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Tunéziában az idõutazás is lehetséges
Ókori romok, középkori erõdök és a modern világ lüktetése egyaránt megtalálható Észak-Afrikában (2. rész)

Életet lehelne az elfelejtett bu-
dapesti Duna-partba a Duna
Tanösvény nevû lokálpatrióta
kulturális kezdeményezés.

K A L A N D T Ú R A

n RAJCSÁNYI GELLÉRT

B udapest fõ ütõere lehetne a
Duna, de nincs kitalálva, mi-

hez is kezdhetnénk a fõváros párat-
lan adottságával. Évrõl évre szület-
nek persze nagy ívû tervek, csinos
számítógépes animációk arról, ho-
gyan lehetne újra izgalmassá, láto-
gathatóvá, élvezhetõvé varázsolni a
jelenleg jórészt belvárosi autópá-
lyaként használt folyópartot. A Bel-
város örömteli fejlesztése lassan el-
ér a folyóhoz (lásd a Március 15. te-
ret). De amíg a korzó le nem ér a
Dunáig, addig civil egyesületek épí-
tenek ki kulturális ösvényt a folyam
két partján.

A nemzetközi Duna-napon, jú-
nius 29-én megnyílt Duna-tanös-
vény (www.dunatanosveny.hu/)
egy 13 pontból álló, informatív sé-
tatúra a Margit híd és a Petõfi híd
között a budapesti Duna-parton. A
Valyo-cCsoport és az Artopolis
Egyesület kezdeményezésének cél-
ja, hogy a fõvárosiak és a turisták
birtokba vegyék a folyópartot, és él-
vezzék Budapest egyik legnagyobb
természeti kincsét. Természeti ér-
tékek bemutatásától kortárs mûvé-
szeti alkotásokig terjednek a látni-
valók. A Valyo-csoport néhány lel-
kes budapesti fiatalból áll, akik
imádják a Dunát, a várost, és sze-
retnék jobbá tenni az életterüket.
Az Artopolis Egyesület 2008-ban
hagyományteremtõ szándékkal in-

dította el a Placcc fesztivált, hogy
bemutassa a magyar közönségnek
a külföldön már ismert helyszín-
specifikus mûvészetet, és inspirálja
a hazai alkotókat. Ennek szellemé-
ben hozták most létre a Duna-tan-
ösvényt.

A Margit-szigettõl a Petõfi híd
budai hídfõjéig tartó útvonal során
fiatal kortárs grafikusok, képzõmû-
vészek és építészek munkái mesél-
nek a Duna múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl különbözõ infopontokon.
Az ételt, tehát életet adó dunai pia-
coktól a folyami öngyilkosságok
haláltáncát ábrázoló képregényekig
terjed a tanösvény kínálata. „A szá-
radók az uszoda laczikonyhájába
vették be magukat, s ott vaczogó
foggal eszik a tormás kolbászt, di-
dergõ szájjal isszák rá a sört és sze-
derjes ajakkal szivaroznak. A gyer-
mekek meg a kedves magyar ana-
nászt, a fõtt kukoriczát fogyasztják”
– tudjuk meg egy 1877-es szöveg-
bõl a dunai fürdõk múltját bemuta-
tó ponton, a Bem rakparton. A Par-
lament elõtti mólón fátylak lebeg-
nek a víz fölött. A Stég nevû pont
valóban egy egyszerû stég a Belgrád
rakparton, amely a város zajait ki-
szûrve a folyóra és a megunhatatlan
budai panorámára fókuszál. Külön
e célból létrehozott okostelefonos
alkalmazással további érdekes in-
formációk olvashatók a Duna vilá-
gáról a helyszíneken. A pontok be-
járása után a Stégen le lehet dõlni a
növényekkel körbevett nyugágyak-
ra. A tanösvény október 3-ig tart
nyitva, az alkotók addig többször
tartanak majd ingyenes, vezetett
túrákat is. A Duna-tanösvény a
Külügyminisztérium támogatásá-
val valósult meg.

Valamikor nyár elején kézhez
kaptam egy kockás iskolai fü-
zetlapra írt olvasói levelet: Tö-
rök Zoltántól érkezett, aki sok
évtizedes gyufacímke-gyûjtõi
munkásságát ajánlotta a szer-
kesztõség figyelmébe. Azt írja,
olvasta a diafilmgyûjtõ Bíró
Ferenccel készült interjút, és
úgy gondolta, talán a gyufa-
címkék is megérnének egy cik-
ket, még akkor is, ha mára már
szinte elfelejtettük nemcsak a
gyûjtõszenvedélyt, hanem a
grafikákkal díszített, szemet
gyönyörködtetõ gyufásskatu-
lyákat is. Pedig ezek is értékes
emlékei a tárgykultúra törté-
netének, s még pár évvel ré-
gebbi termékek is, mint a gyûj-
tés királynõi, a bélyegek.

