A betők szülıföldjén
Váratlan szakmai út Föníciába.
Hivatalosan Libanonba…
Az egész „kiruccanás” derült égbıl villámcsapásként ért, mert még a legtitkosabb
álmaimban sem szerepelt egy ilyen út. Június közepén, amikor némethonból zötykölıdtem
hazafelé egy pót-vonattal (na, ez is egy külön kaland volt, de errıl majd máskor…) csengett a
telefonom. Aznap nem elıször, de ismeretlen számot nem szoktam felvenni külföldön, így
Hegyeshalom elhagyása után hívtam csak vissza. Egykori egyetemi tanítványom, Balázs
hívott, hogy nyakig benne van egy libanoni projektben, és fák is vannak, és segítsek neki
elemezni ıket, minden költséget fizetnek, mikor tudok nyáron repülni… Hát mit tagadjam,
kissé váratlan volt a kérdés, fıleg úgy, hogy éppen azért küzdöttem, hogy le ne maradjak a
másnapi érettségirıl, mert abból világraszóló botrány lenne. Végül összehoztuk az augusztus
végét, mint alkalmas idıpontot.
A „kaland” szokás szerint még az indulás elıtt elkezdıdött… Balázs keresett telefonon
„kintrıl”, hogy kellene némi pénzsegélyt is hozni magammal, és ez ügyben X.Y. fog keresni.
Rendben. Keresett is, és a hölggyel megbeszéltünk egy randevous-t a „Batyin”, a HÉV
peronon. Minden nehézség nélkül megtaláltuk egymást, hála a kölcsönösen nyújtott pontos
személyleírásnak (két méter magas, kopasz és bajuszos…). Majd az ilyenkor kötelezı néhány
udvariassági kör után kerestünk egy csendes sarkot, és átadott egy borítékot, és kérte, hogy
azért számoljam meg. Pontosan 30 darab „zöldhasú” volt benne. Rezzenéstelen maradt az
arcom, de azért furán éreztem magamat, félévi fizetésemmel a zsebemben, majd pedig a
nyakamba akasztott szütyıvel… Lehet, hogy lesz egy-két meglepetésben részem ebben a
kalandban?
Az indulás napján megrendeltem a repülıtéri minibuszt, amely pontosan meg is
érkezett. Rajtam kívül két fiatal férfi volt benne, olaszok vagy spanyolok lehettek. Az útvonal
vonalvezetése érdekes volt. Elıször azt hittem, újabb utasokat veszünk fel, de nem, csak a
dugókat próbálta kikerülni a sofır… Erzsébet-híd, Erkel Színház, Népszínház utca, Rezsı tér,
Kozma utcai börtön és a kertek alatt a gyorsforgalmi közepe. Nem volt hosszabb mint a
városon keresztül, dugó se volt, és tutira egzotikus…. Amikor kiérve Ferihegyre a sofır a
pénztárhoz kísért, hogy rendezzem a számlát, kitört belıle az addig lefojtott indulat: nemes
egyszerőséggel közölte, hogy az ilyen bunkó, primitív alakokat agyon kellene csapni…
ugyanis az egyik figura az egész úton a fülébe csámcsogott a rágójával…
A reptéren a becsekkolásnál ízelítıt kaptam abból, ami rám várt a késıbbiekben, és amit
a „kelet” kifejezés pejoratív értelemben jelent… Ugyanis az isztambuli gépre hatalmas tömeg
akart feljutni. Nagycsaládok, általában 5-6 hangszerrel megspékelve. A pólókból, matricákból
elég gyorsan összeraktam, hogy a Kurultájról mentek hazafelé. Már az átlagos beszélgetésük
is eltért hangerıben, emócióban és hanghordozásban a közép-európaitól. Késıbb kint
Libanonban egy adott pillanatban megkérdeztem Balázst, hogy Georgy és Romanosz éppen
mirıl veszekszik az ékes arab nyelven. Mire megtudtam, hogy nem veszekednek, hanem
barátságosan beszélgetnek…

Na, Ferihegyen voltak cifrább dolgok is, mert a sorban állás, a tolakodás elkerülése nem
ment mindenkinek zökkenımentesen. Így érdemi szóváltásnak is szem és fültanúja lehettem.
Én már a fegyverek elıkerülését vizionáltam, amikor kiosztván egymást verbálisan, mindenki
megtalálta a helyét, és a kedélyek viharos gyorsasággal lenyugodtak. A munkájukat végzı
magyar személyzet lehiggadása kicsit lassabb volt… Szerencsére másik sorban álltam, és
amikor meglepıen gyorsan sorra kerültem, megeresztettem egy erre utaló poént. A pult másik
oldalán ülı fiatalember vette a lapot, sıt a tömeg ellenére gond nélkül teljesítette a kérésemet
is, és mindkét gépre ablak melletti helyet adott.
A poggyászfeladás, vizsgálatok stb. rutinszerően ment, semmi meglepı sem volt benne.
A gépreszállás tumultuózus jelenetekkel kezdıdött, amit, mivel helyjegyes volt a gép,
nyugodtan kihagytam. A helyem megvárt… Az út maga békés volt, a belépésnél felvettem
egy kikészített Magyar Nemzetet, melybıl megtudtam, hogy a szemét pedagógusok képesek
osztálypénzt szedni, kaptunk egy fülhallgatót a különféle zene és TV csatornák élvezéséhez,
és az ellátás sem volt rossz. Leszámítva a minimális teret, ahol az embernek ülni, enni, és a
fogásokat cserélgetni kellett… Az érdemibb meglepetések Isztambulban értek.
A tájból keveset lehetett látni az esti indulás miatt, néhány nagyvárost (Szeged,
Temesvár) azért sikerült azonosítanom. A leszállás annál izgalmasabb volt, mert elrepült a
gép a Boszporusz felett (a hidat jól lehetett látni), majd a Márvány-tenger ázsiai partját
követve óriásit kerülve délrıl szállt le. Ezt az utat egyszer szívesen megnézném nappal is… A
következı döbbenet a reptéren fogadott: ilyen nagyot még nem láttam! Csak az vagy
negyedórába telt míg a gép a kifutópályától beért a csápokhoz… Ez valóban a Kelet kapuja!
A kiszállás után jött egy eszetlenül hosszú folyosó, míg a 220-as kaputól a központba
beértem a mozgójárdákon. Itt nagy nehezen megtaláltam a tranzit irányt (egyébként elég
egyértelmőek voltak a jelzéseik), ahol elıször rossz sorba álltam be. Észrevéve ezt,
megkérdeztem a biztonsági ırt, hogy valóban rossz-e a sorom, bólintott, majd mutatta, hogy
nyugodtan másszak át a kordonokon… Átmásztam. Elsı meglepetésként útlevélvizsgálat,
majd két helyen fémkeresés következett… Utálom amikor éppen le akar esni a nadrágom
gyaloglás közben! És hipp-hopp máris a megfelelı kapunál vagyok… Az átszállásra
szánt/biztosított idı kényelmesen elég volt. De nem bıségesen… Közben kezdtem elmerengni
azon, hogy a nyelvtudásom, illetve nyelv nemtudásommal nem sokra megyek errefelé…
Késıbb ezt azért revideáltam. Ugyanis a hézagos, pontosabban hézagokból álló francia
tudásomnak igen nagy hasznát vettem a következı hét alatt!
