az isten háta 
mögött stopot találni Darwinba. Az volt ugyanis a tervem, hogy 
ott vonatra szállók, és irány Alice Springs, a kontinens közepe, 
a Red Centre, onnan meg egy kéthetes gyalogtúra és stoppolás 
után elérem az Ulurut. Ha minden jól megy, a szülinapomat már 
ott töltöm.

Összecuccoltam, és épp indultam volna le a hegyről, mikor egy
szer csak felbukkant egy srác a vízesés tetején, ahova még egyetlen 
turista se merészkedett, mióta itt vagyok. Egy holland traveller volt, 
Ben, ő is átkelt a krokodilos folyón, felhozta ide a kíváncsiság, de 
amúgy nincs ideje maradni, vissza kell vinnie időre a bérelt terep
járóját Darwinba. Hoppá! Ő az én emberem. Isten hozott -  mond
tam neki, és hát ki más is küldhette volna ide nekem ezt a mennyei 
segítséget. Hamar szót értettünk (vörösbor is volt a tarsolyában az 
esti tábortűzhöz, rokoniélek volt, nem vitás), aztán pár óra múl
va már robogtunk is a Cherokeejával a vadonban. Útba ejtettünk 
egy húszezer éves, sziklarajzokkal ékesített aborigin szent hegyet, 
az Ubirrt, aztán a South Alligator folyón átkelve egy hétméteres 
krokodilt láttunk elúszni (nem ritkák a nyolcméteres példányok 
sem, elképesztő!), megálltunk fotózkodni egy termeszvárnál, ahol 
a 3-4 méter magas hangyalakótelepek mellett szinte eltörpültünk, 
aztán egy bushcampingben letáboroztunk éjszakára. Három fran



cia lánnyal jól beboroztunk a tábortűznél, meg elpipázgattunk úti 
élményeket mesélgetve, aztán a következő nap a darwini vonatál
lomáson további jó utat kívántunk egymásnak. Jó néha hasonsző
rűvel találkozni...

A vonatom másnap reggel indult, úgyhogy elcsöveztem az 
állomáson, ami egyébként kint volt a várostól 10 kilométerre a 
pusztában. Még jó, hogy Ben rám tukmált egy szatyor kaját, mert 
amúgy már teljesen feléltem a vízeséseknél az élelmiszertartalé
komat. Huszonöt óra zakatolás után érkeztem Alice Springsbe, 
ahol elkezdődött a következő kalandos túrám. Elindultam a West 
MacDonnell Ranges sziklás vidéken átívelő 242 kilométeres La- 
rapinta Trail túraúton, ami elvileg egy tizenkét napos gyalogtúra, 
javarészt aborigin földön. Előtte regisztráltatni kell magadat 50 
dollárért, ami az esetleges mentési költséget fedezi, mert ha valaki 
nem ér el tizenöt nap alatt a Mt. Sonder 1380 méteres csúcsán 
lévő túraállomáshoz, akkor a keresésére indulnak a rangerek. 
Elég megterhelő az út, kevés a vízforrás, nappal nagy a hőség, sok 
a mérges kígyó ugyebár, meg állítólag akad egy-két mérges abo
rigin is, mivel a földjüket elvették tőlük a fehér emberek, ezért az
tán némelyik a fehér embertől veszi el, amije van. Nem is ajánlott 
egyedül nekivágni az útnak, de mit csináljak, ha egyszer magam 
vagyok, emiatt nem fogom kihagyni.

A regisztrációtól nagyvonalúan eltekintettem, nincs nekem erre 
pénzem... Ne rendeljem meg mindjárt a koporsómat is? Feltan
koltam magam többnapi kajával meg két kulacs vízzel, és útra kel
tem. Elvileg 20-30 kilométerenként lesznek források, meg néhány 
település, ahol fel lehet tölteni a készletet. A harmadik nap után 
már éreztem, hogy ezen nem fogok tudni végigmenni. Először 
is túl nehéz volt a hátizsákom ilyen kemény terepre, a sok kaja 
meg a sátor, a hálózsák, a három liter víz. Mellesleg napi nyolc 
litert ajánl a túraismertető brosúra, de így is majd megszakadtam 
a súlytól, Spanyolországban a Caminót fele ilyen nehéz zsákkal 
jártam végig, ott sátorra se volt szükség, meg víz is akadt m in



denhol, nem kellett többnapi adagot cipelni. Itt a második nap 
ugyan találtam egy forrást, ahol feltöltöttem a kulacsaimat, utána 
viszont kettő is ki volt apadva, ahogy a patakok is, település még 
30 kilométernyire volt a térkép szerint (az legalább két nap ilyen 
terepen), egy árva lélekkel se találkoztam, csak kengurukkal, vi
zem már alig volt, a hőség iszonyatos, a hátizsákom súlya nem 
kevésbé. Éreztem, ebből baj lesz.

Ekkor úgy határoztam, letérek a túraútról és elindulok a Kings 
Canyon felé, ami ugyan 300 kilométerre van, de abban az irányban 
autóút is halad, stoppolhatok, ebben a sziklás völgyben viszont sen
ki sem jár. Kimásztam a völgyből, és elindultam a fennsíkon. Egy 
alig csordogáló, vékony patakocskából feltöltöttem a kulacsaimat, 
aztán eltelt egy újabb nap, egy újabb éjszaka, ötödik nap gyalogol
tam, és elfogyott a vizem. Kezdtem kiszáradni, és bár arra a szintre 
azért még nem jutottam el, hogy megigyam a saját vizeletemet, de 
már el-eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lesz majd belepisilni 
a kulacsomba. Közben igyekeztem nem tudomásul venni azt a bal
jós jelet, hogy egyre több dögevő madár kezdett körözni felettem, 
egyre lejjebb ereszkedve. Bármilyen növényt lelegeltem volna egy 
cseppnyi nedvességért, de csak száraz kórok akadtak az utamba, 
azok is csak elvétve. Meg egy-két vészjóslóan vicsorgó tevekoponya 
hiányos csontvázzal. Na, ha már a tevék is szomjan halnak errefelé, 
akkor jól nézünk ki. Mindenesetre, ha holnapig kihúznám, akkor az 
éjjeli lehűlés után lenne egy kis hajnali pára, amit az elhullott állatok 
csontjairól lenyalogathatnék napfelkeltekor. Még csak meg se hök
kentett a gondolat. Aztán megpróbáltam a citrom ízére koncent
rálni, hátha összefut a számban egy kortynyi nyál. De hiába, nem 
futott össze semmi. Aztán elkezdtem zöld pettyes hangyákat keres
gélni, ugyanis az aboriginek azt eszik, ha nincs vizük, állítólag oltja 
a szomjat. Találtam is párat, nem vacakoltam, toltam be egyből az 
arcomba, de valahogy nem éreztem azt, mint amikor hideg ásvány
víz gördül le a torkomon. Mit mondjak, nem értek fel egy esőcsep
pel sem. Savanykás ízük volt, és volt ugyan valami enyhe nedvesség



bennük, de minimum egy vödörnyit kellett volna belapátolnom, 
hogy ne dögöljek szomjan. Mivel alig páran bóklásztak körülöttem, 
erről is letettem.

Ekkor tettem fel magamnak azt a kérdést, amit csak ritkán, igen 
nagy szar közepette szoktam feltenni magamnak: „Bolikám, még
is mi a jó büdös francot keresel te itt?” Ahelyett, hogy otthon a 
Mátrában vakarnám a tököm, és akkor nyitnám meg a csapot, 
amikor csak kedvem szottyanna rá. Na, ilyenkor szokott jönni a 
segítség, ami egyben arról is meggyőz, hogy mégiscsak ez az én 
utam, nem az otthoni vakaródzás. Most is menetrendszerűen jött 
a felmentő sereg: egy aborigin lány, két kisgyerek, egy kölyökku
tya és egy kengurubébi személyében. Ez mind egy kupacban, egy 
szakadt Forddal érkezett, nagy porfelhő közepette. Ja, és egy jég
hideg gyöngyöző ásványvizes palack is volt velük. (Hab a torkán. 
Mármint az én torkomon.)

És ezt most tök komolyan mondom, nem hallucináltam, bár az 
se lett volna meglepő abban az állapotomban. Stoppolni se volt 
erőm, csak néztem a közeledő autót, mint valami látomást, az meg 
nagyot fékezve megállt mellettem, kipattant belőle egy gyönyörű 
aborigin lány (még ez is), és megkérdezte, segíthet-e valamiben. 
Oh, yeah, mielőtt szomjan döglök, jó lenne még utoljára szexelni 
egyet -  futott át az agyamon -, de csak annyit mondtam, egy fuvar 
a Kings Canyon felé jól jönne, meg esetleg egy korty víz. Pattanj 
be -  mondta mosolyogva, remélem, nem olvas a gondolataimban. 
Mellesleg ő volt az első szép aborigin nő, akit az elmúlt nyolc hó
napban láttam. Huszonöt éves lehetett, két négy év körüli masza- 
tos kölök volt vele, az egyik az anyósülésen majszolt egy mangót, 
a másik hátul ült, ölében egy parányi kengurubébi, egy még pará
nyibb kölyökkutya, meg egy fél húsos lepény volt, abból falatoztak 
mindhárman.

Beültem hátra melléjük, a lány, Tara, egy hűtőtáskából kivett 
egy jéghideg, gyöngyöző ásványvizes palackot, és hátranyújtotta, 
aztán elindultunk. Félúton egy aborigin faluban feltöltöttem az



élelmiszer- és ivóvízkészletemet, majd néhány óra múlva megér
keztünk a King s Canyonhoz. Tara tett egy kis kitérőt ide a kedve
mért, amúgy másfelé visz az útja, búcsúzóul még ellátott egy-két 
jó tanáccsal, aztán indultak is tovább a kis kengurujukkal. Én is 
nekivágtam újabb vadregényes túrámnak a Kings Canyonon át, 
ahol már nem fenyegetett a szomjan halás veszélye, mert olyan 
helyeken vitt az utam, ahol mindig akadt víz, néha nem is kevés.

Ott volt például a Garden of Edén, ahol a meredek sziklafalak
kal körbevett, pálmafák övezte kristálytiszta tóban egy álló napig 
lubickoltam, aztán a Palm Valley-n átvezető kis patakban hűsítet
tem magam a nagy hőségben. Aztán megint sikerült eltévednem a 
Lost City -  ősi városra emlékeztető -  misztikus kőalakzatai között, 
ahol hihetetlen időutazás volt barangolni, néha már azt se tudtam, 
melyik évezredben és melyik bolygón járok. Végül négy nap múl
va keveredtem ki a Kings Canyonból, a hátam már sajgott a há- 
tizsákcipeléstől, úgyhogy itt volt az ideje, hogy az Uluruig hátra
levő 180 kilométerre ismét stoppolni kezdjek, főleg, hogy holnap 
lesz a szülinapom, addigra jó lenne odaérni. Utam során egyéb
ként elég kevés stoppost láttam, a csóró hátizsákos utazók is in
kább autót bérelnek manapság. Egyrészt hihetetlen távolságokat 
kell megtenni kietlen tájakon („outback”, ahogy errefelé hívják), 
ahol néha napokat is várhatunk, míg arra jön egy jármű, más
részt egyre több baljós hír lát napvilágot az eltűnt stopposokról. 
Tara is óva intett engem, de azóta egy elég hajmeresztő bűnügyi 
krónikát is olvastam egy könyvtárban (általában ingyen lehet ott 
internetezni), miszerint évente 3000 ember tűnik el Ausztráliá
ban, ebből 300-an örökre és nyom nélkül, javarészt stopposok, 
valószínűleg bűncselekmények áldozatává válnak, párat pedig a 
krokodilok falnak fel. Persze nem igazán verik nagydobra, hogy 
nyom nélkül tűnnek el külföldi turisták az ausztráliai barango
lásaik során (rossz hatással lenne az idegenforgalomra), és az is 
biztos, hogy aki megnézi a Wolf Creek című, megtörtént esetet 
feldolgozó, lidércnyomásos ausztrál filmet a hátizsákos fiatalokat



foglyul ejtő, megkínzó, megerőszakoló és meggyilkoló pszicho
patáról, az garantáltan az életben nem fog kiállni az út szélére. Én 
akkor még nem láttam (azóta már igen, és volt is hátborzongató 
stoppos kalandom, majd elmesélem), úgyhogy optimistán intet
tem le minden autót, de nálam amúgy is a „csalánba nem üt a 
ménkű” ősi természeti törvény érvényesül, vagy ahogy egyesek 
mondják, a hülyének van szerencséje.

Most is elkerült a darabolós gyilkos: először egy új-zélandi csa
lád vett fel a lakóbuszába, aztán egy aborigin házaspár vitt tovább 
egészen az Uluruig egy szakadt Chevrolettel. Ők is elmondták, 
amit eddig minden aborigin, akivel az utóbbi napokban találkoz
tam, hogy számukra roppant sértő, amikor a turisták megmásszák 
az Ulurut és lábbal tapossák a szent sziklájukat, és ezáltal a lelkű
ket is. Ők se másszák meg a templomokban az oltárt, ami nyilván 
sértené a keresztényeket, nem értik, hogy akkor a fehér ember 
miért nem tartja tiszteletben az ő hitüket. Nem elég, hogy elvették 
a földjüket, a szent helyeiket, de még a legszentebb sziklájukra 
is sétakorlátot szereltek, és naponta több tucat turista szentség- 
teleníti meg, amikor, felmászva rá, végigtapossa. Bevallom, még 
pár héttel ezelőtt én is úgy terveztem, hogy a születésnapomon 
majd felmászok az Uluru tetejére egy üveg vörösborral, és onnan 
nézem végig a naplementét. De mire ideértem, meggondoltam 
magam. Eddig nem tudtam, hogy az őslakosok miként véleked
nek erről, de miután felvilágosítottak, természetesen tiszteletben 
tartom a kérésüket. Nem úgy, mint a legtöbb turista. Már az is 
elképesztő, hogy az ausztrál kormány az őslakosok tiltakozása 
ellenére, a megmászást megkönnyítendő, az egyik oldalon cöve- 
keket veretett a szikla tetejéig, így az azokat összekötő kötélhág
csóba kapaszkodva bárki megmászhatja. És az a szomorú, hogy 
ezt rengetegen meg is teszik, annak ellenére, hogy egy hatalmas 
táblán többnyelvű felhívásban kérik (szinte könyörögve) az abo- 
riginek a turistákat, hogy ne másszanak fel az Ulurura, mert az a 
legnagyobb szentségtörés számukra. És a sok tulok, miután ezt



elolvassa, fogja magát és felmászik. Én az abók helyében simán 
lenyilaznám mindet. Abból talán értenének.

Ha az aboriginek nem is, az istenek azért néha lesújtanak, évente 
tucatnyian zuhannak le és törik ki a nyakukat, de sok turistát ért 
már szívroham is mászás közben. Azért még így is maradtak ele
gen ahhoz, hogy nappal ellepjék az egész környéket. Naplemente
kor viszont, miután mindenki kifényképezte magát az egyébként 
valóban lenyűgöző színekben pompázó monolitnál, az összes 
turistabusz elhúzott, csend és nyugalom költözött a környékre. 
Ilyenkor egész más hangulata van a helynek, a nappali turistalát
ványosságból éjszakára egy méltóságteljesen a táj fölé magasodó 
(348 méter magas, 3,6 kilométer hosszú, és mellesleg az egész két
harmada a föld alatt van, csak az egyharmadát látjuk), hihetetlen 
energiát sugárzó szent hegy lesz. Ahogy körbejárjuk és végigsimít
juk a kezünkkel a nappal felmelegedett sziklát, majd végigdőlünk 
egész testünkkel rajta, olyan melegség áramlik belőle, ami a hűvös 
éjszakában nemcsak a testünket, hanem a szívünket-lelkünket is 
melengeti. Érezhető spirituális ereje van a helynek, nem vitás, és 
ha még végignézzük a holdfényben a repedésekből kirajzolódó, 
természet alkotta képeket (egy hatalmas emberi agy, férfi és női 
nemi szerv), meg az ősi aborigin sziklarajzokat, akkor egy olyan 
misztikus utazáson vehetünk részt, ami elkalauzol minket a benn
szülöttek hiedelemvilágába, az Álomidőbe.

Miután négy és fél óra alatt sikerült körbejárnom a hatalmas 
sziklát (legalábbis azt a részét, amit szabad, mert van egy-két 
szakrális terület, amit lezártak a látogatók előtt), az egyik repe
désrajzolat alatt letáboroztam (hogy mit ábrázolt, az maradjon az 
én titkom), hátam a meleg kőnek vetettem, és felmosolyogtam a 
holdra meg a számtalan csillagra. Örülök, hogy eljöttetek -  mond
tam nekik -, itt az ideje, hogy ünnepeljünk, éjfél elmúlt, ma van a 
születésnapom. Elővettem a hátizsákomból az előző nap útközben 
vásárolt Shiraz vörösbort, löttyintettem belőle a földre egy kicsit, 
megkínálva a mindenséget, aztán nagyot húztam belőle. Ekkor



jött oda a dingó. Már a körsétámon észrevettem, hogy távolról 
követ, aztán egyre közelebb merészkedett, végül itt állt előttem. 
A vadon élő dingók nem túl barátságosak, félnek az embertől, 
kiéhezve, falkában azonban veszélyesek is lehetnek. De találkoz
tam már háziasított dingóval is, az aboriginek olykor magukhoz 
vesznek elárvult kölyköket, és felnevelik őket. Azokból jó házőrző 
lesz, nem is szoktak elkóborolni. Nem tudom, az én dingóm m i
féle volt, és miért jött oda hozzám, de örültem, hogy az égieken 
kívül újabb vendég érkezett a szülinapi partimra, meg is kínál
tam egy kis kolbásszal, és fél óra múlva már az arcomat nyalo
gatta. Felköszöntött. Aztán még sokáig beszélgettem vele, végül 
összebújva elaludtunk. Nagyon hideg lett éjjelre, de nem fáztam. 
Melegítettük egymást.

Reggelre eltűnt az összes szülinapi vendégem, a hold, a csillagok 
és a dingó is. Mintha csak álom lett volna a tegnap este. Nem
hiába, hiszen az Álomidőben jártam. Épp a napfelkeltére ébred
tem fel, amitől az Uluru ismét varázslatos színváltozáson ment át. 
Meg is érkeztek az első fényképezkedő turisták, úgyhogy ideje volt 
odébbállnom. El is indultam hát (előbb gyalog, aztán stoppal) a 
30 kilométernyire található Kata Tjutához, ami tulajdonképpen 
az Uluru testvérének is tekinthető, annak árnyékában mégis szin
te teljesen ismeretlen maradt a nagyvilág számára. Hozzáteszem, 
méltatlanul. A Kata Tjuta (más néven The Olgas) nem kevésbé 
impozáns látvány, mint az Uluru (Ayers Rock), sőt! A mérete sem 
elhanyagolható, 546 méter magas, 22 kilométer átmérőjű szikla- 
tömb-együttesről van szó, ami formájában szerintem még érde
kesebb is az Ulurunál, mellesleg 200 méterrel magasabb is nála. 
Itt oszlatnám el azt a tévhitet, miszerint az Uluru lenne a világ 
legnagyobb monolitja. Tévedés. A legnagyobb a Nyugat-Ausztrá
liában található Mt. Augustus (Burringurrah), ami két és félszer 
nagyobb, mint az Uluru, csak éppen a kutya se ismeri. Nincs olyan 
jó PR-ja, mint az Ayers Rocknak. Visszatérve a Kata Tjutához: a 
formájáról nevezték el a bennszülöttek, Kata Tjuta ugyanis annyit



jelent, sok fej. A „fejek” közötti ösvényen végigsétálva szinte eltör
pülünk a hatalmas sziklaformációk mellett, és különös alakzatok 
domborodnak ki a kőből, például egy hatalmas elefántfő.

Itt is eltöltöttem egy érdekes estét, többek között összefutottam 
két -  szintén itt éjszakázó -  spanyol lánnyal, akik épp pezsgőt 
bontottak, mikor odaértem hozzájuk. Happy birthday! -  mond
ták vidáman, mire nagyot néztem, jé, tényleg, ma még születés
napom van! Mikor ezt megmondtam nekik, akkor meg ők néztek 
nagyot, mert csak hülyéskedtek. Hát ráhibáztatok -  mondtam. 
Aztán bepezsgőztünk. Később csöngött a telefonom -  pedig nem 
is volt térerő - , és a kis ördög Réka hívott fel Sydneyből, hogy fel- 
köszöntsön. Aztán az anyjával, Érával is beszéltem, aki elmondta, 
hogy a kiscsaj teljesen odáig van értem, hónapok óta gyűjtött a 
szülinapomra (fűtői-fától pénzt kunyerált), vett nekem egy nepáli 
hímzett pénztárcát, és telepakolta aprópénzzel, mert látta, milyen 
szakadt és üres az enyém. És már alig várta, hogy a születésna
pomon átadhassa, úgyhogy ha ráérek, igazán találkozhatnék vele, 
mert evvel nyaggatja az anyját már napok óta, aki kezd megint 
kiborulni tőle... Hát nem tündéri a kiscsaj, lehet erre nemet mon
dani? Lehet hát, de persze én nem tettem. Csak annyit mondtam, 
semmi kedvem nagyvárosba menni, főleg nem egy Uluru és Kata 
Tjuta után, de ha lejönnek Nimbinbe (úgy terveztem, a hippifa
luban még elszülinapozgatok kicsit), akkor ott találkozhatunk. 
Naná, hogy lejönnek -  mondta Éra, azt a helyet már ő is régóta 
meg akarja nézni, mert Réka sokat mesélt róla.

Úgyhogy másnap el is indultam Nimbin felé, ami ugyan kö
rülbelül 3000 kilométerre volt, de szerencsémre a két spanyol 
csaj meg Brisbane-be ment -  ahonnan Nimbin már csak egy 
köpés - , úgyhogy el is vittek a kis lakóbuszukkal. Ekkora m áz
lim is csak nekem lehet (szülinapi ajándék?), kifogni egy olyan 
fuvart, ami a kontinens közepétől eljuttat egészen a keleti par
tig. Három nap alatt értünk le a Csendes-óceánhoz, úgyhogy 
felváltva vezettünk. Arról a három napról azt hiszem, majd egy



külön fejezetet fogok írni az egyszer talán megjelenő útiköny
vemben. Jó kis roád movie volt.

Mire Nimbinbe érkeztem, Rékáék már ott voltak, a kis ördögíi- 
óka nekifutásból ugrott a nyakamba, majd ledöntött a lábamról, 
el se akart engedni, úgy tűnt, soha többé. Aztán ünnepélyesen 
átnyújtotta a szülinapi ajándék pénztárcát, benne egy marék ál
tala gyűjtött apróval, hogy tudjak magamnak chilit venni. Meg 
neki fagyit. Tündérbogár. Az elkövetkező egy hétben újra élvez
hettük a hippifalu semmivel össze nem hasonlítható hangulatát. 
Szálláshelyül ismét a faluszéli erdőben megbúvó Rainbow-tábort 
választottuk, de most az indián tipi melletti cigánylakószekérbe 
vackoltuk be magunkat, perfekt vándorcigány feelingem lett.

Bejártuk a környék esőerdőit, Réka büszkén mutatta meg anyjá
nak a helyeket, ahol márciusban kirándulgatott velem, a vízeséseket, 
a barlangokat, a hegyeket, az óriásfákat. Bepótoltuk azokat a túrákat 
is, amikre akkor már nem jutott időnk, esténként meg a faluban 
múlattuk az időt, reggae- és dubkoncerteken, táncházakon, abori- 
gin törzsi partikon. Már megérkezésünkkor kiderült, hogy ismét jó 
időben jöttünk, márciusban a Mardi Gras kenderszüreti fesztivált 
fogtuk ki, most pedig az idei országos Rainbow-találkozót, mely 
Nimbintől 300 kilométerre (itteni viszonylatban egy köpésnyire), 
aborigin területen, egy hegyvidéki erdőben lett meghirdetve szep
temberre. Augusztus vége felé jártunk, úgyhogy egy hét után el is 
indultunk stoppal, ami ez alkalommal nem volt annyira egyszerű, 
kicsit lassan haladtunk, mert kifogtunk egy négynapos esőt.

Le is ragadtunk az első kisvárosban, Lismore-ban, ahol az ég
szakadás elől egy park játszóterének kis faházába menekültünk, 
és az éjszakát is ott töltöttük. Másnap egy pubba rohantunk be, 
mikor elkezdett szakadni, ott a pultoslány egy telefonálás után ke
zünkbe nyomott egy cetlit a barátnője címével, meg 10 dollárt ta
xira, és húsz perc múlva már külön szobánk volt egy kis verandás 
kertes házban. De volt, hogy az utcasarkon szedett fel minket egy 
fiatal pár, ahogy az eresz alatt vártuk az eső végét, aztán már vittek



is haza hozzájuk. Negyedik nap végül már felértünk a hegyek
be, aborigin földre, mindössze 30 kilométerre voltunk már csak 
a Rainbow-tábor helyszínétől, az autóforgalom viszont szinte a 
nullával volt egyenlő. De legalább kisütött a nap, úgyhogy letábo
roztunk egy kis tó partján, és lestük, mikor robog arra egy autó. 
Akkor jött a hívás attól a farmertől, akinek pár napja hagytam 
üzenetet a rögzítőjén, hogy van meló, mehetek dolgozni a farmra, 
lehetőleg minél előbb, mielőtt betelik a létszám. Na, erre vártam 
már régóta, mivel decemberre egy thaiföldi utat terveztem be, de 
egy kis pénzt is kell hozzá csinálnom addigra.

Rékáékat azért még elvittem a Rainbow-ra, rájuk fért egy kis 
törzsközösségi élet a természetben Sydney nagyvárosi őrülete 
után, amibe kezdtek már mindketten belekattanni. Az ausztrál 
találkozó csak annyiban különbözött az európai összejövetelek
től, hogy itt a hippiken kívül sok aborigin és kenguru is volt. Meg 
japán raszták. Akik nemsokára már itt is magyarul énekeltek Ré
kának köszönhetően. Láttam, elvan a kiscsaj, mint csikóhal a víz
ben, Éra is talált magának egy udvarlót, úgyhogy nyugodt szívvel 
hagytam ott őket, és elindultam stoppal a farmra. Nem kis út állt 
előttem, 1400 kilométer, Queensland és Új-Dél-Wales határától le 
Victoria államba, ott pedig Wangaratta hegyes-dombos vidékén 
várt egy kis tóparti házikó. A farmer ugyanis nemcsak többhavi 
munkát, hanem saját házat is biztosított nekem, aztán kezdődhet
tek a dolgos hétköznapok.

Azóta eltelt két hónap, életemről a farmon majd később beszá
molok, most eljött az idő a következő nagy utazásra, kezdődik a 
thaiföldi barangolás, holnap repülök Bangkokba. Úgy terveztem, 
hogy a kedvesemmel töltöm ott a decembert, össze is gyűjtöttem 
mindkettőnknek a repj egyre valót, de ő időközben otthon elcsá- 
bult, beleszeretett valaki másba, úgyhogy volt menyasszony, nincs 
menyasszony. A szerelemben, úgy látszik, nincs szerencsém. Me
gyek egyedül, ahogy eddig is.



„Viszi a szél a léghajóm,
közel az égbolt s a csillagok,
vezet a nap, és hív a hold,
én meg csak nézem, hogy tűnik el minden,
mi valaha lényeges volt.”