V I L L Á M L Á T O G A T Á S

n R. KISS KORNÉLIA

T örök Zoltán ajándékot is kül-
dött, az általa legszebbeknek

tartott három magyar sorozatot.
Az egyiken hazai népviseletek, a
másik kettõn állat- és madárfajták
sorakoznak. Mint késõbb kiderült,
több színösszeállításban is kiadták
õket a hatvanas években, és készül-
tek más, a gyûjtõk számára értékes
sorozatok is: volt például olimpiai
sorozatunk, és külön szériát szen-
teltek Csepelnek. Török Zoltánnal
is itt találkoztunk, a csepeli mun-
kásotthon aulájában, ahol egy rö-
vid idõre ki is volt állítva a gyûjte-
mény egy része. A többi iskolai fü-
zetekben, származási ország és té-
mák szerint rendszerezve pihen a
gyûjtõ fiókjában. Cserélgetni, leve-

lezni már sokkal ritkábban van al-
kalom, mint pár évtizeddel ezelõtt,
mára ugyanis gyakorlatilag meg-
halt a gyûjtõi piac. Török Zoltán azt
is elmesélte: a gyufacímkék és eh-
hez hasonló kincsek gyûjtése az öt-
venes–nyolcvanas években volt
igen elterjedt szenvedély, akkori-
ban még javában zajlott a klubélet,
hobbikiállítást is rendeztek, és a
Fehérvári úton, az akkori Szakszer-
vezetek Fõvárosi Mûvelõdési Há-
zában gyakran több százan is ösz-
szegyûltek. – A bélyeggyûjtõk is? –
érdeklõdöm, amire rögtön érkezik
a sokak számára nyilván evidens
válasz, hogy: Hja, a bélyeggyûjtõk,
az egy másik kaszt, mindig  elkülö-
nültek a többiektõl. – Kevesen tud-
ják, de a gyufacímke öt évvel elõbb
jelent meg, mint maga a bélyeg. Ez
a kiegyezés után történt, de ekkor
még nem a közforgalomban, csak a
szalonokban tûntek fel a címkézett
skatulyák – teszi hozzá Török Zol-

tán. Hogy miért a gyufacímkések-
hez, és miért nem a bélyeggyûjtõk-
höz csatlakozott, arra a válasz egy-
szerû: pénzkérdés, dörzsölgeti ösz-
sze a hüvelyk- meg a mutatóujját.
Ahogy elmeséli, szegények voltak
gyerekkorában, és tízen testvérek,
az édesanyja mégis mindig meg-
vette neki a gyufásdobozokat.
Ezekrõl természetesen le kellett áz-
tatni a címkéket. Önállóan csak ké-
sõbb jutott hozzájuk, és talán el-
mondhatja magáról, hogy gyûjtõi
karrierjében mindig kísérte a jó-
szerencse. – Kezdetben Budatété-
nyen laktunk, a közelben volt a bu-
dafoki gyufagyár. Gyerekként so-
kat jártam be oda, jóval késõbb pe-
dig az Athenaeum nyomdában
dolgoztam, ahonnan a címkék ki-
kerültek – meséli Török Zoltán.

Miközben a kínai, indiai és más
egzotikus vidékekrõl érkezett, szí-
nes és gyönyörûen illusztrált gyu-
facímkéket csodáljuk, elég sze-