A beszállás megvolt, majd indulás. Az út elején még lehetett látni valamit, aztán
lényegében sötétség. Mivel elbóbiskoltam, nem kaptam kaját… Egy innivalót sikerült csak
nagy nehezen kikunyiznom. Nem nevezném szívesnek a kiszolgálást…
A leszállás elıtt kiosztottak egy adag őrlapot. Elsı pillanatban statisztikai adatlapnak
véltem (anno idehaza is volt ilyen…), de végül rájöttem, hogy ez a vízumkérı lap… Úgyahogy kitöltöttem. A rubrikák magyarázatát az egyik oldalon arabul lehet olvasni, a másikon
angolul és franciául. Köztudottan mindhárom nyelvet jól beszélem… A leszállás után megint
egy elég nagy reptéren találtam magamat, és a leszállás után is volt fémvizsgálat… Hőha, itt
nagyon félnek tılem!
A csomagomat viszonylag simán megtaláltam, jöhet a belépés. Egy korombeli hölgyhöz
kerültem, aki elvette az útlevelemet, a kitöltött őrlapot, és máris rosszallásának adott hangot,
mert arra a kérdésre, hogy hol fogok lakni, azt írtam be, hogy ’hotel’. Na de mi a neve? Hát
ezt én is szeretném tudni! Balázs ezt nem írta meg… Kezd a dolog a sötétbe ugrásra
hasonlítani. Persze ezt nem mondtam neki egyik nyelven sem, hanem elıkotortam Balázs
kinyomtatott e-mailjeit, mert rémlett, hogy valamit írt a hotelrıl is. Meg is találtam a passzust
nagy nehezen, de persze ez sem igazán jó, mert csak egy név volt a mondatban. Ez a hotel
neve, vagy a településé? A szerencsétlenkedésemet látva a csaj elkérte a papírt és behatóan
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tanulmányozta a magyar sorokat. Végül elfogadta, hogy a Bisharre hotelben lakom majd
Beirutban…. Ehhez képest a Hotel Palace volt a cél Bysharreban… Az ország földrajzában
ezek szerint a tisztviselı hölgy sem volt otthon.
A „használati utasítás” szerint az utazásszervezı cég vár engem, és elvisz a szállásra.
Amikor kiléptem az utolsó ajtón, óriási tömeg fogadott. Na nem engem, hanem mindenkit.
Tucatnyi ember mutogatott kiírt neveket a táblácskáin a legkülönféle nyelveken, és
betőkkel… Bábel. De nem volt idım elbizonytalanodni, mert egy megtermett kopasz srác
kezében megláttam a Mr. Dr. Grynaeus András feliratot. Odaküzdöttem magamat és angolul
közöltem, hogy én vagyok, akire vár. Kezet fogtunk és intett, hogy kövessem. Kilépve az
épületbıl mellbevágott a meleg és a pára… Hiába, ez a mediterráneum közepe még hajnali fél
háromkor is. A parkolóban várt rám egy „közönséges” taxi. Mercédesz. Automata váltós.
Utólag már tudom, hogy ez a természetes. Mi más lehetne Libanonban???
Csomag be, kényelmesen a hátsó ülésre telepedtem és indulás. Sofıröm fizetett a
parkolásért és a reptérnél szokásos biztonsági ırök mellett kiautóztunk a városba. Nyüzsgı
nagyváros, a hajnali idıpont ellenére… Európai jellegő, de keleti színezettel. Dróterdı,
félkész, romos, csill-vill épületek random egyvelege. Arab, francia, és angol feliratok. Soha
nem látott cégnevek, és pár ismerıs: McDonalds – arab betőkkel… Gazprombank – nofene…
Világváros.
Közben a taxi cikázik és száguld. Gyorsan felismerem a libanoni autózás elsı szabályát:
a sávelválasztó vonalat azért festik fel, hogy a sofır tudja merre kell menni, és a két elsı
kerék közé kell venni a vonalat. Akkor jó a gyakorlat. Ha ez nem tetszik a mögöttünk
gyorsabban jövınek, majd villog. Vagy dudál… Közben töretlenül megyünk elıre.
Áthaladtunk jó pár alul- és felüljárón, majd elhúztunk a belváros mellett. Fegyveres katonák
és kordonok vigyázzák. Hm… De csak zúzunk tovább elıre a sötétbe. Illetve nem a sötétbe,
mert még mindig tart a város, csak néha van egy-egy ritkábban lakott rész. Utólag már értem
mit láttam akkor: a tengerpart keskeny sávja lényegében összeépült egy megapolisszá. Lassan
derengeni kezdett az is, hogy egy autópályán megyünk északra, ugyanis az út kezdett
autópályaszerő lenni… Balra ott a tenger, a plázs és hotelek. Néha kikötık, jobbra házak,
távolabb hegyek. Kicsit az albán élményeimre hajazott a pálya: jelöletlen letérık, közvetlen
lejáró a lakóházhoz, üzemhez, hotelhez…
Egy helyen szótlan sofıröm lassított, és a pálya mentén álló ház alagsorában mőködı
bolt elıtt megállt. Kiszállt vett magának egy kávét és nekem egy fél liter hőtött vizet. Korrekt
a csávó! Aztán száguld tovább az éjszakában. A kilométeróra 60 és 80 közötti értéket mutat.
De kinézve nem ennyivel megyünk! Idıvel rájöttem, hogy a mutató mérföldet jelez. A belsı
kisbetős skálán vannak a kilométer-adatok, a külsın a mérföld. 1,6 a szorzó…
Aztán újabb meglepetés. Hirtelen lassítunk, olyan mintha útlezárás lenne. De csak
mintha. Katonai ellenırzıpont. A sztrádán. Egy sávvá szőkítik a jármőfolyamot, belsı
világítás felkapcsolva, lépésre lassítás, a poszt elıtt megállás. Benéz a katona, nyakában lazán
lóg a fegyvere, ujja a ravaszon… Meglepıdve ismerek rá egy kihajtható válltámlás AMD-65
mintájú géppisztolyra, közismertebben kalasnyikovra. Nekem is ilyenem volt a seregben.
Csak nem made in Hungary??? Sofıröm mond valamit arabul, a katona ’tovább’-ot int.
Szlalom a betonakadályok között kb. 100 méteren át, közben vagy három, hasonló
felszereltségő katona. Mindegyik keze a ravaszon. Izgalmas hely… Kisvártatva
elkanyarodunk a tengerpartról a hegyek felé. Kb. egy órája jövünk. Mekkora is ez az ország?
Déli szomszédja Izrael. Én észak felé haladok. Ott meg Szíria van… Egyáltalán hova is
megyek????
Átvágunk az európai mintájú házak között, majd kiérünk a lakott helyrıl és egyre
feljebb megyünk. A tájból alig látszik valami. Késıbb kétszer végigmentem az úton napvilág
mellett. Nem semmi a táj! Meredek hegyoldalak, szakadékok. Lehet, hogy jó hogy nem láttam
egybıl ezt? De tovább, tovább rendületlenül. Annyit érzékelek, ha máshonnan nem az
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Eustach-kürtöm révén, hogy egyre magasabban járunk. Másnap megtudom, hogy a hotel kb.
