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Konzervált útipor

A Lillafüredi-tó környéke biztosít programot jó néhány órára, ebbe még bele sem
fér a közeli három barlang megtekintése.

Micsoda gyönyörû látvány! A kialudt vulkánok egymás mellett, sorban. Mindegyik
közül legszebb a Badacsony.
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Hazai tájak

Az aggteleki cseppkõbarlang bejárata meredek sziklafal lábánál nyílik. Maga a bar-
lang olyan látványosság, amit nem lehet röviden jellemezni. Legjobb,ha megnézi

mindenki, aki csak teheti.
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Konzervált útipor

A régi gõzhajók fõváros feletti két célkikötõje Visegrád volt és Esztergom, ahova
naponta jártak. Az esztergomi bazilika számomra felejhetetlen látvány volt.

A Duna-kanyar látképe a Pilisbõl, a Búbánat-völgy közelében.
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Hazai tájak

A Pilisben gyûjtött szalmavirág (akkor még nem volt védett növény) évekig
díszítette lakásunkat.
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Konzervált útipor

Sopron volt az a hazai város, amelyet évtizedekig csak elbeszélésbõl és könyvekbõl
ismertem.

Láthattam a Duna zuhatagi szakaszát abban a majdnem eredeti állapotában, ami-
kor a folyam medre ugyan már szabályozva volt a hajózás biztosítása érdekében,
de a vízszintet még nem emelte meg jelentõsen semmilyen duzzasztómû. Ennek a

folyószakasznak a bejárata völgymenetben Ó-Moldovánál volt.
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Dunai hajózás

A két Kazán-szoros látványa talán a legszebb valamennyi közül a Dunának ezen a
táján. Mindkét szorosban szinte függõlegesen emelkednek a sziklafalak, a víztõl e-
gészen a hegy tetejéig. Egyes helyeken a víztükör szélessége kevesebb 100 m-nél.

Mind a két Kazán-szoros körülbelül négy kilométer hosszú.
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Konzervált útipor

Az uszályokat a dalbokai lekötõig vittük, onnan fordultunk vissza a többiekért. Dal-
boka Orsova horgonyzóhelyeként mûködött, itt volt a zuhatagi rész középsõ nehéz
szakaszának alsó vége. Orsova még akkor is számos magyar lakossal dicsekedhe-

tett, amikor én ott jártam. Még régebben hagyományosan magyar város volt.

Az utolsó, legveszélyesebb szakasz volt a Vaskapu. A bal-parton a magas hegyek a
folyóig nyúltak, a másik oldalon egy 1 km széles sík területen túl emelkedtek a he-
gyek. Csak Vaskapu-csatornának hívták a közvetlenül a jobb-partnál levõ Sip-csa-
tornát, amely úgy jött létre a szabályozáskor, hogy ott kirobbantották a fenék szik-

láit, majd építettek egy gátat a kikövezett parttal párhuzamosan.
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Ahova igyekeztünk a vontával, az Reni volt, eléggé kis város, de nagy átrakóhely a
folyó mentén az akkori Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaságban, a bal-parton.
Késõbb, a 60-as években Hruscsov intézkedésére Ukrajnáé lett minden terület biz-

tonsági okokból, amely a Dunával és a Fekete-tengerrel érintkezik.

A nagy vontatócsörlõre felcsévélt 200 m kötél felfelé (hegymenetben) mind ki volt
engedve, a vontatott jármûvek teljesen megrakva majdnem láthatatlanokká váltak.

Dunai hajózás
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Konzervált útipor

Magyarország elsõ szárnyashajója, a kisebbik szovjet típushoz, a "Rakétá"-hoz tar-
tozó Sirály-1. Ebbõl a típusból a MAHART részére két darabot vásároltak. Akkor

találkoztam vele, amikor a vétel után hazahozták.

Az "Esztergom" nevû motoros vontatón a géptér volt a legnagyobb légterû hely, amely
függõlegesen a hajófenéktõl a csónakfedélzetig terjedt, tehát két szintet foglalt el.
Hossza a hajóhossznak legalább a felét kitette. A két fõmotor foglalta el benne a

legnagyobb helyet.
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Dunai hajózás

Mivel a visszaúton kezdett kifogyni az élelmiszertartalékunk, a hajókonyha részére
ellátmányt kellett vásárolnunk egy bolgár kikötõben, Lomon. Ott én is megint

partraszálltam.

A "Komárom" nevû zuhatagi vontatóhajóval Turnu-Severin alatt találkoztunk.
Elénk jött, hogy átsegítse uszályainkat a Zuhatagon.
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Konzervált útipor

A szabályozás elõtt a Vaskapuban a hajózóút a balparton volt. A part legszélén kes-
keny ösvény futott, ezen vonultak a lovak libasorban, és a hajót az áramlás ellené-
ben vontatták. Az Öreg-útnak nevezett hajózó-csatorna felsõ végénél a vontatókö-

telet el kellett engedni, a hajó a kapott lendülettel tovább haladt a másik part
mellé, ahol horgonyt vetett.

Kis vízállásnál majdnem minden víznek a csatornában kellett lefolynia, mert a folyót
elzáró sziklák szinte folyamatos duzzasztó gátat alkottak, ott nem tudott a víz átbukni.

Olyankor az áramlás sebessége elérte a 22 km/h-t.
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Dunai hajózás

Ma már Orsovánál csak a város külsõ területei láthatóak, többi része víz alatt van
a pár kilométerrel lejjebb épített duzzasztómû miatt. Ezen a sorson osztozik az egy-

kori Ada-Kaleh sziget is, amelynek minaretje nagy látványosság volt a gát
megépítése elõtt.

Traianus római császár meghódította Erdély déli részét, ami akkor Dácia néven
volt ismert. Ahogy a Duna mentén végigvonult, légiói a két Kazánban a vízvonal

felett utat véstek a sziklába. Ez a "Traján útja". Az alsó, a Nagy-Kazán-szoros
alatt a jobbparton láthattuk a Traján-táblát.
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Konzervált útipor

A galambóci vár romja, itt Mátyásnak volt valami dolga a törökkel (sajnos, nem
volt elég kemény velük, különben nem mertek volna idejönni 1526-ban).

A Zuhatag legfelsõ részén látható a Széchenyi-tábla, amely a legnagyobb magyar
duna-szabályozási erõfeszítéseinek állít emléket.
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Dunai hajózás

A "Harkov" vontatógõzös az óbudai hajógyár II. Világháború utáni szovjet tulajdo-
nosi idõszakában épült, eredeti szovjet rajzdokumentáció alapján. Egyike a jóváté-
telben szállított hajóknak, mivel azonban tûz volt rajta építés alatt, a megrendelõ

nem vette át, így lett a MAHART-é.



