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H ûvös, nap perzselte bõrünket
nyugtató szellõt hozott a ten-

ger felõl az alkony. A motorcsónak
orrában ülve csak hunyorogva bír-
juk nyitva tartani a szemünket.
Hófehér, lapos tetõs és kupolás há-
zak ragyognak a látóhatáron, mö-
göttük pedig a messzeségbe veszõ,
homályos hegyhátak sorakoznak.
A fények és színek játékáról önkén-
telenül is Claude Monet egyik fest-
ménye, a San Giorgio Maggiore jut
eszünkbe. Hiába, képtelenek va-
gyunk elszakadni Európától, pedig
ez itt Tunézia.

Yasmine Hammamet, a máskor
nyüzsgõ üdülõváros álmatagon
terpeszkedik elõttünk. Túlzás len-
ne azt állítani, hogy nyoma sincs
életnek, de az ezerszínû förgeteg
helyett most alig maréknyi turista
bóklászik a part menti butiksor és
a strandok között. A kikötõ kör-
nyékén helybéliek ülnek vasbeton
tömbökön vagy a nedves homok-
ban kapásra várva. Horgászbotjaik
mint valami különös rovar vékony
csápjai lógnak be a víz fölé. Néme-
lyikük int az arra elhaladó hajók-
nak, mások a nagy kékséget fürké-

szik egykedvûen – a szerencsét
várják.

Szûk fél esztendõvel a januári
forradalom után, amely véget ve-
tett Ben Ali elnök negyedszázados
uralmának, a legtöbb tunéziai úgy
tekint a jövõre, mintha az már csak
jót hozhatna. Mesterkéltnek tûnõ
optimizmusukon idõnként átsejlik
a kétkedés. Egy fiatal lány Sidi Bou
Saidból hosszas beszélgetés után
például elismerte, hogy sokan tar-
tanak egy konzervatív, iszlamista
fordulattól az arab világ talán legli-
berálisabb államában. Mások vi-
szont legyintettek erre a felvetésre,
mondván: ha volt valami erénye az
elûzött vezetésnek, akkor az éppen
a vallási szélsõségek elleni kemény
fellépés.

Ha van is politikai nyugtalanság
az országban, a nyaralók nem so-
kat érzékelhetnek belõle. A tuné-
ziaiak ugyanis bölcs emberek: ott,
ahol 800-1000 szálloda várja, hogy
megteljen vendégekkel, még az is
hajbókolva köszön, akinek egyéb-
ként fenntartásai vannak az idege-
nekkel szemben. Ezalól talán csak
az unott arccal s néha már-már
bosszantó lassúsággal dolgozó hi-
vatalnokok, rendõrök és határõrök
jelentenek kivételt, ám az õ arcuk-
ra sem lehetetlen mosolyt csalni,

ha néhány alapvetõ kifejezést meg-
tanulunk a nyelvükön.

Ami a vendéglátást illeti, érde-
mes megjegyezni, hogy a számtalan
fogadó közül még mindig kevés
mondhatja el magáról, hogy a mo-
dern európai és a tradicionális arab
építõmûvészet jegyeit pompásan
ötvözõ, meseszép hotelok homlok-
zatán elhelyezett csillagok száma
tényleg a valóságot tükrözi. Mind-
ezt olyan apróságokban érhetjük
tetten, mint egy beragadt ajtó vagy
nem mûködõ légkondicionáló. Az
efféle kellemetlenségeket jelentve a

portán többnyire gyorsan intézked-
nek, s hamar elhárítják azokat, ám
egy négycsillagos szállodától joggal
várhatná el az ember, hogy ilyen
problémák elõ se forduljanak.

Számos észak-afrikai országot
ért már bírálat a higiéniai állapotok
miatt. Tunézia azonban nem csak a
nõi emancipáció vagy – a januári
fordulat óta – a politikai szabad-
ságjogok terén tûnik europanizált
államnak. A fogadók és éttermek
alapvetõen tiszták, rendezettek.
Ugyanez igaz a turisták által leglá-
togatottabb városrészekre, a ten-

gerpartra is. A helyi konyha egyéb-
ként mediterrán jegyeket visel ma-
gán, Elképesztõ a választék a halból
és tenger gyümölcseibõl készült
ételekbõl, s bár a lakosság szinte
minden tagja muzulmán, a vendé-
gek bármiféle bonyodalom nélkül
hozzájuthatnak a disznóhúshoz
vagy éppen kedvenc italukhoz. A
motorcsónakunk lassan befordul a
kikötõbe, már érzik a mindenfelé
árult jázmin illata. A hófehér virá-
gokat csokrokban árulják maszatos
képû kisgyermekek. Vajon álmo-
doznak-e õk is egy jobb világról?