1500 méter magasságban van. Mi a tengerszintrıl indultunk… Idınként kezd erısen
foglalkoztatni a dolog, hogy hová is megyünk tulajdonképpen. Még a végén Szíriában kötök
ki, ami mostanság nem lenne életbiztosítás. Bár kötöttem utasbiztosítást. A
holtesthazaszállítás is benne van. De a biztosítós néni külön felhívta a figyelmemet, hogy
terrorakciók és háború esetén nem érvényes. Az csak hab a tortán, hogy az EUB a biztosító.
Ezek lemennének hídba, ha egy újabb zőrös Grynaeus-ügyfelük lenne…
Egyre szőkebb az út, és települések belsejében kanyarog idınként. Persze elıtte útba
ejtünk két katonai ellenırzıpontot is. Az egyik egy körforgalmat biztosít, de üres. A másiknál
ott vannak az útakadályok, de személyzet sehol. De a biztonság kedvéért az út széli árnyékban
két páncélozott harcjármő parkol… Végül lekanyarodtunk az útról, és megálltunk egy szálló
elıtt. Sofıröm hátrafordul: willcomme in Bysharre! Az orrom alá nyom egy füzetet, hogy
írjam alá az út igazolását. Mivel nem kell fizetni, gond nélkül megteszem.
Kiszállok, kiveszem a csomagokat, a taxi
el. Hajnali fél 5 van… Belépek a három
csillaggal ékesítet hotel tárt ajtaján. Sehol senki.
Köszönök, köhögök, zörgök, csoszogok, semmi.
Na ne izéljenek már! Egy romos folyosóból
nyíló szobában megy tv. Hiába köhögök az ajtó
elıtt… hm. Utóbb megtapasztalhattam, hogy itt
ez a módi. Végül megrántottam a vállamat, és
követve a Balázs által leírtakat, felmentem az
elsı emeletre és megkerestem a 17. szobát, ahol
ı alszik, és bekopogtam. Kisvártatva
elımászott, nem kicsit győrötten. Örülünk egymásnak, váltunk pár szót, megbeszéljük, hogy
másnap (aznap…) délben értem jön valaki, addig aludjak nyugodtan. Betessékel egy szobába,
ahol Eli (Éliás) alszik. Csendben és gyorsan lepakolok és bedılök az ágyba. Elıtte
ébresztıóra beállítva 11-re…
Reggel 10 körül felébredtem. Lezuhanyoztam, összeszedtem az aznapi cuccomat,
kinéztem a szálló környékére, vettem egy kis kaját és pár üveg vizet. Így 5 amerikai dollárból
varázsoltam egy halom libanonit… A hét végére már kezdtem tisztába kerülni a pénz
értékével. 1000 libanoni dollár egy képeslapnyi értéket képvisel… Mint a régi szép
Itáliában… Persze a kétféle dollár szimultán használható. Próbáltam belépni a hotel
számítógépes rendszerébe, de a laptopomat nem engedték be. Este megtudtam, hogy hogyan
kell csinálni, mi a jelszó, kód stb. Onnantól volt netem, kommunikációm kifelé. Feltéve, hogy
volt áram az épületben, és mőködni kegyeskedett a hálózat…
Megismerkedtem a recepcióssal is, aki lelkesen üdvözölt, már tudott rólam. Gondolom
este ı volt szolgálatban… Mondta, hogy majd valamikor hozzam le az útlevelemet, az
adminisztráció végett. Végül ez elmaradt, de ez senkit nem zavart… Laza ügyvitelő helyen
járok. Déltájban elıkerült Eli. Bemutatkozás, pár semleges mondat, majd indulás. Egy
nagelneu bérelt terepjáró áll a ház elıtt… Alapszabály: nem csodálkozunk semmin. Hátizsák
be a hátsó ülésre, én az anyós helyére. Elsı megálló az ebédbeszerzı hely. Mondjuk pékség…
Egész héten a helyi lepénykenyérbe csavart tölteléket ettük. Volt sajtos (a mi fogalmaink
szerint inkább túrós), húsos, és főszeres. Mindegyik finom volt. A bolt elé beparkolván nem
sikerült tökéletesre a manıver, a már ott álló autót meghúztuk, és letörtük a tükrét. Eli
káromkodott egyet arabul, és megbeszélte a dolgot a tulajjal. Úgy tőnt, mindjárt ölre mennek.
De ez nem kis meglepetésemre végül elmaradt. Miután továbbindultunk, és kollégánk egy
„This is a fucking Day” kijelentéssel lezárta az ügyet. Megkérdeztem, hogy errefelé egy ilyen
ügy mennyire komoly. Legyintett, semmiség. Csak a fickó kicsit komolyan vette a dolgot.
Hát… Bár látva a jármővek állapotát, valóban semmiség volt a karcolás és a tükör hiánya.

4

Kicsit visszafelé mentünk a településen,
így a tájból is láttam valamit. Fent vagyunk a
hegyek közepe táján, egy irdatlan katlan
peremén. Majd szépen elindultunk lefelé a
katlanba. Közben sofıröm ontotta az
információkat. Ez a Szent völgy, itt van az a
kolostor, ahol a többiek dolgoznak, az utat a
franciák építették a ’920-as években, kolostor
jobbra, balra ez stb. Végül az aszfalton túl, a
földúton való zötykölıdés megízlelése után,
megállt egy szabálytalanul, az útra jócskán
belógó, ráadásul hídon parkoló szamár mellett. Kiszállás, végállomás. Bemutatta a szamár
gazdáját, Romanoszt. Késıbb ı lett nem csak az
egyik kulcsemberünk, hanem jó haver is…
Közben Romanosz felpakolta a kaját és egyéb
cuccokat a csacsira, és ı maga is felmászott a
tetejébe. Eli elmagyarázta, menjek Romanosz
után, 8-10 perc fölfelé. İ visszaült a kocsiba, és
elporzott Beirut felé… Romanosz meg
megcsapkodta a csacsit… Kicsit az volt az
érzésem, hogy most jön a teszt, a „nagy fehér
szahib” szívatása. Na, arra várhatsz kishaver!
Kemény volt a terep, de végig láttam merre megy, és a célnál még nem pakolt le teljesen,
amikor odaértem. Egybıl megragadtam a kaját tartalmazó mőanyag kosarat, és elindultam
fölfelé a szamárral már nem járható ösvényen. Romanosz elıször próbált szabódni, de látva,
hogy nem hat meg a dolog és komolyan gondolom, elfogadta a szereposztást, és vette a lapot.
A további napokon (nekem is) igen jó kapcsolatom alakult ki vele, a nyelvi korlátok ellenére.
Ugyanis az arabon kívül a hivatalos franciát sem beszélte érdemben, angolul is csak pár szót.
