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Jordánia, 2013 

A vádiból a sziklába vájt lépcsők vezetnek fel a hegyre, a tomboló 

melegben a hajtóerő a szellő ígérete a tetőn, már ha egyszer feljutunk oda 

tényleg, de minden forduló után meglátjuk a következőt, nem akarnak 

elfogyni, mintha versenyagarak lennénk (dehogy vagyunk), az örökké 

csak távolodó csali után futunk, 

most meg itt van még ez a szamár is, valahol az ezredik lépcsőfok táján, 

úgy kell mellette udvariasan elaraszolni, a gazdája, valami beduin, 

ahogy nézem a szemem sarkából, nem siet, csak lassan jön elő a sziklafal 

árnyékának hűséből segíteni, 

viszont ahogy közelebb ér, felkiált magyarul: 

„Magyarok vagytok?”, kérdi, és a válaszunk egy verejtékezős „ühüm, 

ühüm” (nehéz most „De kicsi a világ!” jellegű rácsodálkozással kitörő 

lelkesedést produkálni, ahhoz először is túlzottan kapkodom a levegőt 

éppen); 

„Gyerekek! Én ott tanultam nálatok, a Hősök tere közelében laktam, ez 

fantasztikus!”, tör ki a miénket is pótoló lelkesedéssel útonállónk, és 



miután megkérdezzük, mi járatban van, megvallja, hogy ő itt lakik 

mostanában, „…merthogy van egy ilyen mondás, hogy az ember fiatalon 

kurva jól néz ki, alig várja, mikor jön az alkalom, hogy a ruháit valaki 

mással együtt levetheti, később aztán a teste helyett már jó ruhákba 

igyekszik öltözni, és amikor az sem elég, szép házba bújva törekszik a jó 

megjelenésre, már ha minden jól megy, és az életben megfelelően 

gyarapodik – én viszont, én nem akartam ezt az utat járni, inkább 

szkippeltem ezt a dolgot, és most itt van nekem az üres táj, a sivatag, 

gyerekek, ez a legfantasztikusabb hely a világon!”; 

erre már mi is elfeledkezünk a mászás nehézségéről, elvégre akármi is 

várjon a tetőn, kilátás, nabateus romok, egyebek, attól ennyivel 

bölcsebbek nem feltétlenül leszünk, és a beszélgetésbe belemelegedve 

megérdeklődjük, hogyhogy ilyen jó a magyarja, tán csak nem sok 

magyar turista jár-e errefelé, 

ő meg elmosolyodik, arca révületes lesz, mintha szép, más időbe és térbe 

hívogató dallamot idézne fel éppen, és megvallja nekünk: „Egy dolog 

miatt visszajárok Magyarországra – van ez az ozorai fesztivál, nahát, az 

is fantasztikus egy hely!”, mondja, és erre mind röhögni kezdünk, még ő 

is, 

negyven fok, ezer fok – meg se kottyan az most már! 

 

 