rénynek tûnnek a magyar soroza-
tok a maguk legfeljebb három szí-
nével, egyszerû rajzaival. Török
Zoltán mégis azt mondja: büszke a
magyar grafikákra. Nyilván az lát-
szik rajtuk, amit magától is kitalál-
hat az ember: pénzkérdés lett volna
a fejlettebb nyomdatechnika, ame-
lyet a japán vagy akár a holland da-
rabokon láthatunk, és bármilyen
meglepõ – vagy talán nem is olyan
meglepõ –, a hatvanas-hetvenes
években még az is politikai kérdés-
nek számíthatott, hogy mi van a
gyufásskatulya címlapján. Török
Zoltán a híres szépségû japán soro-
zatok mintájára álmodott meg egy
Budapest-szériát. Az ötletet meg is
osztotta az Athenaeum akkori ve-
zérigazgatójával, persze a dolgot
nem lehetett ilyen egyszerûen tetõ
alá hozni. Végül a Kultúra Külker
engedélyével valósulhatott meg a
terve, ajándéksorozatként, forga-
lomba tehát nem bocsátották, in-
kább csak külföldre ajándékoztak
belõle. – Az ajándéksorozatok
gyártása nem csak Magyarorszá-
gon volt divat, ilyen szériákat kül-
földön is sokszor készítettek, sõt,
ez külön gyûjtési ágnak számít –
magyarázza Török Zoltán, aki még
mindig aktív gyûjtõ, bár ma már
csak nagyjából húsz „kocagyûjtõ”
és tíznél is kevesebb profi gyûjtõ
társa akad. Felfedezések viszont
ma is vannak: legutóbb  egy na-
gyon értékes darabra akadt egy
idõs néni gyûjteményében. – A
második világháború elõtt készült,
ritka darab. Egyszerû kis doboz,
csak ennyi áll rajta: Gyufa. De nem
biztos, hogy az az érték, ami csodá-
latos – mondja mosolyogva Török
Zoltán.

V I L Á G U T A Z Ó

n NAGY ÁRON

F ekete füst emelkedik az égbe
nyílegyenesen, mintha már-

ványból faragott oszlop lenne. A
tüzet nem látjuk, de alighanem
kátrányt olvasztanak pár száz mé-
terre tõlünk, egy építkezésen. Tu-
néziában, habár modern – vagy
ahogy Nyugaton mondani szokás,
felvilágosult – országról van szó, a
családok még mindig nagyon ösz-
szetartók. A többgenerációs háza-
kon gyakran öt-tíz-tizenöt évig
dolgoznak, kész szerencse, ha el-
készülnek, mire a gyermekek be-
lenõnek. Egy héttel ezelõtt azt
ígértük, hogy ma Hannibál és
Dido királynõ országának néhány
látnivalóját mutatjuk be önöknek
– utunk Észak-Afrika egyik legha-
talmasabb be nem fejezett épüle-
tének, az el-jemi amfiteátrumnak
a tetején kezdõdik.

Thysdrus mintegy két évezre-
de Róma egyik leggazdagabb tele-
pülése volt a mai Tunézia terüle-
tén. Lakosai a birodalom külön-
bözõ pontjaiból érkeztek, és váltak
idõvel rómaiakká. A várost körbe-
ölelõ olajfaligetek a vándoroknak
árnyat, az itt élõknek pompát,
gazdagságot adtak. Krisztus után
230-ban ebbõl a vagyonból aztán
hozzáláttak az antik világ egyik

legnagyobb „sportcsarnokának”
építéséhez. Mivel azonban még a
munkálatok közben a helybéliek
úgy döntöttek, kivonják magukat
a császár uralma alól, Róma csa-
patokat küldött, s szétverette a fél-
kész kolosszeum falai között meg-
búvó lázadókat. Az amfiteátrumot
így sosem fejezték be, ám a ma El-
Jem fölé magasodó építmény így
is impozáns: 148 méter hosszú,
122 méter széles és 35 méter ma-
gas, padsorain pedig valaha 35
ezer látogató foglalhatott helyet.

Az arénán késõbb az oszmánok
is otthagyták kezük nyomát: Tuné-
zia õsi földjén ugyanis nemcsak a
karthágóiak, rómaiak, vandálok,
bizánciak és arabok, de a szultán
seregei is küzdöttek a századok
alatt, és utóbbiak 1695-ben tönkre-
lõtték az amfiteátrum egyik olda-
lát. El-Jem római „sportcsarnoka”,
amely ma tavasztól õszig koncer-
teknek ad helyet, ennek ellenére a
világ talán legépebben maradt ró-
mai kolosszeuma, melyet éppúgy
vétek kihagynia az erre vetõdõ tu-
ristának, mint a Tunézia-szerte
megtalálható mozaikmúzeumokat.

Mivel cikkünk elõzõ részében
már leszögeztük, hogy ez a januá-
ri forradalom után a változások
korát élõ észak-afrikai állam nem
csak homok és kõ, mint azt sokan
hiszik, Karthágó, a sivatagi túrák
vagy éppen a Csillagok háborúja

népszerû forgatási helyszíneinek
bemutatása helyett inkább be-
vesszük magunkat a városokba.