Ennek ellenére jól lehetett vele beszélni lényegében bármirıl. Családról, munkáról,
vadászatról, a környékrıl. Lehet, hogy ı a helyi activity bajnok? Hihetetlen segítıkész és
képzetlensége ellenére nagyon találékony, kifejezetten intelligens valakit ismerhettem meg
benne. Amikor Georgy besegített egy kis arab-angol fordítással, akkor még izgalmasabb volt
a kommunikációnk. Idıvel megtudtam róla, hogy végigharcolta a polgárháborút, ahol két
bátyját veszítette el. İ maga az egyik szemével fizetett érte, így azóta üvegszeme van.
Kiderült, hogy nem könnyő feladat úgy ránézni valakire, hogy közben az egyik szeme, az
üveg, meredten bámul az emberre, és tudom, hogy nem szabad a beszélgetıpartner szemébe
nézni, de az vonzza a tekintetemet… Romanosz a lábán is súlyosan megsebesült, de ez
nemcsakhogy nem látszott a mozgásán, hanem egyenesen olyan fürgén és ruganyosan
mozgott a sziklákon, mint egy zerge. Jó, jó, ı a helyi csısz, és naponta erre jár, és edzésben
van, de akkor is… Egyébként mint kiderült, két évvel fiatalabb nálam… Én tartom ilyen jól
magamat, vagy…
Utóbb itthon döbbentem rá valamire: ha két évvel fiatalabb nálam, akkor az 1975-ben
kezdıdı polgárháború kitörésekor 5 éves volt. A befejezéskor, 1989-ben, 19. Azaz
tinédzserként harcolt. A „klasszikus” gyerekkatonák egyike volt…
Fölérve az ásatás helyszínére, nem is lehetett volna jobb belépım, mint a felhozott láda
kaja… Ismerkedés elıbb a többiekkel, majd a helyszínnel, és a saját munkám megtervezése,
nomeg sok megabitnyi fotó elkészítése. Ezzel lényegében el is telt a délután. Egy megoldandó
helyzettel azonnal szembesültem: mondtam Balázsnak elıre, hogy nekem áram kell a
fúrógéphez. Megígérte, hogy lesz. Na, de itt minden vezetéktıl kilométerekre vagyunk!
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Amikor erre este felhívtam aktuális fınököm figyelmét, megvakarta fejét, hogy hínnye! Na,
lesz itt még móka-kacagás!
Délutánonként, amikor befejeztük a munkát, lefelé indultunk el. A többiek az elsı
napokban kidolgozták megfelelı mozgási stratégiát. Reggel a hotelbıl egy mikrobusz elvitt
minket a szomszéd faluba, Hadchitba és kirakott a templomnál. A fıútról több helyen is le
lehet kanyarodni. Némelyik utca persze egyirányú. Értelemszerően a másik irányba mint
amerre megyünk, de ez nem zavarja rutinos sofırünket. Ilyenkor nem szoktak szembe jönni.
Ha meg mégis, akkor megoldják a helyzetet valahogy.
Ha nem állna a templom sarkán egy fejetlen római úr tógában, akkor külleme alapján
akár Mexikóban is lehetnénk. Belül viszont egy kicsit csicsás, giccses díszítéső katolikus
templom képét mutatja az
épület. Innen, házak között,
udvarokon át, mert igazi utcáról
nem nagyon
beszélhetünk
arrafelé, kisétáltunk a település
és a völgy, a katlan, a Vadi
Hulat szélére. Ahol a temetı
van. Kis fekete humort
magamnak
megengedve:
gyönyörő kilátásúak a sírok.
Illetve kripták… A legutolsó
kriptától meredek, nyaktörı, de
járható ösvény vezet lefelé a
völgybe.
Egyes
pontjain
tériszonyosoknak lenézni nem
célszerő. Lentrıl fölnézni, hogy
hol is jártunk, végképpen nem ajánlott… Minden reggel
találkoztunk egy öregapóval. Úgy 80 lehet. Vagy több. Félúton üldögélt egy kicsit, majd
tovább totyogott a völgy alján lévı kertecskéjéhez, délután meg vissza.
Egy nagy alagútszerő kı alatt átbújva máris ott van az ember a múlt századi malmok
romjainál, ahol arab nyelvő tábla jelzi a letérıt a Deyr Al-Salib kolostor felé. Rövid nyaktörı
kapaszkodás, és máris a vasrácsos kapunál vagyunk. Megérkeztünk!
Munka végeztével eszetlenség lenne visszamászni, ezért a mikrobusz a völgy alján vár
ránk, így lefelé indulunk el. Van benne kis nyaktörés, egy zsebkendınyi megmővelt
kertecske, patak, és a végén egy forrás. Amibıl persze mi nem iszunk, mert bélflóránk
aklimatizálódásához hosszabb idı szükségeltetne. És egyébként is… a város fönt, a forrás
lent… És egészen a közelmúltig a környékbeliek úgy oldották meg a szemétkezelést, hogy a
sziklaperemrıl, nagy ívben… A völgy szentsége nem zavarta ıket. A szemét az élet
természetes része. Nem?
A hazafelé vezetı út sajátos társasjátékává vált az autók fényképezése. Ugyanis kiderült,
hogy szinte mindegyikünket lázba hoz egy-egy oldtimer. Nos ez itt a paradicsom, mert
vannak ilyenek. Vagy csak ilyenek vannak? Na jó, ez kis túlzás volt. Van más is: vadonatúj
is… A lencsevégre kapott verdák viszont idehaza nem kapnának OT-s rendszámot, mert
vannak bennük „nem eredeti” elemek is. Másrészt a tulajdonosaik elıszeretettel szerelik le
róluk a felesleges, ésszerő használatot akadályozó elemeket. Pl. az igencsak közkedvelt VW
bogár karosszériáját bizonyosan elmebeteg tervezte. A szélvédı elé nyíló csomagtartótetı? Ha
sok benne a cucc, akkor nem lehet lecsukni… Ha több, akkor kilátni se. Le vele! A
motorháztetı is átalakítható… Sıt a cabrió változat még elınyösebb nyáron…
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A pálmát (vagy hogy stílusos legyek: a
cédrus ágat) kétségtelenül az a nemcsak
mőködıképes, hanem használt példány nyerte
el, amelynek orr elemét egy Mercédeszrıl
kölcsönözték. De tudjuk, hogy rohanó
világunkban semmi sem tart örökké. Minden
nap elautóztunk a hazavezetı úton a roncstelep
mellett. Ez egy ház kertjében van. A völgy
peremén…
De nemcsak az autóvadászat színesítette
az estét, hanem a városka szélén álló két szobor
is. Az út egyik oldalán egy öreg helyi remete nyújtja áldón kezét az érkezı felé, míg a másik
oldalon egy pedofil öregúr kerget három szobor-gyereket. Legalábbis kollégáimban ez a
gondolat ötlött fel elıször. Aztán megtudtuk, hogy a szobor Don Boscót, a szalézi rend
alapítóját ábrázolja. Azt el kell ismerni, hogy a szobor mögötti vízesés jobban sikerült, mint a
mőalkotás. Viszont a település szélén minket fogadó óriásplakátok ellen nem lehet
kifogásunk. Az öreg II. János Pál pápa mosolyogott ránk. Ugyanis éppen ott-tartózkodásunk
idején „vendégeskedett” a közelmúltban boldoggá avatott egyházfı egyik ereklyéje három
napig a város templomában.