Vajon Tunézia számukra is több,
mint homok és kõ? Efféle gondol-
tok bújnak meg fejünkben, miköz-
ben elsiklunk egy kifutni készülõ
kalózhajó mellett. A fedélzetrõl
maskarás alakok kurjantgatnak
utánunk, közösségük tapssal biz-
tatja õket. Hannibál és Dido király-
nõ országában úgy látszik, jól meg-
fér egymás mellett a giccs és az isz-
lám puritanizmusa, Európa és Afri-
ka különbözõ ízei és színei. De va-
jon mit tartogat még számunkra ez
a sokat látott ország? Legközelebb
megtudhatják.

(FOLYTATJUK)

TELJES BIZTONSÁGBAN. Az év elejei
váratlan, gyors forradalom ma már
semmilyen hatással sincs a turis-
tákra, mindenki teljes biztonság-
ban van – közölte lapunkkal Hayt-
hem Jamel, a Taurus Reisen utazási
iroda ügyvezetõje. Mint elmondta,
a tunéziaiak hazafiak és elszántak,
de azt is tudják, legfõbb megélheté-
si forrásuk a turizmus. Ezért már a
forradalom sikerének másnapján
visszazökkent minden a normál ke-
rékvágásba. A katonák és rendõrök
is már tavaszra eltûntek az utcák-
ról, csupán a turisztikai látványos-
ságokat védik elõvigyázatosságból.
Az árakat nem kifejezetten befolyá-
solja a jelenlegi recesszió, de Tuné-
zia így is az egyik legolcsóbb úti cél.
Ha utánaszámolunk, olcsóbb egy
hetet Tunézia valamelyik 4-5 csilla-
gos hoteljében eltölteni, mint ide-
haza a Balatonnál – tette hozzá
Haythem Jamel.

É L M É N Y T Ú R A

n JÁMBOR GYULA

A zt mondod, skót szoknya, én
azt mondom, Walter Scott. Azt

mondod, skót duda, azt mondom,
Robert Burns. Azt mondod, golf, én
azt mondom, Sir Arthur Conan
Doyle. Azt mondod, skót whisky –
erre csak azt mondhatom, hogy hát
igen, khm, kétségtelenül.

Tegyük a kezünket a szívünkre:
egyetlen nép sem szereti, ha a szte-
reotípiáival azonosítják. Persze az
idegenforgalomból élõk mindent
elkövetnek, hogy néhány könnyen
megjegyezhetõ jelképet forgalomba
hozzanak, ezért a világjáró jól teszi,
ha  megpróbálja a levegõbõl szima-
tolva megérezni, milyen is lehet a
helybeliek mindennapi élete. Skó-
ciában például sokkal nyugisabb,
mint Pesten – ezt azonnal láttam,
amikor Jakri Zsolt, az évek óta Skó-
ciában dolgozó szállodás és alkalmi
cicerone leült közénk, újságírók kö-
zé egy kis sörözésre az egyik szép-
séges régi kocsma asztalához. Ha
már a sörnél tartunk, az ember haj-
lamos rávágni meggondolatlanul,
hogy az ottani árpalé egyszerûen
vacak. Holott csak arról van szó,
hogy – a hagyományokat õrizve –
nem hûtik le és nem nyomják tele
szénsavval. De még ha lesajnáljuk
is az ale-t, a freskókkal díszített, tá-
gas, világos termet a rézveretes, fé-
nyesre lakkozott pulttal bátran iri-
gyelhetjük a helybeliektõl.