2007. november 30., Wangaratta, Victoriay Ausztrália



H e t e d ik  l e v é l  

Thaiföld: „Nem unalmas a Maugli-élet, az biztos”

A NATO örök világbékét megcélzó balkáni bombázásainak 
idején épp „turistaként” végeztem az egyetemet Magyarországon, 
havonta ki kellett lépnem az országból, viszont nem volt ajánlatos 
hazajönnöm (nem engedtek volna vissza a diplomám megvédésé
nek idejére sem), ezért jobb híján rövid romániai kirándulásokat 
tettem. De vajon mit tehet az a világjáró, aki Ausztráliában olyan 
típusú vízummal rendelkezik, amely másfél évre szól, ám féléven
ként szintén ki kell lépnie az országból? Természetesen ellátogat 
Thaiföldre, hogy feltérképezze magának azt a világot is, beszip
pantsa az ottani levegőt, megkóstolja a helyi ízeket, nem csupán 
a kulináris különlegességeket értve ez alatt, s nagyjából felvázol
jon magának egy későbbi időpontban megvalósítható hosszabb 
ott-tartózkodást is. Naná, hogy utazónk is így tesz -  csalfa meny
asszony ide vagy oda, egymagában is nekivág. S nem túl sokáig 
marad egyedül, elhihetitek...
Szög

Elfehéredett arccal, kővé dermedve meredtem magam elé, a víz 
is egyből kivert, ez nem lehet igaz, nem akartam hinni a szemem
nek. Nem, nem egy ugrásra kész hatméteres krokodillal néztem 
két méterről farkasszemet, és nem is egy hörgő tigris kitátott 
pofájába bámultam bele, sokkal sokkolóbb látvány taglózott le. 
A számítógép üres monitora. A decemberi thai-maláj túrámról 
szóló legújabb, és eddigi leghosszabb beszámolóm, amivel sok
sok munka után végre kész lettem és már épp postázni akartam, 
egyszerűen elszállt a komputerből, nem maradt egy árva büdös 
szó se belőle. Utálom a számítógépeket. Persze nem is értek hoz



zájuk. így voltam annak idején az első mobiltelefonommal is, 
amit két nap után hirtelen felindulásból elhajítottam, miután az 
őrület szélére kergetett azzal, hogy már tizedszerre pötyögtem be 
egy SMS-t, ami elküldés előtt állandóan törlődött. De az babapis
kóta volt ehhez képest. A technika ördöge most durván kibabrált 
velem, ahogy legutóbb is, mikor a digitális fényképezőgépem me
móriakártyájáról törölt le CD-re írás közben 1100 fotóból 434- 
et és meghagyott 666-ot. 666, a kis gonosz, még szignózta is a 
művét, nehogy azt higgyem, véletlen volt. Ráadásul papíron csak 
vázlatosan van meg ez a thaiföldi élménybeszámoló, az elkészült 
írás java részét fejből gépeltem, ahogy akkor épp eszembe jutott, 
és ahogy nyilván nem fog még egyszer ugyanúgy eszembe jutni. 
Ez most egy másik verzió lesz, avval az elsővel meg, úgy látszik, 
tartoztam az ördögnek, aki most biztos jókat derül a kalandjaim 
olvasása közben. Remélem, halálra röhögi magát.

Én viszont azt hiszem, ezúttal nem fogom annyira teletűzdel
ni poénokkal a mesémet, valahogy nem vagyok olyan vicces 
kedvemben, nézzétek el nekem. Kezdhetem elölről a begépelést, 
noha időm egyáltalán nincs rá, egész nap nektarint szüretelek egy 
dél-ausztrál farmon. Úgyhogy ezt most nagyon megszoptam, pe
dig én nyalós típus vagyok, ezt még a kis hétéves Réka állapította 
meg a jómúltkor. „Te, Boli, rájöttem, hogy te nyalós típus vagy, én 
meg szopós.” „Mi van?” -  néztem rá hüledezve. „Hát megfigyel
tem, hogy te a fagyit nyalva eszed, én meg szopogatva, én még 
az ujjamat is szopom elalváskor, te meg az ujjadat is nyalogatod, 
mikor kézzel eszel. Szóval te nyalós típus vagy, én meg szopós.” 
„Ja, vagy úgy?” Hogy mit ki nem talál ez a gyerek! De azért jól 
ráhibázott, még nem is sejti, mekkora igazságot mondott. Ahogy 
Pista bácsi szokta volt mondani annak idején: „nem úgy van az, 
hogy legénnyel meg leánnyal, hanem fordítva”, és huncut mosoly- 
lyal megpödörte hetyke bajszát. Nagy kópé volt az öreg. Azt hi
szem, ezzel meg is adtam az alaphangot eme kis levélkének, ami 
most kivételesen inkább pikáns lesz (emitt-amott), mint humoros.



Szóval miután a decemberre betervezett thaiföldi (kvázi) nászu- 
tam a csalfa menyasszony sajnálatos távolmaradása miatt meghi
úsult, eléggé el voltam keseredve. Nem csoda, hiszen már teljesen 
beleéltem magam, hogy megtaláltam életem párját, lelkesedésem
ben tavalyelőtt karácsonykor -  egy hirtelen ötlettől vezérelve -  el 
is jegyeztem. Ezen még én is meglepődtem, eddig ilyet sose csi
náltam. Az persze kissé rontotta a jegyben járás élvezeti értékét, 
hogy két hét múlva egyedül vágtam neki az ausztráliai útnak, mert 
szerelmetes mátkám úgy döntött, inkább otthon marad. (Hát igen, 
a női lélek rejtelmei, sose fogom tudni megérteni.) Ez azért kicsit 
beárnyékolta a napfényes utazást, mert már azt hittem, a sokévi 
magányos kóborlás után végre lesz, akivel megoszthatom a rám 
váró kalandokat, élményeket. Nem így történt. Ismét egyedül jár
tam az utam, lassan egy éve távol a kedvesemtől, ami elég sok idő 
ahhoz, hogy próbára tegyen egy kapcsolatot. Úgy gondoltam, ha 
egy ilyen próbát kiáll, akkor azt érdemes megpecsételni egy es
küvővel is. Na persze én nem a hagyományos, anyakönywezetős, 
papos, templomos ceremóniára gondoltam, az cseppet sem vonz, 
mást találtam ki. Küldök neki egy Bangkokba szóló repülőjegyet, 
és miután ott a hosszú távoliét után egymás karjaiba omlunk (itt 
jönnek be a vonósok, lágy romantikus zene, a karjaimba kapva 
őt, lassan forgunk körbe, lassított felvétel, a hajunk úszik a leve
gőben, körülöttünk mosolygó thai arcok), és kiörvendeztük ma
gunkat a fülledt éjszakában, másnap elindulunk a hegyek közé, 
a dzsungel mélyén megbúvó bennszülött falvak egyikébe, ahol 
törzsi szertartás keretében a sámán összead minket, és immár 
friss házasokként -  üres konzervdobozokat húzó automobil he
lyett -  elefántháton bejárjuk a környező esőerdő vízeséseit, ahol 
önfeledt fürdőzéssel hűsítjük majd felhevült testünket. A mézes
heteket aztán már Ko Pha-Ngan trópusi szigetén töltjük, ahol 
egy eldugott kis öbölben a tengerparti kunyhónk előtti pálma
fák közé kifeszített függőágyból szemléljük a türkizkék óceán
ból fel-felbukkanó bálnák vonulását, miközben kókuszdióhéjból



szürcsöljük a datolyapálinkával megbolondított thai-jellegű kok
télokat. Teliholdkor meg átsétálunk a sziget túloldalán lévő Hat 
Rin Beach-re, ahol a tűzzsonglőrökkel és dobosokkal tarkított ha
gyományos Full Moon partit egy Manu Chao-koncert is színesíti 
majd, lecsekkoltam az interneten mindent. Mellesleg még otthon 
lazán megígértem a drágámnak, hogy majd a leendő esküvőnket 
követő bulin az egyik kedvence, Manu Chao fog élőben zenélni, 
mi az nekem elintézni. És tessék, összehoztam! Épp csak a csilla
gokat nem hoztam le. De arra is volt egy készülő tervem. Szóval 
mindent szépen elképzeltem (ahogy azt Móricka is), és már előre 
örültem, milyen meglepetést szerzek majd leendő arámnak a fen
tieket vázoló levelemmel, de pont aznap, mikor postára adtam, 
jött tőle az elbocsájtó szép üzenet e-mailben.

Hát mit mondjak, nem röhögtem tőle magam halálra jóked
vemben. Azt írta, hosszú volt a távollétem, elcsábult közben. 
(Ahelyett, hogy velem jött volna, fene azt a fehér máját!) Nagy 
robajjal dőlt össze bennem mindaz, amit lelkesen felépítettem. 
Na, eret azért nem vagdostam, inkább próbáltam avval nyugtatni 
magam, hogy biztos nem ő volt az igazi, úgyhogy felmarkoltam 
rendes heti béremet a farmon és elrepültem Thaiföldre, nem lesz 
ott olyan szar menyasszony nélkül se. Majd csak találok egy szim
patikus thai leányzót, akivel összeszűrhetem a levet, ha másra 
nem, legalább egy éjszakára. Mi tagadás, ki voltam már éhezve, az 
elmúlt év önkéntes cölibátusát nehezen viseltem. Kundalini-kí- 
gyóm is mélyen szunnyadt lent a fészkében, legemlékezetesebb 
szexuális élményem, azt hiszem, az volt (a koalák és kenguruk 
nemi életének tanulmányozásán kívül), amikor egy zélandi tra
veller csaj mellettem ült a vonaton és elaludt a vállamon. Ott 
szuszogott a nyakamba (de rég éreztem már ilyet!), én meg órákig 
meg se mertem mozdulni, nehogy felébresszem. Édes álmában 
még a nyála is rácsorgott a pólómra. Aztán egyszer csak véget 
ért az idill, egy nagy zökkenőnél felriadt, pironkodva bocsánatot 
kért, majd nemsokára le is szállt, elment, én meg nem. Pedig jó



lett volna. (Na de nem lehet minden fenékig tejfel!) Habár akkor 
még az otthon, hűségesen váró (hahaha!) menyasszonyom iránti 
elkötelezettségem gátat szabott vágyaimnak, de most, hogy már 
nem köt a szerelmi hűség, itt az ideje találnom valakit. Majd nyi
tott szemmel járok ezentúl, lehet, épp most fogok összefutni életem 
párjával.

Ettől a gondolattól újra a fellegekben éreztem magam, mond
juk, nem volt nehéz, mert a repülőgép ablakán kinézve azt láttam, 
hogy a lemenő nap vöröses fénye puha rózsaszín felhőket varázsolt 
alám, tényleg a fellegekben jártam. Aztán leszálltunk, megérkez
tem Bangkokba. A thai időszámítás szerint -  mely Krisztus előtt 
543-ban vette kezdetét -  a 2550. évben érkeztem, de a benyomá
saim alapján mégis úgy tűnt, mintha a múltba látogattam volna 
el. Ősi romvárosok, ősi templomok, őserdők... És őskáosz. Főleg 
ami a városi közlekedést illeti. Bangkokban gyalogosként átkelni 
az utca egyik oldaláról a másikra komoly kihívást jelent. Lelépni 
a járdáról az úttestre, ahol szédült iramban, a KRESZ-re fittyet 
hányva, összevissza száguldoznak az autók, buszok, motoros rik
sák, mopedek (komplett családokkal -  papa, mama, gyerekek -  a 
nyeregben), olyan érzés, mintha a pamplonai bikafuttatáson kéne 
átgázolni a megvadult, embereket felöklelő állatok között. A foko
zott koncentráció és gyors reflex elengedhetetlen, betépve például 
elég reménytelen vállalkozás, láttam egy-két beszívott arcot, akik 
szerintem azóta is ott topognak a járdaszélen, várva, hogy elkapják 
a megfelelő ritmust az átkelésre. A legokosabb egyébként, ha nem 
sokat totojázunk, hanem határozottan nekiindulunk, pár alkalom 
után már olyan rutinra tehetünk szert, hogy miközben flippergo
lyóként cikázunk a járművek között, a minket súroló vidám mope- 
desekkel is lepacsizhatunk.

Én puszit is kaptam az egyik ilyen alkalommal egy motor hát
só ülésén mosolygó lánytól, bár az igazat megvallva nem kizárt, 
hogy fiú volt az illető. Bangkokban ugyanis meglepően sok a 
transzszexuális, az ún. girlboy, akik külsőre a megtévesztésig nő



nek néznek ki, szépek, bájosak, kecsesek, de ha véletlenül a lé
nyegre tapintanánk... Nos, akkor kibújik a szög is a zsákból. Nem 
egy turista kapott már sokkot, mikor a felcsípett thai szépség bu
gyijában -  félórás csókolózás után -  hamvas szilva helyett hetyke 
kis banánt talált. És ha már itt tartunk, Bangkokkal kapcsolatban 
megkerülhetetlen, hogy ne ejtsünk pár szót a fejlett szexiparáról. 
Patpong, a híres-hírhedt piroslámpás negyed estére zsúfolásig 
megtelik olcsó élvezetre vadászó turistákkal, magukat kellető kis
korú prostituáltakkal, fel-le korzózó harsány transzvesztitákkal 
és messziről jött kíváncsi bámészkodókkal. Ez utóbbiak csekély 
számát gyarapítottam jómagam is (a nagy többség ugyanis vagy 
eladott, vagy vett, kéjt, élvezetet, gyönyört), avval a nem titkolt 
szándékkal, hogy amolyan feltáró jellegű képriportban örökítsem 
meg az Angyalok Városának bűnös arcát. (City of Angels és Sin 
City, Bangkok két közismert és jellemző elnevezése.)

Ki tudja, egyszer talán tényleg összehozok egy könyvet az uta
zásaimról, a thaiföldi fejezethez jól jött volna illusztrációnak pár 
fotó. De hamar kiderült, hogy a patpongi szexmunkások többsége 
nem nézi jó szemmel, ha fényképezik őket -  bármennyire is fo
togének voltak -, és miután ezt páran félre nem érthető módon 
(feltartott középső ujjal) a tudtomra is adták, egy idő után elő se 
vettem a gépet. Sokszor inkább lemondok a fotózásról, mert nem 
kívülállóként akarok tudósítani az eseményekről, hanem átélni 
akarom azokat, szereplő akarok lenni a filmemben, nem operatőr. 
A maláj dzsungelben egy törzsi dobolásról például kiváló fotókat 
készíthettem volna, de én inkább beszálltam közéjük, fotó nem 
lett, csak életre szóló élmény. Mellesleg a helyiek is mindig akkor 
fogadtak be, ha nem fényképezkedő turistaként, hanem érdeklődő 
vándorként közelítettem hozzájuk.

Úgyhogy ezúttal is maradt a bámészkodás, ismerkedés, paro- 
lázás az -  egyébként igen készséges -  örömlányokkal/fiúkkal, na 
meg a híres-nevezetes pingpongshow, amiről hallottam ugyan 
már régebben is, de úgy voltam vele (mint sok mindennel), hogy



hiszem, ha látom. Hát láttam, mindjárt mesélem is. Miután ke
délyesen elbeszélgettem a felkínálkozó szépségekkel (akik között 
másodállású diákok, főállású hivatásosok, otthonról elszökött ti
nédzserek, egyedülálló kismamák egyaránt voltak), egyszer csak 
belefutottam két magyar srácba (Robi és Attila), akik épp átuta
zóban voltak Ausztrália felé. És örömükben, hogy én meg onnan 
jövök egy zsák hasznos információval és tippel, egyből meghívtak 
sörözni az első utunkba eső bárba, ahol olyat láttunk, hogy alig 
hittünk a szemünknek. Sikerült ugyanis egy go-go bárba betéved
nünk (nem volt nehéz, minden második bár ilyen Patpongban), 
ahol épp kezdődött a szexshow. Először egy lengén öltözött thai 
szépség libbent kecsesen a parányi színpadra, és miután pillana
tok alatt megvált falatnyi ruhadarabjaitól, egy feltárulkozó ter
peszguggolással adta félreérthetetlenül mindenki tudtára, hogy 
minden kétséget kizáróan nőből van. Még a méhébe is beláttam 
egy bizonyos szögből, állva szülésnél biztos simán kicsúszdázik 
belőle a gyerek, homokozóvödörrel, kislapáttal, és hozza a formá
ját is hozzá. Szóval nem az a beszűkült típus volt, nyitott volt a csaj, 
mindenre. Például odasétált az egyik vendéghez, kivette a kezéből 
az ásványvizes palackját, amiből egy szívószál kandikált ki, majd 
a színpadon fölé guggolt, és a szívószálon keresztül (!) felszívta a 
vizet a puncijával. De ez még semmi. Felszippantott később egy 
pingponglabdát is, majd kilőtte a vendégek feje fölé. Aztán lődö- 
zött mindenfelé, nem győztük kapkodni a fejünket. Láttam én már 
karón varjút, sőt varjún karórát is, szóval sok furcsaságot meg
éltem, de pingponglabdát lövöldöző puncit, hát olyat még nem 
pipáltam. Olyan szervái voltak, Bátorfi Csilla is megirigyelhette 
volna.

Hát igen, a thai nők intimtornán megedződött gyönyörizmai 
olyan rugalmasak és erősek, hogy csodákat képesek tenni ve
lük, egy fél narancsból simán kicsavarják a dzsúszt (láttam, nem 
kamu), el lehet képzelni, mire képesek egy férfi szerszámával. 
(Akkor ereszt el, majd ha ő akarja, nem lehet csak úgy lefordulni



róla ám.) Robira és Attilára olyan nagy hatással volt a bemuta
tó, hogy úgy gondolták, a thai nők eme specialitása mindenféle
képpen érdemes egy alapos, mélyreható tanulmányozásra, kerül, 
amibe kerül, úgyhogy egy kis idő múlva felkerekedtek, és sietős 
léptekkel elindultak a szemközti kupleráj vörös fényben izzó ka
puja felé. Na, persze engem se hagyott hidegen a dolog -  bár a 
pingpongshow inkább volt meghökkentő és mulatságos, mint iz
gató - , azért egy kiadós szeretkezésnél nem nagyon tudok jobbat 
elképzelni (hacsak nem két kiadós szeretkezést), de pénzért nem 
veszek futószalagon gyártott olcsó, megjátszott gyönyört, meg 
esetleg egy egzotikus nyavalyát grátisz, amitől elsorvad a férfias
ságom. Inkább kivárom, míg összehoz a sors egy leányzóval, aki 
nem hivatásszerűen űzi az ipart, addig még kibírom valahogy.

Ügyhogy, ellenállva a kísértésnek, otthagytam a viliódzó ne
onfényes negyedet és visszasétáltam a szálláshelyem környékére, 
a Khao San utca vásári forgatagába, ahol a kurvákon megspó
rolt pénzt habozás nélkül kalóz-CD-kbe és -DVD-kbe fektettem. 
Az itteni zeneválasztékon jobban felizgultam, mint a patpongi 
szexshow-n. Az hagyján, hogy temérdek Buddha Bar, Cafe dél 
Mar, dub, reggae, world music, psychedelic és trip-hop stílusú 
CD-t kínáltak potom 100 bahtért (500 forint), de ott figyelt a kí
nálatban az összes Manó Negra és Manu Chao is (a legújabb Ma- 
nut, a 2007-es La Radiolinát azóta már rongyosra hallgattam, uta
záshoz, szüreteléshez nagyon bejön), az igazi meglepetés azonban 
a DVD-knél ért. Olyan ritkaságokra bukkantam, mint az MC 5: 
Kick out the Jams koncertfilm, de Neurosis/Tribe of Neurot és 
Ween koncert-DVD-ket is találtam (tudom, ez sokaknak nem 
mond semmit, de a vén rókák tudják, miről beszélek), és ezeket is 
sikerült egy rövid alku után 100 bahtos áron magamévá tennem. 
Élveztem nagyon a jó fogást. Rá is gyújtottam utána. Na persze 
ezek mind kalózmásolatok -  azért is ilyen olcsók -, a hamisítás
ban a thaiföldiek nagyon topon vannak. A hamis CD-ken, DVD- 
ken kívül hamisított márkájú órák, ruhák, elektronikus cuccok



éppúgy kaphatók, mint hamis jogosítványok, újságíró-igazolvá
nyok, student cardok. Az a döbbenet, hogy ez utóbbiakat is tök 
nyíltan kipakolják az utcai árusok, és ha megalkudtál 200 bahtért 
egy nemzetközi jogosítványra, akkor csak az adataidat és egy iga
zolványképet kell odaadnod a kedvesen mosolygó, szimpatikus 
arcú okirat-hamisítónak, aki eltűnik egy kapualjban, és öt perc 
múlva már hozza is a frissen sajtolt jogsidat. Mindezt fényes nap
pal, a forgalmas, nyílt utcán, mosolyogva, mintha csak képeslapot 
árulna. Nem szaroznak.

Én se szaroztam sokáig Bangkokban, bármennyire is egzotikus 
a hely a sok buddhista templommal, bazársorral, tuktukkal (így 
hívják a motoros riksákat, a hangjuk miatt, tuk-tuk-tuk-tuk...), 
de mégiscsak egy zsúfolt, zajos, szmogos nagyváros, mint a vi
lág bármelyik fővárosa, legyen az London, Ankara vagy Buda
pest. Mindegyiket nehezen viselem el pár nap után, hiányzik a 
természet, a jó levegő, a nyugalom, úgyhogy Bangkokból is elég 
volt három nap (elvégre a csodák is csak addig tartanak), aztán 
tűztem le vidékre. Előtte persze azért megnéztem, amit érde
mes, többek között a Tolvajok Piacát (Nakhon Kasem), aminek 
egykori elnevezése a hajdanában itt gazdát cserélt lopott árukra 
utal, bár szerintem e tekintetben a piac nem sokat változott az 
évszázadok során, manapság is többnyire pofátlanul olcsó, kétes 
eredetű szajréból áll az áruválaszték. Aztán, hogy a morális ba- 
lanszot kiegyensúlyozzam, a szexnegyed és tolvajpiac után a szent 
helyeket is felkerestem, utoljára Bangkok legnagyobb és legrégibb 
templomát, a XVI. században épült Wat Phót látogattam meg. Itt 
kicsit elücsörögtem a 46 méter hosszú és 15 méter magas fekvő 
Buddha-szobor előtt, Sziddhárta herceg könyöklő jobb kezére tá
masztva fejét barátságosan nézett le rám, aranyos volt, tetőtől tal
pig színarannyal volt bevonva. Csak a lábfejénél érinthették meg 
a látogatók, a többi része el volt kerítve, én búcsúzáskor megcsi- 
kiztem a talpát, láttam, megremegett a szája széle, alig bírta visz- 
szatartani a nevetését. A körülöttem állók is mosolyra fakadtak,



egy idős néni meg odajött, megérintette a vállam, aztán két tenye
rét homloka előtt összeérintve meghajolt előttem, ahogy az előbb 
Buddhánál tette.

Indiában is sokszor megtörtént, hogy az utcán odajöttek embe
rek, és hasonlóképpen megérintettek, akárcsak a szent teheneket 
meg a sadhukat. A sadhuk (hindu szent emberek) szintén .raszta- 
hajat viselnek, nyilván emiatt volt nekem is ott akkora respektem. 
Itt meg fene tudja, mitől. Pedig ha tudnák, milyen messze vagyok 
a szentté avatástól. Aztán elmenőben az udvaron még megkon
gattam én is az áldásharangot, búcsút vettem Buddhától és Bang
koktól, majd útra keltem, felszálltam a délre tartó buszra, és két 
óra bámészkodás után meg is érkeztem a híres Damnoan Saduak 
úszó piachoz.

Szeretem az ázsiai piacokat, az egzotikus áruválasztékot, a szí
nek, ízek, illatok, hangok és emberek lenyűgöző kavalkádját, de ez 
a piac még rátett egy lapáttal az összes többire, amit eddig láttam. 
Itt az itáliai Velence csatornarendszeréhez hasonló vízi utakon 
zajlott a nyüzsgő piaci élet, az árusok roskadásig megrakott ke
nuikból kínálgatták portékáikat, míg a vevők bérelt csónakokkal 
próbáltak lavírozni közöttük, több-kevesebb sikerrel, mert néha 
beállt a forgalom, a csónakok összeértek, se előre, se hátra, csak 
a békés ringatózás, na meg az alkudozás bábeli nyelvzavara. Ve
hettél és ehettél bármit, banánt, kókuszt, halat vagy tücsköt-boga- 
rat (nyersen vagy sülve), a parton végighúzódó bazársorból meg 
akár komplett bennszülött harci felszereléshez is hozzájuthattál, 
dárdával, pajzzsal, mérgezett nyíllal. Az árakat sajnos a gazdag 
nyugati turisták pénztárcájához igazították, úgyhogy elég ke
mény meló lealkudni őket, kb. tízzel kell mindent osztani, hogy 
megkapjuk a reális értéket. A csónakbérlés se túl olcsó mulatság, 
150 baht/óra (ennyibe kerül egy tízórás vonatút is, ami viszont 
nagyon baráti), sofőrrel együtt, aki készségesen arra evez velünk, 
amerre mondjuk. Az én sofőröm még a cserfes hatéves kislányát, 
Sirát is hozta magával, aki kiváló idegenvezetőként kalauzolt vé



gig a csatornarendszer útvesztőjében, és mindent készségesen el
magyarázott nekem. Szórakoztató volt, mivel thai nyelven nyom
ta a műsort. Én meg magyarul mosolyogtam rajta. Főleg amikor 
majdnem bebukfencezett a vízbe haletetés közben, úgy rántottam 
vissza a bokájánál fogva.

Amúgy az apjával is élmény volt kommunikálni, annyira tudott 
angolul, mint egy albán kecskepásztor, semennyire. De ő meg 
volt róla győződve, hogy perfekt. „Beszélsz angolul?” -  kérdez
tem tőle. „Oh yeah” -  válaszolta mosolyogva. „Meddig van itt ma 
piac?” „Oh yeah, very nice!” „Egy árva kukkot se értesz abból, 
amit kérdezek, mi?” „Oh yeah, no problem!” Na, ez legalább stim
melt. Amúgy tényleg nem volt belőle probléma, elég nagy gya
korlatom van már a jelbeszédben és pantomimban, meg tudom 
én magam értetni egy zulu harcossal vagy eszkimó halásszal is, ha 
arról van szó, úgyhogy most se okozott különösebb nehézséget.

Aztán kikötöttünk egy kókuszfarmnál, ahol megmutatta egy 
thai a hülye, béna turistának (ez lettem volna én), hogy milyen 
ügyesen mászik fel a 12 méter magas pálmára a kókuszdióért, 
úgyhogy kénytelen voltam megmutatni neki, hogy nem vagyok 
hülye, béna turista, és lehoztam én is egy kókuszdiót, még ha
marabb is, mint ő. Meg is kaptam ajándékba. Egy bozótvágó
val lecsapták a tetejét, és máris ihattam a hűsítő kókusztejet. Az 
biztos, hogy Thaiföldön nem fenyeget a szomjan halás veszélye, 
mint Ausztráliában néhanapján, mert itt a dús trópusi vegetáció 
kizárja az esélyét annak, hogy napokig ne fussál bele egy árva 
kókuszpálmába se. A termést lehozni aztán már gyerekjáték, m i
vel ennek megkönnyítésére majd minden fába ékeket vágtak az 
aljától a tetejéig. Az igazán kemény dió maga a kókuszdió, vagyis 
a kinyitása. A bicskánkkal ne is próbálkozzunk, esélytelen, a leg
hatékonyabb módszer, ha nagy erővel odavágjuk egy kőhöz, sok
szor, előbb-utóbb megreped, aztán már csorgathatjuk is kiszáradt 
ajkaink közé az éltető nedűt. Aminek -  köztünk szólva -  elég po
csék íze van. Inkább a hideg sört ajánlom, 30 bahtért (150 forint)



minden sarki közértben hozzájuthatunk a félliteres kiszerelésű, 
jégbe hűtött üveges Singhához, ami thai gyártmány, és mellesleg 
hibátlan. De ugyanennyiből, sőt akár 20 bahtból is jóllakhatunk 
a számtalan utcai étkezde ínycsiklandozó (vagy inkább ínyégető) 
kínálatából válogatva. A thai konyha a magyar só, paprika, hagy
ma szentháromságával szemben olyan fűszerekre helyezi a hang
súlyt, mint a citromfű, a bazsalikom, a koriander vagy a menta. 
És persze chili chili hátán. Pont, ahogy szeretem, kissé pikánsan, 
hadd lángoljon. („Égni kell annak, aki gyújtani akar” -  ahogy 
Révész Sanyi is visítozta annak idején.) Az úszó piac megtekin
tésekor is egy nagy zabálással tettem fel az i-re a pontot, miután 
csónakutam végén egy étkezdénél búcsút intettem a csacsogó 
Sirának és örökké mosolygó (vagy csak idegzsábában szenvedő) 
apjának.