Sikertelen kísérleteket folytattunk az egyik hajtőkanyarban álló kápolna
lefényképezésével is. Ugyanis mindegyikünket megragadta a betlehem feelingő kápolna, mely
ugyanakkor a kertitörpéket vagy a duplo figurákat is az eszünkbe juttatta. Nem egészen
véletlenül. Nagy volt a hasonlóság. Sajnos sőrő vasrács óvta a mőalkotást, így csak
elmosódott képeket tudtunk készíteni minden délután…
Az elsı este nem álltam meg, hogy ne sétáljak egyet a környéken. Narancssárgában úszó
kopár sziklák és hegyek, egykor elegáns romosodó francia gyarmati stílusban fogant házak,
arab betők és francia szavak. Ellenállhatatlan kavalkád!
Közös vacsora a lugasban, mindenféle helyi specialitással. A többiek szerint a szakácsnı
lassan kezd belejönni a dologba, mert eddig azért sok kívánnivalót hagytak az étkezések
maguk után, fıleg ha a hotel elıkelı csillagjait is figyelembe vesszük. Lehet, hogy jókor
érkeztem? Errıl az elsı vacsoráról nem sok emlékem maradt, kezdtem kómába esni… gyors
zuhany, és alvás. Ekkor már egy másik szobában, mert számomra ismeretlen okból át kellett
költöznöm Georgy-hoz. Ami nem okozott nehézséget, csak szegény feje kicsit feledékeny
volt. Így a levetett ruháit mindig a fürdıszoba sarkában hagyta. Viszont a zuhany az egész
helyiséget beterített, és a lefolyó is a másik sarokban volt, a WC mögé rejtve. És miért lejtett
volna arra a kövezet?
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A második napunkat, mely vasárnapra esett, színessé és eseménydússá tette a várt és
hívatlan vendégek serege. Egyrészt megjött a régészeti fıfelügyelı. Lassan kezdett derengeni,
hogy az utunkat szervezı három intézmény (az egyetem, a régészeti hatóság, és a helyi
régész) véleménye eltérı egyes kérdésekben. Többek között arról, hogy mit csinálhatunk és
mit nem. Például én vehetek-e mintákat, fúrhatok-e egyáltalán… Így sok érdemit nem tudtam
tenni aznap, próbáltam hasznossá tenni magamat, több kevesebb sikerrel.
A többiek régi ismerıse a szíriai ásatásokról, Tony atya, is megjött, aki ráadásul
magával hozott egy helyi fıapácát is. Aki azonnal nekiesett a fırégésznek, hogy miért nincs
már helyreállítva a templom. Na ez sem tett jót a hangulatnak. Ahogy a régész hölgy építész
férje sem, aki igyekezett bölcs tanácsokkal segíteni a közös munkát.
Például miért nem használok keskenyebb kézifúrót? Mert ı már
látott németeket olyannal dolgozni Baálbekben…
Üdítı színfoltot csak Tony atya miséje jelentett késıdélután,
amire jó pár környékbeli is felmászott a romokhoz. Sejthetı, hogy a
sok, össze vissza csámborgó ember kifejezetten segítette a munkát,
és jót tett a letisztított felszíneknek is… A mise meglepıen
hasonlított a katolikus szertartásra, bár egy szót sem értettem az
arabból. Sajátos abszurd bája volt annak, amikor egy katolikus misén
az arab feliratú énekeskönyvet hátulról kezdték lapozni.
A harmadik napomat lazára vettük, és délelıtt felmentünk a
cédrusokhoz. Elvben 10-kor nyitott, de sofırünk ismerte a hátsó
bejáratot… Így mire mi kényelmesen és nyugodtan végignéztünk mindent, akkorra a bejárat is
kinyílt, és ki tudtunk járni. Pár évvel ezelıtt, állítólag az izlandi vulkánkitörés évében és
vélhetıen miatta, az átlagosnál (3-5 méter), „kicsit” több hó esett. 16 méter… Csontváry
emléktáblái ezt nem bírták el. Mindkettı darabokra tört. De mindegyik darabja ott van, a
fotók erejéig összeillesztettük ıket.

A cédrusok illata, látványa leírhatatlan. És sajátos dolog a bı két méteremmel kisfiúnak
érezni magamat egy faóriás tövében állva. Régen volt ilyen érzésem! Hála Éva
halszemoptikájának, sikerült az utókor számára megörökíteni ezt a pillanatot. Nem véletlen az
sem, hogy kollégáim vettek pár eladó fát, és hazahozták ıket. Ha majd egyszer én is
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nagyfiúvá válok és lesz egy kertes házam, akkor majd én is szerzek egyet, a többi tervezett
fám mellé. Arborétum von prof. Grynaeus…

A kert bejáratánál butik hegyek, mindenféle cédrus tárggyal. Csak az a baj, hogy egy
kicsit foglalkoztam a fenyık szöveti képével:
legalább négy különbözı típusú fenyıbıl voltak
ezek a „cédrus” tárgyak. És ha jól láttam
Cedrus libani A. Richard még véletlenül (vagy
éppenhogy nem véletlenül?) sem volt köztük.
Délután sikerült végre érdemi szakmai
munkát is végeznem, az elemzésre kiválasztott
fákból mintát vettem a fafajmeghatározáshoz.
áhítattal
figyelte
Romanosz
kellı
ténykedésemet, és megmutogatta a környéken
azokat a fákat, amikbıl szerinte kialakították az
adott gerendát. Munka után édes a pihenés, ezért megjutalmaztam magamat egy kis
kirándulással, és végigjártam a kolostorunkkal szemközti oldal barlangjait, kolostorait.
A völgy túlsó oldaláról igazán látványos képet mutat a kolostorunk. Ha mellé tesszük
Tomi rekonstrukciós rajzát, akkor nem csak élvezhetı a látvány, hanem egészen érthetı is…
Kirándulásom során számos szép, egzotikus, fotogén növényt láttam. Ilyen ez a
mediterráneum!
Az emberi alkotások is emlékezetesek: három kis templom/kolostor/remeteség van a
„miénkkel” szemben. Az elsı inkább barlang, minimális emberi beavatkozással, de szép nagy
tölgyfák védelmében. A második kicsike templom volt eredetileg. Volt. Az elızı héten a
többiek ezt is felmérték, dokumentálták. Freskók sajnos már csak nyomokban vannak benne.
A harmadikat szépen helyreállították, és ez is a ”miénkhez” hasonlóan, kéthajós, így nagyon
sajátos, szokatlan a térélménye. Sehol egy teremtett lélek, csak a templom egere mászkált az
épület plafonján, de amikor kitártam a nyikorgó faajtót, és észrevett, inkább bebújt egy
repedésbe.
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Elvben mindegyiknél meg lehetett volna határozni a patrocíniumot, de az ott lévı
„oltárképek” ikonográfiája erısen eltér az általam ismerttıl, az arab nyelvő kiírásokkal pedig
nem sokra mentem. Az utolsó napok egyikén Éva kapott Romanosztól egy részletes térképet a
völgyrıl, ezen mindegyik (közel 500 egyházi emlék!) szerepel, így kis munkával
megkereshetık a nem csak arabul kiírt nevek. Visszafelé rácsodálkoztam a „mi oldalunkon”
lévı további barlangokra. Legalább kettı van még, ebbıl az egyik elérhetetlen magasságban.