352

Konzervált útipor

Ez volt aztán a berendezés! Eredetileg maga is vontatógõzõsnek készült, "Vaskapu"
név alatt, nyugdíjba vonulásakor különleges felszerelésként kapott egy irdatlan mé-
retû lánc-csörlõt. Egy szokatlanul nagyméretû horgonyláncot fektettek végig a me-

der alján, amely a "Vaskapu"-n levõ csörlõ mûködésekor lehetõvé tette a láncos
vontató hegy- illetve völgymeneti mozgását a szûk hajózóútban.

Drenkova, Izlás, mindkettõ olyan név, amely a dunai hajósoknak álmukból felriaszt-
va is azonnal ismerõs volt. Ma már csak az emlékük él, illetve semmi nem kötõdik

hozzájuk.
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Dunai hajózás

A bal-parti osztrák-csehszlovák (ma szlovák) határ. A dévényi várrommal esik
majdnem egybe, a Morava torkolatánál.

A Felsõ-Duna osztrák szakaszán a vidék leírhatatlanul szép volt, dimbes-dombos,
mint a Dunántúl, mindkét oldalon takaros házakkal. Annál is jobban láttunk min-
dent, mert a folyó szélessége már nem volt túl nagy, csak két-háromszáz méter. Ta-
lán Wallsee volt a legérdekesebb, többen a hajósok közül azt mondták, emlékeztet

a rajnai vidékre a Lorelei sziklánál.
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Konzervált útipor

Jobboldalt láthattunk más nevezetességet is, a mauthauseni tábor megvolt még
úgy, ahogy a háború végén kiürítették.

Ausztriában a vidék leírhatatlanul szép volt, dimbes-dombos, mint a Dunántúl,
mindkét oldalon takaros házakkal. Annál is jobban láttunk mindent, mert a folyó

szélessége már nem volt túl nagy, csak két-háromszáz méter.
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Dunai hajózás

Miközben zsilipelésre vártunk az ybbs-persenbeugit duzzasztónál, megcsodálhat-
tuk a bal-parton a persenbeugi Habsburg-kastélyt.

A Felsõ-Duna legfestõibb vidéke Linznél kezdõdik a hegymenetben haladó jármû
utasainak, az alpesi szakaszt itt hagyja el a folyó. A meredek erdõs hegyoldalak a
vízpartig nyúlnak le, csak néhol hagynak kisebb völgyet a folyóig jönni. Ott rend-

szerint van egy-egy település
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Konzervált útipor

Regensburg alatt a bal-parton van egy jellegzetes domb, amelyet egy neo-klasszi-
kus félköralakú oszlopsor koronáz. Ez a Walhalla, valamennyi nagy német törté-

nelmi alak emlékmûve.

Passaunál sok híd íveli át a három vizet, ezek közül a legszebb a Dunán át épült
függõhíd. A jobb-parton szokásos hídfõje van, a másik odalon azonban a jármû-
áradat egy alagútban tûnik el, amely a víz széléig ereszkedõ hegy oldalába vezet.

A híd tartókötelei magasan fenn a hegy szikláihoz vannak rögzítve.
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Dunai hajózás

Passaut tartom legszebbnek az egész Felsõ-Dunán. Két mellékfolyó ömlik a Duná-
ba, a jobbparton az Inn, Innsbruck folyója.

A Felsõ-Duna teljesen más, mint az alsó szakasz, ezt nem lehet elégszer megálla-
pítani.
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Konzervált útipor

Bécsben a városközpontba vezetõ útvonalon a Dunán rendkívül tetszetõs függõhíd
ívelt át. Ez volt a Reichsbrücke, amelyet az 1955-ig ott állomásozó szovjetek tiszte-
letére átneveztek Vörös Hadsereg hídjává, de arra a sorsra jutott, mint a budapesti
hasonló nevû utak, visszakapta eredeti nevét. Sõt, rosszabb, de az nem függ össze
ezzel. A 70-es években a felújítási munkák után nem sokkal a híd leszakadt, és ma

már nyoma sincs.

Pozsony a páratlanul szép, jellegzetes várral. Akkor még nem volt ott egy híd sem,
ma már kettõ is van, amelyek a vár látványát kevésbé élvezhetõvé teszik.
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Dunai hajózás

Rendszerint van egy-egy település, bár nem igazán kedvezõ a hely emberi élethez.

Pici város egy magas szikla tetején.
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Konzervált útipor

Egy dolog biztos: nincs falu kocsma és templom nélkül.

A vidék csodálatos látnivalókat nyújtott, többen a hajósok közül azt mondták, emlé-
keztet a rajnai vidékre.
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Dunai hajózás

A festõi kastélyok egyike a Dunán, nem tudom, kié, de sok embernek megtetszett,
mert mások albumában is megtalálható.

Az új épületek a folyam partján, ahol jól elérhetõek, a régebbiek a biztonságos
magasban.
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Konzervált útipor

A Magyarországtól lefelé húzódó Duna-szakaszon hajózásom idején az elsõ duz-
zasztómû még csak terv volt, az osztrák Dunán azonban már a negyediket láttam
épülni Aschachnál 1963-ban, a következõ évben pedig ezt a felvételt készítettem

róla.
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Dunai hajózás

A meredek erdõs hegyoldalak a vízpartig nyúlnak le.

Csak néhol hagynak a meredek partok egy kisebb völgyet a folyóig jönni. Ezek a
völgyek a hóolvadékot vezetik a Dunába, vagy egy mellékfolyócska illetve patak
torkolatát jelentik, ami tavasszal egyértelmû az árvízveszéllyel. Az itteni emberek
kemények, megélnek akármibõl, emiatt a kis falvak nemcsak a völgyekben talál-

hatóak, hanem szinte mindenütt.



364

Konzervált útipor

A lefelé haladó hajók jobbról hamar megpillantották a Babakai-sziklát a parttól te-
kintélyes távolságban a sodor közepén, ehhez a sziklához kapcsolódik valami legen-
da a szerelmétõl elszakított lány meg az apa közti hadakozásról -- a megszokott tör-

ténet a világ minden részébõl.

Ugyanazon az oldalon, de már természetesen a parton, láthattuk a galambóci vár
romját, itt Mátyásnak volt valami dolga a törökkel (sajnos, nem volt elég kemény
velük, különben nem mertek volna idejönni 1526-ban). Itt már emelkedik mindkét

parton a hegy, minha húznák felfelé.
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Csehország és Szlovákia

1983-ban eljutottam az északi Kárpátokba.