Fél óra múlva chilitől lángra kapott számat egy üveg jéghideg 
Singhával oltva új erőre kaptam, és továbbindultam következő úti 
célom felé, ami nem volt más, mint Muang Borán, az ősi város. 
Valójában nem egy ősrégi városról van szó -  hiszen mindössze 
ötven éve építették fel -, Muang Borán tulajdonképpen a thai tör
ténelem, kultúra, vallás és művészet összesűrítve. Ezek az ügyes 
thaiok ugyanis megalkották az országuk másolatát 320 hektáros 
területen. Eredeti méretében reprodukálták az összes híres temp
lomot, stupát, ősi sírhelyet, emlékművet, szám szerint összesen 
száztizenhatot. Köztük nem egy olyan rekonstruált történelmi 
építmény van, melynek eredetije már rég elpusztult, de komplett 
thai falvakat is létrehoztak -  amolyan skanzen jelleggel - , tradici
onális házakat berendezésekkel, használati eszközökkel, háziálla
tokkal, mi több, emberekkel is. Nem kitömve persze, minden élő, 
valóságos és autentikus. Kicsit tartottam attól, hogy dugig lesz a 
hely turistákkal, de meglepetésemre alig lézengtek páran. M ond
juk, akkora területről van szó, hogy pár ezer ember fel sem tűnik 
benne. Gyalog nem is lehet bejárni egy nap alatt, lehet viszont köl
csönözni bringát, sőt elektromos kisautót is (olyan nyitott golfau- 
tószerűséget) az elkényelmesedett turistáknak.



Persze, hogy a biciklit választottam. De előtte kibéreltem két 
órára az autót is, hehe. Nehogy már ki se próbáljam. Bevallom, 
élveztem nagyon, mint kiskoromban a gokartozást a vidámpark
ban, tövig nyomtam a gázt, hogy majd felborultam a kanyarok
ban, mint a büdösbogár. Aztán mikor átnyergeltem a bringára és 
visszavettem a tempóból, volt időm hosszabban elidőzni a vízre 
épült cölöpházakból álló faluban meg az istenek kertjében, ahol 
belenéztem a sors kútjába, hátha meglátom a jövőmet, de nem 
láttam benne semmit, hiába, a sors kútjai kifürkészhetetlenek. 
Egyébként az a különbség a turistarohanás meg a traveller-ván- 
dorlás között, mint a biciklizés és az autókázás között. Míg a 
turisták általában nyolc-tíz nap alatt letudnak egy országot, ku
tyafuttában lefényképeznek, kipipálnak minden nevezetességet, 
addig a travellerek szép komótosan hónapokig vándorolnak, 
elidőznek az érdekes helyeken, időt szánnak mindenre és m in
denkire. A turista sok pénzzel indul el és rövid időre, a traveller 
kevés pénzzel, hosszú időre. Az előbbi egy rakás pénzt költ (ho
tel, étterem, bérelt autó), és a végén szinte semmi értékes élményt 
nem visz haza (csak valami drága és gagyi szuvenírt), a traveller 
viszont szinte semmi pénzből (vadkemping, önellátás, autóstop) 
egy rakás élménnyel gazdagodik. Ugyanabban az országban jár
nak, mégis teljesen eltérő képet kapnak róla. Az egyik hamisat, a 
másik valódit. De persze ez csak nagy általánosságban igaz, azért 
nem minden fehér vagy fekete, mert ott van a csóró (na, nem a 
lopós, hanem a kispénzű, mondjuk kelet-európai) turista, meg a 
tehetős (javarészt nyugati) traveller is, de ebbe most ne menjünk 
bele ennyire, haladjunk inkább tovább a thai csapáson, mert sose 
érek a végére.

Miután kibámészkodtam magam Muang Boranban a számta
lan reprodukált nevezetesség között, ideje volt, hogy egy valódi 
ősi romvárost is felkeressek, ahol érezni a régmúlt ódon illatát. 
Nos, a XIII. században alapított Ayutthaya mai óvárosa ilyen hely. 
Éjszaka érkeztem, ez kicsit megnehezíti a szálláskeresést egy is



meretlen városban, főleg ott, ahol nem divatos az utcanévtábla, 
ami megkönnyíthetné az útikönyvből kinézett olcsó vendégház 
felkutatását. Az én szálláshelyem ráadásul olyan kihalt környéken 
volt (ezért is volt annyira olcsó), hogy ilyen későn már a madár se 
tévedt arra, kóbor kutyákból viszont pazar volt a felhozatal, akár
csak az egész országban.

Óvatos becslések szerint csak Bangkokban 120 ezer gazdátlan 
eb kószál, országos szinten az egymilliót is elérheti a számuk, 
vagyis lépten-nyomon beléjük botiasz, nem tudod elkerülni őket. 
Este falkában járnak vadászni patkányra, macskára, turistára, 
aki éppen arra jár. Engem is egyből körbevettek, mint cápák a 
fuldoklót, és ahogy elnéztem az acsarkodó pofájukat, nem sok 
esélyét láttam annak, hogy egy kerekasztal-beszélgetés keretében 
béketárgyalásokat folytassak velük a szabad elvonulásomról, úgy
hogy maradt a lehajolós taktika, az mindig beválik. Úgy teszek, 
mintha felvennék a földről egy követ, ettől mindig szét spriccel
nek. Valójában kő se kell hozzá, úgyhogy sivatagban is működik. 
Vagy már minden harapós kutyát megdobtak egyszer kővel, vagy 
a kollektív tudatalattijukban van elraktározva ez az ösztönös féle
lem a feléjük követ dobó embertől, a lényeg, hogy általában ha
tásos védekezés támadó kutyák ellen. Persze nem fognak a világ 
végére szaladni, hamar rendezik a soraikat, és újrapróbálkoznak, 
de pár ilyen lehajolással elég nagy távolságot megtehetünk ép 
bőrrel. A hatás érdekében a dobómozdulatot is beépíthetjük a 
koreográfiába. Természetesen a végtelenségig azért nem tudjuk 
hülyíteni őket, előbb-utóbb -  miután elmarad a kő becsapódása -  
gyanút fognak, hogy csak blöffölünk, ilyenkor lehajolunk, tényleg 
felveszünk egy követ, és tényleg odavágjuk közéjük. Agresszívebb 
emberek kezdhetik mindjárt ez utóbbival is, és akkor a trükkö
zést ki is lehet hagyni. Én inkább a békés megoldás híve vagyok, 
ráadásul kő sincs mindig kéznél, lábnál. Most se volt szükség rá, 
elhajtottam az ebeket, csak egy követett kitartóan, de az meg in
kább haverkodni akart.



Aztán újabb akadályként egy folyó állta utamat, amin nappal 
csónakkal lehetett átkelni 10 bahtért (a híd túl messze van, ugye
bár), most viszont az éjszaka kellős közepén csak kísérteties köd 
úszott a vízen a holdfényben (meg pár dinnyehéj), a ladik a m ó
lóhoz kikötve ringatózott, benne a csaprészegen alvó csónakossal. 
Mivel a sokadik próbálkozásra sem sikerült életre keltenem, úgy 
döntöttem, kiszolgálom magam. Fogtam az evezőt és áthajtottam 
a delirált kisöreggel a túlpartra, majd miután kikötöttem, bele
csúsztattam a zsebébe 10 bahtot. Hadd örüljön, hogy álmában is 
csinált egy fuvart. Végül a szállásomat is viszonylag hamar meg
találtam, ami az árához képest (100 baht/éj) meglepően rendben 
volt. Tiszta és takaros, a kertben árnyas pálmafák és egy nagy ket
recben a házinéni kis kedvence, egy örökmozgó, játékos majom, 
amit nappal kiengedtek, és persze egyből megtalálta a rasztáimat, 
el se akarta engedni őket.

Másnap a romvárosban csatangoltam, hatalmas Buddha-szob- 
rok, buddhista monostorok és stupák, khmer templomok, ugrán
dozó majmok és méltóságteljesen cammogó elefántok között. Az 
ormányosokat nem kevés pénzért a tehetősebb turisták bérelhet
ték ki egy félórás körsétára, úgyhogy azt inkább kihagytam, nem 
az én műfajom. Majdcsak találok magamnak valami kis faluban 
egy meglovagolható elefántot (Trombi Dumbi is ingyen volt, a kis 
drága, biztos csuklik, hogy emlegetem), vagy ha már bérelni kell, 
akkor egy tartalmas dzsungelszafarira, nem egy röpke romváro
si sétára turistalehúzós áron. Ázsiában sok helyen hajlamosak a 
külföldit fejőstehénnek nézni, nem ok nélkül, hiszen a nyugati tu 
risták zöme számolatlanul szórja a pénzt. Na, ja, nekik itt minden 
piszok olcsó, nekem már azért nem annyira. Odafigyelek, mire 
költők, főleg, hogy én nem két hétre jöttem el otthonról, nekem 
kicsit tovább kell kijönnöm a pénzemből, hiszen már egy éve úton 
vagyok, és ki tudja, mikor keveredek haza. Szóval Ayutthayában 
nem béreltem elefántot, csak az ormányát simogattam meg pár
nak, mikor összefutottunk a romok között.



Estefelé lett igazán varázslatos a hely, mikor a lemenő nap vörö
ses háttere előtt a templomok és az ülő Buddhák sziluettjei között 
sétáló elefántok néha feltartott ormánnyal trombitálva búcsúztat
ták a napot és köszöntötték a feljövő holdat. Késő estére aztán 
eltűntek a látogatók meg az elefántok, csak én maradtam, meg a 
sok-sok Buddha. Jól elvoltunk egymással.

Másnap -  miután induláskor a szállásadóm ragaszkodó kis maj
mának kapaszkodó kis ujjait pajszerral nagy nehezen lefejtettem 
a hajamról -  folytattam az utamat. Mivel már előrehaladott kró
nikus dzsungelhiányban szenvedtem egy ideje, úgy gondoltam, 
nem ártana ismét felkeresnem egy buján burjánzó esőerdőt, ahol 
kicsit megpihenhetek és eltölthetek pár nyugodt napot a mérges 
pókok és a falánk ragadozók társaságában. (Amúgy tényleg sok
kal megnyugtatóbb éjjel a dzsungelben, mint egy nagyvárosban.) 
Fél Thaiföldet átszeltem hosszában (14 órát vonaton, 4 órát bu
szon, 2 órát gyalog), mire megérkeztem a Khao Sok esőerdőhöz, 
mely a tudósok szerint mostanában tölti be a 160 milliomodik 
születésnapját. Idősebb az Amazonas őserdejénél, sőt a malajziai 
Taman Negara dzsungelnél is, melyről tavalyi ottjártamkor azt ír
tam, hogy a világ legősibb esőerdője, de tévedtem, mert az a maga 
szerény 130 millió évével csókolomot köszönhet a Khao Soknak. 
Bár az igazat megvallva 30 millió év különbség nem oszt, nem 
szoroz ilyen idős korban már.

Mindkét dzsungel nagyon jó egészségnek örvend, a nemze
ti parkká nyilvánítással megfelelő védelmet kaptak az erdő- és 
vadirtással szemben. Égig érnek a fák, virágzik az illatos rafflesia 
(a világ legnagyobb virága, elképesztően büdös, hanyatt vágódsz, 
ha beleszagolsz), és ha kicsit letévedsz a kitaposott ösvényről, ak
kor még arra is esélyed van, hogy belefuss egy békésen sziesztázó 
majomfalkába. Ahogy az nekem is sikerült a Khao Sok National 
Parkban, miután lepakoltam a szálláshelynek kibérelt erdőszéli 
faházikómban, és erdei túrára indultam. (A sátramat most Auszt
ráliában hagytam, nem akartam feleslegesen elcipelni, Thaiföldön



úgyis könnyen lehet olcsó szállást találni.) Szandál helyett előre
látóan cipőt húztam, a piócák és a kígyók miatt, tigris ellen meg 
majd ordítozok legfeljebb, az máskor is bevált. Nem sok esélye 
volt, hogy randizzak egy vadmacskával, az itt élő 50-60 példány 
behúzódott a dzsungel mélyére, távol az emberjárta ösvényektől. 
Egy méretes vándorbottal azért felszerelkeztem, az sose árt. Meg 
ott van a tigriskarom is a nyakamban, maláj barátaim szerint elle
nük így már védve vagyok. Nem is lepett meg egy kiéhezett csíkos 
bundájú sem, úgy látszik, működik az ősi módszer, sárkány ellen 
sárkányfű, tigris ellen tigriskarom.

A majmokkal egész jól kijöttem. Párórás barangolás után buk
kantam rájuk egy napsütötte tisztáson, voltak vagy húszán, a hasu
kat süttették, és egymást kurkászták, mikor észrevettük egymást. 
Egyből felszaladtak a környező fákra, én meg leültem a tisztás 
közepére és elkezdtem pisztáciát enni. Bevált, tíz perc múlva már 
körém is gyűltek. Hamar összehaverkodtunk. Miután megették az 
összes pisztáciámat, engem kezdtek kóstolgatni, persze csak játék
ból. Hol a cipőfűzőmet kötötték ki, hol a hajamat húzgálták, hol 
a tarisznyámat próbálták elcsenni, amikor meg feléjük legyintet
tem, akkor nagyokat ugrottak, és -  úgy hallottam -  jókat nevettek, 
de én is. Addig-addig mókáztunk, míg a nap úgy döntött, elteszi 
magát másnapra, és én is szedelőzködni kezdtem, mielőtt telje
sen rám sötétedett volna. Az egyik maki odanyújtotta nekem a 
kedvenc gallyacskáját, amit már egy órája rágcsált. Teljesen levett 
a lábamról, szó szerint, mert elmenőben akkorát zúgtam, mikor 
hátrafordulva integettem neki, hogy csak úgy nyekkentem. Ezek 
meg a térdüket csapkodták a röhögéstől, a szarháziak, bírom őket.

Aztán persze szokás szerint rám ereszkedett a sötétség, mielőtt 
kiértem volna az erdőből, de már rajta voltam a jó széles ösvé
nyen, a lámpám is jól világított, úgyhogy nem volt gond, élveztem 
az esti túrát.

Négy napig maradtam a Khao Soknál, jó nagy területét bejártam 
az erdőnek, de ugyanazzal a majomcsapattal már nem sikerült ta



lálkoznom, belefutottam viszont egy háromméteres kígyóba, neki 
már nem örültem annyira. Pont ebédhez készülődött, én lettem 
volna a fő fogás, meg is volt terítve, a nyakába kötve egy kis fehér 
előke, nehogy leegye magát velem. Egy fa ágára tekeredve várt rám 
a magasban, mikor gyanútlanul alásétáltam, örömében ugrott is 
a nyakamba, de szerencsére időben észrevettem, úgyhogy ugrot
tam én is, helyből akkorát, hogy egy szempillantás múlva három 
méterről figyeltem a csalódott ábrázatát, ahogy nagyot koppant az 
álla a földön. Ezt megúsztam. Este viszont egy ilyen helyzetben ő a 
nyerő, a sötétben valószínűleg észre sem veszem a fa tetején.

Hát nem unalmas a Maugli-élet, az biztos, olyan a dzsungel, 
mint a Télapó zsákja, tele van meglepetéssel. Szerencsére a leg
több azért kellemes. Egyik nap ellátogattam a közeli Chiaw Lan 
tóhoz, a vízen úszó faházak egyikében én is szívesen eléldegéltem 
volna, olyan panoráma volt a tavat körülölelő esőerdőre, hogy 
majdnem elbőgtem magam. Esténként végigettem a szállásom 
környéki étkezdék bivalyerős kínálatát, aztán a Funky Monkey 
Barban reggae és pár üveg Singha mellett hajnalig elvízipipázgat- 
tunk a raszta tulajjal és a hasonszőrű világjárókkal. Néha előke
rült egy-két dzsembi és konga is, meg pár táncos lábú leányzó, 
akik olyan erotikus törzsi táncot lejtettek a dobolásunkra, hogy 
csak úgy izzott a levegő. Régóta szunnyadó Kundalini-kígyóm is 
egyből feléledt, alig fért a bőrébe.

Aztán úgy alakult, hogy az egyik ilyen este után másodmagam- 
mal vonultam el a kis kunyhómba, a rendszeresen táncra perdülő 
lányok egyike, a zélandi maori Maneesita is velem tartott, persze 
csak szigorúan nyelvgyakorlás céljából. Imádom a maori nyelvet. 
Fürge és játékos. Lett is fenékig tejfel, a hosszú böjtölés meghozta 
gyümölcsét. Másnap mindketten zsibbadt nyelvvel és izomlázzal 
búcsúztunk el egymástól (nagyon sokat gyakoroltunk), neki saj
nos mennie kellett Bangkokba, ahonnan indult a gépe Jakartába, 
ez volt a búcsúestéje Thaiföldön, ami azt hiszem, mindkettőnk 
számára emlékezetes marad. Én kiálltam az út szélére stoppolni,



az óceánparti Surat Thaniba akartam eljutni, hogy majd onnan 
áthajózzak valamelyik szigetre. De aztán máshogy alakult. Épp az 
én kis Maneesitámra gondoltam fájó szívvel, a sors adta, de el is 
szakított tőle hamar, mire az ég is megsiratta a rövid életű román
cot, elkezdett esni, na, ez hiányzott még, nincs annál nagyobb 
öröm, mint szakadó esőben, bőrig ázva integetni az út szélén.

De megúsztam viszonylag szárazon, Buddha gondoskodott rólam. 
Értem jött. Pár percen belül ugyanis egy buddhista szerzetes vett fel 
egy elég lelakott járgánnyal, amivel egy másfél méteres aranyozott 
Buddha-szobrot szállított a Wat Suan Mokkh monostorba, a Surat 
Thanitól 60 kilométerre fekvő Chaiya városkába. Ajahn -  így hívták 
a szerzetest -  bevallotta, hogy először nem igazán akart megállni ne
kem, mert siet („Minek? A nirvána megvár” -  mondtam neki, amin 
jót nevetett, de igazat adott), mikor viszont megállás nélkül tovább
hajtott volna, akkor Buddha a fejére koppintott (a zötyögős úton a 
megbillenő szobor nekiütődött a fejének), úgyhogy el is szégyellte 
magát és azonnal felvett. Hamar összebarátkoztunk, olyannyira, 
hogy végül nem szálltam ki Suratban, hanem, elfogadva a meghí
vását, vele tartottam Chaiyaba, a monostorba. Chaiya a legrégebbi 
thai városok közé tartozik, és egyben amolyan buddhista központ is, 
itt található például egy ősi szent emlékhely, a Borom That Chaiya 
stupa, aztán az International Dharma Hermitage -  ahol minden hó
nap elején tíznapos meditációs gyakorlatot tartanak a szerzetesek a 
világ minden tájáról érkező érdeklődőknek -  és a Wat Suan Mokkh 
templom-monostor, aminek egyébként Ajahn volt a vezetője.

A monostor gyönyörű helyen, a várostól 7 kilométerre, egy er
dőben húzódott meg, érkezésünkre az udvarra sereglett az összes 
narancssárga ruhás szerzetes, várták már nagyon a Buddhát. És 
akkor kiszálltam az autóból én. Volt nagy meglepetés, nem rám 
számítottak. De persze nekem is örültek, nem csak a Buddha-szo- 
bornak -  amit egyébként ajándékba kaptak egy képzőművészeti 
iskolától, a tanulók alkották - , az meg külön emelte a respektemet, 
hogy ilyen illusztris társaságban érkeztem. Aztán hatan felkaptuk



a másfél mázsás ülő Buddhát, és bevittük a szertartásterembe, 
ahol az elkövetkező négy napban én is vele ültem időtlen időkig, 
ugyanis kivételesen megengedték nekem, hogy csatlakozhassak 
a tíznapos meditációs csoporthoz félidőben, és még a tandíjtól is 
eltekintettek. (Amúgy 1200 bahtba került a meditáció, 120 baht 
naponta, szállással, étkezéssel együtt, nagyon baráti.) Cserébe se
gédkeztem az ebéd és vacsora szervírozásánál és a konyha rend
be rakásánál, főzni viszont udvariasan nem engedtek, úgyhogy 
megúszták az extra chiliadagot, pedig már tervbe vettem, hogy 
megmutatom a meditációs csoportnak, mi a magyarok istene. Az 
én paprikás csirkém után nem hiszem, hogy olyan nyugodtan vé
gigülték volna a többórás meditációkat, csikart volna az az érzé
keny gyomruk rendesen.

Négynapos elmélkedés után aztán úgy döntöttem, elég volt az 
ájtatos manóéletből egyelőre, a tíznapos gyakorlat is véget ért, in
dult mindenki tovább az útján, én is szedelőzködni kezdtem. Kü
lönben se olyan sürgős nekem még a megvilágosodás, ráér, rajta 
vagyok az úton, de nem rohanok egyből a végére, elvagyok én a 
földi vágyak fogságában még egy darabig, főleg mikor olyan jó 
kielégíteni azokat. Szóval hadd nézzek csak körül az egyik para
dicsomi trópusi szigeten, mi az ábra arrafelé. A szerzetesek épp 
Surat Thaniba mentek bevásárolni, így aztán el tudtak vinni odáig 
autóval, a kikötőben búcsúztunk el egymástól, innen indultak a 
hajók több közeli szigetre is. Azt találtam ki, hogy az első járattal 
elmegyek, akárhova visz, ha nem tetszik a hely, akkor legfeljebb 
áthajózok a következőre. Két óra múlva megérkeztem Ko Samui
ra, ezt dobta a gép. Nem bántam, amúgy is a terveim közt szerepelt 
a hely, a hetvenes években a hippik Mekkája volt -  mint Goa vagy 
Báli - , és bár azóta ezeket a helyeket ellepték a turisták, azért ma
radt egy kis vadromantikájuk emitt-amott, csak rá kell bukkanni. 
Samui elég nagy ahhoz, hogy békében elférjenek rajta a turisták, 
travellerek, szerzetesek, transzvesztiták, elefántok, majmok, kóbor 
kutyák.



Volt itt minden, dzsungel elefántszafarival, vízeséssel, Budd- 
ha-templom meditáló szerzetesekkel, éjszakai lokál örömlá
nyokkal, aquazoo cápashow-val, pálmafás part szörfösökkel, 
reggae-kocsma rasztákkal, éjszakai piac és még sorolhatnám. 
Hogy mindent be tudjak járni, kibéreltem egy mopedet napi 100 
bahtért, aztán mindjárt avval kezdtem, hogy körbemotoroztam a 
szigetet, hogy megfelelő (olcsó és jó fekvésű) szállást találjak. Elég 
nagy forgalom volt, és ment mindenki, mint a meszes, ráadásul 
itt is „az erősebb kutya baszik” elv érvényesült, mint a bangkoki 
káoszban, vagyis a rámenőseknek volt elsőbbségük, nem a jobb
ról jövőknek. Nem lehetett töketlenkedni, úgyhogy felkötöttem a 
gatyámat, felpattantam a mopedemre, és egy „ízi rájder, öcsém” 
felkiáltással belevetettem magam a flúgos futamba. Hamar átvet
tem a tempót és a stílust, belerázódtam, szó szerint, mert olyan 
kátyús volt az út, mint egy felszántott krumpliföld. Nemsokára 
egy hangulatos kiadó kunyhót is találtam a sziget egyik nyugodt 
zugában, közvetlenül a parton, ráadásul ráláttam a közeli félszi
geten magasodó 12 méteres ülő Buddha-szoborra is, úgy látszik, 
Sziddhárta nem tágít mellőlem, mindenhova elkísér, vigyázó sze
meit le nem veszi rólam. Miután lepakoltam a cuccomat a bunga
lómban, a nap hátralevő részét az óceánban töltöttem, lemostam 
a hosszú út porát, és önfeledten lubickoltam a hullámok között.

Másnap felkerekedtem és nekivágtam a sziget belsejének, ahol 
hamarosan rábukkantam az elefántszafari táborhelyére is. Itt lehe
tett befizetni egy félnapos túrára, elefántháton körbejárni a trópusi 
erdő vízeséseit, megtekinteni a rizsföldeken bivallyal szántó falu
siakat és egy kókuszültetvényt, ahol betanított majmok hozzák le 
a termést a magas pálmákról. Mindez 1200 baht két személyre, az 
elefántokon ugyanis kétszemélyes ülőke van, ha egyedül mész, ak
kor is ennyit kell fizetni. Osztottam, szoroztam, szívtam a fogam, 
kicsit sok ez nekem, aztán láttam, hogy egy magányos lány szintén 
ott morfondírozik, ő is ment volna, de ő se nagyon akart egyedül 
két személyre fizetni, egyből megtaláltuk egymást, összedobtuk a



pénzt, és tíz perc múlva már ott ültünk egymás mellett egy elefánt 
hátán. Bettina svéd Greenpeace-aktivista volt, három hónapja in
dult el világ körüli útra, miután a pasija lelépett egy másik csajjal. 
(Nocsak, hogy mik vannak!) Hamar szót értettünk egymással, a 
vízesésnél már együtt fürödtünk a magasról hulló zuhatagban, a 
rizsföldeken meg beszálltunk a helyieknek segíteni szántani, aztán 
mikor a kókuszültetvényen az életem kockáztatásával lehoztam 
neki egy diót az egyik pálmáról, akkor végképp a szívébe zárt.

Este már együtt néztük a naplementét a parton, és az elkövet
kezendő három napban együtt fedeztük fel a sziget (és egymás) 
zegzugait. A Magic Garden varázsgombaszobrai között tényleg 
elvarázsolva éreztük magunkat, az egyik buddhista monostorban 
pedig megkövültén néztük az alapító szerzetes mumifikálódott 
testét, ahogy meditáló pózban ült, immáron 250 éve. Fekete nap
szemüvegben! Esküszöm. Valószínűleg a szeme helyén tátongó 
sötét lyukakat takarták el ily módon, mindenesetre elég morbid 
volt. Aztán úgy döntöttünk, átnézünk egy nyugisabb szigetre, ahol 
kicsit több a romantika és kevesebb a turista. Samuiról egyórás 
hajókázás után érkeztünk meg a szomszédos Ko Pha-Nganra, 
igen, ez az a hely, ahol terveim szerint a Manu Chao-koncertet 
élveztük volna ifjú arámmal, aki végül is az ismert okok miatt 
távol maradt. Akárcsak Manu, aki -  mint kiderült -  lemondta 
a bulit. (Mi a manó, csak nem együtt vannak ezek valahol?) Ko 
Pha-Ngan feleakkora sincs, mint Samui, turisták alig, inkább csak 
travellerek, raszta arcok vannak rajta. A hippik ide tették át szék
helyüket Samuiról, miután abból felkapott üdülőhely lett.

Hamar találtunk olcsó szállást is egy öböl melletti helyen, ahol 
a parttól pár méterre a pálmafák között elszórtan néhány kiadó 
bambuszkunyhó lapult, verandával, függőággyal, saját (barátsá
gos) kóbor kutyával és perfekt névvel: Rasta Bungalows. Pont tö
kéletes. A szomszédos kunyhóban egy francia pár lakott, akik már 
másnap felajánlották, hogy nyugodtan használhatjuk a könnyűbú
vár-felszerelésüket, amikor ők nem merülnek, úgyhogy onnantól



átmentünk delfinbe, fél napokat a víz alatt töltöttünk. Nem igazán 
tudom szavakkal leírni azt az érzést, amikor az óceán mélyén, a 
puha csendben és a felülről beszűrődő kékes fényben mintha a 
súlytalanság állapotában lebegnél, s hihetetlen színű, formájú és 
fajtájú úszó élőlények (halak, medúzák, teknősök) és koralltelepek 
vesznek körül. Amikor két-három méteres halak, ráják suhan
nak hangtalanul körülötted karnyújtásnyi távolságra, kíváncsian 
szemrevételeznek, aztán tovalibbennek. Lélegzetelállító.

Akárcsak a telihold volt pár nap múlva, amit ilyen hatalmasnak 
még nem láttam, mintha csak pár száz méterre lógott volna a föld 
felett, az égbolt egyharmadát beborította, azt hittem, mindjárt 
ránk esik. A Full Moon Partyra egész Thaiföldről rendszeresen 
idesereglik 6-7000 ember, és naplementétől napfelkeltéig önfe
ledt örömtáncot járnak az óceánparton, több tucatnyi tűzzsonglőr 
pörgeti a lángoló botokat, meteorokat, dobos brigádok lankadat
lan erővel ütik a ritmust, sokan a vízben táncolnak, happy hippik 
mosolyogva fújják a füstöt a hold felé, eufória, transz és eksztázis 
kifulladásig. Hajnal körül az egyik nyitott bambuszbárba teleped
tünk le egy rakás vízipipázó raszta közé, zsongító dubzene szólt, 
puffokon, párnákon végigheveredve, függőágyakban hintázva 
néztük a hullámzó óceán előtt hullámzó táncolókat, langyos szellő 
fújdogálta a füstölők illatát, a fáklyák viliódzó fényében félmezte
len párok ölelkeztek, a kerekképű hold fényes mosollyal tekintett 
le ránk, a boldogság pillanatában megállt az idő, és úgy maradt az 
örökkévalóságig. Akkor vettem csak észre a színes feliratú táblán 
a hely nevét, ahova betértünk: Nirvána Bar, hát igen, én is úgy 
éreztem, hogy ott vagyunk.