Ezek felkeresése egy újabb kirándulás feladata lesz. De elıtte dolgozni is kéne már valamit…
Mielıtt felmásztam volna az ásatáshoz, megszemléltem a malommaradványokat, és a patakot.
Ez körülbelül a letérı szintjénél bukkant ki a földbıl, harsogva, bıvizően. Feljebb jól lehetett
látni az üres medret. Leírhatatlan élmény ezen a kopár hegyekkel övezett mediterrán helyen
ennyi vizet látni! Jogos a megállapítás, hogy ez az egyetlen ország a térségben, ahol
víztöbblet van. Utálják is ıket ezért rendesen. Ha ilyenkor, augusztus vége felé ennyi víz van,
akkor mi lehet itt a csapadékos idıszakban? Nem biztos, hogy ez az a hely, ahol szívesen
remetéskednék.
A malmokról, melyek csak 100-200 évesek, Balázs azt mondta, hogy tipikus levantei
megoldásúak: a patak vizét egy függıleges aknába vezették, és ez alatt volt a kerék. Így
megnövelték az esését, megtakarítottak egy áttételt, és kevés víz esetén is forogni tudott. Az
alsó romnál látszott a szerkezet maradványa is, de akkora dzsungelharc kellett volna a közelbe
jutásra, hogy lemondtam róla. És ki tudja milyen vadállat fészkel ott? ☺
Apropó, vadállatok. Ezekbıl kevéssel találkoztam. Néhány ragadozó madár, az említett
egér, egy apró madárka, ami a sziklafalban fészkelt. Ez utóbbit képtelenség volt lefotózni, de
Georgy mutatott egy fészket a kolostorunk bejáratánál, ami az övé volt. Ezen felül tarajossül
nyomát, pontosabban tüskéjét láttuk még. Tomi az általa találtat nekem adta, de ez végül
Eszternél kötött ki, hogy mindkét gyerekének tudjon adni valamit hazatérve a messzi
idegenbıl. Egy kicsit vékonyabbat és görbét azért haza tudtam hozni. Balázst nem hozta lázba
a tény, legyintett, hogy errefelé annyi van belılük… Romanosz meg lelkesen mesélt a
vadászkalandjairól. Amikor Gerorgy fordított, akkor az egyik tipikus trófeát sikerült
azonosítanunk: a borzot. Kígyók, békék, gekkók, skorpiók és egyéb elvben várható lények
kimaradtak. Csak gyíkok voltak szép számmal. Itt fent a hegyekben kicsik, de amikor
lementünk a tengerhez, akkor tisztességes mérető példányokat láttam Büblosz romjain. Sajnos
a nagy teleobjektív hiányában nem sikerült lefényképeznem ıket.
A helyiek nyelvtudása egyébként abszurdba illı. Az
ország hivatalos nyelve az arab és francia. Az átlagos arabtól
abban is különböznek a helyiek, hogy keresztények.
Legalábbis a többség. Viszont az utóbbi évtizedekben
megindult egy sajátos tendencia: snassz arabul beszélni, mert
az a prolik nyelve. Így a magára kicsit is adó, vagy iskolázott
személy franciául beszél… (A helyi szakmabeliek angolul
beszéltek még Balázzsal is, jóllehet mindenki tudta, hogy profi
arabból…) Saját élmény: kislány labdázik az egyik templom
mellett. Meglát (lerí rólam a nyugati turista), felém fordul, és
jól hallhatóan, hogy a társai is hallják így szól: „Bon jour
monsuier! C’ est aux?” – majd a választ meg sem várva tovább
játszik... Viszont eközben az arab világtól való különállásukat
jelentı vallás nyelve az arab. Amit nem csak szégyellnek,
hanem nem is tanulják meg rendesen.
Az ásatás legérdekesebb felfedezése a fél kamionnyi freskódarabon kívül, a
szentélyrekesztı alapozásának megtalálása volt: a gerenda lenyomatát gyönyörően megırizte
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a hozzásimuló terrazzópadló. Így a kolostort eredetileg olyan rítusú társaság használta, amely
szentélyrekesztıt használt.
A freskótöredékeket a fal tövében szedegettük össze, illetve szitáltuk ki a kilapátolt
porból. Tüdıkarbantartó, egészséges foglalkozás volt. Esténként amikor beálltam a zuhany
alá, fekete víz folyt ki a hajamból (khm…). A por egyébként mindent bevont, így a kiszedett
freskókat az utolsó napokon újra le kellett porolni, hogy el lehessen csomagolni. Ez volt
egyébként a legmaratonibb meló, majd két napig csináltuk, egyre több embert bevonva.
Minden csomagra és dobozra ráírni a tartalmát, ezt naplózni, fotózni, és dobozolni… Erre a
legmegfelelıbbnek a pizzásdoboz bizonyult. Végül 16 pizzásdobozzal másztunk le a
mikrobuszhoz. Festıi látvány volt!
Kedden aztán végre érdemi munkát végezhettem! A terep nagy ismerıje, az öreg
alpinista hozott Beirútból egy akkumulátoros fúrót! Addigra túl voltunk az összes hisztin,
tisztáztuk, hogy hol fúrjak, és az is kiderült, hogy nyom nélkül el kell tőntetni a fúrás nyomát.
A restaurátorainkkal megtanácskozva a dolgot, gyorsan megtaláltuk a megoldást. A hotelben
kértünk egy adag parafadugót, majd alkohololdékony ragasztóba bekevertük a fúrás
főrészporát. Az eljárás receptje: dugó bele a lyukba, vékony rétegben rá ez a trutyi, és
elsimítás, végül esztétikai igazítás. És persze folyamatos dokumentálás… lesz mit vetítenem
az egyetemi hallgatóknak… A fúrás izgalmas volt. Én dolgoztam, a többiek áhítattal nézték.
Na nem mondom, hogy nem voltam feszült… Jó
kemény fák voltak! Az akku meg csak egy fúrást
bírt ki… Csere, este töltés. Így az elsı nekifutásra
két furatom lett, másnap újabb kettı. Munka után
Romanoszunk lefitymálta a fúrómat, mondván,
hogy életlen, és megígérte, hogy másnapra
megélezi. Így is lett. Másnap kifúrtam a másik
két mintát, ledugóztam mindent, segítettem
freskót porolni, és unatkoztam…. Ezért a fájront
elıtt egy kicsivel elindultam lefelé, és megnéztem
a lentebb lévı barlangokat. Az elsı egy szépen
helyreállított templomocskát rejtett, Páduai Szent Antal oltalmába ajánlva. A túloldali
helyreállított templomra emlékeztetett. A nagy meglepetés akkor ért, amikor kiléptem az
épületbıl: velem szemben, a zsebkendınyi megmővelt földecske szélén egy eke árválkodott.
Egy faeke! Mintha a neolitikumból csöppent volna oda!
Percekig döbbenten álltam: lehetséges ez? Létezik ilyen?