A Tátra a legkedveltebb a régi magyar vidékekre látogatók között. Szép idõben a
Lomnici-csúcs még a valóságnál is meredekebbnek tûnik.
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Konzervált útipor

Különösen a hasadékok ijesztõek.

A Csorba-tó.
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Lengyelország

Amíg Varsóban a repülõgép és a vonat között átszállásra vártunk, volt idõnk sétál-
ni egyet a régi városban.

Csak egy rövid sétát tettünk, de nem sajnáltam a filmet felvételek készitésére.



368

Konzervált útipor

Gdansk.

A gdanski jachtkikötõ.
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Lengyelország

Egyetlen templomot sem láttam, amely ne lett volna használatban, a legtöbbjük eh-
hez hasonlóan szép.
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Konzervált útipor

A "daru" a gdanski kikötõben. A 14. századtól használtak hasonló szerkezeteket a
hajókkal szállított áruk ki- és berakodására: a part szélén álló téglaépülethez fá-

ból a víz fölé kinyúló részt építettek, a legfelsõ szinten olyan nagy mókuskereket he-
lyeztek el, amekkora csak elfért, ebben gyalogoltak azok az emberek, akik saját sú-
lyukkal forgatták a kereket, és a vele egy tengelyen levõ hengerre a terhet tartó kö-

tél felcsavarodott.
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Lengyelország, Németország

A szabad hétvégét is jól hasznosítottuk, vonattal felkerestük Malborkban a teuton
lovagok újjáépített középkori erõdjét. Innen uralták az egész környéket mindaddig,

amíg a lengyel nemesség mellé felsorakozott népi felkelés egyesült ereje Grün-
waldnál szét nem verte õket.

Warnemündében a malmõi komphajó igazi látványosság volt.
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Konzervált útipor

Strahlsund igazi Hansa-város, olyan, mint egy Piko kisvasút modell-faluja.

A helyreállított Sans-Soucie Palota Potsdamban, amely II. Frigyes nyári palotája
volt a 18. században.
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Németország

1973. Berlin folyamatosan fejlõdik (amennyiben fejlõdésnek tartjuk a foghijak be-
töltését betondobozokkal), a régi Alexanderplatz új burkolatot kapott, felépült a

TV-torony. Az Unter-den-Linden azonban nem volt nagyon forgalmas.
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Konzervált útipor

A legrégebbi berlini templom.
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Németország

A külsõ íves oszlopsor a Sans-Soucie palotánál.

Mindössze pénzre és ízlésre volt szüksége annak, ...
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Konzervált útipor

... aki így akart élni.
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Németország

Niederfinow, ahol csavarorsókkal emelik és süllyesztik a zsilipelésre váró hajókat.
Ehhez a módszerhez kevesebb víz kell, mint a megszokott duzzasztómûveknél, de

ahol a víz a kevés, ott energiával pótolják.

A müncheni fõpályaudvar környéke, ami kissé kiesik a sétáló centrumból, de csak
negyedórás séta odáig.
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Konzervált útipor

Münchent nagyon kellemes városnak tartom, amely lényegében fõváros, mégha
csak tartományi szinten is, ugyanakkor megõrizte a kisvárosi szellemet.
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Németország

A sétáló területté kijelölt centrum a tér túloldalán látható kapu mögött kezdõdik.

A sétáló terület, tele üzletekkel, ...
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Konzervált útipor

... festõi épületekkel, mint ez, ...
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Németország
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Konzervált útipor

A másik olyan emlékem, ami nagyon maradandónak bizonyul, a Mûszaki Múzeum.
A legérdekesebbnek a jármûveket találtam, azok között is az autókat, pl. a világ

legelsõ automobilját ezen a képen.

A kölni városközpont gyönyörû, különösen a Dóm és környéke a Rajna balpartján.
Azonnal felismerhetõ a statikai csoda ebben az építészeti remekmûben. Nem csoda,

hogy még a II. Világháború bombázásait is túlélte.
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Németország

Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor ...
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Konzervált útipor

... az építészek lehetnek a megfagyott muzsikusok.
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Németország, Nagy-Britannia

A Rajna másik partjáról inkább a víziút kelti fel az érdeklõdést.

A devoni Torquayban is kialakul délután a közlekedési dugó, mint a pesti utcákon,
csak ott a másik oldalon. A double-decker (emeletes) busszal lehet eljutni ...
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Konzervált útipor

... a Model Village (modell-falu) nevû miniatûr tájparkba, ahol minden ki van dol-
gozva az apró épületekkel és úthálózattal együtt.

Meg kellett állapítanom, hogy a nemzeti eltérések ellenére, amelyek németek, ola-
szok és angolok között fennállnak, a jachtkikötõk látványa szinte az egész világon

majdnem ugyanolyan.
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Nagy-Britannia

A Buckingham palota, az angol királyi család londoni lakóhelye.

A St. James's Park a mûvészek és excentrikusok helye, egy férfi azzal vonta magá-
ra a figyelmet, hogy ezer veréb szállt rá minden alkalommal, ha kitárta a karját.
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Konzervált útipor

Délután lévén, ki akartuk használni az idõt, óriási sétára indultunk, elmentünk gya-
log a Towerhoz, végig az Oxford Streeten és a St Paul's Cathedral mellett, túl a

Lloydson, sajnos addigra késõ lett és a Towert bezárták, bemenni már nem tudtunk.

Belgrádban a régi város az erõddel nosztalgiaút minden magyarnak, hiszen nagy-
jából mindenki ismeri a történetet 1456-ról.



389

Franciaország

A Concorde tér, ahonnan a Champs Elysées-n végigsétál el lehet jutni a diadalívig.
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Konzervált útipor

Utunk közben megnéztük a Notre Dame-ot a szigeten, amelynek színes ólomüveg
ablaka lenyûgözött.
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Jugoszlávia

Opatijában a hely leírhatatlanul szép, a tenger páratlan, a víz csodálatosan alkal-
mas úszásra és a vízalatti világ megfigyelésére egyaránt.
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Konzervált útipor

Jelsában egy kis meglepetés várt bennünket. A szobaelosztásnál semmilyen elõre
bejelentett igényt vagy szempontot nem vettek figyelembe. Másnapra azonban

ezek a gondok eltûntek a felszínrõl, amihez az is hozzájárult, hogy a tenger
gyönyörû volt, és jól éreztük magunkat.

Plovdiv az országnak abban a részében fekszik, amely két-háromezer évvel ezelõtt
Macedónia területéhez tartozott.
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Bulgária

Vannak történelmi romok, köztük a nagy amfiteátrum. A hely II. Fülöpnek, Nagy
Sándor apjának volt a székhelye.