Nem is nagyon akaródzott onnan elmennünk, de Bettina másnap 
repült Tokióba egy Greenpeace-találkozóra (a japán bálnavadászat 
elleni tiltakozó akcióikra készülődtek), úgyhogy mégse maradhat
tunk a Nirvánában a végtelenségig, majd úgyis ott futunk össze 
az utunk végén, ha csak addig újra össze nem hoz a sors minket 
valahol a nagyvilágban. Utolsó együtt töltött napunkat a közelgő



elválás és az „utoljára mindent élvezzünk ki” hangulata tette édes- 
búsan mámorossá, búvárkodás után kedvenc étkezdénkben, a Sun- 
set Beachen lévő Paradise teraszán estebédeltünk, a naplementét 
már kettesben (meg egy üveg borral) néztük a vízparton ülve, ké
sőbb fekve, a kényeztető masszázs (és miegymás) után pedig besé
táltunk -  az óceánba lemerülő vöröses nap aranyhídján át -  a lan
gyosan simogató hullámok közé, és mint két delfin, lubickoltunk, 
míg fel nem jött a hold. Akkor aztán újra kezdtük, a masszázstól...

Nem részletezem tovább, ahogy a másnapi könnyes búcsút sem, 
mert még megszakad a szívetek, ahogy az enyém is majdnem. 
Együtt hajóztunk vissza Surat Thaniba (útközben még egy félel
metesen gyönyörű vihart is átéltünk az óceán közepén), aztán ő a 
repülőtér, én meg a buszállomás felé indultam. Volt még egy he
tem, akkorra szólt a repülőjegyem Szingapúrból Perthbe (ez volt 
a legolcsóbb verzió Délkelet-Ázsiából Ausztráliába, mindössze 
180 dollár, kb. 28 ezer forint), de Szingapúrig persze át kellett 
utaznom egész Malajzián, úgyhogy nekem is indulnom kellett. 
Volt közvetlen szingapúri buszjárat is, de annyira azért nem akar
tam elkapkodni, először csak Hat Yaiig mentem, ez a maláj határ 
közelében lévő multikulti (kínai, muszlim, thai) város lett utolsó 
thaiföldi állomásom. A négyórás buszút alatt egy sumák szarházi 
kirámolta a csomagtartóban lévő hátizsákomat, de ezt már csak a 
Hat Yai-i motelben vettem észre kipakoláskor. „Ó, hogy száradna 
le az az enyves kezed meg a kurtizán jó anyád redves valaga, amin 
keresztül a világra pottyantott, te mocsok!” -  fakadtam ki féktelen 
dühömben, már attól felbőszültem, hogy láthatóan mindent ki
pakolt, összefogdosott, átvizsgált. Majd lenyúlta a neki tetsző dol
gokat, aztán a maradékot visszagyűrte a zsákomba. És ráadásul 
csak a busz jegykezelője lehetett, ő tudott feltűnés nélkül bebújni 
a csomagok közé menet közben, az utasok a helyükön ültek, a 
sofőr meg ugyebár vezetett.

Rengeteg hasonló esetről hallottam már egyébként, óvatos is 
voltam, de ezt nem tudtam elkerülni, mivel a hátizsákokat köte



lező volt betenni a busz fedélzetén lévő szeparált csomagtartóba, 
amire viszont nem lehetett rálátni, hiába voltam éber. Dühített az 
eset, de végül is nem sok mindent tudott lenyúlni a tahója. A fő 
értékeim rajtam voltak (fényképező, discman, MP3, pénztárca, 
útlevél), a hátizsákomban csak pár ruhadarab meg a szupermi
ni hálózsákom volt, na, azt meg is tartotta magának. Thaiföldön 
hiánycikk a jó kempingfelszerelés, a leghasználhatóbb hálózsák is 
akkora, mint egy dunyha, az enyém meg elfért a táskám oldalzse
bében. Ezenkívül mindössze egy thai-folkpunk CD-t nyúlt le, az 
összes többi lemezt és DVD-t meghagyta, hatalmas kő esett le a 
szívemről, már nem is voltam annyira dühös. Aztán mikor észre
vettem, hogy a maréknyi óvszeremet is meglovasította -  de lova- 
giasan meghagyott három darabot -, akkor elnevettem magam. 
Végül is nagy tragédia nem ért, fasza hátizsákot megint vehetek 
majd Ausztráliában, a thai CD-t még itt Hat Yaiban beszerezhetem, 
a gyógyszertárig menet meg csak elég lesz az a három óvszer, majd 
legfeljebb visszafogom magam. Ő meg lehet, vitte a kedvesének 
ajándékba a CD-met, aztán a kiterített hálózsákomra telepednek a 
tengerparti naplementében, és a srác diszkréten előkotorja a gumi
jaimat. Legyenek velük boldogok!

Én meg további bosszankodás helyett lementem a bazárba 
CD-ügyben, itt is volt minden, mi fülnek ingere, nem is szabadul
tam egyhamar. Aztán egy masszázsszalont meglátván eszembe ö t
lött, hogy ez az utolsó lehetőségem egy igazi thai masszázsra, amit 
eddig kihagytam, de nehogy már anélkül hagyjam el az országot, 
hogy ne próbáljam ki. Úgyhogy befizettem egy egyórás tradicio
nális thai testmasszázsra, amit egy bájos leányzó követett el raj
tam, teljes testi erejét és kezét, lábát, térdét, könyökét felhasználva. 
Hát mit mondjak, kicsontozott, mint hentes a marhafelsálat, de 
mégis szinte gyengéden gyötörte meg bemerevedett izmaimat, 
szétszedett darabokra, aztán összerakott, utána mintha kicserél
tek volna, friss voltam és üde. A végén pedig ártatlan mosollyal 
nekem szegezte a váratlan kérdést: „May I help your banana to



cry?”, és lopva a lábam közé pillantott, ahol a derekamra csavart 
kis kendő feltűnően kidudorodott. Na ja, mikor combjaimat és 
farizmaimat egyengette avval az ügyes kis kezével, hát beindult 
nálam a reakció, mit csináljak, nem tudom kikapcsolni, önm ű
ködő. De nem, köszönöm szépen, a banánom tegnap már kisírta 
magát Bettina ölében, nem kell rajta segíteni, úgyhogy udvariasan 
visszautasítottam az extra szolgáltatást. Egy masszázs utáni/köz
beni handjob (kézimunka) egyébként emelt tarifával működik, és 
a legtöbb masszőrhölgy szemrebbenés nélkül bevállalja, a blowjob 
(hm, mondjuk, orális technika) már a szexmasszőrök hatásköre, 
jobbra a második ajtó, világosított fel készségesen a lányka. Oké, 
koszi, de szexet nem veszek, azt ajándékba szeretem kapni.

Ennyiben maradtunk, aztán elmentem az éjszakai piacra vacso
rázni, hogy azért valami orális gyönyör mégis jusson. Itt lehet a 
legolcsóbban a legfinomabbat enni, minden friss, ott sütik a sze
med előtt, amit kiválasztasz, és 100 forintból úgy jóllaksz, hogy 
varrás mentén repedezni kezdesz, alig bírsz felállni. Aztán nagy 
nehezen csak feltápászkodtam, eszembe jutott, hogy fel kéne még 
adnom a megírt thai képeslapokat, mert másnap már Malajziában 
leszek. Gyorsan megkerestem a postát, persze zárva volt, bélyeget 
meg máshol nem árultak. Már azon voltam, hogy bedobom őket 
bélyeg nélkül (Ausztráliából úgy szoktam, onnan bélyeg nélkül 
is továbbítják, nem szőröznek egy dolláron), de Ázsiából ez nem 
igazán működik. Aztán végül kijött valaki a posta melléképüle
téből, látta, ott toporgok, kérdezte, mi a gond. Elmondtam. Na, 
erre felhívta telefonon az igazgatót, aki már hazafelé tartott a be
zárt post shop kulcsával, de egyből visszajött, kinyitott és hozta a 
bélyegeket. Plusz grátisz egy palack jéghideg teát a hűtőből, mert 
hallotta, hogy fél órája ott száradok. Mikor látta, hogy elkezdem a 
bélyegeket felnyalni a lapokra, akkor mosolyogva felvilágosított, 
hogy a királyt nyalogatni náluk még bélyegen se illik. Ekkor tud
tam meg, hogy Thaiföldön az összes bélyegen a király képmása 
látható, azt pedig tabu nyalogatni. Ügyhogy a további felségsértés



helyett inkább egy kis jeges teába mártogattam az uralkodót, úgy 
láttam, azt szereti.

Másnap átléptem Malajziába, avval a szilárd elhatározással, 
hogy Thaiföldre még visszajövök előbb-utóbb, hiszen ez a há
rom hét csak kedvcsinálónak volt elég (annak is csak szűkösen), 
rengeteg látnivaló vár ott még rám. Persze Malajziával ugyanez 
a helyzet, legutóbb se volt rá túl sok időm, most sincs elég, m u
száj visszaérnem Wangarattába időben, vár a szüret, vár a farmer, 
és várt más is, de erről majd később. A maláj fővárosba, Kuala 
Lumpurba épp időben érkeztem, egyrészt december a Malaysia 
Year End Carneval ideje, és még tartott a kilencnapos Nemzetkö
zi Mutatványosfesztivál is, a várost ellepték a világ minden tájáról 
érkező utcazenészek, akrobaták, táncosok, kardnyelők, fakírok, 
zsonglőrök és komédiások, éjjel-nappal pezsgett az élet az utcá
kon, úgy látszott, senki nem alszik, én se nagyon tettem, bele
vetettem magam a forgatagba. Kuala Lumpur ugyan szintén egy 
zsúfolt, zajos, szmogos nagyváros, de három napig kiválóan elvol
tam benne, bár valószínűleg sokkal tovább nem is bírtam volna. 
Itt is -  akárcsak Szingapúrban -  a város két legérdekesebb negyede 
a Chinatown és Little India, szálláshelyül is egy kínai negyedben 
lévő Backpacker Hostelt választottam, ami egy reggaebár szom
szédságában volt, rasztákból itt sem volt hiány.

Ahogy kóbor kutyákból, macskákból és patkányokból sem, 
akik csak úgy tobzódtak a lenyűgöző mocsokban, na, ja, Malajzia 
nem az a steril hely, mint mondjuk a szomszédos Szingapúr, in
kább Pakisztánra hajaz ebben a tekintetben. Az utcai étkezdékben 
egy földre tett lavórban mosogatják el a tányérokat, evés közben 
gyönyörködhetünk az asztalunk körül ólálkodó szép kövér pat
kányokban, nyomtam is az extra chiliadagot, hogy az esetleges 
gyomorfertőzést elkerüljem. A chili belülről fertőtlenít, erre rég 
rájöttem. A várost azért ne hatalmas szemétdombnak képzeljé
tek el, hihetetlen mértékben modernizálódik, például a világ leg
magasabb toronyházai is itt karcolják az eget, a Petronas Towers



futurisztikus ikertornyai 452 méter magasak és 88 emeletesek. 
A 41. emeletre felliftezve átsétálhatunk a két tornyot összekötő 
Skybridge-en, a 200 méteres magasságban átívelő hídról m adár
távlatból szemrevételezhetjük a színes, nyüzsgő várost, és szívha
tunk egy kis friss(ebb) levegőt is. Vagy egy spanglit. Visszatérve 
a lenti dzsumbujba pedig elvegyülhetünk az öltönyös üzletem
berek, rongyos koldusok, egyenruhás iskolások, tarajos punkok, 
miniszoknyás kurvák, csuhás szerzetesek és hátizsákos világcsa
vargók színes forgatagában. Nagy az isten állatkertje, de nincs an
nál szebb, mikor az összes fura szerzet mosolyogva tud elmenni 
egymás mellett, sőt szóba is elegyednek, bárkit leszólítasz, készsé
gesen leáll veled beszélgetni.

Három nap után továbbálltam, pár helyet még meg akartam 
nézni. A Batu barlangjai mindössze 15 kilométerre voltak a vá
rostól, ez egy ősi szent hely, hindu barlangtemplom, zarándo
kok százezrei keresik fel és másznak le a 272 lépcsőn a mélybe, 
hogy áldozzanak az oltár előtt. Én egy hajtincsemet áldoztam 
fel és hagytam ott, meg az összes bánatomat, ami eddig a lelke- 
met nyomta. Nem volt túl sok, mégis könnyedébben folytattam 
az utam. Tasik Chinit kerestem még fel, a Jakun törzs lakóhelyét, 
ahol a maláj bennszülöttek (na meg az idelátogató hasonszőrű 
hátizsákosok) között töltöttem pár napot, kenuval bejárva a kör
nyék tizenkét, lótuszvirággal teli tavát összekötő csatornarend
szert, és ahol egyik este a faluházban tartott lakodalmon együtt 
mulattunk a helyiekkel, travellerek a bennszülöttekkel szívták a 
békepipát, na, nem mintha addig ellenségek lettek volna.

Aztán már Szingapúrig meg se álltam, letelt az időm, épphogy 
elértem a gépemet, ami visszarepített Ausztráliába. Perthben 
szálltam le, a reptéren most kivételesen nem sokat vacakoltak ve
lem („Nocsak, újra nálunk, ugye, nincs semmi illegális áru magá
nál?” „Ugyan, dehogy, még a pisztáciámat is megettem odaát!”), 
úgyhogy röpke három nap stoppolás után már vissza is érkeztem 
a farmra Wangarattába. A karácsony szinte észrevétlenül telt el,



kimaradtam a vásárlási őrületből, szilveszter estéjén meg az azóta 
érkezett ázsiai szüretelőkkel mulattunk a farmon, volt egy rakás 
indiai, pár japán, kínai, vietnami és egy szem thai leány is. Lebnek 
hívják. Tündérbogár. Három nap múlva összebútoroztunk a kis 
tóparti házikómba. Nem, nem szerelem, csak kölcsönös szim
pátia és vonzalom. Úgyhogy újult erővel folytathattam a külön
böző kultúrájú nők eltérő szexuális szokásainak mélyreható ta
nulmányozását.
Boli

2008. február, Wangaratta, Victoria, OZ, 38 fok, forróság



N y o l c a d ik  l e v é l

Wangaratta: „Erre szomjaznak az engem üldöző 
fenevadak”

Lélekszakadva rohantam a sötét dzsungelben a fák közt cikázva, 
izzadt arcomba ágak csapódtak, több helyen felrepesztve a bőrt. 
A kiserkenő vér lassan a szemembe csörgött, aztán az ajkamra, 
émelyítő íze szétáradt a számban. Erre szomjaznak az engem ül
döző fenevadak, vérszagra gyűl az éji vad. Nem tudom pontosan, 
hányán üldöztek, csak a morgásukat és a csörtetésüket hallottam, 
azt viszont egyre közelebbről. Kétségbeesetten pillantgattam hátra, 
a néhol beszűrődő holdfényben gyanús árnyakat láttam suhanni, 
nem vagyok beszari típus, de most a torkomban dobogott a szí
vem. Nincs értelme tovább futni, úgyis ők a gyorsabbak, pillanatok 
alatt utolérnek. Lihegve megálltam, hátamat egy terebélyes fának 
vetettem, egy hatalmas husángot lóbálva torkom szakadtából üvöl- 
teni kezdtem, hátha sikerül elijesztenem őket.

Ismerős volt a szitu, mintha már egyszer átéltem volna hason
lót. Két tucat kigyúrt pankrátor is összeszarta volna magát a látvá
nyomtól, ahogy vértől és izzadságtól csatakos arccal, csapzottan, 
tépetten, felsebezve, vérben forgó szemmel, állati hangon ordíto
zok. N§m adom olcsón az életem, az első támadónak biztos átha
rapom a torkát. Na, ki lesz az első? Ekkor megpillantottam őket, 
ahogy a bozótból előbukkantak, nagyon úgy tűnt, ezeket nem fo
gom tudni elijeszteni, nekem viszont kezdett tele lenni a gatyám. 
Három hatalmas kardfogú tigris villantotta rám a szemeit, azt hit
tem, ezek már rég kihaltak, de úgy látszik, sikerült belebotlanom az 
utolsó ritka példányokba, hiába, na, szerencsés fickó vagyok, nem 
mindenkinek adatik meg az ilyen.

Valahogy mégse tudtam maradéktalanul örülni a kivételes 
helyzetemnek, hogy karnyújtásnyiról tanulmányozhatom ezeket



a történelem előtti lényeket, mivel nagyon úgy nézett ki, hogy az 
élelmezésükről is én fogok gondoskodni. Napsütötte, finom, ro
pogós, chiliben pácolt kis testemmel. Végül is stílszerű befejezése 
dzsungeljáró utazásaimnak, ha már egyszer el kell menni, akkor 
nehogy ágyban, párnák közt, az elfekvőben érjen a vég. De azért 
csak nem tudtam belenyugodni, hogy ennyi volt, nincs tovább, 
mi lesz akkor a tervbe vett Tasmaniával meg Borneóval, sőt mi 
lesz a családalapítással, még utódot is kell nemzenem, ez ügyben 
úgyis edzésben vagyok mostanában. Úgyhogy még nem adtam 
fel a harcot, az életösztön túlélésre sarkallt. Igen ám, de hogy lehet 
túlélni három ilyen vérszomjas fenevad támadását? Már csak a 
csoda segíthet.

Hoppá, a karom -  villant hirtelen az agyamba -, amit amulett
ként a nyakamban hordok, maláj barátaim szerint az megvéd a 
tigrisektől. Izgatottan kaptam a kezem s a tekintetem a mellka
somhoz, de a mindig ott himbálódzó vadmacskakaromnak hűlt 
helye volt. Úristen -  hasított belém a felismerés -, lefekvéskor le
vettem, ezt a baklövést, most ez lesz a vesztem. Na, álljunk csak 
meg egy szóra! Lefekvéskor? Valami nem stimmel. Hiszen a tó
parti kis házikómban hajtottam álomra a fejemet Wangarattában 
a farmon, jobbomon Lebbel, thai kedvesemmel, akkor most mi a 
nyavalyát keresek egy tigrisektől hemzsegő trópusi dzsungelben? 
De mire idáig jutottam a gondolatmenetben, az egyik vadállat már 
ott tornyosult előttem. Akkora volt, mint egy hatalmas rinocérosz, 
a feje az enyémmel volt egy magasságban.

Odatolta a pofáját egészen az arcomhoz, éreztem a forró lehe
letét, kitátotta az állkapcsát, óriási metszőfogai nyálkásan csillog
tak, az egyikkel végigkarcolta a homlokomat, amint épp a fejemet 
készült leharapni, úgyhogy minden további gondolkodás helyett 
ösztönösen lesújtottam rá a husánggal. De a kezemből addigra el
tűnt a bot, puszta ököllel csaptam a fejére, fura hangon felnyögött, 
ujjaim beletúrtak a sörényébe, ismerős volt a tapintása. Ekkor be
leharapott a kezembe, a fájdalomtól felüvöltöttem... és felültem



az ágyban. Rohadt egy álom volt. Na persze megint lefekvés előtt 
zabáltam tele magam, hiába, nem tudok ellenállni a thai konyhá
nak, és Leb kiválóan főz.

Oldalra pillantottam, Leb villogó szemmel nézett rám, kezem 
selymes haját markolta, hüvelykujjamon ott piroslott a fognyo
ma. Álmomban véletlenül jól szájon vágtam, miközben a tig
rissel hadakoztam, ez a kis vadmacska meg jól belém harapott 
cserébe, bár ő azt mondja, csak a rossz álomból akart így feléb
reszteni. Sorry -  motyogtam neki, megsimogattam az arcát, és 
visszazuhantam az álmomba. Its all right, sweet dreams -  sut
togta búgó hangon a kardfogú tigris, és végignyalta az arcomat. 
Elillant a félelem, átöleltem a nyakát, felhúzódzkodtam a hátára, 
és felszálltunk, fel a fák lombkoronája fölé, fel a hegyek fölé, fel 
egészen a csillagokig. Lebet átölelve, kezemben a tigriskarom
mal, mosolyogva ébredtem reggel. Homlokomon egy frissen pi
rosló karcolással.
Boli



K il e n c e d ik  l e v é l  

Utak: „Nincs itt semmiféle kannibál...”

A mottó: „Nincs itt semmiféle kannibál... Majd Borneón...”
„Elvileg júliusban hazaérek, ha isten is úgy akarja. Augusztus

ban amúgy is VHK lesz (elvileg), azt nem hagynám ki, de a zen- 
tai világzenei banzáj is érdekel. Már csak Borneót kell túlélnem!” 
Szóval még csak néhány hónap és: Good Bye Blue Sky! Utazónk 
viszont máris azon töri a fejét, hogyan tudna mielőbb visszamen
ni, hiszen e másfél év alatt csak a töredékét tudta megvalósítani a 
terveinek, jó néhány út vár még rá arrafelé (is)! De addig olvas
sátok a legfrissebben lejegyzett kalandokat -  s most még ezeken 
túl: egy mélységesen őszinte vallomást az útról, az úton levésről, 
testről és lélekről, a dolgok másik arcáról. Szóval a világról.
Szög

Nincs jogsid? Nem baj -  mondta a farmer - , anélkül is megy a 
traktor, ugorj csak fel a kormányhoz, ott balra lent van a fék, jobb
oldalt a gáz, az meg a sebességváltó. Na, akkor nyomás, mehet
tek permetezni. így lettem traktoros, fél perc betanítás után. Igen 
büszke voltam magamra, hogy mindjárt az első munkanapomon 
ilyen magas vezető (!) pozícióba kerültem a farmon, miközben a 
régi rezidens munkások az alantasabb gereblyézést kapták felada
tul. Nyilván látta rajtam a farmer, hogy kvalifikált munkaerővel 
van dolga, és inkább a komolyabb szakmunkákat bízza rám. Ge
reblyézni minden hülye tud, de egy ilyen nagy masinához érteni 
kell ám, az meg nekem nagyon megy, úgy látszik. Büszkén ültem 
a traktor nyergén, mint Árpád vezér a lovon, hiába, a vér nem vá
lik vízzé, hunok vagyunk, vagy mi a szösz. Aztán amikor láttam, 
hogy a góré 14 éves fia is játszva elvezeti a behemót gépezetet,



akkor kicsit szűkebb mellényt húztam. Hamar rájöttem, hogy itt 
nincs alantas meg magasröptű meló, itt minden munka egyfor
mán fontos, és mindenkinek mindenhez értenie kell, a gereblyé- 
zéstől a metszésen át a traktorvezetésig, mert hol itt van segítő 
kézre szükség, hol ott.

Ennek szellemében eleinte én is hol ezt csináltam, hol azt, amit 
épp rám osztottak aznap, úgyhogy a gereblyézésből se maradtam 
ki. Sajnos. Elég monoton és fárasztó volt egész nap húzogatni a 
gerebent, amivel egyébként rögtön az első percben -  miközben 
nagy vágányán tamburmajőrként pörgetni kezdtem a kézfejem 
körül -  sikerült úgy telibe trafálni a bokámat, a fokával persze, 
hogy azt hittem, összeszarom magam. Szerencsére senki sem látta 
a bénázásomat, én viszont két napra frankón lesántultam, szorít 
az új cipő, mondtam a többieknek. Néha burleszkbe illő húzá
saim vannak. Mikor pár éve a francia Pireneusok lábánál szőlőt 
szüreteltem, akkor avval kezdtem a puttonyozást, hogy mindjárt 
az első ürítéskor, amikor a telepakolt puttonyodból a szőlőt úgy 
kell a konténerbe önteni, hogy le se veszed a hátadról, csak félol
dalasán előredőlve kiszórod a fürtöket a vállad felett, nos akkor 
engem a 25 kilogrammos tele puttony egy az egyben berántott a 
konténerbe derékig, fejjel előre a szőlőkupacba, csak a kalimpáló 
lábam látszott ki. Chaplin se csinálhatta volna jobban. Mesteri
en időzítettem, mert pont nem nézett akkor senki arra, úgyhogy 
megúsztam a közröhejt, én viszont egész nap ezen mulattam m a
gamban.

Most azonban nem igazán lett jobb kedvem a gereblyés attrak
ciómtól, mert egy jó darabig meg voltam róla győződve, hogy 
egy vicces húzással sikeresen elrepesztettem a bokacsontomat, 
és hátralevő életemet bicegve fogom eltölteni. De aztán pár nap 
után rendbe jött a lábam, a gereblyézést is felváltották más, kelle
mesebb melók, többek között kecskéket meg alpakákat tereltünk 
(az alpaka olyan, mint a láma, nem a tibeti buddhista, hanem a 
dél-amerikai négylábú), és valóban én lettem az egyik legjobb



traktoros, azt a melót nagyon élveztem. Aztán mikor beérett a 
gyümölcs, akkor persze mindenki szüretelt ezerrel, cseresznyét, 
barackot, nektarint, amelyik éppen soron volt. Ennyi gyümölcsöt 
én még életemben nem ettem, mint itt a szüret alatt, bár mikor a 
franciáknál szedtem a szőlőt egy hónapig, akkor abból úgy beza
báltam, hogy a végén már mustot pisáltam. Itt Wangarattában 
meg egy idő után már baracklekvárt tojtam szerintem, bár ízre 
nem teszteltem a végterméket.

Nem úgy, mint a chilis cseresznyelekvárt, amit kivételesen -  a 
spanyolviasszal együtt -  nem én tojtam (bár az általam elfogyasz
tott hatalmas mennyiségű chili és cseresznye alapján akár én is 
produkálhattam volna valami hasonlót a WC-n), hanem a farmon 
lakó barátságos házaspártól, Raytől és Karintól kaptam ajándékba. 
Na, azt a finomságot kifejezetten nekem találták ki, a paprika ereje 
és a cseresznye zamata együtt, különleges kombináció, rántott sajt
tal egyenesen mennyei. Vagy sonkaszeletbe göngyölt datolyával, 
amit sütőben megsütök és a tetejére egy kis camembert olvasztok, 
saját specialitás, le fogom védetni. De ettem már chilis csokit is, av
val meg Üli barátom lepett meg, szerinte azt csak nekem gyártják, 
mert nincs a földön még egy akkora marha, aki azt a szart meg
egye. Szerintem finom.

Egyébként Ray és Karin egy ex-hippi páros volt. Valamikor kör- 
becsavarogták egész Ausztráliát egy szakadt mikrobusszal, Nimbin 
volt az egyik kedvenc helyük nekik is, úgyhogy hamar megtalál
tuk a közös hangot. Ráadásul az egyik fiuk, a 25 éves Ricky dobos
nak készült, a garázsban gyakorolt az Amati dobszerkóján, de volt 
három dzsembijük meg egy bongójuk is, szóval nem szenvedtem 
hiányt ütőhangszerekből sem. Hétvégente Karinék hatalmas ker
ti partikat tartottak a haciendájukon, ahova meghívták a farmon 
szüretelő ázsiai vendégmunkásokat, jöttek Ricky zenészhaverjai 
is hangszerestül, úgyhogy volt nagy eszem-iszom, dínomdánom, 
táncos-zenés mulatság hajnalhasadtáig. Ilyenkor mindig jól kido
boltam magam, akárcsak egyik kedvenc idősebb kollégám, Rockét



(olyan cigiket sodort, mint egy rakéta, és olyan gyorsan is), aki nem 
sok ritmusérzékkel volt megáldva, és cserébe szarul is dobolt, pa
zar előadásmódja azonban mindenkit levett a lábáról, én is majd 
berosáltam rajta, ahogy hatalmas sombrerójában nagyokat nyerít
ve csépelte a dobokat, haláli egy fazon volt. Első találkozásunkkor, 
mikor észrevette a vállamon a tetkót, kacsintva odabökte: „Varázs
gomba? Az jó!”, és jellegzetesen nyerítő kacagása közepette meg
veregette a hátam. Hatvanéves. Bírom az ilyen fazonokat, de ők is 
engem. Zsák a foltját, mi?