Aztán kattogott a fényképezıgép…
Látszott, hogy mellette is van egy nagyobb barlang. A
fölötte levı üregbe, az ott látható falak ellenére nem másztam
fel, mert felszerelés nélkül életveszélyes lett volna. Hiába no,
öregszem! Hol van már a kalandvágy? Átküzdöttem
magamat a bozóton, az arra terelt patakocskát követve. (A
völgyben lefelé sietı patak vizét kis gátakkal, zsilipekkel
szabályozva hol erre, hol arra vezetik, és így locsolják az 5-6
kertecskét.) Ez a barlang óriási üreg volt, mindenféle
építmény nélkül, de sok tőzrakóhellyel. És látszott, hogy
mellette is van egy barlang… Ide átmászni már nehezebb
volt, de megoldottam. Ezen látszott a recens használat:
állattartásra, valószínőleg éjjeli szálásként alkalmazták.
Kedélyes pléhbódé állt a mélyén, kiegyenesített hordóból
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készítve. Recykling of Levante… és a barlang elıterében a küzdelem jutalmaként: egy újabb
eke. Ezúttal a legklasszikusabb vaspapucsos faeke! Igencsak szerethetnek engem odafönt! A
barlang elıtti két kis teraszon olajfák és paradicsom.
Ennyi élménnyel és ajándékkal megelégedve tökéletes idızítéssel visszamásztam az
útra, és éppen akkorra értek oda a többiek. Hazafelé a fıúton szembejött egy zarándokcsoport.
Templomi zászlók, ének, ima. Mintha Csíksomlyón lennénk. Csak a nyelv más: arab. És
hétköznap van…
A következı nap különutakon jártam. Ugyanis a helyi erdészek megkértek, hogy fúrjak
cédrust is… Pontosabban a hotel tulajdonosa/vezetıje a cédrusokat támogató egyesület egyik
vezetıje, és hallva, hogy mit csinálok, megkért erre. 9 felé értem jött egy fiatal erdész, és
felvitt a helyszínre. Közben angolul beszélgettünk. Tıle tudtam meg, hogy egy nagy
cédrustelepítési programon dolgoznak, megpróbálják a kopasz hegyeket betelepíteni amerikai
támogatással. Már vagy 300 fát elültettek, de még hátravan 1500. És majd valamikor,
évtizedek múltán, látszani is fog, mert most csak annyit láttunk, hogy a hegyoldalon
„barázdák” vannak. A tett helyszínén 10 percet, azaz ennyi áramot adtak nekem. Valószínőleg
ennyi benzin volt a generátorban.
Van egy szép, februárban kidılt fájuk, de ez annyira nyers volt, hogy nem lehetett fúrni.
Mellette viszont egy vaskos letört száraz ág feküdt, ezt fúrtam meg. Kezdetnek, és demónak
jó lesz.
Hazafelé a srác bevezetett a helyi autózás rejtelmeibe. Libanonban egy autómárka
létezik csak: a Mercédesz. Minden egyéb olcsó utánzat, mondta, miközben egy vadonatúj
BMW-ben ültünk... Ha egyszer lesz pénze, ı is olyat vesz, de most be kell érnie ezzel. Mintha
Albániában lennék!
Visszavitt a hotelba, leraktam a fúrós-cuccot, aztán elvitt Hadchitba, a templomig. A
templom nyitva volt, és így be tudtam lesni, majd nappali verıfényben mentem le a reggeli
órákban árnyékos völgyünkbe. Nagyban folyt a pakolás, csomagolás. Tony atya is lelkesen
segített, és közben Esztert és Évát bombázta, hogy hogyan tanulhatna Budapesten
restaurátorságot, ami szerinte az elsı lépés az általa oly áhított régész hivatás felé. Mivel az
elmúlt napok (és az elızı évek) tapasztalata alapján esélytelennek ítéltetett a dolog kellı
kézügyesség hiányában, a lányok próbálták lebeszélni errıl, nem sok eredménnyel… Végül
Eszter adta meg neki akaratlanul is a kegyelemdöfést, mert elmondta, hogy mibıl áll a
felvételi vizsga. Kell vinni rajzokat, és van rajz gyakorlat is, ott helyszínen. Többek között
aktrajzolás…
Vacsora közben, már a desszertnél jártunk, amikor csengett a szomszéd asztalnál
kávézgató pincér/recepciós/mindenes telefonja. A harmadik mondatnál már üvöltött. Aztán
tombolt. Végül bevágta a telefont a bokrokba, és berohant az épületbe. Mi döbbenten ülünk,
és próbálunk észrevétlenek lenni. Ilyet még a nálam tapasztaltabb keletjárók sem láttak.
Csendben elmerengtem azon, hogy mi is történt errefelé annakidején a rossz hírt hozó
küldöncökkel. Figuránk kisvártatva kirohant, bevágódott egy csill-vill autóba és diszkós
indulással odébbállt. Ebbıl emberhalál lesz…
Nem lett.
De ez valószínőleg nem rajta múlott.
A mondatfoszlányokból az arabul tudók azt hámozták ki, hogy „odaát”, azaz Szíriában,
nem úgy megy a „demokratikus” ellenzéknek ahogy elképzelték. A srác ellenzéki figura
(volt), és amikor forró lett a talaj a lába alatt, csapot-papot, azaz feleséget és öt gyereket,
hátrahagyva átmenekült Libanonba. A határvidéken sok az ismerıs, van kapcsolat. A hotelben
jó pár szíriai dolgozott, köztük sok diák. Hivatalosan csak a szünidıben dolgoznak itt. Egy
polgárháborúban álló országban érthetı ez a szülıi intézkedés.
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Emberünk kb. egy óra múlva lehiggadva jött vissza, és az alkesz sráccal megkeresték a
rossz hírt közvetítı telefont. Ez a srác volt az egyik fura figura a hotelben. Az utolsó napok
kivételével nem láttuk beszámítható állapotban. Vagy ivott, vagy füvezett. Vagy mindkettıt
egyszerre… Két sötétbırő kislány is segédkezett a tulaj/igazgató családjában, és mindenféle
hotelbéli munkában. És volt egy kissrác is, olyan 14 éves, akirıl napokig nem tudtuk
eldönteni, hogy fiú-e, avagy lány. Persze morbidabbnál morbidabb ötleteink voltak vele
kapcsolatban. Végül az egyik reggel kócosan jött segíteni a reggeli felszolgálásában, és akkor
leleplezıdött: jóképő kamasz, csak menı(nek gondolt) buzisra zselézi a haját.
Utolsó napunkon, pénteken csak délig dolgoztunk, és sikerült mindent elcsomagolni,
befejezni. A mérıpontokat kiszedni, a szintezéshez felrajzolt pontokat letörölni. Majd gyors
zuhanyozás után kedvenc mikrobuszusunk levitt minket Bübloszba (oda-vissza 120 $, csak
nekünk – másnak 150 lenne). Most láthattam (és a többiek is) a tájat nappal. Félelmetes! A
szír eseményeknek és a Tripoliban zajló összecsapásoknak köszönhetıen, erıs a katonai
jelenlét. Az idefelé üres ellenırzıpontok mőködnek. Ajaj. Legfıbb ideje lesz olajra lépni!