A sziklák tetején, az országút átvezetéséhez épített alagút felett építették ezt a lakó-
házat.
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Konzervált útipor

Hat hétig laktam a Ras hotelben, ami a városközpontban feküdt, szobám ablakából
pedig a szálló mögötti benzinkutat láttam.



395

Etiópia

Etiópia európaiak számára legkedveltebb kirándulóhelye egy vulkanikus völgyben
fekszik. Szoderének hívják, kb 1.300 m-rel lejjebb van, mint a fõváros. A száraz év-
szakban a hõforrások vízének hõfoka 90 C fok fölé megy. Ez a kirándulóhely köz-
vetlenül az Avas folyó mellett fekszik, amely véges-végig tele van krokodilokkal, az

üdülõhely vendégei azonban biztonságban vannak tõlük.

Szoderén a krokodilokon és cerkóf majmokon kívül a szövõ-cinkék érdemelnek nagy
figyelmet. Rengeteg van belõlük, a kerítésen túl a magas parton növõ akáciákon ké-

szítik fészkeiket.
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Konzervált útipor

Nazret városon áthalad mindenki, aki akár Szoderére megy, akár a Rift Valley (ha-
sadékvölgy) nagy tavaihoz igyekszik. A szálloda kertjét európaiak számára telepí-
tették, van tiszta vízû úszómedence is, és a virágok olyanok, amilyennek az ember

az Éden-kertet képzeli el.
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Etiópia

A negyedik hét után a kistermetû, de magas beosztású hivatalnok a lakásosztályon
megúnta látogatásaimat és lakást kaptam egy 12-emeletes ház 6. emeletén. A kiseb-
bik szobából észak felé kitekintve láthattam a "kisember" (Mengisztu) rezidenciáját,
ott eredetileg a fõváros alapítójának, Menelik császárnak állt a háza. A teraszon lát-
ható kerti asztalok valójában ponyvával letakart lövegek. A háttérben levõ hegyko-

szorú, az Entoto, bármilyen közelinek látszik, legalább tizenöt kilométerre van.

A másik szobából kelet felé láttam ki, ott volt az ECA (afrikai gazdasági bizottság)
székháza is, a háttér ugyanolyan csalóka, ezt a hegyet a fõváros repülõterére le-

szálló gépek szinte érintik.
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Konzervált útipor

Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas
házról lehet azonosítani.

A levegõben magasan mindig lehetett látni sasokat, és idõnként, végtelen precizi-
tással pontosan a kiszemelt préda körül keringve, a szögletes körvonalú dögkese-
lyûk is feltûntek. Õk egyébként a vasútállomás melletti eukaliptusz liget magas fá-

ira telepedtek le, ha nem volt semmi kilátásban.
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Etiópia

Szobotán gyümölcsültetvény van a fõvárostól 30 km-re, amely akkoriban egy szö-
vetkezet kezelésében volt. Délfelé kell elhagyni a fõvárost, az út mentén hatalmas
zöldségpiac húzódik az autós vásárlók kedvéért. Az ültetvény közelében vízesés is

található.

Ato Bekelével, fõnökömmel, a munka mellett személyesen is jó kapcsolat alakult ki
közöttünk. Igen népes családdal rendelkezett.
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Konzervált útipor

Sok idõt töltöttem azzal, hogy fiamnak megfelelõ iskolát találjak. Végül azt válasz-
tottam, amirõl akkor úgy gondoltam, hogy itthon folytatása lehet a nyelv miatt,

szovjet követséget.

A Zukuala hegy felé haladva láttuk ezt a gémet, amely lelkiismeretesen õrizte a te-
henet, mint egy pásztor.
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Etiópia

Az etióp fõvárostól délre emelkedõ Zukuala hegység, amely arról nevezetes, hogy
a központi Sóa tartomány uralkodóit ott koronázták meg.
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Konzervált útipor

A bádogtetõ mellett, ami a korszerûséget jelképezi, megtalálható a hagyományos
anyagokból épült ház is. Legtöbbször ugyan csak a raktár és az állatok szálláshe-

lye épül a régóta használt anyagokból.

A parkban kedvenc idõtöltésünk az volt, hogy a kanyargó földutakon lassan hajtot-
tunk és megálltunk, ha láttunk valami érdemeset, fotóztunk, körbenéztünk távcsõvel

és hallgattuk a majdnem tökéletes csendet.
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Etiópia

Láttunk oryx antilopokat, õk a kedvenceim. Nyársas antilopnak is hívják õket, tes-
tük formája és mérete egy lónak felel meg, de színük a szürkének olyan páratlan

árnyalata, hogy csak azt mondhatom, oryx-szürke.

A folyóparti sûrü aljnövényzetben a park állatvilágából szinte bármilyent felzavar-
hatunk.
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Konzervált útipor

Valami lehetett, ahol megálltunk, mert semmilyen életnek nem volt nyoma,
pedig mindig hallani lehet a csendet. A másfél méterre is megnövõ kemény
afrikai fûben, amely teljesen sárga volt, talán ragadozó bújt meg, attól csen-

desültek el a többi állatok. Volt néhány hangya- vagy termeszkúp a közelben,
egyikhez odamentünk és felmásztunk. Nem segített, így sem láttunk semmit.
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Etiópia

A tarkatollú kis mézmadár messzire ellát, ismeri az összes lelõhelyet.

De más madarak is vannak, mint ez a szürke példány, egész közelengedett magá-
hoz, hogy lefényképezhessem.
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Konzervált útipor

A toko a tukán afrikai változata. Ez a pár sokáig magára vonta a figyelmünket. A
hátsó a hím, hosszú bóbitája most le van lapítva.

Az oryxok szépsége a természetnek azt a képességét jelképezi, hogy csodálatos élõ-
lényeket alkothat.
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Etiópia

A szõnyegeknél a külföldi termékek árszintje magas volt, egy helyi szövetkezet ter-
mékeit vettem meg, ahol a tagok vak mesterek voltak, és a csodálatos szõnyegeket
tiszta gyapjúból készítették. A mintákat a különbözõ árnyalatú természetes gyapjú

alapszíne adta ki.

A távolban struccokat vehetünk észre. A struccokat elõször a talaj felett lebegõ nagy
gömböknek látjuk, a forró levegõ remegésétõl néha teljesen eltûnnek, aztán pedig lát-
hatóak tetõtõl talpig. A strucc tulajdonképpen nagyméretû tyúk, a kakas sötét színû,

a tojó világos barna.
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Konzervált útipor

Az aloe berhana kizárólag Etiópiában él.
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Etiópia

Elsõ Karácsonyunk Addisz-Abebában.
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Konzervált útipor

Nem felejtettem el, hogy a gyereknek külön saját zúgra van szüksége. Szívesen tar-
tózkodott a szobában, amelynek nagyobbik falát a vásárolt tárgyakkal díszítettük.