Amúgy mindenkivel jól kijöttem a farmon, bírták a burámat, 
sokszor megnevettettem vagy meghökkentettem őket, kissé cso
dabogárnak tartottak, bár nem igazán értettem, miért. „Te iszod 
a chiliszószt?” -  néztek rám hüledezve, mikor a sajtos-sonkás 
szendvicsem mellé aprókat kortyoltam a kis piros flakonból. „Mi
ért, nem mindegy, hogy a szendvicsemre nyomom vagy egyből a 
számba?” -  kérdeztem vissza. „Hihetetlen!” -  csóválták továbbra 
is megrökönyödve a fejüket, és az egyik kanalazta tovább a fel- 
melegítetlen bolognai spagettis konzervjéből a tartósítószerrel, íz- 
fokozóval és E523-mal felturbózott hideg trutymót, a másik meg 
tolta a fejébe az ecetes chipset gumicukorkával, ebédre. „Hihetet
len!” -  mondtam én is. Azon is csodálkoztak, hogy nem kocsi
val, hanem egy 20 dollárért vett szakadt bringával járok be a 15 
kilométerre lévő városba vásárolni, internetezni, hegyen-völgyön 
át, és általában sötétedés után érkezem vissza a kivilágítatlan jár
gányommal az erdőn keresztül. „Vannak ám erre vadállatok is” -  
próbáltak rám ijeszteni, egyszer még egy hatalmas döglött mérges 
kígyót is elém dobtak, azt hitték, majd sikoltozva elrohanok, mint 
a kis japán szüretelő csajok. Én meg odamentem, felemeltem és 
megkérdeztem, miért kellett agyonütni. „Nehogy megmarjon va
lakit” -  mondták, és láttam, komolyan félnek a kígyóktól. Ezt már 
akkor észrevettem, mikor egyszer traktorral húztam a permetező 
utánfutót (amiről ketten szórták a biogyomirtót), és amikor las
sítottam, nehogy rámenjek az előttem kúszó kígyóra, akkor ezek



ketten hátul ijedten felugrottak az ülésekre és egymás szavába 
vágva kiabálták nekem, hogy azonnal teljes gázzal hajtsak át a kí
gyón. „Miért?” -  kérdeztem értetlenkedve, mert én meg pont meg 
akartam állni, hogy közelebbről is szemügyre vegyem, de nem 
hagyták, gyorsan tovább kellett gurulnom, aztán kiokítottak, hogy 
legközelebb, ha kígyót látok, meg ne álljak, ne is kerüljem ki, mint 
most, hanem maximális sebességgel hajtsak tovább, lehetőleg ha
lálra gázolva a bestiát, hogy esélye se legyen megmarnia minket. 
És este a sötétben jobb, ha nem mászkálok, mert a házikóm kör
nyékén szoktak látni egy barna kígyót, és ha barna, akkor mérges, 
szóval legyek óvatos.

Ami igaz, az igaz, én is láttam a ház körül a nyomokat a porban, 
de hogyan óvatoskodjak, mikor például a szobám is tele van mér
ges pókkal. Erre a harmadik éjjel jöttem rá, mikor felkeltem, hogy 
WC-re menjek, és majdnem ráléptem egy ronda szőrös tarantula
szerű ízeltlábúra, amit csak az ablakon beszűrődő és véletlenül rá
eső holdfény miatt vettem észre. Onnantól kezdve mindig villanyt 
gyújtottam, mielőtt kiléptem volna az ágyból (még jó, hogy ott volt 
a kapcsoló karnyújtásnyira), megvártam, míg a pókok villámgyor
san bemenekülnek a fény elől a szekrény meg az ágy alá, és csak 
utána léptem a földre. Az mondjuk nem volt túl megnyugtató, hogy 
az ágyam alatt tanyáznak, sőt néha a falon meg fölöttem, a mennye
zeten is mászkálnak. Csak reménykedni tudtam, hogy nem olyan 
bénák, hogy ráessenek a fejemre, és álmomban meg nem tévednek 
véletlenül se az ágyamra, mert abban azért biztos voltam, hogy di- 
rekt nem fognak rám mászni, hogy jól megcsípjenek, mert féltek 
az embertől, egyet mozdultam és már bújtak is el. Kisöpörni őket 
fölösleges és lehetetlen is lett volna, tele volt a ház repedésekkel, 
lukakkal, ott bújnak el meg jönnek kintről be, ahol csak akarnak. 
Úgyhogy a békés egymás mellett élés szellemében nyugton hagy
tam őket, ők is engem, megosztottam velük a házat, akárcsak az 
egerekkel (akik rendszeresen megdézsmálták a száraztésztámat, 
úgyhogy végül vettem nekik egy külön zacskóval), és a padláson



motozó oposszumokkal is, akiknek mindig feldobtam egy-két 
barackot, nehogy kiszáradjanak nekem a nagy melegben odafönt.

A ház előtti szemeteskukát a kenguruk és a rókák dúlták fel 
rendszeresen étel után kutatva, úgyhogy inkább egy edényben 
kitettem nekik az ételmaradékot, konyhai hulladékot, hamar 
oda is szoktak a környező erdő lakói. Lett aztán nagy zsizsegés 
esténként a ház körül, ha későn értem haza, egy egész állatkert 
fogadott. A méhektől viszont tartottam egy kicsit, jó pár kaptár 
volt elhelyezve a farmon a virágzó gyümölcsfák beporzása cél
jából, és nem egy munkás fejét csipkedték már dagadtra, mert 
nem tetszett nekik valami. Bizonyos illatok meg színek felhergel
ték őket, az arcszesztől egyenesen dührohamot kaptak, és kivont 
szablyával (illetve fullánkkal) kergették kétségbeesetten menekü
lő áldozatukat. Nem véletlenül hordott mindenki moszkitóhálót a 
fején rajzás idején, de néha az alá is bemásztak. Ha túl hűvös volt 
reggel, akkor is morcosak, és olyankor ingerlékenyebbek, szóval 
szeszélyes egy népség, jobb őket messziről elkerülni. Amit mi saj
nos nem tehettünk meg, mert a kaptárok körül is kellett metszeni, 
permetezni, mindent, amit utáltak a méhek. Az első napokban, 
mikor még nem volt moszkitóhálóm, egyszer egy megvadult méhraj 
fölém szállt, csak egy sötét felhőt láttam közeledni egyre hango
sabb zúgással, mire észbe kaptam, már ott voltak felettem. „Na, 
ezek most méhpempőt csinálnak belőlem” -  gondoltam, futás
sal, csapkodással azonban csak támadásra ingereltem volna őket, 
úgyhogy meg se moccantam. Az volt a legnehezebb, mozdulatla
nul nézni, ahogy -  mint egy hullámzó amőba -  egyre közelebbről 
szimatoltak körbe, tapogatták az aurámat, aztán hirtelen -  m int
egy varázsütésre -  nagy sebességgel elhúzott az egész felhő.

De nem mindenki volt olyan szerencsés, mint én, mert aznap 
három munkást is megdöfködtek a méhek, úgyhogy másnapra 
sürgősen beszereztem egy moszkitóhálót a fejemre. De egyszer 
az se védett meg, mikor egy kíváncsi példány alámászva belega
balyodott a hajamba. Ott zümmögött egyre dühösebben a fejem



búbján, én meg lekapva a hálót egyre idegesebben próbáltam 
lesöpörni a fejemről, aminek az lett a vége, hogy jól belevágta a 
fullánkját a kobakomba. Amitől persze nem lett beljebb egyál
talán, mert a fullánkja mellett otthagyta a fogát is. Nekem meg 
sajgott a koronacsakrám két napig. Hamarosan aztán eltűntek a 
méhek, elvirágzottak a fák, elvitték a kaptárakat, de a moszkitó- 
hálókat mégse vehettük le, mert megjöttek a legyek.

A legyek mindig is ott voltak, néha többen, néha kevesebben, 
egész Ausztráliában, azok a rohadt, szemtelen legyek. Néha annyi 
van belőlük, hogy ellepik az egész arcodat, és ha nincs a fejeden a 
háló, akkor eléggé az idegeidre tudnak menni. Ahogy nekem is, 
mikor a városba szoktam bebiciklizni, mert olyankor nem visel
tem a moszkitóhálót (nem lehetett túl jól átlátni rajta), a legyek 
meg jöttek ezerrel, és hiába tekertem egyre gyorsabban, azok a 
dögök nem tágítottak, követtek, üldöztek, zümmögve nyomultak 
a fülembe, a szemembe, és hiába hessegettem egyik kezemmel 
folyamatosan őket, mindig visszaszálltak. Kezdett elborulni az 
agyam, „Kill em All!” -  jutott eszembe az ősrégi Metallica-klasz- 
szikus, vagy hogy a nagyszerű Boris Vian költői szavaival éljek: 
„Öljetek meg minden rohadékot!” Igen, azt kéne, kiirtani az ösz- 
szeset, mihaszna népség. Kihozzák itt belőlem az állatot, kurva 
legyek! Vagy ne legyek?

De nem sok időm volt ezen morfondírozni, mert hirtelen egy 
madár zúgott el az arcom előtt, majdnem nekicsapódott. Aztán 
nemsokára még egy. Felnéztem, pont jókor, mert hatalmas sebes
séggel zuhanórepülésben közeledett egy újabb hollószerű madár, 
az utolsó pillanatban húztam félre a fejem, a szárnya megcsapta az 
arcomat, a csőre nagy csattanással csapódott össze a halántékom 
mellett, majdnem kivájta a szemem. A kurva anyádat! Mi az úris
ten folyik itt?! Elment ezeknek az eszük? Megtámadnak? Hitchcock 
Madarakja jutott eszembe, ettől valahogy még idegesebb lettem. 
Körülnéztem, sehol egy lélek, egyre több madarat láttam viszont 
a környező fákon, csak ültek, és engem lestek, dermesztő csend



volt. Hát ez nem lehet igaz, nevettem fel hisztérikusan. Miért kell 
nekem minden szarba belekeveredni?! Mint egy rossz álom. De 
nem álmodtam, ezek újra meg újra támadásba lendültek, csőrök 
csattantak a fejem körül, aztán egyszer csak hirtelen rájöttem, mi 
folyik itt. Ezek a madarak nem rám, hanem az arcom körül hem
zsegő legyekre vadásztak! Mivel közel s távol az én fejem körül volt 
a legmagasabb az egy köbméterre eső legyek száma, ezért az a ma
darak számára terített asztal volt. Szóval nem az emberiség ellen 
fellázadt elnyomott állatvilág nevében akartak bosszút állni (bár 
simán elhittem volna azt is), és nem is valami radioaktív szennye
ződéstől vagy génmanipulációtól agresszívvé váló egyedek ámok
futásáról volt szó. Nem akartak ezek egyáltalán meglincselni, sőt 
tulajdonképpen még a kedvemben is jártak, hiszen épp az imént 
akartam az összes legyet likvidálni a földről, és tessék, percek alatt 
megtizedelték a légypopulációt körülöttem. De valahogy ezután se 
lettem azért teljesen nyugodt, mert mi van, ha elvéti valamelyik a 
manővert, és a hegyes csőrével jól belefúródik az arcomba? Hár 
istennek erre sosem került sor, de párszor azért még rám hozták a 
frászt az arcom előtt elsuhanó szárnyasok, mire úgy-ahogy meg
szoktam őket.

Nem ez volt az egyetlen veszélye a biciklizésnek arrafelé. Egyszer 
elütöttem egy kengurut. Pontosabban ő ütött el engem. A város
ból bringáztam vissza a farmra, már sötét este volt, mikor az erdei 
úton hirtelen balról nagy sebességgel egy kivilágítatlan kenguru 
érkezett és paff... Repültem vagy három métert, ő ugyanakkorá
kat ugorva megállás nélkül továbbszáguldott. Cserbenhagyásos 
gázolás, nem vitás, csak azért nem jelentettem fel, mert nekem 
is volt vaj a fülem mögött („Hogy lehet úgy enni, hogy az egész 
fejedet összekened?” -  rémlett fel gyerekkorom standard szülői 
dorgálása), hiszen kivilágítatlanul, védősisak nélkül közlekedtem, 
noha az Ausztráliában a kerékpárosoknak is kötelező. Ráadásul a 
biciklim enyhén szólva nem felelt meg a közúti forgalomban részt 
vehető közlekedési eszközökkel szemben támasztott alapvető kö



vetelményeknek sem. Először is nem volt fékem. Pontosabban csak 
az első fékem fogott úgy-ahogy, a hátsóban elszakadt a bowden, 
gondolom, még valamikor a századforduló tájékán, elég régi és 
lestrapált jármű volt. A tizennyolc sebességéből kettő működött, 
nem sok lehetőséget adva a hegymenet megkönnyítéséhez. A gu
mik tükörsimára voltak kopva, minimális tapadást sem biztosítva 
a kanyarokban. Na, de 20 dollárért mit várjon az ember, űrhajót?

Végül is gurult. Bár el lehet képzelni, milyen érzés hegyről lefelé 
száguldani a kacskaringós úton úgy, hogy csak az első fék fog. Egy 
tripla szaltó -  dupla leszúrt Rittbergerrel -  mindig benne volt a 
pakliban. Ettől is volt olyan izgalmas. Amit néha fokoztam az
zal, hogy egy idő után, amikor már csukott szemmel is tudtam 
az utat, tényleg csukott szemmel mentem egy darabig. Azt ját
szottam, hogy magamban számoltam, és az volt a cél, hogy minél 
később nyissam ki a szemem. Meddig merek vakon lefelé gurul
ni, bátorságpróba. Tizenkettőig jutottam a számolásban, az volt a 
maximum, akkor kinyitottam a szemem, általában az utolsó pilla
natban, mielőtt kisodródtam volna egy kanyarban, aztán benéz
tem az utat és újra csukott szemmel folytattam a száguldást lefelé. 
Ennél jobban már nem tudtam fokozni a hülyeséget, hegyről le 
első fékkel, élesen kanyargó csúszós, kavicsos földúton tükörsima 
gumikkal, csukott szemmel, hogy még véletlenül se vegyem észre 
az esetleg az útra tévedt kengurukat. Ez utóbbi probléma elkerü
lésére egyébként volt egy jó kis taktikám. Hangosan énekeltem, 
hogy elriasszam az útról az állatokat, mert csengőm se volt per
sze. Amúgy a kengurus ütközésem óta városon kívül este mindig 
énekeltem biciklizés közben, hogy időben meghallják az állatok a 
közeledésemet, mert én a sötétben nem nagyon láttam semmit, 
nem tudtam kikerülni őket. Bár az autók hangját is biztos hallják, 
mégis sok elgázolt kengurut, wombatot, oposszumot, rókát lehet 
látni az út szélén, de nyilván azért, mert nincs idejük elugrani a 
gyorsan száguldó autók elől, azoknak meg nincs idejük fékezni. 
Én azért lassabban száguldók a csotrogányommal, hagyok ne



kik elég időt arra, hogy a fülüket befogva elmeneküljenek, mikor 
meghallják a hamis kornyikálásomat.

Egyébként egyszer engem ütött el bringástul egy autó bent a vá
rosban, de nem volt vészes, lassan mentünk mindketten, a sofőr 
jobban megijedt, mint én. Kiugrott az autóból, ott sopánkodott 
körülöttem, azt hiszem, ő volt a hibás, kórházba akart vinni, majd 
máskor, mondtam neki, most nem érek rá, mindjárt zár a könyvtár. 
Azzal felpattantam a biciklimre, és húztam netezni. Azért az olda
lam fájt egy pár napig, de a bringának szerencsére nem lett baja. 
Én is olyan vagyok, mint a macska, hét életem van, ha nem több. 
Elég sok mindent megúsztam már, többek között egy pszichopata 
gyilkost is, bár nem biztos, hogy az volt, csak nagyon annak tűnt.

Adelaide-be indultam el a farmról egyik hétvégén stoppal (kö
rülbelül 800 kilométer), Üli barátom születésnapjára voltam hiva
talos, elég akadozva haladtam, alig volt forgalom, és mindenki csak 
a következő városig ment. Félúton rám esteledett, mikor felvett egy 
harmincas nő, Maggie. Csodálkoztam is, milyen bátor, este egyedül 
felvesz egy idegen pasit, ritka az ilyen. Később kiderült, én voltam a 
bátor, hogy beszálltam mellé. Már az elején furcsán viselkedett, de 
nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Először is azt vet
tem észre, hogy folyamatosan engem bámul vezetés közben. Mel
lette ültem, ő meg nem az utat nézte, hanem engem. Mikor meg 
ránéztem, akkor visszakapta a tekintetét az útra, úgyhogy muszáj 
volt néha ránéznem, hogy legalább akkor az útra koncentráljon. 
Aztán egy idő után megkérdeztem, mit bámul, azt mondta, nagyon 
emlékeztetem a bátyjára. És bámult tovább. Később megkérdez
te, nincs-e kedvem nála éjszakázni, a következő városban lakik, 
nem valószínű, hogy ilyen későn felvesz még valaki, nála füröd- 
hetek, ehetek, és van egy szobája számomra, ahol nyugodtan ál
hatók, reggel pedig kipihenten folytathatom az utam. Jól hangzott, 
úgyhogy elfogadtam a meghívást. Egy elhagyatott háznál álltunk 
meg. A kertet belepte a gaz, bent is jó nagy kupi volt, egy csomó 
gyerekjáték, a szobában meg, amit nekem szánt, olyan bűz volt,



mintha valami (vagy valaki) rohadt volna a szekrényben. Inkább 
a tágas konyhát választottam, ahol volt egy kanapé és a levegő is 
belélegezhető volt. A beígért vacsorából nem lett semmi, mert ki
derült, hogy jégkrémen és teán kívül semmi ehető nincs a házban, 
úgyhogy megettem a saját szendvicsemet, egy kis fagyit teával, az
tán lezuhanyoztam és lefeküdtem. Ő már fagyizás után elköszönt, 
és elvonult a szobájába, csend és sötétség borult a házra, csak a 
konyhai kislámpa maradt égve.

Fáradt voltam, hamar elaludtam. Egyszer csak arra riadtam fel, 
hogy ott áll tőlem pár lépésre, kezében egy konyhakés, és engem 
bámul. Kicsit kirázott a hideg. Kérdeztem, mit csinál, azt mond
ta, vacsorát. Éjjel kettő volt. Kíváncsi voltam, mit fog vagdosni, 
mert semmi étel nem volt a konyhában. Erre főzött egy teát. Az
tán elmesélte, hogy a családja bírósággal elvetette tőle a gyerekét, 
még csak nem is látogathatja. Elővett egy fotóalbumot, mutatta 
a kislányt. Észrevettem, hogy pár képről hiányzik egy férfi feje, 
kivágták ollóval. „Ő kicsoda?” -  kérdeztem. A bátyja, mondta, aki 
nagyon hasonlít rám. Hát nem látszik, gondoltam. És most hol 
van? A Kék-hegyekben, éppen tőle jött. Ott ástad el? -  futott át 
az agyamon, de inkább nem firtattam. Aztán hirtelen elköszönt, 
szép álmokat, és bement a szobájába. Szép álmokat, köszike! Ezek 
után hogy aludjak el? Egy ilyen pszichóval egy fedél alatt? Az
tán nagy nehezen mégis csak elszenderedtem, de előtte azért a 
párnám alá helyeztem egy húsklopfolót, a biztonság kedvéért. 
Kakasszóra ébredtem, épségben, levágott lófej se volt a takaróm 
alatt, jól van, nincs itt semmi vész, jó kislány ez a Maggie, csak egy 
kicsit fura. Aztán észrevettem, hogy ő kukorékol! Ott állt a nyitott 
bejárati ajtónál, és hangosan kukorékolt kifelé. Nyilván köszön
tötte a napot. Hát nem kicsit fura a csaj, az biztos, kíváncsi lennék, 
mit rejteget a büdös szobában, bár talán most jobban teszem, ha 
kíváncsiskodás helyett elhúzom a csíkot, amíg tehetem, amúgy is 
messze van még Adelaide, még a végén lekésem a szülinapi bulit, 
akkor aztán Üli öl meg.



Gyorsan útra keltem, mielőtt nekiállt volna a bazi nagy kony
hakésével reggelit csinálni. Belőlem. Aztán hirtelen eszembe ju
tott, hogy mikor elaludtam, még nem is volt rajtam takaró, csak 
a hálózsákomba voltam belebújva. Ezek szerint éjjel, amikor már 
aludtam, odajött, és betakart. Hmm. Most ezen hogy igazodjak ki? 
Sose fogom megtudni, mi járt a fejében, mikor késsel a kezében 
bámult. De hálás vagyok neki, amiért este felvett, és menedéket 
adott. (És hogy végül nem rakott be a szekrénybe, nyolc darab
ban.) Végül is jó ember volt, velem legalábbis. Még sajnáltam is, ki 
tudja, milyen személyes tragédiája volt.

Nem csoda, az utóbbi időben annyi megtörtént rém törté
netről hallottam meg olvastam a stopposokra vadászó auszt
rál psycho-killerekről, hogy kissé gyanakvóbb lettem. (De azért 
persze stoppolok azóta is tovább rendületlenül.) Volt egy másik 
esetem is, amikor veszélyt szimatoltam, de arról is kiderült ké
sőbb, hogy téves riasztás volt. Még a Rainbow-ról stoppoltam 
vissza a civilizációba az isten háta mögül, mikor felvett egy ku
tyás fickó egy furgonnal. Nem volt túl beszédes. Mondtam neki, 
hogy Lismore-ba szeretnék eljutni, onnan már eljutok vonattal, 
bólintott, bedobta a hátizsákomat hátra, engem beszíjazott maga 
mellé, hogy moccanni se bírtam, aztán szó nélkül gázt adott. 
De hova a büdös francba vihet? -  tettem fel magamnak a köl
tői kérdést, egy idő után ugyanis letért a lismore-i útról, és egy 
elhagyatott ösvényen száguldott tovább, olyan őrült tempóban, 
hogy esélyem se legyen kiugrani. Feltéve, ha egyáltalán ki tud
tam volna kapcsolni azt a kurva biztonsági övét, amibe olyan 
furán betekert, hogy alig kaptam levegőt. Fogoly vagyok, bassza 
meg! -  döbbentem rá hirtelen. Akkor vettem észre fél szememmel 
a rozsdás (vagy véres?) baltát, ami az egyik zökkenőnél kicsúszott 
az ülése alól. Azt hitte, nem láttam meg, és óvatosan visszatolta a 
lábával. Ajjaj, ennek fele se tréfa, úgy látszik, egy nagyon durva 
thrillerbe csöppentem bele, semmi kedvem eljátszani a szeren
csétlen áldozat szerepét. Na, jó, de mit csináljak, öljem meg én?



„Te, figyelj -  mondtam neki óvatosan Lismore nem erre van.” 
„Tudom” -  válaszolta. Neki most dolgoznia kell mennie, nem tud 
Lismore-ba vinni, de majd a főnöke, az úgyis oda megy, majd elvisz, 
no worries.

Na persze, no worries, nincs gond, m inden ausztrál ezt hajto
gatja állandóan, de hadd aggódjak már egy kicsit a kivégzésem 
előtt. Ekkor a kutyája hátulról barátságosan a vállamra tette a 
mancsát, és a farkát csóválva megnyalta az arcomat. Ettől va
lahogy megnyugodtam. Egy elmebeteg gyilkosnak nem lehet 
ilyen barátságos kutyája. És ha a gazdája a feldarabolásomra ké
szülne, akkor az eb biztos nem játszaná el itt nekem, hogy no 
worries. A kutya nem színészkedik.

Ekkor megérkeztünk egy magányos tanyához, a pasi kibogozta a 
biztonsági övemet, és intett, hogy kövessem. Bementünk egy tök
sötét fészerbe, basszus, ez mégiscsak megnyúz itt, szemrehányóan 
néztem a kutyára, rohadt hamis dög. Megmarkoltam a zsebemben 
a bicskát, ekkor felkapcsolódott a villany, és ámulva bámultam 
körbe. Szobrok voltak körülöttem, fémhulladékból, vasból, acél
huzalból, gépalkatrészekből összehegesztve, kenguruk, madarak, 
nap, hold, csillagok, a mennyezetről lelógatva, a szellőtől lassan fo
rogva, lenyűgöző volt. „Ezeket ki csinálta?” -  kérdeztem. „Én meg 
a kollégám -  mondta - , ha nincs meló, evvel ütjük agyon az időt 
(de jó, hogy nem a stopposokat, gondoltam megkönnyebbülve), 
kint hátul vannak a nagyobb darabok.” Kimentem, ahol totemosz
lopon kitárt szárnyú fémmadár, vasból kovácsolt székelykapu-fé- 
leség és egy harci szekér fogadott. Beszarás! Az isten háta mögött 
két melós csak a saját örömére micsoda műveket alkot! És én egy 
pillanatig azt hittem, lemészárol, aztán tessék, milyen tuti kis hely
re hozott. Persze a főnöke is nemsokára megjött, aki tényleg ment 
Lismore-ba, és örömmel vitt el engem is, egész a vasútállomásig, 
úgyhogy végül happy enddel zárult a történet.

Persze az óvatosság sosem árt, lehet, én csak szerencsés voltam. 
Amúgy általában nem volt semmiféle rossz érzésem stoppolás-



kor, nincsenek negatív élményeim evvel kapcsolatban (hacsak 
a fentebb említett két esetet nem számítjuk), valójában sokkal 
nagyobb biztonságban érzem magam Ausztráliában, mint a 
frusztrált, agresszív idiótákkal teli Magyarországon. Itt teljesen 
hétköznapi dolog, hogy vadidegenek egymásra mosolyognak, 
szóba elegyednek, megkínálják egymást ezzel-azzal, otthon az 
ilyen ritkaságszámba megy. Sőt, ha Budapesten rámosolyogsz 
egy idegenre, az minimum hülyének néz, vagy megijed tőled, de 
lehet, neked is gyanús, ha rád mosolyog valaki, vajon mit akar
hat tőled, biztos valami rosszban sántikál, mi másért lehet veled 
kedves egy vadidegen. A legtöbb ember bizalmatlan, gyanakvó, 
nyilván nem alaptalanul, sok rossz tapasztalat éri őket, ezért aztán 
bezárkóznak (nem csak átvitt értelemben), mint általában a leg
több magyar. Otthon velem is hasonló történik, ezért is kell sűrűn 
kimozdulnom. Utazáskor megnyílik az ember, főleg ha a föld na
posabb (nem csak szó szerint) felére látogat. Először persze még 
az is szokatlan, hogy az eladók errefelé udvariasak, köszönnek, 
mosolyogva megkérdezik, hogy vagy, nem úgy, mint otthon, ahol 
csak rád förmednek: „Aprót adjon, nem tudok visszaadni!”, és ál
talában egy darab szarnak néznek. Itt az autó akkor is megáll, ha 
tilosban mész át, otthon a zebrán sem vagy biztonságban, még ha 
neked is van zöld jelzésed. Teljesen más az emberek mentalitása.

Errefelé vidéken még működik a becsületkassza, a kert bejára
tához (ahol se kapu, se kerítés, mert nincs rá szükség), a kocsiút 
mellé némelyek kiteszik az eladásra kínált portékát, házi sajtolású 
olívaolajat, saját termést (málna, paradicsom, chili stb.) kis do
bozokban, zacskókban, kiírják az árát, odatesznek egy perselyt, 
aztán arrafelé se néznek egész nap. Legtöbbször rá se lehet látni a 
házból, ami jóval beljebb van az úttól. Mégse visz el senki semmit 
fizetés nélkül (én se a chilit, mielőtt gyanakodnátok, bár nagy volt 
a kísértés!), és a kasszát se lovasítják meg. Otthon seperc alatt ott 
teremne egy fazékkék Lada, és bepakolnának mindent, kasszás
tul, kisasztalostul, aztán illa berek, nádak, erek! És nem is kell fel



tétlenül a kisebbséghez tartozniuk, sajnos a nagy többség is ilyen 
a Kárpát-medencében. Lopásban, csalásban a kormány mutatja 
a „jó” példát. Nem mondom, hogy errefelé mindenki becsületes, 
de legalább az emberek többsége barátságos és segítőkész. Ez so
kat számít ám. Arról nem beszélve, hogy itt megfizetik az ember 
munkáját. Meg lehet élni a fizetésből. Nem vegetálni, ÉLNI.