Ahogy közeledtünk a hegy lábához, úgy lett melegebb és párásabb a levegı. A
tengerpartra kilépve már szakadt rólunk a víz. Megbeszéltük a találkozót egymással, a lányok
elmentek fürödni, mi meg megrohamoztuk a rommezıt (8 $). Keresztesektıl korabronzkorig.
Még a franciák kezdték feltárni annakidején.
Manapság csak a keresztes vár kiállítását
rendezték be. Az egykori csillerendszer sínei
részben eredeti helyükön, más részük kupacba
rakva rozsdásodik. Mintha egy kisgyerek
szerteszét hagyta volna a játékvasutat…
Egyetlen érdekessége, de a hely ismeretében ez
érthetı, az, hogy a talpfák is vasból vannak. A
talpvas kifejezés azért erıltetett lenne.
A nagy fotózásban Tomival elveszítettük
egymást. Végül a másik fontos emléknél
futottunk össze ismét: a dómnál. Ahol éppen esküvı volt, nem is akármilyen! Fényőzés a
köbön, vagy inkább a negyedik hatványon. Ezt és az autókat látva egyértelmő, hogy a
tengerpart a gazdag országrész, a hegyvidék a szegény. És a tengerparton erıs a muszlim
jelenlét. Így érthetı a feszültség.
Harmadik nekifutásra sikerült akkor odaérnem a templomhoz (ez is keresztes munka),
amikorra befejezıdött a szertartás, és még nem kezdıdött az új. Megérte a várakozás. A
köztes idıben csavarogtam az óvárosban, fotóztam, megírtam két képeslapot, könyvesboltba
mentem (hogy-hogynem ott a Varga házaspárba botlottam…), találtam egy kövületárusító
boltot, ahol persze tilos volt fényképezni. Köztudottan arról vagyok híres, hogy ezeket a
tilalmakat betartom… Végül naplemente a tengerparti teraszon, és a leszálló alkonyban
hazaautózás.
Visszaérve a hotelba, hidegzuhany. A szó szoros értelmében és képletesen is. A szoros
értelme érthetı: lucskos volt az ingem az izzadtságtól. A képletes: helyi kollégáink leléptek.
Holott úgy váltunk el, hogy a vacsoránál találkozunk. Kicsit sajátos megoldás… Elég
sebtében távoztak, mert szobatársam, Georgy, még az egyik bakancsát is a fürdıszoba
sarkában felejtette. Így magunkban vacsoráztunk. Ennek ellenére jó volt a hangulat. Éjfélre
megjöttek a taxik. Hatunkért három. Köztük az a srác is, aki felhozott ide. Ismerısként
köszöntöttük egymást, és természetesen az ı autójába (Mercédesz!) ültem. Kicsit megnıtt a
csomagmennyiségünk, mert Balázs igyekezett az expedíció cuccait kimenekíteni Szíriából,
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így ideiglenesen gazdagabb lettem egy kézipoggyászként szállítandó mikroszkóppal és három
arab nyelvő forráskiadvánnyal (2,5 kiló).
A fokozódó nemzetközi helyzetnek köszönhetıen esélyem sem volt a repülıjegy
idıpontját az ideálisra módosítani, így a hét elején megírtam a fınökömnek, hogy ne
számítson rám hétfınél elıbb. Kivéve a pesszimista verziót. Az akkor már 16-nál tartó tripoli
halottszám elég indok volt… Az, hogy érkezésem elıtt pár nappal a Hezbollah két napra
lezárta repteret, megszokott errefelé… Ismerıseim, kollégáim az e-mailjeimet olvasva
szörnyülködtek. Itt nem volt szörnyő, bár a reptér felé vezetı úton lett némi gyomorgörcsöm.
Ugyanis az indulás után az elsı katonai ellenırzés a páncélosokkal ırzött helyen volt, majd
jött a körforgalom, és az autópálya közepén lévı ismert pont. A fıváros elıtt ideiglenes
úttorlasz az autópályán, majd a város szélén újabb. A város túlsó szélén ismét egy, és
befejezésül a repülıtér bejáratánál is. Minden esetben lövésre kész géppisztolyok, lelassított
és megállított jármővek, felkapcsolt belsı világítás, tapintható feszültség. Minden pontnál
félreállított és érdemi átkutatás alatt álló autók…
A reptérre a három autó egyszerre ért oda a dugók ellenére. Ebben nyilván szerepe volt
annak is, hogy a sofırök rádión tartották egymással a kapcsolatot. Úgy tőnt, hogy nem csak
segítették egymást, hanem ment a poénkodás is. Persze, ha jól értelmeztem a hangsúlyokat és
gesztusokat. Amiben az elızmények ismeretében egyáltalán nem vagyok biztos…
A reptéren nem volt kiírva a gépünk, így vártunk. Amikor már csak 75 percünk volt a
beszállásra, és még mindig semmi, akkor megkérdeztük, hogy mi van… Ja persze, szálljanak
be… Fémkeresıs vizsgálat elıször. Mindenkinek, és a csomagjainknak is. Becsekkolás.
Próbálkoztam az ablak melletti helyekkel, de a néni gorombán rendreutasított, hogy aki ilyen
késın jön, az ne ugráljon… Hm. Mintha idegesek lennének!
Útlevélvizsgálat, kilépı papírokkal. Ugyanolyan mint a belépı, a vízumkérı, csak ez
rózsaszín. Alig halad a sor, ketyeg az óra. Némi tanakodás után átálltunk a helyieknek
fenntartott sorokba. Senkit nem zavart a lépésünk… Újabb fémvizsgálat, már a vámszabad
területen. Tomi és Éva elszalad venni valamit és elkölteni a maradék helyi pénzüket. Én
inkább beálltam az újabb fémdetektor sorába… Mivel a bentebb lévı butikokban semmi
érdemit nem lehetett kapni, a nem érdemik meg annyiba kerültek, hogy morcos lettem tıle, a
nyakamon maradt vagy tízezer dollár. Természetesen libanoni. Vagy numizmatikai
érdekesség lesz az utókor számára, vagy elköltöm legközelebb. Az egész út körülményeit
szemlélve nem mernék egyikre sem fogadni!
Beszállás. Tomiék is éppen beestek az utolsó pillanatban, így mindenki megvan, minden
rendben van. Don’t para! Mivel egymás mellé kértük a helyeket, engem a legutolsó sorba
raktak, míg a többieket egy sorba elég elıre. Hm. A néninek nem lehettem túl szimpi! És
újabb sajátos ajándék Odaföntrıl: amikor leültem, a szomszédom odafordult hozzám, és
angolul azt kérdezte, hogy nem cserélnék-e vele helyet, mert ı fél az ablaknál… Így az
éjszakából hajnalba és reggelbe forduló tájból elég sokat láttam. Fotózni nem lehetett. És talán
nem is szabad. Ezt átélni kell…
És most a kaját sem aludtam el, nem mintha nagy durranás lett volna…
Isztambul megint félelmetes volt.
Nagy és zsibongó.
Maga a Kelet…
Méltó befejezés volt ehhez az úthoz. Vagy nyitány egy következıhöz…
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