Ismerõs otthonról.
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Etiópia

Egyik elsõ kirándulásunk családommal a Hyppo-poolhoz (viziló-úsztató) vezetett,
ahol az Avasba ömlõ kisebb folyó vizét melegforrások táplálják, ezért megszámlál-

hatatlan víziállat nyüzsög azon a helyen.
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Konzervált útipor

Ahogy az Avas park bejáratától a folyóhoz hajtunk, az út mentén a fákon változatos
madarakat láthatunk.

Egy krokodillal aznap, amikor ott jártunk, kevesebb lett, a jugoszláva követ lõtte le,
és meg is nyúzták rögtön.
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Etiópia

Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom
is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út

két napot vett igénybe oda, ugyanannyit vissza, egy napot pedig a kikötõvárosban
töltöttünk. Természetesen rendkívül örültem, hogy családommal együtt láthatok ú-
jabb vidékeket, bár sejtettem, hogy nagyon fárasztó lesz az utazás. Igy is volt, de

megérte, olyan élmény volt, amit nem lehet egyhamar elfelejteni.

A nemzeti parkig ismerõs volt az út, de utána sok új dolgot láttunk. A kikötõvárosig
tartó 860-km-es távot nagyjából három egyenlõ részre oszthatjuk.
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Konzervált útipor

Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út el-
válik.

A második az elágazástól a Dzsibuti környéki hegyekig nyúlik, ahol az út találkozik
a Desszibõl Asszabba menõ útvonallal.
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Etiópia

A sós lapály az ország sószükségletét biztosítja.

Amikor mi ott jártunk, a danakilok szerencsére már nem voltak igazán nomádok.
Ezért is terjedt el a saját nyelvükön alkotott nevük, hogy afárok. Amióta leteleped-
tek, Etiópián belül Vollót és Hararge tartomány északi részét foglalják el, de a nép

legnagyobb része Dzsibutiban, régi nevén Francia Szomáliában él.
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Konzervált útipor

A vadregényes hegyi út mentén az egyik kis falut teljesen feldíszítve találtuk. Bekele
felderítette a helyzetet, aztán nekünk is elmondta a megfejtést: a helyi pártokrata

fiának volt a lakodalma. Ehhez az eseményhez felállítottak egy hatalmas nyitott sát-
rat, ahol legalább százan tudtak az asztaloknál a lócákon ülve enni. Nekünk is he-
lyet kellett foglalnunk a sátor alatt, és megismernünk az etiópok alapvtõ táplálékát,

a vatot és indzserát.
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Etiópia

A fõváros környékén több kirándulást csináltunk magunk is és doktor barátainkat
is elvittük az elsõ hónapokban megérkezésük után, amíg saját kocsijuk nem volt.
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Konzervált útipor

A táj csodálatosan szép, de emellett vannak egyéb látnivalók is, mint ezek a kõtöm-
bök és az egyiken ülõ állat.
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Etiópia

A történelmi vidékek a fõvárostól északra 3.000 méteres magasságot is meghaladó
hegyeket jelentenek. A tûzõ nap ellenére csak 10-12 fok volt napközben, és a lako-
sok vastag gyapjúsapkákban és kabátokban jártak. Ezt az érdekes párost is ott lát-
tuk, a fejüket a napsugaraktól ernyõvel védték, a hátul haladó pedig nem a gyere-

két viszi a hátán a megszokott csomagban, hanem egy bárányt.

A magasban körözõ sas megszokott látvány.
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Konzervált útipor

Az oryxok látványa akkor is megragadott, amikor már nem elõször jártunk az Avas
parkban.

Õznagyságú állatok a Grant-gazellák.
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Etiópia

Eléggé félénkek, így leginkább csak fehér "fartükrüket" mutatják, csak teleobjektív-
vel tudtam õket viszonylag közelre behozni.
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Konzervált útipor

A papaja fán termõ sárgadinnye, a fa levelei erõsen ujjasak, mint a ricinus növény levelei.
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Etiópia

Szinte már éjszaka volt, amikor ezzel a gyönyörû nagykuduval összeakadtunk.

Felejthetetlen az afrikai szavanna látványa, akár oryx nyargal rajta, ...
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Konzervált útipor

... akár úgy, hogy a tökéletes nyugalom illúzióját kelti, a háttérben meghúzódó vad
hegyekkel.

Az Avas parkban folyón van egy zuhatag, partjain pedig a Grant-gazellától a nagy-
kuduig sokféle növényevõ állat megtalálható.
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Etiópia

Ahogy a bejárattól a folyóhoz hajtunk, páviánok rohannak át a kocsi elõtt.

Amikor a Húsvét közeledett 1980-ban, elhatároztuk, hogy ellátogatunk a Tana tóhoz
a Kék-Nílus forrásához. Az idõ esõs volt, eléggé különös, hiszen a február-márciusi

kis esõs évszokon már túl voltunk. Mindenesetre ez a kirándulásunk is maradandó él-
ményt nyújtott, a szomorú marabúkkal.
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Konzervált útipor

Ezt az általam ismeretlen kis madarat is a Tana-tóhoz vezetõ úton láttuk.

Ez itt egy 16. századi kõhíd. Ma is használják a fõúttal párhuzamosan, attól kb. egy
kilométerre haladó földúton, ahol a teherhordó állatokkal közlekednek. Portugál

híd a neve, mert sokáig azt hitték, õk építették, hiszen abban az idõben nagyon sok
kísérletet tettek az ország elfoglalására.
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Etiópia

A Kék-Nílushoz közeledve egy-egy pillanatra megpillantjuk a folyót, hol egy szaka-
dékban, hol a mély folyóvölgy alján.
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Konzervált útipor

A táj szépsége mindenkit megragad, aki csak egyszer is túltette magát a meleg és
a legyek tömege miatt érzett kellemetlenségeken.

Van a Tisz-Isszat vízesés közelében egy kis település, ahol az összes férfi fegyveres
õrként dolgozik, hogy a turistákat a bûnözõktõl megvédjék. Mindenhova puskával
járnak, már hozzászoktak a fényképezéshez, mindegyik igen intelligensen viselke-
dik. Fiam nagyon jól szót értett a helyiekkel, ezen a helyen is barátságot kötött a

mellénk szegõdött fegyveres kísérõvel.
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Etiópia

Huszonöt km-re a kifolyási ponttól a folyó medre hirtelen meredeken lesüllyed mint-
egy 30 m-t, és ott a víz számos ágra bontva a mélybe zuhan. Csodálatos látvány, és

a vízesés hangját sok kilométerrõl hallani lehet.
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Konzervált útipor

A zuhatag helyi elnevezése "Tisz Isszat", ami füstölgõ vizet jelent. A zuhatag való-
jában úgy jön létre, hogy a folyó utjában belebukik egy irányára merõleges hasa-
dékba, egy kanyon egyik oldalán tör a mélybe, ami a folyót utána derékszögû for-
dulásra kényszeríti. A kanyon másik oldaláról a vízeséssel szemben állva a látvány

egyedülálló.