Én a minimálbért keresem meg, óránként 15 dollárt. Nézzük 
csak, mire is futja itt ekkora fizuból! Hát például háromórányi 
munkám árából, 45 dollárból be tudtam vásárolni egész hétre, 
sonkát, sajtot, csirkét, halat, kenyeret, krumplit, tésztát, rizst, pa
radicsomot, chilit, uborkát, avokádót, fagyit, sütit, amit csak meg
kívántam. CD-ket, DVD-ket már 10 dollárért kapsz, vagyis két 
óra alatt 3 fasza CD/DVD árát megkeresed. Vannak olyan kari- 
tászboltok, ahol használt cuccokat árulnak fillérekért, itt általában 
2-3 dollárért bármilyen ruhadarabot megkapsz, vagyis egy óra 
alatt megkeresel annyi pénzt, amiből tetőtől talpig felöltözködsz, 
cipő, nadrág, ing, kabát, cowboykalap, lasszó. A gyerekholmik 
ezekben az „opshopokban” (opportunity shop, mondjuk, alkal
mi bolt) még olcsóbbak, van, ahol 50 cent darabja mindennek. 
Rékának eddig vettem két pár szandált, két pár bőrcipőt, három 
indiai ruhát, két kertésznadrágot, két nem kertésznadrágot, öt 
pólót, szoknyát, pulóvert, kabátot, hátizsákot, tarisznyát, egy csú
csos manókapucnis nepáli kardigánt, egy kutyafüles sapkát meg 
egy tündérszárnyat. És az egész alig került többe 10 dollárnál, 
azaz még egy órát se kellett érte dolgoznom! Hihetetlen? Pedig 
így van. De mondok még hihetetlenebbet! Háromnapi béremből 
már vehetek egy retúr repjegyet Űj-Zélandra vagy Thaiföldre, de 
ha Ausztráliát szeretném bejárni, akkor két-három  hét alatt meg
van egy használt lakóautó ára is. Itt az emberek nem gyűjtögetnek 
évekig egy kéthetes külföldi nyaralásra, a családfő egyhavi bére 
elég arra, hogy gyerekestül, nagymamástul átruccanjanak Balira 
pár hétre búvárkodni, és a nagyinak csináltassanak még egy fasza 
indonéz műfogsort is.



Az én szüleim egész életükben egyszer voltak külföldön, egy 
háromnapos bécsi úton. Ez baromira elszomorít. (Hál’ istennek 
az én majdani gyerekem ezt rólam nem mondhatja el, gondos
kodtam róla.) Ügyhogy ne csodálkozzon senki, hogy nem otthon 
gürizek szarér-húgyér, hanem járom a világot, ÉLEM az életem, 
úgy, hogy közben még anyagilag is gyarapodom. Nem üres kéz
zel fogok hazamenni, gyűlik a zseton rendesen, nem élem fel a 
keresetemet, bőven tudok félretenni is. Arról nem beszélve, hogy 
két bazi nagy (összesen 60 kilós!) dobozban már hazaküldtem az 
eddigi szerzeményeimet; temérdek CD-t, DVD-t, könyvet, ruhát, 
cipőt, az Ulitól kapott ajándékaimat; kemping- és túrafelszerelést, 
búvárcuccot, na meg a talált tárgyakat; fényképezőt, mobilt, Play- 
stationt és computer datát, amiket lomtalanításkor szedtem össze. 
Na, ja, minden hülyeséget összeguberálok, „jó lesz az asszonynak 
meg a gyereknek” felkiáltással, már csak asszony meg gyerek kéne 
hozzá. Egyébként minihifit is találtam Wangarattában, kazetta- és 
CD-lejátszóval, hangfallal, de azt a farmon hagytam a házikóm
ban, jó lesz legközelebb, amikor visszajövök. Mert visszajövök 
majd, az tuti, előbb vagy utóbb, mikor otthon nem bírom majd 
cérnával.

Itt már bérelt helyem van, munkával, szállással, ismerősökkel. 
A farmon van egy kis berendezett házikóm, első nap ajánlotta fel 
a farmer, amikor látta, hogy sátrat akarok verni. Üresen állt egy 
kis tó melletti dombtetőn, pár éve nem lakta senki. De teljesen 
rendben volt, WC, zuhanyzó, tűzhely, pár darab bútor, meg ugye a 
pókok, egerek, oposszumok. Ágy nem volt, az első napokban még 
a földön aludtam (jó, hogy a pókokról akkor még fogalmam se 
volt), aztán a farmon dolgozó helyi melósoktól kaptam mindent, 
ágyat, hűtőszekrényt, ventilátort, tv-t, amihez később guberáltam 
a Playstationt, amiről először gőzöm sem volt, hogy micsoda, de 
miután rájöttem, hogy le lehet játszani vele a DVD-imet, jól jött. 
A talált computer memory datáról se tudtam, hogy eszik-e vagy 
isszák, Üli mondta el, hogy fel tudom rá tölteni az ő több ezer



darabból álló CD-gyűjteményét, meg a sok ezer fényképemet, 
úgyhogy az is jó vétel volt. Ulinak meg találtam egy bluetooth-t. 
Na, arról tényleg azt hittem, hogy egy ufó hagyta el, kis villogó 
bizgentyű, gondoltam, talán át tudom transzportálni magam vele 
egy másik idősíkba, de hiába tettem a fejemre meg nyomogattam 
összevissza, nem működött. Aztán mikor Üli megmondta, hogy 
autóvezetés közben lehet vele telefonálni, akkor csalódottan neki 
adtam. Amúgy a látszat ellenére nem guberálással töltöttem az 
egész időmet.

A farmon a nappal együtt keltem reggel hatkor, aztán miután a 
nyitott ablakon át megcsodáltuk egymás felkelését, bepakoltam 
az elemózsiát meg a négy liter jeges vizet, elköszöntem az ege
rektől, feltettem hetyke cowboykalapomat, nyeregbe pattantam, 
és elvágtattam, akarom mondani, elkerekeztem a főépülethez, 
ahol a reggeli gyülekező volt. Mindössze ötperces út volt, de arra 
elég, hogy útközben üdvözöljem a mekegő kecskéket, a tágra nyílt 
szemű alpakákat (olyan szép nagy bociszemük van azon a kicsi 
fejükön, na meg az a zsiráfnyak, haláliak!), és a velem versenyt 
futó két juhászkutyát. (Az egyik, Basta háromlábú volt, még kö- 
lyökkorában elveszítette a jobb hátsó lábát egy balesetben, neki 
mindig lelassítottam, olyan lelkesen bicegett mellettem szegény
kém, nem akartam, hogy kisebbségi érzése legyen, ha lemarad. 
Vele egyébként nagyon összebarátkoztam, általában mindenhova 
elkísért. Ha traktoroztam, akkor is fent ült a lábamnál, nem tágí
tott.) Feleúton aztán általában belefutottam a többi munkásba, 
akik autókkal jöttek a közeli településekről -  az ázsiai szürete- 
lők meg a kempingből - , mert rajtam kívül csak Karinék laktak 
a farmon, meg a farmer családja, a többiek messzebbről jártak 
be. A sok japán csajszi mosolyogva integetett a mikrobuszból, és 
vidáman nézték, ahogy én nemcsak nekik, hanem a kecskéknek 
is integetek, sőt mekegek. (És még én néztem szegény kukorékoló 
Maggie-t bolondnak, mi?) Egy idő után már egész jól szót értet
tem velük. A kecskékkel is, meg a japánokkal is.



Amúgy én voltam az egyetlen európai vendégmunkás, a többi 
mind ázsiai volt, indiai, japán, tajvani, kínai és tibeti (békében!), 
koreai, maláj, fiúk-lányok vegyesen. Na, meg a hat-hét rezidens 
ausztrál munkás. Ők egész évben dolgoztak, a vendégmunkások 
meg októbertől áprilisig, a szüreti szezonban. Reggel 7-től délután 
4-5-ig volt a munkaidő, félórás reggeli- meg ebédidővel, néha hét
végén is. Általában kánikula volt, árnyék szinte semmi, úgyhogy 
elkelt a négy liter jeges víz, így is annyira kitikkadtam, hogy meló 
után egyből mentem a házam melletti tóhoz fürdeni. Szabadnapo
kon meg kerékpártúrákat tettem a környező természetvédelmi te
rületen, a dimbes-dombos, erdőkben, tavakban, állatokban gazdag 
vidéken, néztem a róka-nyúl futóversenyeket (hajrá, nyuszi!), éne
keltem a kenguruknak, barátkoztam a mezőkön legelésző lovakkal, 
tehenekkel, borjakkal, menekültem a bikák elől, szóval idilli volt. 
Általában hetente egyszer bekerekeztem a városba bevásárolni, in
ternetezni, olyankor a visszaút elég fárasztó volt, a végén ugyan
is a meredek hegynek felfele tolnom kellett a bringát, hátamon a 
megtömött hátizsákkal, a kormányra akasztott egy-két telepakolt 
szatyorral. Szakadt rólam az izzadtság, elleptek a legyek, előredőlve 
toltam a biciklit, egyre lassabban, nagyokat fújtatva. Több tucatszor 
megtettem ezt a kimerítő caplatást, és mindannyiszor a Baraka 
egyik képsora ugrott be, amikor egy iszonyatosan megpakolt sze
keret húz egy lesoványodott öszvér valahol Indiában, nekifeszülve, 
lassan, nagyokat fújtatva, meg-megcsúszó patákkal, a háttérben 
halk Dead Can Dance-zenével. Automatikusan ugrott be mindig 
ez a kép, ahogy nekifeszültem a kaptatónak, és egyre jobban egy- 
gyé váltam azzal az öszvérrel, átéreztem a kimerültségét, a levegő 
után kapkodó tüdejének fújtatását, lüktető halántékát, szívének 
minden dobbanását. Én voltam akkor az az öszvér a Barakából, 
testestül-lelkestül.

Amúgy ez az egyik kedvenc filmem, nagyon sokszor láttam, és 
fogom is még, de ezentúl az a képsor mindig eszembe fogja juttat
ni a Wangarattában töltött, néha nehéz, de boldog időszakomat.



Mert persze azért nem volt olyan keserves életem, mint annak az 
igavonó csacsinak. Néha kicsit megerőltető volt, de egyáltalán nem 
volt keserves. Több hétvégi fesztivál is becsúszott, míg a farmon 
dolgoztam. Az egyik a szomszédos kisvárosban, Wodongában zaj
ló Wild Festival volt, koncertekkel, jelmezes-gólyalábas felvonulás
sal, ökörsütéssel, kirakodóvásárral. Egy másik pedig a nem mesz- 
szi Eldorado nevű hegyi településen évente megrendezendő Life 
Festival volt. A hely és a fesztivál neve önmagáért beszél, az életet 
ünnepelték az idesereglett hippik, vándorok, utcazenészek, komé
diások és persze a helyiek. Jó kis zenés-táncos mulatság, sok gye
rekkel, dobosokkal, tűzzsonglőrökkel, tábortűzzel az erdei tisztá
son. A japán szüretelők jóvoltából oda-vissza fuvarom volt mindkét 
banzájra, tízen dorbézoltunk a mikrobuszban, akkor ismerkedtem 
meg Marival, akivel jó barátok lettünk. Mari egy japán lány. Mikor 
bemutatkozott („Hi, my name is Mari”) és közben nézett rám azzal 
a nagyon japán ferde szemével, hát azt hittem, dobok egy hátra- 
szaltót, tripla Lutz-cal. Ne hülyéskedjél már, mondtam neki, anyá
mat hívják Marinak, de ő nem japán. (Vagy mégis?) De tényleg így 
hívták a csajt, Mari Taka, az e-mail címe is ez, azóta váltottunk pár 
levelet (mivel már hazautazott), úgyhogy Japánba is meghívtak.

Amúgy ő tényleg csak barát volt, mert a kedvesem egy thai 
lány lett végül, Leb. Mikor Thaiföldről visszaérkeztem a farmra, 
és pont azon bánkódtam, milyen kár, hogy nem jött össze egy 
thai menyecske sem, akkor jött Leb, az egy szem thai leányzó az 
új ázsiai brigáddal. Érdekes kapcsolat volt, már az elején tudtuk, 
hogy legfeljebb három hónapig fog tartani, akkor ugyanis haza 
kell mennie, folytatni az egyetemet, ami még három év. Esély
telen egy hosszú távú komoly kapcsolat, hiába minden, más az 
utunk, máshogy is képzeltük el a jövőnket, tudtuk, hogy nem 
vagyunk egymásnak teremtve. De akkor, ott, arra a pár hónapra 
összeforrt a sorsunk, éreztük, hogy fontos állomás vagyunk egy
más életében. Úgy éltük le együtt azt a három hónapot, mint az a 
halálos beteg, akinek az orvos megmondja, hogy már csak három



hónapja van hátra. A legtöbbet hoztuk ki belőle, mindent ezer
rel, mert ilyen nem lesz máskor, élvezzük ki egymást, amíg lehet. 
Nem szerelem volt, ami múlandó, hanem szeretet és barátság, ami 
időtlen. Na, és persze ott izzott köztünk a felfokozott érzékiség is. 
Nem mentünk takaréklángon egy percig se, maximum hőfokon 
égtünk, szinte elemésztett a tűz, aztán egyszer csak huss, elrepült 
a kedves, ellobbant a láng. Nem maradt más, csak kiégett, füstös, 
fekete, kopár tarló, a tegnap még illatosán virágzó színpompás 
rét helyén. Magamba roskadva, megtörtén ültem a házban, újra 
egyedül az egerekkel, itattam is egy kicsit őket, aztán végső elke
seredésemben elővettem a Magnumot, lassan a számba vettem, 
és... Nem, nem durrantottam fel az agyamat a plafonra, főbelö- 
véssel különben se lehet a nirvánába jutni, csak onnan kikerülni 
(lásd szerencsétlen Kurt Cobaint), meg amúgy se tartok fegyvert.

Az utolsó jégkrémemet vettem elő, és -  miközben Leb járt az 
eszemben -  önfeledten nyalogatni kezdtem. Valamivel stimulál
ni kell az agyban a boldogságreceptorokat, hogy kicsit feldobjam 
magam, a csokievés, fagyinyalás -  jobb híján -  biztos segít ilyen
kor, a nők legalábbis ezt alkalmazzák, gondoltam, kipróbálom. 
Hát boldogabb nem lettem, viszont nagyon jólesett. De persze 
bánatra (is) a legjobb gyógyír az utazás. Olyankor az új környezet, 
új emberek, új élmények elterelik az ember figyelmét búról-baj- 
ról. És minden utazás tökéletesen személyre szabott, azok az él
mények érnek, és azokkal az emberekkel találkozol, akik és amik 
neked vannak rendelve ebben az életedben, és csak rád várnak 
valahol. Ezért érzek állandó késztetést, hogy útra keljek, mert úgy 
gondolom, ezek az élmények és emberek nem jönnek helybe, meg 
kell őket találni. És csak az talál, aki keres is. Mikor otthon ülök, 
mindig úgy érzem, hogy parkolópályán vagyok, nem haladok elő
re egy lépést sem, egy helyben topogok, csak vesztegetem az idő
met, az élet meg elmegy mellettem. És csak azok az élmények és 
emberek botlanak belém, akik és amik éppen ugyanakkor ugyan
ott leledzenek, emiatt a többi rengeteg élmény és ember kimarad



az életemből. Én viszont szeretnék minél teljesebb, gazdagabb és 
színesebb életet élni, lehetőleg minél több rám váró élménnyel 
és emberrel találkozni. Vagyis a vándorút nálam tulajdonképpen 
keresés, ami a megírt sorsom lehetséges élményeinek és szereplő
inek megtalálására irányul, na, és persze önmagam megtalálására 
is. Közben pedig alakítani is tudom a sorsomat, mert ami meg 
van írva, az csak egy többvariációs labirintus útvesztője, ahol az 
egyik út rövidebb, a másik hosszabb, az egyik kacskaringósabb, a 
másik egyszerűbb, de mindegyik ugyanoda vezet, az viszont raj
tam múlik, hogy az útkereszteződésekben merre fordulok, mert 
az nincs kőbe vésve, a döntéseim nincsenek előre megírva, csak 
azok következményei. És én szeretek élni ezzel a jogommal, még 
akkor is, ha néha rosszul döntök, és emiatt nehezebb útszakaszra 
kerülök, mert az is az én utam, még ha göröngyösebb is a vártnál. 
Különben meg a rossz döntés következményeiből okulni lehet, 
vagyis azáltal is tudok fejlődni. Nyilvánvaló, hogy minden utazás 
karmikus, tehát erősen spirituális jellegű, nincs olyan, hogy cél
talan lődörgés a nagyvilágban, vagy puszta helyváltoztatás, mert 
el kell mennem A-ból B-be. Az csak a látszat. Minden útnak tétje 
van, mert minden úton vár valami vagy valaki, ami befolyásolja a 
további utad. Még ha akkor éppen nem is veszed észre.

Na, de száz szónak is egy a vége, itt volt az ideje, hogy újra elin
duljak, és nem csak azért, mert Leb ellebbent, de a meló is véget ért 
a farmon. Meg különben is, nekem az utazás olyan, mint a szotyi, 
ha egyszer elkezdem, nem tudom abbahagyni. Most is folytatnom 
kellett, még csak azt nem tudtam, merre tovább. Két környékbeli 
sziget is tervbe volt már véve egy ideje, Új-Zéland és Tasmania, 
és mivel ez utóbbi volt közelebb, és jelenleg kellemesebb éghajlatú 
is, ezért azt választottam. Érzékeny búcsút vettem a farmtól és az 
ottaniaktól, beleértve a lógó fülű kecskéket és az állandóan hajamat 
csócsáló alpakákat is, bicegő barátomat, Bastát is megölelgettem, 
volt egy kis tűzijáték is (Rockét fellőtt pár füstölgő rakétát!), aztán 
Karin eldobott a buszállomásig, és este már a melbourne-i kikötő



ben vigyorogtam elégedetten a frissen szerzett 70 dolláros akciós 
hajójegyemmel a Spirit of Tasmania nevű kompon, mikor felszedte 
a horgonyt. Egész éjjel a fedélzeten ültem, és hol a holdfényben 
megcsillanó hátú ugráló delfineket figyeltem, hol a csillagokkal 
teleszórt égbolton merengtem, közben hallgattam a hullámmoraj
lást, szívtam be a tengeri levegő sós illatát, és mosolyogva idéz
tem fel magamban a farmon töltött pár hónap eseményeit. Aztán 
ahogy hajnalban felbukkant a nap a végtelen óceán peremén, úgy 
ért véget a közelmúlt élményeinek felidézése is, mert eljött az 
újabb kalandok ideje, kikötöttünk Devonportban, megérkeztem 
Tasmaniába.
Legközelebb innen folytatom.
Addig is jó utat mindenkinek!
Üdv: Boli

2008. április, Cradle Mountain -  Laké St. Claire, Tasmania, +2Í 
fok (hmmy határeset)



T iz e d i k  l e v é l

Tasmania: „Míg én nyalogatom a mézet, 
addig ő furulyázik”

„Most éppen Borneóban haverkodom az orángutánokkal, a 
múltkor is körbevettek, mint a cigányok egyszer a nyóckerben, 
nem tudtam, hogy játszani vagy verekedni akarnak-e, de a majom 
az haver, és szerencsére ők is ezt gondolták rólam, úgyhogy nem 
volt bunyó. Elmutogattam nekik, hogy ki vagyok, és honnan jö 
vök, szerintem azóta is a megoldáson törik a fejüket. Majd holnap 
visszanézek, hátha még ott vakarják a kobakjukat.

A bennszülöttekkel is jól megvagyok, bár tegnap majdnem le
vadásztam az egyiket, mikor a fúvócsővel gyakoroltam, de fél
rehordott, mit csináljak. A többiek jót nevettek, de amelyiket 
majdnem eltaláltam, az azóta is fél tőlem, azt hiszi, én vagyok a 
kaszás, aki eljött érte, hogy átvigye a túlvilágra. Mondtam neki, 
ha ad egy üveg rizspálinkát, akkor majd csak jövőre viszem el, 
kap egy kis haladékot.

Amúgy a borneói csajok csodálatosak, egytől egyig aranybogár 
mind, úgy mosolyognak rám, hogy teljesen kész vagyok! Tetszik 
nekik a hajam, meg a tetkóimat is bámulják (félmeztelen járok, 
olyan meleg van), még a végén összejön valami. Egy kis unga- 
bunga.

Jövő héten meg háromnapos Rainforest World Music Festival 
lesz a dzsungel szélén, azt hiszem, megint jókor vagyok jó helyen. 
Lesz maláj, indonéz, indokínai, Fülöp-szigeteki, indiai, japán, ko
reai, mexikói, sőt egy kirgiz banda is.

Az meg csak hab a tortán, hogy most van a rizsszüret, és ilyen
kor sámánrituálékkal adnak hálát az isteneknek a bő termésért, 
úgyhogy tegnap minden faluban reggelig tartó transztáncolások 
és dobolások kezdődtek és tartanak heteken keresztül. Szóval



nem egy unalmas hely ez, már csak azt nem tudom elképzelni, 
hogy pár hét múlva Békásmegyeren ballagok majd anyámhoz.

Na, most befejezem, megéheztem, megyek, lenyilazok valami 
harapnivalót.
Üdv és minden jót: Boli

(Ne törd a fejed, hogy melyik bennszülött kunyhójában buk
kantam internetre. A hegytetőn van egy adótorony, és az ott szol
gálatot teljesítő rádiósnak van számítógépe meg netkapcsolata. 
Ezt is kifogtam.)”

Lassacskán véget ér a nagy utazás! (Természetesen csak egy 
időre.) Hanem kissé elébe vágtam a dolgoknak, a borneói ka
landok csupán a következő levélben kerülnek terítékre, egyelőre 
Tasmaniában barangolunk Boli tesóval. Ezt a rövid hangulatje
lentést akkor írta nekem, amikor arról leveleztünk, hogy mint DJ 
eljönne a zentai Játékokra, hogy zenében regélje el az utat -  hogy 
utazzunk a zenével! Most térjünk hát vissza Tasmaniába -  szép 
szavak szárnyain.
Szög

I lőve you too! Bút its time to go! -  válaszolta kacagva Angelina, 
aztán angyalian mosolyogva vállon veregetett, és ugyanazzal a mo
sollyal és mozdulattal (bár mintha valami ördögi szikra megcsillant 
volna a szemében) már lökött is le a szakadékba. így bízzál a nőkben. 
Az egyik percben még kedvesen flörtöl veled, a másikban meg 
kést döf beléd. (Például úgy, hogy faképnél hagy, ahogy szerelme- 
tes mátkám, aki azóta már férjhez is ment otthon. Jó, mi? Nesze 
neked menyasszony! Mikor elutaztam, még a jegyesem volt, mire 
hazaérek, már másnak a felesége. Tisztára, mint a Számkivetett 
című Tóm Hanks-filmben. Azt a filmet rólam csinálták, most már 
biztos. Nagy vonalakban.) De van, aki letaszít a hegyről, ahogy 
Angelina tette velem. Zuhanás közben láttam, ahogy búcsúcsókot 
dobva integet, vicces lány ez is, szívesen elkapnám a grabancát.



Erre mondjuk már nem sok esélyt adtam, ahogy éppen zúgtam le 
a szédítő mélységbe. Nem, ne higgyétek azt, hogy ez megint csak 
egy álom, mint a múltkori a kardfogú tigrisekkel. Nem, ez most 
a kegyetlen valóság, frankón zuhantam egy irdatlan szakadékba.

Angelinát mindössze tíz perce ismertem, épphogy csak bemu
tatkoztunk egymásnak, és váltottunk pár szót, mondhatnánk, 
bimbózóban volt még a kapcsolatunk, nem is vártam, hogy 
egyből a nyakamba vesse magát, na, de hogy engem vessen le a 
szakadékba? Kicsit elszaladt a ló ezekkel a mai bigékkel. Tényleg 
olyan ez az egész, mint egy lidércnyomásos álom, avval az apró 
különbséggel, hogy most totálisan ébren vagyok és még élvezem 
is a zuhanást. Bár a becsapódástól való félelem azért markolja a 
szívemet rendesen. Állítólag a halál előtti utolsó másodpercek
ben a belső mozink lepergeti egész addigi életünk filmjét. Hát 
nekem nem pergette le. Ezt mindenesetre jó jelnek tekintettem, 
akkor talán mégsem ezek földi pályafutásom utolsó pillanatai. 
Hiszen egy kis szerencsével megúszhatom ezt a halálos zuhanást 
egy lightos gerinctöréssel, és akkor még vidáman eléldegélhetek 
akár 20-30 évig is. Vidáman, na, ja, tolókocsiban, lebénulva, de 
nem a röhögéstől nyilván. De ne sopánkodjunk előre vészterhes 
jövőnkön, inkább éljünk a mának, carpe diem, ragadjuk meg a 
pillanatot, az utolsó gyönyörű másodperceket, amiből van még 
nekem négy vagy öt, aztán placcs. Űgyhogy gyerünk, élvezzük ki 
az élet végső morzsáit is, rajta!

Kutatva pillantottam körbe, kivel szexelhetnék egy jót utoljára, 
de éppen egy rokonszenves leányzó se zuhant lefelé a közelemben, 
akivel egy mindent feloldó végső orgazmusban válhatnánk eggyé 
a mindenséggel. Hát akkor jobb híján gyönyörködjünk a tájban, 
élvezzük a jelent, jövőnk már úgy sincs. Megpróbáltam jó képet 
vágni a dologhoz, na, ez az, ami nem nagyon megy szabadesés 
közben. Fejjel lefelé zuhantam, olyan sebességgel, hogy az arcom
ba áramló levegő széles torz vigyort formált az ábrázatomra. De 
hülyén nézhetsz így ki, Fülig Jimmy -  mondtam magamnak, ezen



aztán tényleg röhögnöm kellett, amitől a nevetésre tátott szám
ba még több levegő áramlott, jól felfújva a pofazacskómat. Ügy 
nézhettem ki, mint egy telezabált hörcsög, ettől persze megint 
csak jobban kellett röhögnöm, amitől még több levegő jutott be a 
számba, jobban felfújva a pofámat. Ha így folytatom, előbb-utóbb 
léggömb lesz belőlem, ami viszont tök jó, mert nem fogok leesni, 
hanem szépen ellebegek a hegyek fölött, szelek szárnyán röpítve, 
madártávlatból csodálhatom meg az alant elterülő gyönyörű tájat.

Na, akkor fújd fel a pofád, de gyorsan, mert vészesen közeleg 
az az alant elterülő táj! Ami egyébként egy kékesen csillogó folyó 
víztükre, úgyhogy nem kell beszarni, nem lesz itt semmi baj, leg
feljebb becsapódáskor úgy lefejelek egy arra úszkáló busát, hogy 
a hal adja a másikat. A szél hangosan zúgott a fülembe, ahogy a 
karomat kitárva fejjel lefelé hasítottam a levegőt, mint egy zuha
nóbombázó, a víztükör egyre jobban közelített, a kezemet előre
nyújtottam, hogy védjem a fejemet, nagy sebességnél keményet 
üt ám a víz. Istenem, most segíts meg! -  mormoltam magamban. 
Aztán abban a pillanatban, ahogy ujjaim vizet értek, a lábamnál 
fogva visszarántott isten, illetve a gumikötél.

Haláli ez a bungee jumping! Lassan felrepültem, aztán újra zu
hanás lefelé, egy finom rántás fel, aztán megint le, isten jojózott 
velem, én meg lebegtem ég és föld között, mint egy születésre 
váró lélek. Nevettem és sírtam egyszerre, üdvözült mosollyal rin 
gatóztam a semmiben, mint magzat a méhben, aztán egyszer csak 
leszereltek a kötélről, mintha elvágták volna a köldökzsinórt, pe
dig én még lebegni akartam, de megérkeztem a földre, ahol járni 
alig bírtam. Átéreztem az újszülött traumáját, aki nem akar meg
születni, mert az égben és a méhben jobb. Na, milyen volt? -  kér
dezte aztán Angelina. Csodálatos -  válaszoltam -, csak kár, hogy 
ilyen hamar vége. Angelina a biztosító személyzethez tartozott, 
ő és két srác kötötték a lábamra a hevedert. Ugrás előtt átszelle
mült arccal, mélyen a szemébe nézve odasúgtam neki: „Ha nem 
leszel az enyém, levetem magam a mélybe. I lőve you so much!”,



persze csak tréfából, két kezemet még színpadiasán a szívemre is 
szorítottam. „I lőve you too! Bút its time to go!” -  kacagta vissza, 
aztán megadta a kezdőlökést, elejét véve egy hosszabb udvarlás
nak, hiszen még vagy hatan vártak türelmetlenül a sorukra, hogy 
ugorhassanak.