Skóciába egészen könnyû eljut-
ni, köszönhetõen egy fapados légi-
társaság közvetlen járatának. Röp-

ke három óra alatt Európa túlsó vé-
gén, az Északi-tenger partján talál-
juk magunkat. Ezekben a nyári
napforduló körüli hetekben csak-
nem teljesen fehér éjszakákban le-
het része a vándornak, mert – bár
Skóciáról nem épp ez jut eszünkbe,
de – tény, hogy a Brit-szigetek ezen
északi része már-már skandináv
fekvésû. A nyári hónapokban
egyébként is nagy élet van Edin-
burgh-ban. Európa legnagyobb
fesztiváljává nõtte ki magát az

itteni, a város fölé emelkedõ vár-
kastély udvarán rendezett történel-
mi egyenruhák parádéjára például
már csak jövõre kapnánk jegyet.

Még néhány szót az utazásról:
Budapestrõl a Liszt Ferenc 1-rõl in-
dul az említett fapados társaság, és
Edinburgh-ban a központi légiki-
kötõben landol, azaz nem kell sokat
buszozni a belvárosba. Az inter-
netes légitársaságok valóban de-

mokratizálták a repülést: a sze-
mélyzet és a közönség szertartásos-
sága olyasféle kötetlenségnek adta
át a helyét, hogy az ember útközben
idõnként már autóbuszos osztály-
kiránduláson érzi magát.

A skótok sem szívelik a ceremó-
niákat. Zivataros történelmük so-
rán, amikor fõként az angolokat
kellett le- vagy meggyõzni, heves
hazafiakká formálódtak, és manap-
ság sem könnyen veszik tudomá-
sul, hogy középületeiken brit zász-
lót lobogtat a szél. Még annyit a tör-
ténelemrõl, hogy szülõföldjükön
véres és pusztító háborúkat az
utóbbi évszázadokban nem kellett
elszenvedniük, ezért Edinburgh

belsõ részeit többnyire jó állapot-
ban lévõ több száz éves épületek al-
kotják. A skótokat soha nem ké-
nyeztette a természet: kietlen, ko-
pár, ritkán lakott országukban csak
a legigénytelenebb gabona, az árpa
termett meg. A legelõkön birkát
tartottak, hagyományos ételeikben
nagy szerep jut a juhbélbe töltött
véres vagy májas húsnak. A birkák
gyapjából készültek a híres skót

kockás szövetek és maga a legendás
kilt. (Ma ismét kultusza van a skót
viseletnek, senki nem lepõdik meg,
ha az utcán szembetalálkozik egy
szoknyát viselõ fiatalemberrel.)
Persze mint szigetlakó nép, nagy
szerepet játszott az életükben – és
az ételeikben – a tenger. Mára nem
csak halat, olajat is ad: Nagy-Bri-
tannia kõolajkincsének legnagyobb
részét a skót vizeken bányásszák.

A legnevezetesebb terméküket,
nemzeti büszkeségüket, a whiskyt
épp az egykori szûkösségnek kö-
szönhetik. Mivel a középkorban jó-
formán semmi olyan termény nem
állt rendelkezésükre, amibõl bort
készíthettek volna, ráfanyalodtak a
gabonaszesz lepárlására. Csakhogy
annak se íze, se bûze: szerencséjük-
re egykori földesuraik szemétre ve-
tett portói boros hordóiban érlel-
hették a párlatot, és az attól színt és
zamatot nyert. Így készül ma is a
skót whisky: az árpát beáztatják,
szárítják, darálják, erjesztik, desz-
tillálják. De a párlat maga most is
használt hordókban érlelve kapja
meg végsõ színét és ízét. A maláta –
a kicsíráztatott, kezelt gabona – ér-
lelése lassú és drága, a legkomo-
lyabb skót whiskyk „malt” jelölésû-
ek. Ám hogy kielégíthessék a világ-
szerte sikerrel felkeltett igényt, a
malátalevet gyorsabban elõállítha-
tó gabonapárlattal keverik. Ez a
mix a „blended” feliratot viselõ
whisky. Míg a „malt” méregdrága,
és így halandó mifelénk csak ritkán
találkozhat vele, a „blending” sztár-
jait jól ismerjük – de nem jól isz-
szuk. A jég és szóda úgy illik a skót
whiskyhez, mint mézesbödönhöz a
jegesmedve. A helyes eljárás szoba-
hõmérsékleten, néhány csepp tisz-
ta vízzel hígítva szopogatni, s élvez-
ni a lassú lecsengésû utóízeket.