A kanyon szélessége nem elegendõ ahhoz, hogy normál objektívvel be lehessen fog-
ni a vízesés minden ágát, ahhoz nagylátószögû lencse kell.
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Etiópia

Bahar dári szállásunk végül is nagyon kellemes volt, egy különálló házikóban alud-
tunk. Elfogadott módon az étterem a központi épületben volt, a házikó beleilleszke-

dett a körülötte levõ kellemes ligetes parkba. A park, vagy kert lenyúlt a Tana-tó
széléig, a parton ülve elnézegettük a nagy víztükröt. Nem emlékeztetett a Balatonra,

a túlsó part egyáltalán nem látszott, csak a kifolyáshoz közeli sziget.

Gondosan lefoglalt szállodai szobánkat a figyelmetlen hivatalnokok kiadták egy
honfitársunknak, aki ugyanakkor utazott ugyanoda, mint mi. Amikor megérkeztek
és jelentkeztek, a szállodaportás csak a nemzetiséget ellenõrizte, a nevet nem. Sze-
rencsére egy kelet-német meggondolta magát, otthon maradt Addiszban, az õ szo-

báját kaptuk meg a sajátunk helyett.
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Konzervált útipor

Visszafelé utunkon egy kis módosítást hajtottunk végre eredeti terveinkhez képest
és nem tettük meg az egész távolságot egyetlen nap alatt. Mielõtt az út leereszke-
dett volna a folyóvölgybe, megálltunk egy kis faluban. Igy több idõnk volz néze-

lõdni, mint odafelé, és ezeket a fekete ibiszeket, ...

... illetve a nagy mézmadarat is így fedeztük fel.
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Etiópia

A természet gondoskodik az elhullott állatok eltakarításáról, fõleg a vidék legcsú-
nyább madarai, a dögkeselyûk által.

Visszafelé a Kék-Nílushoz közeledve szinte a fõvárosig el lehetett látni, egyik hegy-
vonulat a másik mögött tárult elénk.
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Konzervált útipor

A folyó meredek falú mély hasadéka messzebbrõl alig észrevehetõ, csak a két part
eltérõ növényzete tûnik fel.

Amint a kanyonba vezetõ szerpentinen elkezdtünk lefelé ereszkedni, úgy éreztem,
még soha nem vezettem olyan terepen, ahol ennyire könnyen történhet velem bale-

set, ami itt nagyon könnyen tragédiát jelenthetett volna.
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Etiópia

Odafelé nem is volt idegem a fényképezéshez, meg aztán nem tudhattam, lent a híd-
nál az õrség nem veszi-e zokon a fényképezést. Ezeket a képeket visszafelé menet

csináltam.

Még asszabi útunkon fedeztem fel, hogy a kóbor tevék egy bokorról öklömnyi zöld
kerek gyümölcsöt esznek. Bekelével elneveztük tevebaracknak. A Tana-tótól vissza-
felé láttuk ezeket az embereket, õk is ugyanazt a gyümölcsöt szedték, megmutatták,
hogy a belsejében pamutszerû fehér szál van, ami térfogatának többszörösére tág-
ul, amikor kibontják. Rájöttem, hogy ez , amirõl még a mûszaki egyetemen

mesélte Balogh professzor úr, hogy a hajókon ezzel töltik meg a párnákat.
kapok
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Konzervált útipor

A Kék-Nílus.

Kaméleon lapul egy fa törzsén, a Langano-tóhoz mentünk, amikor megláttuk.
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Etiópia

Az Abiata-tónál, ahol szerencsésen végzõdõ kirablásunk történt, fehér-fekete ibisze-
ket láttunk. Ez a madár a régi egyiptomiaknál szent volt.

Második etiópiai évünk tavaszán tettünk egy olyan utat, ami egy kis merészséget is
igényelt a benzin mellett, a Húsvét ideje alatt elmentünk Dzsimába, ami Kafa tarto-
mány székhelye. A város Addisz Abebától dél-nyugatra fekszik, azon a területen, a-
hol maradt még valamennyi az eredeti esõ-erdõkbõl, és ahol a nedves, párás klíma

miatt továbbra is megmaradtak a vadon növõ kávécserjék.
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Konzervált útipor

Az út egy észak-kelet dél-nyugat irányú hegyvonulat déli részén halad, azzal párhu-
zamosan. Dzsimához közel ered a Rudolf-tóba ömlõ Omo folyó, amelyet többször is

megpillantottunk a mélyben, egyszer még kereszteztük is a felette épített egyetlen
hídon.

Bár városokat a térkép nem jelez, kis falvakból jócskán lehet találni az út mentén,
amelyek a hagyományos kerek méhkas formájú kunyhókból (tukulokból) állnak.
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Etiópia

Utolsó addiszi napom délutánján fõnököm, Bekele segített a városnak azokat a pont-
jait lefényképezni, amelyeket az esetleg agresszívvé váló tömeg vagy a rendõrök miatt
korábban nem mertem fotózni. Maga mellé ültetett a Volkswagen Variantba, bejártuk

a várost, és bepótoltam mulasztásaimat.
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Konzervált útipor

Nem sokkal elutazásunk elõtt még meglátogattunk néhány igazi afrikai helyszínt, ak-
kor fényképeztem le ezt a szorgalmas kis cinkét, amint vadonatúj (még zöld) fészkén

az utolsó simításokat végezte, mielõtt a tojónak felkínálta volna szemlére.

Az egérmadár, amelyet ábrázata miatt eleinte majomképû madárnak hívtam, nem-
csak a birsalmát szerette és rágta le az összes gyümölcsöt a csutkáról, hanem az é-

retlen gránátalmával is kísérletet tett.
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Szovjet-orosz utazások

Már elsõ nap észrevettem, hogy Jaltának kettõs jellege van. A kikötõ, a tengerparti
sétány az üzletekkel és a strand olyan volt, mintha valamelyik nyugat-európai medi-
terrán országban lettek volna. A város és utcái, fõleg azonban a boltok valódi szov-

jet alkotások voltak.