135 métert zuhantam nyolc és fél másodperc alatt (rekordma
gasságú bungee jumping volt, általában 40-50 méteres ugróhelyek 
vannak), aztán még pár percig fel-le jojóztam a kötélen, mielőtt 
levettek. Nem tartott túl sokáig (bár ennél hosszabb szabadesést 
már csak ejtőernyős ugrásnál élhetünk át), de olyan intenzív volt, 
hogy elélveztem a gyönyörtől. Szó szerint! Ahogy az akasztott em
ber is ejakulál az utolsó pillanatban, na, nem a gyönyörtől persze, 
hanem ahogy a gerincét megrántja a kötél. Ha úgy vesszük, én is 
akasztott ember voltam, ráadásul fejjel lefelé. Ezután nem mond
hatom el magamról, hogy voltam én már minden, csak akasztott 
ember nem, mert már akasztott ember is voltam. Mi jöhet még?

Hát mondjuk az úszómesterség. Az még nem voltam, de ha
marosan az lettem. Illetve tulajdonképpen mindenes egy hegyi 
kempingben, takarító, kertész, úszómester, néha még szakács, sőt 
masszőr is, de azt csak egy hölgyvendégnek grátisz.

Na de kezdjük az elején. Mikor a röpke tízórás éjszakai hajó- 
kázás után reggel 7 körül megérkeztem Devonportba, Tasmania 
legnagyobb kikötőjébe, hát nem voltam túlzottan elragadtatva. 
Legalábbis ami az időjárást illeti. Arra persze számítottam, hogy 
valamivel hűvösebb lesz, mint az ausztrál kontinensen, de az a 
jeges szél, ami fogadott, teljesen levett a lábamról. Miután nagy 
nehezen újra talpra álltam, és sikeresen megkapaszkodtam egy 
fában, körülnéztem. Csak rasztákat láttam, mást nem is nagyon. 
Na, ja, a szél az összes hajamat az arcomba fújta, ki se láttam mö- 
güle. Aztán nem messze észrevettem egy éppen induló buszt, 
gyorsan felpattantam rá. Meddig lesz a menet? -  kérdezte a sofőr, 
Amíg el nem áll a szél -  válaszoltam. így jutottam el a Cradle 
Mountain -  Laké St. Clair National Parkhoz.



Mielőtt tovább szövögetném a sztori szálát, hadd lőjem be nek
tek földrajzilag a helyet, mert volt, aki otthonról csodálkozva meg
kérdezte, hogy mit keresek hirtelen Afrikában. Nos, Tasmania 
Ausztrália egyik állama a nyolcból, és míg a többi hét az ausztrál 
kontinensen található, addig ez az egyetlen különálló szigetállama, 
amely a dél-ausztrál partoktól 350 kilométerre délre, a Tasman-ten- 
gerből bukkan elő. Afrikában meg Tanzánia van, ne keverjük össze 
a Bakonyt a takonnyal. (Ez persze most nem Tanzánia leszólása, 
szép helyek lehetnek arra is, majd alkalomadtán útba ejtem.) Az 
ausztrál Tasmaniának piciny (Magyarországnál kisebb) méretéhez 
képest tizenkilenc nemzeti parkja van, azaz a sziget csaknem ne
gyede természetvédelmi terület. Ebből három nemzeti park egy
ben az UNESCO által lajstromba vett világörökség része is, mint a 
föld utolsó megmaradt érintetlen vadonjai. Az egyik ezek közül 
a Cradle Mountain -  Laké St. Claire National Park, ahova m ind
járt az első napomon sodort a szél. A magas hegycsúcsokkal, mély 
szakadékokkal, völgyekkel és tavakkal tarkított vidéken található 
Tasmania legmagasabb hegycsúcsa, az 1617 méter magas Mt. Ossa, 
és Ausztrália legmélyebb tava, a St. Clair.

Na, és persze a legmagasabb bungee jumping, a 135 méteres 
halálugrás az Ördög-szikláról, ahova egyébként tök véletlenül ke
veredtem el, de ha már ott voltam, gondoltam, ugrok egyet ebéd 
előtt, olyan szép az idő. Hát megsúgom, ez egyáltalán nem ilyen 
lazán ment, ez csak az utólagos vagány vaker. Ott azért összeszo
rítottam a farpofákat rendesen, mint újonc a sittes zuhanyzó
ban, egy zabszem se tudott volna az ánuszomba csusszanni, de 
így legalább az a veszély se fenyegetett, hogy összeszarom magam. 
Lezárultam alul hermetikusan, se ki, se be. Azért is kezdtem el An- 
gelinával bohóckodni, hogy oldjam a feszültséget, és leplezzem a 
szorongásom, ami elkapott, mikor lenéztem a szédítő mélységbe. 
Mondjuk a gyerekkori tériszonyomat már sikerült leküzdenem, 
mikor jó pár éve a Pireneusokban Andikámmal -  egy régebbi sze
relmemmel -  hirtelen felindulásból megmásztunk egy függőleges



sziklafalat, mert a többnapos tévelygésünk után már csak az állta 
utunkat a táborhelyünkhöz visszavezető úton. Azóta úgy ugrá
lok a hegyi meredélyeken, mint a kőszáli kecske, de azért az más, 
mikor önként és dalolva kell levetned magad egy irdatlan szaka
dékba. Hiába van a lábadon heveder meg gumikötél, hiszen pont 
az a rizikófaktor is, mert mi van, ha szakad a kötél, ha kicsúszik 
a hevederből a láb, hiszen emberek készítették, emberek szerelték 
fel, és ugyebár az emberek hibázhatnak. És hibáznak is eleget, de 
ezt most hagyjuk.

Illetve tudjátok, mit, ne hagyjuk! Ha már a hibázó embereknél 
tartunk, akkor muszáj elmondanom azt, ami egy ideje bassza a 
csőrömet. Tudjátok, mi az? Hát a világpolitikai helyzet. Ne rö
högj, most nem viccelek! Bármennyire is úgy tűnik, hogy én itt 
gondtalanul lődörgök a vadonban és nagy ívben tojok a közéleti 
eseményekre (mondjuk, igyekszem), azért mégse tudom magam 
teljesen kivonni a „civilizált” világ ámokfutásából, bármennyire 
is szeretném. Mert vannak dolgok, amelyek mellett egyszerűen 
nem tudok elmenni szó nélkül, és nem is akarok. Ilyen például a 
tibeti helyzet.

Tibet a szívügyem, azért is, mert jártam ott, és személyesen is 
megtapasztalhattam e kis nép hihetetlen mély spiritualitását, tisz- 
taszívűségét, viszonyát a természethez és a természetfelettihez. 
Kína gyalázatos módon egyszerűen elfoglalta Tibetet az ötvenes 
években, és nem átallja azt hazudni a világnak, hogy az önálló, 
független Tibet sose létezett, az csak a dalai láma beteges képze
letének szüleménye. Aki mellesleg ezt a téveszméjét elhitette a 
tibeti néppel is, ami emiatt most komoly identitászavarral küsz
ködik, mert azt hiszi magáról, hogy tibeti, pedig csak amnéziás 
kínai lehet, hiszen Tibet mindig is Kína része volt Peking szerint. 
Hogy akkor miképp kreáltak mégis maguknak suttyomban ezek 
a deliráló sunyi tibetiek egy saját, a kínaitól eltérő több száz éves 
kultúrát, nyelvet, tradíciót és világnézetet, arra nem tér ki a kí
nai kommentár. Ez olyan, mintha az oroszok azt mondták volna



56-ban, hogy mit ugrálunk, Magyarország nem is létezik, a Kár
pát-medence ősidők óta orosz anyaföld, ők most hazajöttek, mert 
csak elugrottak cigiért, és különben is, mi a csudát keresünk itt, ki 
engedett be minket? De ennyire ők se néztek mindenkit hülyének, 
csak azt mondták, majd ezentúl vigyáznak ránk, nehogy a csúnya, 
gonosz kapitalisták leigázzának minket. Úgyhogy gyorsan leigáz- 
tak ők, jobb a bajt megelőzni ugyebár. De Kína ennél pofátlanabb. 
Az egész világot hülyére veszi, és tudjátok, miért tudja ezt megten
ni? Mert a világ hagyja magát hülyére venni.

Mint evvel az olimpiával is. És ez az, ami most kicsapta nálam 
a biztosítékot. Mint tudjuk, az olimpiai láng elindításakor Görög
országban idén is fehér galambokat eregettek az égre, a béke és 
harmónia jelképeit, miközben útjára bocsátották a lángot Kínába. 
Kínába! Micsoda képmutatás! Hogy a fenébe lehet összeegyeztet
ni az olimpiai játékok szellemével, az összefonódó öt karika által 
is szimbolizált egyenlőség és összefogás szellemiségével azt az 
antidemokratikus, elnyomó, agresszív politikát, amit Kína folytat 
Tibet ellen?! És Peking pofátlanul vigyorogva megrendezheti az 
olimpiát, a világ kormányainak asszisztálásával. A világ összes 
országa küldi a sportolóit, hogy ők a fair play szerint megméret
tessenek, egy tisztességtelen, az alapvető emberi jogokat lábbal 
tipró kormány öntelt megelégedésére. Gyalázat! Régebben azért 
nem volt minden kormány ilyen birka. Mert például 56-ban Svéd
ország és Svájc egyszerűen bojkottálta a melbourne-i olimpiát, av
val az indoklással, hogy ők nem hajlandók avval a Szovjetunióval 
együtt versenyezni, amelyik éppen tankokkal lövi szét a magyar 
forradalmat. Az a két kis ország akkor ki mert állni mellettünk, le 
a kalappal előttük. De most semelyik ország nem mer kiállni Tibet 
mellett.

Pedig az egész tibeti vérengzést egy csapásra meg lehetne szün
tetni, ha a világ kormányai a sarkukra állnának és bojkottálnák az 
olimpiát, illetve csak egyszerűen visszavonnák Pekingtől az olim
pia megrendezésére való jogot (hogy lehetett egyáltalán Kínának



adni, az eszem megáll!), és bojkottálnák a kínai áruk importját 
is, avval a kikötéssel, hogy addig nem vásárolnak semmit tőlük, 
amíg ki nem vonulnak Tibetből. Kína egyből kitakarodna onnan, 
mert gazdaságilag összeomlana, ha nem tudná eladni olcsó és si
lány termékeit, amivel a világot elárasztotta. De a világ inkább 
sutba dobta a lelkiismeretét, és ölbe tett kézzel nézi a tibeti nép 
haláltusáját, de az olcsó kínai áruról nem mond le. A világ szé
gyellhet magát! Én például szégyellem magam, hogy mennyi kí
nai vacakot vásároltam már össze (ha kicsit utánanézel, rájössz, 
hogy mennyi cuccod származik Kínából, hifi, ruha, mobil stb.), 
de persze attól még nem fog összeomlani a kínai gazdaság, ha 
holnaptól nem veszek kínai zacskós levest. A nemzetközi keres
kedelemben kellene szabályozni a kínai importot, avval sakkban 
lehetne tartani a pekingi kormányt. De úgy látszik, az égvilágon 
mindenkinek fontosabb az olcsó kínai vacak, mint Tibet. Ez a 
szomorú igazság. És Kína kihasználja ezt.

Ahogy kihasználta azt is, hogy itt Ausztráliában szólásszabadság 
van, lehet tüntetni bármi ellen, így aztán Peking az itt tanuló kínai 
diákok tízezreit küldte Canberrába, mikor idehozták az olimpiai 
fáklyát, hogy megakadályozzák a Tibet-szimpatizánsok fellépését. 
A kínaiakat szervezetten, az összes ausztrál városból buszokkal 
hozták a fővárosba, ahol a pár száz Tibet-szimpatizánst nagyon 
durva, agresszív módon terrorizálták, zászlórudakkal megverték 
őket, elégették a tibeti zászlókat, éltették Kínát és a „mi olimpi
ánk”-at. A kínai diákokat meg avval zsarolták meg otthonról, hogy 
ha nem „védik meg” az olimpiai lángot, akkor be is fejezhetik az 
ausztráliai tanulmányaikat, mert Kína hazacibálja őket, és otthon 
végük lesz, mint a zászlórúdnak. Szóval nagyon gusztustalan és 
felháborító ez az egész. Kína azt is megtehette, hogy egy angol 
hegymászóval levetette a tibeti zászlót ábrázoló pólóját a Himalá
ját mostanában ellepő kínai őrszemekkel, nepáli területen, aztán 
még ki is utasították az angolt Nepálból. Mert persze Nepál is Kína 
fenekét nyalja. A nepáli kormány meg is mondta, hogy nem en



gedélyez egyetlen Kína-ellenes tüntetést sem, mert nem akarja, 
hogy megromoljon a viszonya Pekinggel. Vagyis fél Kínától. De 
attól még nem értem, hogy miért kell olyan brutálisan véget vetni 
egy utcai demonstrációnak, ahogy legutóbb is tették Katmandu- 
ban, mikor hatszáz buddhista szerzetesnőt botokkal szarrá vertek, 
miközben a földön húzták végig őket. Még egyszer hangsúlyo
zom, nőket, akik békés, néma felvonulást tartottak. így lehet jó 
pontot szerezni Kínánál? Sajnos igen. De Amerika meg az egész 
Európai Unió is hagyja, hogy Kína azt csináljon, amit csak akar. 
Mert ugyebár a londoni, párizsi és San Franciscó-i rendőrök még 
azt is hagyták, hogy a kínai biztonsági emberek ronggyá verjék 
a tibeti elnyomás ellen tiltakozó helyi honpolgárokat az olimpiai 
láng világkörüli útján. Kínai kormánymegbízott verte az amerikai 
polgárt San Franciscóban, mert az tibeti zászlót mert lobogtat
ni a saját hazájában, és az a cezaromán világrendőr Bokor Gyuri 
még csak be se hívatta a kínai nagykövetet a Fehér Házba, hogy 
„na idefigyelj, komám, nem te vagy itt a bakter, ez meg itten nem 
Peking, na, tűnés haza, otthon aprítsátok a saját fajtátokat.” Kínában 
merne csak egy külföldi kezet emelni egy kínaira, egyből lesittelnék. 
A canberrai rendőrök annyival voltak korrektebbek, hogy a kínai 
biztonságiaknak nem adtak szabad kezet, sőt előre megmondták, 
hogy ha hozzá mernek nyúlni egyetlen ausztrál tüntetőhöz is, ak
kor le lesznek tartóztatva.

Egyébként azt meg különösen utálom, amikor olyan ócska du
mával jönnek a szemet hunyok, hogy nem kell a politikát bele
keverni a sportba. Én meg azt mondom, hogy a politika már ré- 
ges-rég belekeveredett mindenbe, nem lehet szétválasztani semmi
től, és ha egy ország olyan gyalázatot követ el egy nép ellen, mint 
Kína Tibet ellen, akkor nem mondhatjuk, hogy oké, de a sport az 
más tészta, úgyhogy hajrá, kínai olimpia. Mert evvel csak az elnyo
mó kormányt támogatjuk a mocskos politikájában. A sport nem 
lehet indok arra, hogy egy nép szisztematikus kiirtására törekvő 
kormánynak elnézzék a mocskos húzásait. A sport nem szentesít



heti a gyalázatot. Nem az keveri bele a sportba a politikát, aki a 
kínai olimpia bojkottját követeli most, hanem Kína keverte bele, 
amikor pofátlanul megpályázta az olimpia rendezését, hogy saját 
kommunista birodalmát dicsőítse, és a világ keverte bele, mikor 
Kínának adta az olimpia megrendezési jogát. Ami kiváltság egy or
szágnak (mert népszerűsíti magát az egész világ előtt, és iszonyú 
sokat profitál belőle), és a világ evvel megajándékozta Kínát, annak 
tudatában, amit Tibettel művel.

De nem spannolom tovább magam, mert mindjárt felgyújtom 
a kínai pólómat! Az a baj, hogy én hiába ágálok, és hiába tüntet 
sok ezer ember világszerte, annyit ér, mint halottnak a beöntés, 
mert az a pár tucat ember a nemzetközi politikában egyszerűen 
azt csinál, amit akar a föld több milliárd lakójával. Ez a szomorú 
igazság. Meg az, hogy az emberek többsége birka, elhiszi a politi
kusok és a média hazugságait. Sokan alapvetésnek tartják például, 
hogy Tibet Kína része, ebből indulnak ki, mert ezt hallották a té
vében. A sok amerikai meg beveszi, hogy az ő gondoskodó, nemes 
lelkű vezérük -  a Bush-képű lovag -  a világ megmentője, aki meg
menti a Földet a muszlim terrorveszélytől, azért rendőrösködik a 
Közel-Keleten. Holott csak az arabok olajára fáj az a csámpás foga. 
Ostobák az emberek, az egész faj, de nem bírom őket! Éljenek a 
delfinek! Több eszük van, az biztos.

Ha már itt tartunk, nem állok meg félúton, most már akkor ki
adom magamból, ami -  a chilin kívül -  felpaprikázta a hangula
tomat az utóbbi időben. Bettinától, a svéd Greenpeace-aktivistától 
(akivel Thaiföldön barátkoztam össze) kaptam februárban egy 
e-mailt Tokióból, hogy egy japán kutatóhajó, a Sea Shepherd ér
kezik pár nap múlva Sydney kikötőjébe, ahol Greenpeace-tüntetés 
fogja várni, hogy felhívják az ausztrálok és a világ figyelmét arra, 
hogy mit is művel suttyomban. A hivatalos japán verzió szerint 
bálnák tudományos célú vizsgálatát végzik, a Bettinától kapott és 
amúgy a médiának is eljuttatott fotókon viszont az látható, hogy 
a hajóra éppen húznak fel -  a szemükbe szúrt kampókkal -  két



frissen leszigonyozott, haláltusában vergődő, vérző bálnát, egy 
anyát és a kicsinyét! És még erre a fotóra is az a japán kommen
tár látott napvilágot, hogy a bálnák csak rövid vizsgálatra lettek a 
hajóra emelve, nem esett semmi bántódásuk. Na, persze! A japán 
kutatók tudományosan vizsgálják, mitől halnak ki a bálnák. Hát 
például tőlük.

Sajnos ez egyáltalán nem kirívó eset, mondhatnám, hétköznapi 
jelenség japán vizeken, ebből is csak azért lett végül botrány (na, 
nem túl nagy), mert ausztrál felségvizeken történt, ahol tilos a bál
navadászat. De persze beszélhetnénk a fókák százait dorongokkal 
agyonverő norvég halászokról is, sőt a fókabébiket elevenen meg
nyúzó prémvadászokról (na, attól hetekre kiakadtam!), meg egyéb 
emberi vitézségekről, de inkább most hagyjuk ezt a témát, mert 
előjön a mizantróp énem, és elmegyek remetének. Zárszónak még 
csak annyit: szeressétek az állatokat, mert megérdemlik, és ugyan
olyan érző lények, mint mi. Sőt, érzőbbek!

Bocsi, hogy ennyire elkalandoztam Tasmaniától, de talán ész
revettétek, hogy ezek a levelek nem szimpla útleírások, hanem 
lelkem rezonálásai a szűkebb és tágabb környezetem ingereire. 
Az útjaim során a külvilág szubjektív tálalásán kívül a belső vi
lágomból is elég sokat feltárok előttetek ezekben a hangulat- és 
helyzetjelentéseimben, mondhatnám, megnyílók előttetek, mint a 
tubarózsa. (Persze csak módjával. Azért van, amiről nem beszélek, 
amit megtartok magamnak.) Ez tulajdonképpen egy terápia a zár
kózott énem kezelésére, mert észrevettem, hogy túl sok falat húz
tam magam köré, amiken csak nagyon kevés embernek sikerült 
beljebb kerülnie. (Nekik is csak beljebb, nem teljesen be.) Most 
megpróbálok kicsit nyitni, ezért is pofázok nektek annyit. Bez
zeg a pszichomókusnak nem sikerült szóra bírnia annak idején 
a diliházban. (Persze, hogy ott is voltam, most mit csodálkozol, 
azt hitted, normális vagyok?) Nyíljon meg, Endre! -  próbálkozott 
esélytelenül a szerencsétlen. Dehogy nyílok -  mondtam neki - , 
ráadásul pont magának, egy vadidegen pszichológusnak, hülye



lennék. Aztán hallgattam egy órát. Kivárásos alapon arra játszott, 
hogy előbb-utóbb biztos megunom, és megered a nyelvem, hát 
melléfogott, mert hallgattam, mint anno énekórán feleléskor 
(Énekeld el nekünk, Endre, az orosz himnuszt!), ő meg egyre ide
gesebb lett, már kezdett rángatózni a feje, végül fölpattant, kiro
hant a szobából, mint egy őrült, rám csapta az ajtót (be kéne az 
ilyet zárni szerintem, közveszélyes), egyenesen a főorvosig szaladt, 
és visszaadta neki a kartonomat, hogy nem tud velem mit kezdeni. 
Talán még a praxisát is abbahagyta, mert nem nagyon láttam ké
sőbb. így viszont megúsztam a további egyéni terápiákat. Ezután 
jöttek a csoportos terápiák. Hát az is jó móka volt, hehe.

Térjünk vissza Tasmaniába, mert megint lekanyarodtam az ös
vényről. Jól behoztalak az erdőbe titeket, mi? Hol is tartottunk? 
Ja, igen, ugrottam egyet az Ördög-szikláról. Úgyhogy akkor most 
ugorjunk tovább. Miután megköszöntem Angelinának, hogy le
lökött a szakadékba (ha nem segít, akkor talán még most is ott 
csapom neki a szelet, pedig nem is volt az esetem, csak az időt 
húztam), elköszöntem, aztán elindultam a Montezuma-vízesés 
irányába. Persze annyi vízesést láttam már, mint ahány szeretőm 
volt, de abból sose elég. Se szeretőből, se vízesésből. Meg ennek a 
neve is -  Montezuma -  nagyon tetszett. Mondjuk Casablancába 
is azért látogattam el egyik marokkói vándorlásom során, mert 
olyan jó csengésű a neve. Aztán a város meg egy rakás szaharin 
volt. Enyhén szólva. Csalóka dolog ám ez. Mert ott van ugyebár 
a finomfőzelék is. Milyen jól hangzik. Aztán mekkora átverés, 
még hogy finom! Sunyi módon így nevezték el a felnőttek, hogy 
meg bírják etetni a gyerekekkel azt a moslékot, csak mert tele van 
vitaminnal. De én nem dőltem ám be ennek már az óvodában 
sem, magasról tettem én a vitaminra, ha egyszer pocsék az íze. 
(Ráadásul tisztára úgy néz ki a borsó- meg répadarabokkal, mint 
a hányás, nem?)

Viszont Montezumában nem csalódtam. Akár a neve: lenyűgö
ző, méltóságteljes és titokzatos. A köd meg csak dobott még egy



lapáttal a misztikus látványon. Szeretem a ködöt. Olyan földöntú
li. Na, nem mikor mondjuk Békásmegyeren burkolja be a panel
házakat, az elég hervasztó, mert amúgy is szürke ott minden. De 
Katmandu pagodatetős épületei ködbe burkolózva, vagy a maláj 
dzsungelben kanyargó, ködbe vesző folyó, meg a ködös hegyek 
vízesései, azok nagyon ott vannak. Jó a ködben menni, köd előt
tem, köd utánam. És itt friss íze is volt a ködnek, mikor nagyokat 
haraptam belőle. Amúgy Tasmaniának van a legtisztább levegője 
a világon, olvastam. Meg éreztem is. Úgyhogy asztmásoknak me
legen ajánlom. Meg hidegen is. Bár ez nekem túl hűvös volt. Nem 
is mentem bele a vízesésbe, mint Thaiföldön, ahol langyos volt 
még a hegyi patak is a fülledt melegtől. Itt viszont lezsibbadt a fél 
oldalam, mikor beletettem az egyik lábam. Menjen bele, akinek 
fóka volt az anyja! Inni is hideg volt, szinte megfájdult a torkom. 
Még a végén beteg leszek.

Tényleg, azért elég szerencsés vagyok, hogy semmilyen egész
ségügyi problémám nem lett eddig a másfél év alatt, mert persze 
biztosítást nem kötöttem az útra, baromi drága lett volna. M ond
juk, Bangkok után hetekig köhögtem, feltehetően az ottani ben
zingőz, szén-monoxid miatt, amit a tuktukokon beszívtam a zsú
folt forgalomban, bár egy darabig megfordult a fejemben, hogy 
talán madárinfluenza vagy SARS vírus, nem lehetetlen ilyesmit 
összeszedni, pláne arrafelé, amerre én csámborgok. De már el
múlt. A szívem néha durván benyilallt úgy fél éve, biztos kerül
getett az infarktus, mert megterhelem ám a szervezetem, mikor 
mondjuk napokig cipelem a 15 kilogrammos hátizsákot a 40 fok
ban, és még a vizem is elfogy. Biztos jót tesz a keringésnek. Meg 
ugye a krokodilok is rám hozták néha a frászt. Meg a tigrisek. 
Vagy azt csak álmodtam? Nem, nem csak álmodtam, hiszen a 
maláj dzsungelben még tigriskarmot is találtam. Amúgy Tasma- 
niában nem nagyon fenyeget a veszélye annak, hogy belefutok va
lami nagytestű ragadozóba, bár a tasmaniai tigrisről megoszlanak 
a vélemények. Hogy létezik-e még egyáltalán, vagy sem. Az egyik



verzió, hogy ezt a ritka és különleges fajtát az európai betelepülők 
levadászták mind egy szálig még a XX. század elején (gratulálok!), 
és az utolsó fogva tartott példány a hobarti állatkertben pusztult 
el 1936-ban. Mások viszont úgy tartják, hogy akad még pár túlélő 
belőlük, csak teljesen visszahúzódtak a vadon legmélyére, és csak 
időnként hozzák rá a frászt titokzatos felbukkanásukkal a gyen
ge idegzetű kirándulókra. Legalábbis néhány állítólagos szemta
nú beszámolója szerint. Persze bizonyíték erre sincs, akár a Loch 
Ness-i szörnyre vagy a himalájai jetire, de mindenesetre sikerült 
eköré is hasonló mítoszt szőni, és Tasmaniában szinte m inden
hol megtalálható ez a fura formájú tigrisábrázolás, a sörcímkétől 
kezdve a tv-csatorna lógójáig.

Hogy még cifrább legyen a sztori, a tudomány is lépett nemrég 
egy merészet, és egy több millió dolláros program keretében arra 
készül, hogy egy 1866 óta alkoholban konzervált tasmaniai tigris- 
kölyök DNS-éből klónozzon egy friss példányt. És akkor, ha esetleg 
szaporodni kezd, lesz megint mit levadásznia a bölcs fehér ember
nek. Ezt persze már csak én teszem hozzá, emberbaráti gesztus
ból. Hiába, a rossz májam ugye, kellett nekem annyit innom púnk 
koromban. (Aki nem tud követni, annak csókolom a kiskacsóját, 
de a leveleim helyett olvasson inkább Kiskegyedet!) Na, szóval a 
franc se tudja, van-e itt tigris, de én úgy veszem, hogy van, úgy iz
galmasabb, hehe. De ördög az van. (Csak igazat mond valamiben 
az egyház.) A híres-nevezetes tasman ördög. (Na igen, ez nem AZ 
az ördög.) Biztos mindenki hallotta már a régi mondást, „vigyen el 
a tasman ördög!” Hát jelzem, a tasman ördög maximum egy tyú
kot tud elvinni, mert akkora, mint egy cica. Na, jó, mint egy kövér 
cica, de emberre akkor is veszélytelen. Nullával egyenlő az esélye 
annak, hogy akkora vérfürdőt csináljon, mint mondjuk a farkas 
a Gyaloggaloppban, egyesek mégis túldramatizálják a vérszom
jasságát. Nemrég egy amcsi turista majdnem maga alá piszkított 
rémületében, megragadva a karomat, elfehéredett arccal, reszkető 
ujjával mutatott a távolba, és remegő hangon suttogta, hogy ott



egy ördögi szörny. Hol, a cica mögött? -  kérdeztem. Cicc-cicc, 
próbáltam magamhoz édesgetni a bestiát, de mikor lassan elin
dultam felé, akkor sátáni kacajjal elviharzott. Na, ennyi a félelme
tes mindössze benne, a hangja. De az is csak akkor, ha nem látom 
hozzá a kis mókustestét. Mondjuk, éjjel a vadonban be lehet tőle 
szarni, az tény, főleg mikor éjfélkor félálomban kitámolyogsz a 
sátorból pisilni, és egyszer csak felsikolt a közeli bokorban.