Róma és Bizánc után az iszlám-
mal egy újabb urbánus civilizáció
rendezkedett be Tunéziában. A ke-
reskedelemnek és a zarándokok-
nak köszönhetõen pedig a városok
gyors fejlõdésnek indultak. (Keve-
sen tudják, hogy a muszlimok ne-
gyedik szent városa, Kairouan ép-
pen itt található.) A muszlim tele-
pülések a korábban helyükön állók
mellé és fölé épültek, így nem
meglepõ, ha egy-egy történelmi
belvárosban sétálva különös, ek-

lektikus mûemlékekre lelünk. A
régi romoknál szembetûnõbbek
azonban a ribatok, az erõd jellegû,
fallal körülvett belvárosok, ame-
lyek közül kétségtelenül a monas-
tiri a leghíresebb az országban.

Az egykor biztonságot nyújtó,
húsz-harminc méteres homokkõ
falak köré idõvel kávézók, étter-
mek és az iszlám világra oly jellem-
zõ bazárok telepedtek. Utóbbiak
színes fergetegében csak a képzelet
és persze a pénztárcánk szab határt
vásárlási kedvünknek. Legendák
szólnak arról, hogy az arab világ
vásárterein majd minden árus tud

magyarul. Hogy mennyire így van,
arról magunk is megbizonyosod-
hatunk, baráti csevejre azonban hi-
ába számítanánk. Az eladók nyelv-
tudása ugyanis jobbára csak elcsí-
pett mondatokra, régi slágerekbõl
megjegyzett részletekre, esetleg egy
távoli baráttól tanult, és a feledés-
tõl azóta eltorzult nyelvtörõre kor-
látozódik. Hammamet bazárjában
járva például leggyakrabban azt
halljuk, „szeretlek”, és mivel a
megszólítás itt egyet jelent a vásár-
lásra való felhívásra, elutasítás ese-
tén gyakran kiáltják utánunk azt is:
„Inkább nem szeretlek!”

Szinte már közhely, hogy a ba-
zárban a vevõnek alkudoznia kell,
különben megsérti az eladót. Ez
viszont nem jelenti azt, hogy a kal-
márok könnyen megadnák magu-
kat, sõt, kifejezetten élvezik a szó-
csatát, és gyakorta próbálnak hat-
ni érzelmeinkre. A nemegyszer
hat-nyolcszoros áron kínált csi-
csás bóvlira ha csak húsz száza-
lékkal is kevesebbet ajánlunk, a
dörzsöltebb árusok máris azzal fe-
lelnek, családjuk van, ne taszítsuk
romlásba õket. Nem lehetetlen
azonban a reális ár alatt elhozni a
kiszemelt portékát. Ehhez csak ki-
tartásra, idõre és némi gyakorlat-
ra van szükség. Merjünk például
hátat fordítani, vagy akár szó nél-
kül elsétálni a stand elõl – az eladó
úgyis utánunk rohan majd, s ke-
zünknél fogva rángat vissza ben-
nünket. Ha mégsem, akkor se bú-
suljunk, pár lépéssel arrébb kezd-
hetjük elõröl az alkudozást egy
pontosan ugyanolyan termékre.

Tunézia tengerparti területein a
napnyugtával együtt gyorsan hûlni
kezd a levegõ. Az éttermek és kávé-
házak teraszain azonban forró tea-
különlegességekkel vagy éppen eg-
zotikus koktélokkal hozhatjuk vé-
rünket forrpont közelébe, amikor
belevetjük magunkat az éjszakába.
Habár, mint arról az elõzõ részben
már szóltunk, fél évvel a Ben Ali el-
nök hatalmát megdöntõ forrada-
lom után a turisták tömegei elma-
radtak, az élet nem állt meg. Zenés-
táncos mûsorok, diszkók, mutatvá-
nyosok gondoskodnak a szórako-
zásunkról. Hiába, a mondást itt is
ismerik: The show must go on!

(VÉGE)

Cikkünk elõzõ részében már leszögeztük, hogy Tunézia nem
csak homok és kõ, mint azt sokan hiszik. Útirajzunk második
részét mégis Észak-Afrika egyik legnagyobb „kõrakásában”, az
el-jemi amfiteátrumban kezdjük, aztán betérünk a bazárok
nyüzsgõ világába, hogy végül a forró városi éjszakában fejezzük
be barangolásunkat.

Hannibál és Dido országában mindenki megtalálja a neki való idõtöltést A SZERZÕ FELVÉTELE

Török Zoltán a kevés magyar aktív gyûjtõk egyike FOTÓ: NAGY BÉLA

Kultúrkorzó
a Duna mentén

Képek és csodák: gyufatörténelem
Török Zoltán az egyik legnagyobb magyar címkegyûjtemény birtokosa