Nagy-Jalta bejárása során jutottam el a "Fecskefészek"-hez, ami innen a tengerrõl
szép, de minden szempontból lerobbant, nemcsak a toalett, hanem a büfé is.
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Konzervált útipor

Végigsétáltunk a legnépszerûbb turista útvonalon, a Kalinyin sugárúton (azóta az
út visszakapta régi nevét, kissé átalakítva, Új Arbat út) a Vörös-térre, és megnéz-

tünk minden látványosságot, mint ez a kormányzati épület, ...

... vagy a Kreml bejárata (egyszerû embereknek), a Kutafja torony, mögötte jobbra
a Kreml egyetlen oda nem illõ épülete, a modern Kongresszusi Palota.
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Szovjet-orosz utazások

... illetve a "Barátság Háza".
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Konzervált útipor

A Vörös-tér alsó végén áll a Vaszilij Blazsennij templom, elõtte Minyin és Pozsar-
szkij szobra, akik 1612-ben elindították azt a népi felkelést, amely végett vetett az
orosz történelemben eléggé egyedülálló korszaknak, ugyanis a lengyelek tartották

megszállva Moszkvát.
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Szovjet-orosz utazások

A Nyevszkij-proszpekt (sugárút) vége közelében, az Ermitázs mögött helyezkedik el
az Admiralitás-tere, közepén az emlékoszloppal. Ez a monstrum minden alapozás

nélkül a földre van helyezve.
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Konzervált útipor

Leningrád (azóta ismét Szt. Pétervár), különösen a nyár elsõ napjaiban, szép város,
úgy is lehet mondani, hogy európai. Az Ermitázs épülete a Néva partján helyezkedik
el, mint ismeretes, Nagy Péter építtette olasz építészekkel, és ez volt a cár téli rezi-
denciája. Azért is hívták a forradalomig Téli Palotának. Látszik rajta, hogy építte-
tõje nem akart lemaradni a korabeli többi uralkodó mögött. Az Ermitázs gyûjtemé-

nye a külföldi mûalkotásokra korlátozódik.

A "fehér éjszakák"-nak nevezett vég nélküli nappalban hivatalos feladataink elvég-
zése után rendszerint a Nyevszkijen sétáltunk. Ez a város legimpozánsabb sugárút-
ja, és jó néhány kilométer hosszú. Átmegy néhány csatornán, a Kis-Néván, elhalad

az Izsák és a Kazanyi székesegyház mellett.
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Szovjet-orosz utazások

A Nyevszkij ott éri el a Névát, ahol a Puskin által megénekelt bronzlovas, Nagy Pé-
ter ágaskodó lovas-szobra van, amelynek jellemzõje, hogy a ló farka és két hátsó

lába alkotja a fix pontokat a talapzaton.
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Konzervált útipor

A "fehér éjszakák” a Néva-parton este 11-kor.

A másik nagyszerû látvány Petrodvorec volt, Nagy Péter Nyári Palotája, a Finn-
öböl déli tengerpartja mentén a várostól kb. 25 km-re.
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Szovjet-orosz utazások

A kertben levõ szobrok és a fõbejárat elõtti nagy szökõkút aranyozott. Ez a kút töb-
bek között egy hatalmas termetû férfialakot ábrázol, õ a fõalak, aki egy hatalmas
hal száját feszíti szét, abból tör elõ a derékvastagságú, több tíz méterre felszökõ

vízsugár.
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Konzervált útipor

A palota kertjében valóban csodálatos szobrokat láthatunk.
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Szovjet-orosz utazások

A világ egyik leghíresebb -- vagy hírhedtebb -- hajója, az "Aurora" ma betonon áll,
nem süllyedhet el.

A Péter-Pél erõd volt az orosz birodalom Towerje. Ma múzeum, bábuk szemléltetik
az egykor mindennapi környezetet. Az erõd volt az 1703-ban alapított új város mag-
ja, a Néva partján fekszik. A mellette levõ folyópart a város strandja, de csak orosz

rozmároknak ajánlható a 14-fokos víz.
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Konzervált útipor

A Mars-mezõ.

A Kreml bejárata, a Kutafja-toronytól az erõdfalig vezetõ híd, a háttérben a Ma-
nézs épülete.
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Szovjet-orosz utazások

A Kreml belsejében, a Kongresszusi palota mellõl visszatekintve a történelmi temp-
lom-együttesre.

A Cár-ágyú.
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Konzervált útipor

A történelmi templom-együttes.

Aranyozott hagymakupolák.
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Szovjet-orosz utazások, Moszkva

A népgazdasági kiállítás (VDNH) központi szökõkútjának egyik aranyozott szobor-
csoportja.

A jobboldalt tornyosuló hatalmas szálloda, a "Rosszija" építésekor sikerült megkí-
mélni a követek házát, ahol Rettegett Iván aszalta a külföldi követeket, amíg eléggé
megpuhultak ahhoz, hogy akár eredeti megbízásukkal ellenkezõ értelmû okmányt

is hajlandóak voltak aláírni. Mellette egy vele egykorú templom.
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Konzervált útipor

Baku fekvése gyönyörû. A város olyan helyen épült, ami Nápolyra emlékeztet. Egy
óriási öböl partján helyezkedik el, amelyet meredek hegyoldalak öveznek. A háza-
kat a hegyoldalon egymás alá és fölé építették, az épületek egészen az erdõs hegy-
tetõig folytatódnak. A tenger kristálytiszta, bár az olajbányászat jelenlétét elárulja

a szag, ami a tenger felõl jön.

A város központja a parton van kialakítva egészen egyedi módon. A tengerparton,
a víz vonalának enyhe görbületét követve egész sor kormányzati épület látható.
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Baku látképe.

A bakui opera.

Moszkva
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Konzervált útipor

A fõpályaudvar.

A tenger kristálytiszta, bár az olajbányászat jelenlétét elárulja a szag, ami a tenger
felõl jön. A szagot a szél a láthatáron túli fúrótornyoktól hozza.
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A bakui erõd, ami mostanában már turistalátványosság gránit falaival és kerek
bástyáival. Emellett az egyik pincéjében van egy valódi nemzeti jellegû étterem

Tbiliszi fekvése nagyon kedvezõ, a Kaukázus megvédi a téli idõszak erõs északi
szeleitõl.

Moszkva
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Konzervált útipor

Vendéglátóm felvitt kocsijával a Kaukázus oldalába, hogy néhány turista látványos-
ságot mutasson, illetve élvezhessem a város látványát felülrõl. Az élmény valóban
megérte a kocsiban való gyötrõdést. Olyan volt a lenti vidék látványa, mintha mû-

holdas felvételt néztem volna.
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Moszkva

Ezeréves grúz templom.
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Konzervált útipor

Egy másik régi templom és a városalapító Vahtang király szobra.
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Moszkva

A Tbilisziben senyvedõ külföldiek és a helyi elit pihenõhelye.