Velem ez történt. A Montezuma-vízesés után ugyanis szép lassan 
rám esteledett, mielőtt kitaláltam volna az erdőből, úgyhogy fel
vertem a sátrat egy fa tövében. Miután elfogyasztottam fejedelmi 
vacsorámat (parázson ropogósra sült, mézes-chilis szósszal bekent, 
fokhagymás avokádóval töltött zsenge fácántyúkot párolt yamgyö- 
kérrel... HELYETT -  mert csak álmodik a gyomor -  egy ótvaros 
halkonzervet fokhagymával meg száraz kenyérrel), nem éppen 
jóllakva, viszont jó büdösen aludni tértem. Éjfél körül legédesebb 
álmomból (izé... mézet nyalogattam) felcsörgetett valaki. Ki a 
franc hívhat ilyenkor? Hát az anyatermészet volt, a közeli patak 
csörgedeztetésével hívta fel a figyelmemet folyó ügyeim rende
zésére. Ha a természet hív, menni kell, nincs mese, éreztem én 
már előbb is, hogy szorul a hurok, de hajlamos vagyok félálom
ban addig halogatni a dolgot, amíg csak lehet. Most nem lehetett 
tovább, úgyhogy összekaptam magam, és kibotorkáltam a sötét
ben, próbáltam könnyíteni magamon, ami nem volt ám annyira 
egyszerű, mivel az édes álmomból kifolyólag úgy állt az árboc, 
mint a cövek. Ott dülöngéltem álmosan, kivont, égnek meredő 
szablyával, vártam, hogy ernyedjen a nagy izgalom, nem akar
tam egy aranyzuhanyt az arcomba, a bizarr szex sose vonzott, 
hát még saját magammal. Homlokommal elegánsan nekidőltem 
egy fának, hogy stabilizáljam magam, igyekeztem valami lohasztó 
dologra gondolni, úgyhogy felidéztem magamban gyermekkorom 
finomfőzelékét, mert attól mindig teljesen lelombozódtam.

Most is bevált, túlságosan is, mert még a hányinger is elkezdett 
kerülgetni, bár lehet, az olajos hal nem volt ínyére a gyomromnak



este. De mindenesetre a szökőkúteffektus veszélye nélkül végre 
elkezdhettem a locsolást, már csak arra kellett vigyáznom, le ne 
hányjam a slagot, mert azon aztán beszarnék, és akkor perfekt 
lenne az összkép. Na, ekkor üvöltötte el magát az az állat, egy 
tasman ördög tőlem pár méterre, úgyhogy a beszarás azért majd
nem összejött. És tudjátok, mi volt a legviccesebb benne? Sem
mi! Egyáltalán nem volt benne semmi vicces. Földöntúli sátáni 
kacajt hallatott, egy pillanatra simán elhittem, hogy Lucifer már 
tépi is le a tökömet ifjúkori hűtlenkedéseimért cserébe, de aztán 
rájöttem, honnan fúj a szél, meg különben se paktáltam le soha 
az ördöggel, nem tartoztam neki semmivel. Pikkelt is rám, mióta 
egy sok-sok évvel ezelőtti varázsgomba-utazás alkalmával nem 
sikerült neki megkaparintania a lelkemet. Ügy látszik, nem szo
kott hozzá a visszautasításhoz. Néha még bepróbálkozik persze 
(Indiában többször is megtalált például, meg amikor a Caminót 
jártam Spanyolországban), de mindannyiszor kikosarazva, lógó 
orral távozott. Biztos bosszantja, hogy velem nem jutott dűlőre, 
ezért tör néha borsot az orrom alá, mint legutóbb is, mikor letö
rölte több száz fotómat a memóriakártyámról, meghagyva 666-ot. 
Tűnj a pokolba! -  süvöltöttem most bele a fekete éjszakába, bárki 
legyen is ott, és lélekben megerősödve, ágyékban megkönnyebbül
ve visszabújtam a vackomba.

Csodás reggelre ébredtem, patakcsörgedezés, madárfütty, 
mormotamorgás, a vadon szava. Bár a morgásról kiderült, hogy 
csak a gyomrom korog, megéheztem, de nem volt kajám, úgy
hogy muszáj volt a civilizációba visszatérnem egy rövid időre, 
hogy levadásszam a reggelimet valamelyik szupermarketben. 
Erdei nomád önellátásra most nem volt sok esélyem, mert még 
ha sikerül is a patakból valami ehetőt kipecáznom, tüzet rakni 
nem igazán tudok, mert egy gyenge, de tartós hajnali eső m in
dent eláztatott. Elindultam hát egy ösvényen, ami nemsokára 
kiért egy földútra, aztán másfél óra múlva m ár betont tapostam, 
és kisvártatva meg is állt az első autó. A tasman vicces egy nép



ség, meg kell hogy állapítsam, a helyi erőkkel tömött terepjáró
ból üvöltött az AC/DC, és az első mondatuk az volt, hogy van-e 
söröm. Persze -  válaszoltam -, milyet parancsoltok, üveges bar
nát vagy frissen csapolt világosat? Mellesleg még nem vagyok 
nyitva, kicsit várni kell. Hamar levették, hogy nekik kell ellát
niuk engem, mert nem úgy vagyok eleresztve, úgyhogy nem so
kára már két szép szál tassie legény közé beékelődve toltam be a 
szalámis szendvicsüket. Chiliszószotok nincs? -  tettem fel én is 
a pofátlan kérdést, cserébe a „van-e söröd”-re. 1:1.  Kisvártatva 
aztán megérkeztünk Zeehanba, ebbe a 900 lakost számláló kis 
helységbe, ahol miután ki-ki feltöltötte a saját leapadt készletét 
(ők piával, én kajával), elbúcsúztunk, ők siettek berúgni, mert 
m indjárt dél, én meg úgy döntöttem, körülnézek ezen a szimpa
tikus környéken.

Zeehant az 1800-as évek végén még úgy is hívták, hogy Silver 
City -  a környéken található ezüstlelőhelyek miatt. Abban az 
időben tízezer ezüstásó túrta itt a földet a gyors meggazdagodás 
reményében, és lőtte egymást halomra egy maréknyi ezüstért. 
Igazi vadnyugati hely volt, szalonnal, kupival, sheriffel és h u 
szonhat hotellel. Mára már csak két hotel maradt, meg a Cecil 
Pub, a kupit nem találtam (na, nem azért, csak be akartam kö
szönni, a kurvák haverok). Rábukkantam viszont egy kemping
re, melynek jó csengésű neve (Treasure Island Caravan Park) 
és a kapujára akasztott álláshirdetése megálljt parancsolt állan
dó mehetnékemnek. Amolyan mindenest kerestek takarítani, 
kertészkedni, úszómesterséggel és szakácskodással tarkítva, és 
egy kis masszőri tevékenységgel kiegészítve, bár ez utóbbit csak 
magánszorgalomból vállaltam be egy szimpatikus hölgyven
dégnek. M erthogy felvettek persze, nem volt más választásuk, 
én voltam az egyedüli jelentkező. A szezon ugyan már elmúlt 
(jött a hűvös), úgyhogy nem volt telt ház, enyhén szólva, de 
ahhoz a kevés vendéghez is kellett valaki, m ert a csúcsforgalom 
végével az alkalmi kisegítő személyzet is távozott, melegebb ég
hajlatra.



Mi tagadás, az ősziesre fordult időjárás miatt az is vonzott pár 
hét maradásra, hogy egy fasza kis lakókocsit is mellékeltek a fizu 
mellé, így nem kellett a sátorban vacognom esténként. Kajára se 
kellett költenem, mert a közös konyhán mindig hagytak a távozók 
egy rakás ennivalót, aztán annyi összegyűlt, hogy elkezdtem belőle 
másoknak is főzni, a végén már be lehetett fizetni nálam ebédre. 
A medencét is nekem kellett felügyelni, nehogy belefulladjon az 
a pár részeg éjszakai fürdőző, akit nem riasztott el a nem éppen 
nyárias időjárás. Reggel meg halászhattam ki a vízen lebegő biki
nifelsőtől kezdve a sörösdobozon át a fuldokló tasman ördögig 
mindenféle kacatot. Amúgy ezek a kis visító négylábúak még a 
konyhára is bejártak. Egyszer éjjel furcsa zörejekre lettem figyel
mes, és amikor belestem az ablakon, akkor láttam, hogy egy tasman 
ördög derékig a kukában matat, pakolta kifelé a kajamaradékokat. 
Nahát, ki látott már ilyet?! Ördög, és pakol! Ott rámolt a kis szaros, 
úgy tett-vett, mintha csak otthon kotorászna a hűtőjében. Aztán 
magához vett egy kicsit odakozmált, de még egész tűrhető álla
potban lévő marhaszeletet, és fütyörészve távozott. Amúgy simán 
rámegy a döghúsra is, ezért ausztrál hiénának is szokták nevezni, 
néha lehet látni őket, amint útszélen heverő elütött wombatok, 
oposszumok tetemei felett marakodnak. Szóval nem az a kimon
dott jaj, de cuki kis szőrmók. Tényleg van valami ördögi a szemé
lyiségében. Az ártatlan kis tengerimalac-kinézete csak álca.

Még jó, hogy nem sátraznom kell, mert amúgy simán kirágják 
a sátor és a hátizsák oldalát, ha kaját szimatolnak. Bár ez a leg
több rágcsálóra érvényes. Itt abból meg van egy rakással, de én 
bírom őket. A tapló embereket már kevésbé. Abból itt azért hál’ 
istennek nincs annyi, mint otthon, de néha azért itt is akad. Pél
dául amelyik odahányt a medence szélére, aztán ment is volna 
tovább, mint aki jól végezte dolgát. Én meg odavittem neki egy 
felmosórongyot avval a kísérőszöveggel, hogy nem otthon vagy, 
kisapám, ahol anyuci eltakarítja a mocskodat, de én se ezért va
gyok ám itt, úgyhogy van rá két perced, hogy eltüntesd, mielőtt



egy kiskölök elcsúszik benne. Megértette. Én viszont azt nem ér
tem, miért kellett ezt neki külön elmagyarázni. De a többséggel 
azért jól megvoltam, leszámítva azt a néhány handabandázó, öntelt 
amerikai turistát, akik úgy viselkedtek, mintha ők hugyozták volna 
a Csendes-óceánt, és szellentették volna mellé a passzátszelet. Úgy 
látszik, nem okultak a 9/11-bői se (tudod, mikor Allah lecsapott a 
World Trade Centerre), hogy kissé vegyenek már vissza, nem ők 
a világ urai. Nem tudom, mekkorát kell egyesek orrára koppinta
ni, hogy észrevegyék magukat. (Mellesleg Kínának is visszacsapott 
most a -  tibeti vérengzések miatti -  rossz karmája, a földrengések
kel. Még az áldozatok száma is nagyjából megegyezik. Ki szelet vet, 
vihart arat.)

Néha agyamra mennek az emberek, lehet, inkább elmegyek 
pásztornak. Az nyugis, semmi stressz, nincsenek körülöttem 
barom emberek, csak jó fej kecskék. Míg ők legelésznek, én elü- 
csörgök egy szép terebélyes fa alatt és fújom a furulyát, nézem 
a felhőket. Délben megérkezik a kedvesem az ebéddel, ölében a 
kedvenc mézes csuprommal, aztán míg én nyalogatom a mézet, 
addig ő furulyázik. Majd egy kicsit meditálunk, közösen ülünk 
egy jót, aztán még egyet, eljógázgatunk, közben lepkék szállnak 
ránk, a madarak meg fütyörésznek felettünk, és boldogan élünk, 
míg meg nem halunk. Hát nem jó? Ehelyett meg terelgetem itt az 
embereket. Elég is volt három hét, kerestem 2700 dollárt, ennyi
ből otthon simán elélek egy évig (feltéve, hogy kibírom egy évig 
otthon), úgyhogy gyerünk tovább.

Még egy hétig csavarogtam a tasman vadonban, de egyre rosz- 
szabb lett az idő, ideje volt elhúzni innen. Jó lenne mondjuk 
Üj-Zélandot is meglátogatni, de ott lassan kezdődik a tél, javában 
tart a lehűlés, lassan leesik a hó is. Ahol hideg van, oda én meg nem 
megyek. Főleg nem több hétre. Úgyhogy fájó szívvel, de Zéland- 
ról ez alkalommal le kell mondanom. Sebaj, úgyis vissza akarok 
még Ausztráliába is jönni, ott se láttam még mindent, majd akkor 
lesz bőven időm a maorikhoz is átugrani egy melegebb évszak



bán. Pápua LJj-Guineát is meg szeretném még nézni, meg Indoné
ziát, Fidzsit, úgyhogy lesz még errefelé dolgom, azt hiszem. Most 
Tasmania után viszont amúgy is indulnom kell, egyrészt lejár az 
ausztrál vízumom, nem lehet tovább hosszabbítani (már az is kész 
csoda, hogy egy hat hónapos vízummal másfél évet kibuliztam), 
másrészt május 30-ára már megvan a jegyem Szingapúrba, mert 
legutóbb Thaiföldről csak úgy engedtek vissza, ha bemutatok egy 
Ausztráliából kifelé szóló repülőjegyet (nehogy véletlenül itt m a
radjak nekik), és a szingapúri járat volt a legolcsóbb. Onnan majd 
átmegyek Malajziába, mert onnan meg baromi olcsón át lehet re
pülni Borneóra, ahol még szinte érintetlen a természet, a dzsun
gel tele van orángutánokkal és fejvadász bennszülött törzsekkel, 
és ilyet igazán nem hagyhatok ki. Ki tudja, még az is lehet, hogy 
egy bennszülött szépség elcsavarja majd a fejem. Csak nehogy le
csavarja és a lándzsája hegyére tűzze.

Ezen most elviccelődöm, pedig simán benne van a pakliban, 
bár elvileg a fejvadászok már nem vadásznak emberre, tiltja a 
kormány, de ki nem szarja le a kormányt a dzsungel mélyén. Az 
ősrégi tradíciókat nem lehet csak úgy egy tollvonással eltörölni, 
és bizony az elmúlt években is tűntek el nyomtalanul turisták a 
borneói vadonban, erősítve azt a gyanút, hogy egyes bennszülött 
törzsek még nem szakítottak teljesen a hagyományokkal. Na, és 
persze a vadon élő orángutánokat se lehet mindig kenyérre ken
ni. Előfordulhat, hogy ők teszik meg velünk, ha esetleg bal lábbal 
keltek fel. Mindenesetre ha Borneót túlélem, akkor Magyarország 
felé veszem majd az utam, mert várnak a Halottkémek egy kis 
vágtázásra, a nyár végére tervezett jubileumi VHK-emlékkoncert 
keretében. Az idén lesz harminchárom éve, hogy megalakult a 
Vének, Hülyék, Kóklerek társulata. Hogy repül az idő, mi? Ze- 
nekarilag is elértük a krisztusi kort, akár panteonba is vonulhat
nánk. Vagy nyugdíjba? Abból nem esztek! Megmutatjuk, hogy mi 
az a púnk! Search and destroy! Szörcsölj és disznólkodj! Atilla el
járja majd a tyúktáncot a sámán járókeretével, aztán legurulunk a



színpadról a toliakkal ékesített tolókocsijainkkal a közönség véget 
nem érő hangos ovációja közepette, és meg se állunk a szanatóri
umig, mi? Hát a nagy lófaszt! Nem olyan fából faragtak minket, 
fakezű botfülűeket, hehe.

Borneóról egyébként elég érdekes hazautat találtam ki. Na, 
persze hajóval vagy szárazföldön lett volna a legérdekesebb, de 
az eltartott volna pár hónapig, Grandpierre-ék meg már nagyon 
várnak muzsikálni, nem mellesleg anyám is szívesen látna már, 
szegény teljesen beleszédül, mikor követni próbál a térképen. 
Úgyhogy egy gyorsabb verziót állítottam össze, de van ebben is 
elég kacifánt, nem lesz dögunalom, azt hiszem. Most ugyebár 
először is irány Észak-Ausztrália, ahonnan Darwinból elrepülök 
Szingapúrba, onnan átbuszozok Malajziába, Johor Bahruba, mert 
onnan van tök olcsó repjegy Borneóra. Ha túlélem a háromhetes 
dzsungeltúrámat, akkor elrepülök a maláj fővárosba, Kuala Lum
purba, ahonnan majd átbuszozok Thaiföldre, mert Bangkokból 
találtam kedvezményes repjegyet Kairóba, és Egyiptomban még 
úgysem voltam. így legalább Bangkokban még el tudok baszarin- 
tani egy kis zsetont pár kalóz-CD-re, -DVD-re meg egy faszántos 
kis thai masszázsra, aztán Egyiptomban beköszönök a szfinxnek, 
Kairóból pedig már egy köpés Budapest. Június vége felé már o tt
hon is vagyok, ha az égiek is úgy akarják.

Most viszont előbb visszahajóztam Melbourne-be, de mielőtt 
még felhúztam volna Darwinba, meglátogattam a kis Rékát. El
mentem elbúcsúzni a kedvenc kisördögömtől, várt is már nagyon, 
egy kis jádekő-elefánttal kedveskedett, nekem csórta egy indiai 
boltban. Hát igen, vannak ilyen kis apró hibái, lop, csal, hazudik, 
és ez még csak a jéghegy csúcsa. Engem viszont nagyon szeret, 
a viszontlátás izgalmában le is hányt. Nem direkt persze, hanem 
már napokkal előtte idegeskedett az anyja szerint, hogy fogom-e 
még szeretni, és nem fogom-e kinevetni, mert elöl kiesett két 
foga. Úgyhogy nagyon izgult, ráment a gyomrára, aztán mikor az 
ölemben biztonságba helyezte magát, akkor kijött belőle minden.



De aztán hamar rendbe jött, később már a két kezénél fogva pör
gettem magam körül, azt nagyon bírja. Aztán persze ő is akart en
gem körbelóbálni, és rám szólt, hogy ne csaljak, ne érjen le nekem 
se a lábam, ahogy az előbb neki se. Nagy kópé. Egyébként néha 
fel szokott hívni az anyja mobiljáról suttyomban, hogy elmesélje 
a kalandjait. Egyik ilyen alkalommal egy didzseriduval gyakorolt 
éppen, és odatette a mobilt a cső végéhez, hogy fújjam meg neki 
a hangszert. Mondom neki, telefonon keresztül nem tudom, nem 
megy át a levegő, de csak erősködött, hogy fújjam jó erősen, át
megy az. Én hülye meg fújtam. Pont egy közértben vásároltam, 
néztek, mint egy gyengeelméjűre, ahogy fújtam a mobilomba. 
Mit bámultok, bedugult a vonal. A didzseridut persze nem tud
tam megszólaltatni 1000 kilométerről, de Rékának már nagyon 
megy. Még Nimbinben mutattam neki, hogy kell, azóta meg már 
úgy fújja, mint egy aborigin. Nyolcévesen, nem piskóta.

Mindig mondja az anyjának, hogy a Boli megtanított fára mászni, 
didzseridut fújni, még segget törölni is. Na, igen, mikor velem volt 
Nimbinben, akkor én mostam rá, és láttam, hogy állandóan szaros 
a bugyija. Hát te meg hogy törlőd ki a feneked? -  kérdeztem. Kide
rült, hogy mindig csak egy papírral. Addig kell törölni -  mondtam 
neki - , amíg az utolsó papír már nem szaros, akár öt-hat papírral 
is. Az anyja mesélte, hogy azóta mindig töröl, nézi a papírt, újra 
töröl, nézi a papírt, és közben mondja, hogy a Boli így tanította. 
Hát nem aranyos a kis szaros? Mondjuk az anyja már ott tart, hogy 
előbb-utóbb vagy a kölyköt öli meg, vagy saját magát. Mert ő ezt 
már nem bírja idegileg. Nem fogom most elmesélni, de tényleg 
kiborító a kiscsaj, mellettem is volt egy-két meredek húzása, de 
azért az anyja is megéri a pénzét, nem az a kimondott mintaszülő. 
Úgyhogy úgy gondoltam, jobb lesz mindenkinek, ha magamhoz 
veszem a kiscsajt. Örökbe. Az anyja már többször mondta, hogy 
nekem adja, mert látja, milyen jól megvagyunk, úgyhogy én meg 
elfogadtam. Már meg is beszéltem velük az örökbefogadást, örült 
neki mindkettő. Anyámnak is mondtam telefonba, hogy viszek



haza neki egy unokát, egyből egy nyolcéveset, így legalább be
hoztam a lemaradást. Anyámat már nem igazán tudom meglepni 
semmivel, esetleg ha egy zöld marslakóbébit vinnék haza, akkor 
megjegyezné, hogy „hát, édes fiam, merre csajoztál te már megint 
be?” így csak annyit mondott, hogy „szegény apád már nem ér
hette meg, hogy lássa az unokáját, én talán még megérem, ha nem 
is a sajátod, csak gyere haza épségben, fiam.” Jól van, megyek már, 
mami. Még egy kis ungabunga a borneói dzsungelben, és már ott
hon is vagyok.

Amúgy most már Darwinban nézem az óceánba bukó vörös, 
lemenő napot, újra a Mindil Beach Sunset Markét parti pálma
fái alól, holnap meg repülök Szingapúrba. Még egy hónap on 
the road. Rékát meg végül nem én viszem haza, hanem majd az 
anyja nemsokára, pedig vittem volna Borneóra, mint a huzat, de 
hivatalos örökbefogadási nyilatkozat nélkül már az ausztrál hatá
ron se engedtek volna ki a gyerekkel, úgyhogy előbb otthon kell 
a formaságokat elintézni. Na, evvel itt véget is ért az ausztráliai 
kalandjaim sora. Nem hiába jöttem ide, azt hiszem.

Még annyit, hogy készül a saját honlapom, ahol diavetítésben 
lehet majd nézegetni a folyamatosan bővülő fotógalériát. Emellett 
idővel majd fent lesz az összes írásom is, az eddig fiókban heverő 
El Caminó-s zarándoklatom útinaplójától kezdve a spanyolorszá
gi és kanári-szigeteki utcazenélős csavargáson át a törökországi 
Rainbow-világtalálkozóig minden, beleértve természetesen a más 
oldalakon (VHK, NarcoPolo, Trottel) eddig már publikált régebbi 
beszámolóimat is (India, Marokkó stb.). Még több fotó lesz, sőt 
néhány videó is, meg zene, fórum, meg toronyóra láncostul, hogy 
tudjátok, hány óra. Talán ételreceptek is lesznek, globál konyha, 
avagy hogyan készül a maláj kakadupörkölt á la Boli vagy a bor
neói turistabecsinált fejvadász módra. Keresztrejtvény és horosz
kóp viszont nem lesz. Azért mindennek van határa! Csak az én 
hülyeségemnek nincs, az határtalan (anyám szerint). Úgyhogy 
akkor lehet, mégis csak lesz horoszkóp. Keresztrejtvénybe rejtve.



(Figyelitek, hogy szalad el velem a ló?) Szóval érdekes, izgalmas, 
látványos, ismeretterjesztő oldal lesz, színes, szélesvásznú, kelle
mes szórakozás az egész családnak.

Kiskorúaknak viszont nem igazán, csak szülői felügyelet mel
lett ajánlom, hogy anyuka vagy apuka el tudja magyarázni a gye
reknek, hogy nem azért látható pár ruhátlan fotó is, mert a bácsi 
szereti mutogatni a pucér fenekét, hanem mert a meztelenség ter
mészetes, és a bácsi szereti a természetes dolgokat, és meztelenül 
lenni a természetben a legtermészetesebb. És nem azért ír le néha 
csúnya szavakat a bácsi, mert faragatlan tapló, lófaszt, hanem mert 
ilyen az írói stílusa. Ami már a suliban alakulóban volt. („Tanárnő, 
kérem, a pina már miért lenne csúnya szó, mikor olyan szép a je
lentése?! Vagy inkább mondjam helyette úgy, hogy belenyalnék a 
mézes csuprodba?” „Khm, izé, hát mondd inkább úgy, igen.” „Jó, 
mondom. Belenyalnék a mézes csuprodba!” „Szemtelen taknyos! 
Na, tanítás után szépen itt maradsz, adok én neked olyan mézes 
csuprot!” „Köszönöm, Tanárnő, kérem, de nem lehetne inkább 
este nálam?”) Igyekszem költői képekkel, hasonlatokkal és me
taforákkal színezni a hétköznapi elbeszélőmódot, persze egy kis 
szlenggel is cifrázva. Egy ismerősöm szerint olyan vagyok, mint 
Dávid Attenborough Rejtő Jenőbe ágyazva (jó kis képzavar, sze
gény Jenő!), avagy Michael „Monty Python” Palin és Karinthy 
Frigyes karöltve a világ körül. Egy „kis” túlzással persze, teszem 
hozzá szerényen. Tudományos-fantasztikus, vulgáris-banális. Ja, 
igen, és költői is. Mikor néha nem figyelek oda, és kicsurran belő
lem a romantika. Szentséges (szűzanyám!) és profán (néha bután!) 
egyszerre. Aztán ha sikeres lesz a honlapom, majd jól eladom a 
Lonely Planetnek egy zsák pénzért, és veszek rajta egy saját szi
getet, dzsungellel, papagájjal, Péntekkel. Na, ideje visszafognom a 
lovat... hóóó!

Egyébként valószínűleg már csak otthon tudom majd befejez
ni és elpostázni a Borneóról és a hazaútról szóló következő és 
egyben utolsó (jaj, de rossz még kimondani is!) beszámolómat.



Legalábbis erről az utamról már nem lesz több, ez véget ér hama
rosan. Azért otthon néha majd lehet, lecsuklik a fejem, és nem 
tudok majd mit mondani. Amit mondanék, azt már úgyis leírtam 
nektek, amiről meg nem írtam, az hadd maradjon csak az enyém.

Úgyhogy már most szólok előre, hogy aki otthon majd avval 
kezdi első találkozásunkkor, hogy „na és milyen volt, mesélj!”, an
nak kinyalom a valagát! Egy láncfűrésszel!
Na, szép álmokat!

„ Sweet dreams are made of this 
Who am I to disagree 
I travel the world and the seven seas 
Everybody’s looking for something...”

Boli

2008. május 29., Darwin, Northern Territory; Ausztrália, 33 fok... 
GOODBYE OZ! SEE YA LATER!
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„Míg a turisták általába^ nyolc-tíz 
nap alatt letudnak egy országot, ku
tyafuttában lefényképeznek minden 
nevezetességet, addig a travellerek szép 
komótosan hónapokig vándorolnak, 
elidőznek az érdekes helyeken, időt 
szánnak mindenre és mindenkire. A 
turista egy rakás pénzt költ, és a végén 
szinte semmi értékes élményt nem visz 
haza (csak valami drága és gagyi szuve
nírt), a traveller viszont szinte semmi 
pénzből egy rakás élménnyel gazdago
dik. Ugyanabban az országban járnak, 
mégis teljesen eltérő képet kapnak róla. 
Az egyik hamisat, a másik valódit.”

(Balatoni Boli)
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társadalmi hatásairól irodalmi értékű prózát olvashatunk. Olyan szö
vegmátrix ez, amelyben olvasóként élvezet elveszni. Balatoni Bolinál 
is megjelennek a drogok, de az ő igazi terepe nem a belső, hanem a 
külső utazás. Egy olyan szabad ember írásai ezek a szabadságról, aki a 
világ távoli tájain, olykor a civilizáció peremén is túllendülve kereste 
a belső autonómiát.
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hálásak lehetünk, hogy megtették helyettünk.
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