(FOLYTATJUK)

Turista – ház nélkül
C A P R I C C I O
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O tt, ahol forrás van, ott a ház van bezárva, ahol nyitva a ház, ott for-
rás nincsen. De van bezárt ház ott is, ahol a víz se folyik, s van olyan

hely is, ahol a ház már a csak a turisták emlékezetében létezik. E rövid,
ám annál elszomorítóbb számvetésre a hõség és a szikrázó napfény kész-
tetett vasárnap, ahogyan a kõhegyi menedékház felé menet megálltam a
Petõfi-pihenõnél, ahonnan nemcsak a Szentendre és Budapest közötti la-
pályra esik szép kilátás, de a Pilis keleti nyúlványaira is. Például a Kis- és
a Nagy-Kevélyre, amelyek között a nyeregben több mint hatvan évig mû-
ködött a turistaház, mígnem egy szép napon, hogy, hogy nem,  egy nap-
pal azelõtt, hogy a Pilisi Parkerdõtõl átvette volna a Budapesti Termé-
szetbarátok Együttese, porig égett. Majdnem ennyi ideig szolgálta a tu-
rizmust a csikóváraljai turistaház is, amelyet az ezredforduló környékén
eladtak, a Csikóvári Para-sportegyesület mûködteti, s amelybe azóta tu-
rista csak igen nehezen teheti be a lábát. Vajon milyen ígéreteket tett a
köznek a vásárló, s vajon mit teljesített közülük? Napszúráshoz közeli ál-
lapotban még az is felvetõdhet bennünk, hogy nem lenne-e szükség a ha-
sonló adásvételi szerzõdések felülvizsgálatára. Éppen úgy, ahogyan an-
nak a jelenségnek a tanulmányozására, miként történhetett meg az,
hogy 2005 körül bezárták a Lajos-forrásnál lévõ, a hírek szerint még ma
is Ságvári Endre nevét viselõ turistaházat, s a ház azóta is zárva tart,
romlik, omladozik, olyannyira, hogy néhány év múlva esetleg itt is arra
gondol valaki, hogy csak egy privatizáció „mentheti meg”. A jövõ számá-
ra? Kicsoda jövõjének? Aki a falak további romlását megállítja, s azután
magas kerítéssel zárja el az épületet a turisták elõl? Vagy lehet, hogy ép-
pen így a jó? Hiszen turista is egyre kevesebb akad, a Lajos-forrás körül
is egyre több az autó, a kiszállók jó része legfeljebb lézeng egy kicsit a kör-
nyéken vagy bográcsozik, rádiót bömböltet, hazamegy. S ahogy csökken
az igazi természetjárók száma, úgy szaporodik azoké, akik az erdõbõl
való távozás elõtt még összetörnek egy-két tájékoztató táblát, szétdobál-
ják a flakont, sörösdobozt. Lehet, hogy sokkal jobban oda kellene figyel-
ni a turistaházak falainak a romlására – és még jobban a lelkekére?

Ha van is politikai nyugtalanság az országban, a nyaralók nem sokat érzékelhetnek belõle FOTÓ: AFP/FETHI BELAID

A fehér éjszakák, az ódon városok, valamint az árpából készült
italok – ale vagy whisky – élvezetéért nyaranta sokan felkeresik
Edinburgh-t a kontinensrõl is. A közvetlen légi járatnak köszön-
hetõen most csak egy ugrás Skócia a magyar utazóknak.

A legendás skót kockás szõttes
Hogyan lett a gabonaszeszbõl nagyvilági ital? · Fehér éjek, ódon italok (1. rész)

Büszkeségüket, a whiskyt a szûkösségnek köszönhetik A SZERZÕ FELVÉTELE

Tunézia fél évvel Ben Ali elnök elûzése után az utazók bizalmá-
nak helyreállításáért küzd. Az olyan turistaparadicsomok, mint
Hammamet, Sousse vagy Monastir, ahol korábban egy gombos-
tût sem lehetett volna leejteni, most békés tengerparti városok-
nak tûnnek. Kétrészes írásunkban Hannibál és Dido királynõ
nagy átalakulást élõ országán utazunk keresztül.

Hannibál országa több, mint homok és kõ
Yasmine Hammamet, a máskor nyüzsgõ üdülõváros álmatagon terpeszkedik · Tunézia újra a turistákért küzd (1. rész)