Ez a faház Tbiliszi egyik utcájában áll, de stílusa miatt nyugodtan lehetne Addisz
Abebában is.
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Konzervált útipor

Moszkva déli részén, a Moszkva-folyó nagy kanyarjában helyezkedik el Kolomen-
szkoje, ahol Rettegett Iván kezdett nagy palotájának építésébe, de csak néhány

épületrész készült el. Ez lett volna a bejárat.
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Moszkva

A botanikus kert a VDNH és Osztankino között, mindkettõ Seremetyev gróf birto-
kához tartozott.

Ez a hatalmas templom is akkor készült el. A bejárat felõl ilyen látványt nyújt.
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Konzervált útipor

A templom a hegytetõrõl, ahol a temetõ van.
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Moszkva

Kilátás a fõvárosra az osztankinoi TV-toronyból déli irányban esõs, ködös idõben.



468

Konzervált útipor

Marfino, egy hajdani ...
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Moszkva

... nagybirtokos uradalma Moszkva környékén.

Ezt a faházat Vlagyimirban láttam. Ha van állatorvosi ló, amelyen minden beteg-
ség megfigyelhetõ, ez a ház az építészeti hibagyûjtemény, egyetlen derékszöget

sem láttam rajta.
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Konzervált útipor

A Moszkvától északra fekvõ középkori Dmitrov 12. században épült sáncai teljesen
épek, emellett két nagyszerû temploma is van. Azok is több évszázadosak.
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Moszkva

Ezek egyikében az ikonárus elmondta, hogy van egy falu, Orugyjevo -- neve egyéb-
ként katonai felszerelések faluját jelenti --, ahol gyönyörû ikonosztáz látható.
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Konzervált útipor

Mivel nem volt messze, elmentem odáig, és a templom papja mindent megmutatott.
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Moszkva

Mindig szerettem volna eljutni a közép-ázsiai városokba. Moszkvai tartózkodásom
alatt lehetõségem volt belföldi utakat tenni kivételezett státuszom miatt, végre ezek
a helyek is elérhetõ közelségbe kerültek. Az Inturiszt-Szamarkandnak nevezett szál-

lodában levõ szobám erkélyérõl beláttam az egész várost.

A város közepén áll a szállodából is látható Regisztán, az ország legnagyobb ma
is mûködõ mohamedán vallásos épülete. Nem is épület, inkább épület-komplexum.
Mintegy háromszázszor háromszáz méteres négyzet-alakú területen fekszik, majd-
nem tökéletesen szimmetrikus négy oldallal, de közelebbrõl megtekintve látszik,

hogy távolról sem egyformák az egyes oldalak.
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Konzervált útipor

Közvetlenül a szálloda mellett van Timur Lenk, vagy helyi nevén Gur Emir sírja.
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Moszkva

Mögötte épült ez a müezzin-torony, a mai épületek majdnem eltakarják.
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Konzervált útipor

Nemcsak alakra, funkcionálisan is eltérnek. A mûködõ vallási intézménytõl a múze-
umokon át a kis bazárszerû boltokig minden található ott. Az épületegyüttes fõbejá-
ratánál padsorok vannak felépítve, ahonnan a zenei és táncos rendezvények tekint-

hetõk meg bizonyos idõszakokban.

Csodálatos építészei voltak annak a régi népnek.
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Moszkva

A Regisztán külsõ falán túljutva a belsõ udvarra jutunk, ott ma is fenntartják a kert
eredeti formáját, és ápolt benyomást kelt. A belsõ udvarról nyílnak a kis boltok, a-
hol a valódi értékes szõnyegektõl a miniatûr szobrocskákig sok minden kapható.
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Konzervált útipor

Nemcsak erre az együttesre utalok ezzel, ...
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Moszkva

... a városban legalább egy tucat híres rom, vagy olyan antik épület van, amit ma
is használnak.

Kár, hogy az anyag, amit használtak, csak állandó gondos karbantartás mellett haj-
landó tartósnak mutatkozni. Az épületek anyaga föld valamilyen tégla-formában, a

csodálatosan kialakított kék kupolák burkolata csempe, de a fugákban gyorsan meg-
telepszik a szél által odahordott fûmag, és némelyik kupola szinte szakállat növesz-
tett, annyira benõtte a gaz. Ahol pedig a növény megtelepszik, ott már tovább bont-

ja az alapot, ha meg nem állítják.
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Konzervált útipor

Szamarkand emlékeztet Addisz Abebára mind fekvésében, mind épületeiben.

Timur Lenk unokája, Ulugbek, szintén uralkodó volt, egyben korának híres tudósa is.
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Moszkva

Temetõként használják, ...
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Konzervált útipor

... de inkább vallási jelkép a Sah-i-Zinda mauzóleum.
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Moszkva

Szamarkandtól nyugatra mintegy 300 km-re, már a száraz részen van Buchara. Ak-
koriban itt volt a fõváros, amikor a mongolok megkezdték terjeszkedésüket. A szov-
jet rendszer kezdetén elkergetett emir nyári palotája a várostól jó néhány kilométer-

re fekszik, igyekeznek jó állapotban tartani.
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Konzervált útipor

A bucharai piacra a bérelt taxi elvitt, útitársaim bizonyos értelemben moszkvai
szomszédaim voltak, a lakásom melletti francia követség alkalmazottai.
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Moszkva

Ulugbek Szamarkandban megépítette obszervatóriumát, ami ma a legrégebbi a vi-
lágon. Hat évszázad múltán is még mindig kitûnõ állapotban van.

A bucharai erõd. Itt élt az utolsó emír, amíg a forradalom el nem vette vagyonát,
és el nem ûzte.
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Konzervált útipor

Az 1100. körül épített Kalja torony.
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Moszkva

Az egyik szöuli városkapu, mögötte a Nemzeti Múzeum.

A szöuli négy királyi palota mindegyike csak múzeumi célokat szolgál, de olyan ál-
lapotban õrizték meg õket, hogy akármikor beköltözhetõ lenne.
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Konzervált útipor

Szuvonban található a koreai falumúzeum, a képen egy gazdasági épület látható.

Egyhetes koreai kirándulásom legkellemesebb élménye Csédzsura tett utam volt.
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Moszkva

A sziget sziklái feketék, mint a szén, nagyon fiatal kõzet lehet geológiai értelemben.
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Konzervált útipor

A hatalmas Amur folyó Habarovszkban.

Az a nevezetes habarovszki étterem, ahol a fehér tisztek megölték a magyar hadi-
foglyokból álló zenekar tagjait, mert nem akarták a cári himnuszt eljátszani.
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A kiadó honlapja:

www.jozsef8083.com


