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"...KRÚDY HÁRFÁJA ZENGI BE AZ AUSZTRÁL ÉJSZAKÁT..." 
 
Ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni, mi az, amiről ez a könyv nem fog 
szólni. Honvágyról, borongó emlékekről, nosztalgiáról, múltról, az emigráns élet 
gyökértelenségéről. Egyszerűen azért, mert ilyesmiről errefelé szó nincs.  
 
Tudom, ha nem is a Halotti beszéd szintjén, de egy kis búslakodást azért el lehetne 
várni tőlem. Csak remélem, hogy őszinteséget méginkább. Néha magam is 
meglepődöm, mennyire nem hiányzik semmi. Szentségtörés, de a Túró Rudi sem. 
 
Megjegyzem, Márai sosem járt Ausztráliában.  

 
Ausztrália nagyon messze van. Down Under, odalent, legeslegalul. Távolabb már 
szinte semmi nincs, leszámítva Új-Zélandot, de azzal egy valamirevaló  ausztrál nem 
foglalkozik. 
 
Messze van? Mihez képest? Negyven éve még egy diplomás egyévi fizetése is kevés 
volt a repülőjegyhez, ma már - szerencsés esetben - egyhavi jövedelem is elég. A 
korábbi kétnapos utazás mára felére csökkent, sajnos az ülések mérete és a 
fogyasztható italok mennyisége is. Ami pedig a kommunikációt illeti, az időeltolódást 
leszámítva teljesen mindegy, hogy 20.000  kilométer vagy öt méter a távolság két 
okostelefon között. Az újságokban több a hír Ausztráliáról, mint Szegedről, a Google 
és Wikipedia ontja a precíz adatokat, leutazni se kell, mindent házhoz hoz a virtuális 
valóság. Ma már semmi sincs messze. 
 
Ausztrália irdatlan messze van,  és egyre távolodik Magyarországtól.  Nem térben, 
hanem – fájdalmas kimondani, mégis remélem, hogy igaz – időben.  
 
A turista ebből nem sokat vesz észre. Szűk két hete van végigrohanni a Best of 
Australián, csak az a fontos, hogy a vörös szikla mögött ne zavarja a napfelkeltét egy 
felhő, és a korallzátonyra kiutazva ne kapjon tengeribetegséget. Elámul az Operaház 
külsején (szerencsés esetben nem jut be), vesz néhány pöttyökkel díszített 
bumerángot, és ki van pipálva az ország, sőt kontinens. 
 
A rokonlátogatónak valamivel több jut – és sokkal kevesebb. Többet hall az ausztrál 
mindennapokról, de kizárólag a vendéglátó szemszögéből. Ittléte alatt szinte csak 
magyarokkal érintkezik, és a hosszú éjszakai borozgatások a régi időkről szólnak. 
Esélye sincs, hogy az ausztrál világ közelébe jusson. 
 
A kitelepülők elvben hidat építhetnének. A gyakorlatban ez sehogy se működik. Az 
árvalányhajas nosztalgiázó öregek rózsafüzér gyanánt az Aranycsapat névsorát 
mormolják, és hagyományőrző egyesületekbe tömörülve harcolnak a rivális magyar 
szenior klubbal. Ausztráliát számukra a barbecue, a pecázás és a gondtalan 
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nyugdíjaskor jelenti. A friss bevándorlók pedig vagy fél-egy éven belül, fillér nélkül, 
kölcsönpénzből hazamenekülnek, és Ausztráliát okolják, hogy ott sem kolbászból,  
vagy keményen küszködnek letelepedésért, állampolgárságért, boldogulásért. Haza 
csak ritkán jutnak, olyankor szoros napirendben rokonokat látogatnak, és igyekeznek 
egy sízést is beiktatni. Paprikás csirkére jut idő, mélyreható beszélgetésekre alig. 
 
Marad a sajtó és az internet. Édeskevés. Hányan böngészik végig odahaza a Google-t 
vagy a Wikipédia egymásnak ellentmondó honlapjait. Cápatámadásokban, 
kengurumészárlásokban és koalairtásokban a magyar újságok kitűnően teljesítenek, 
erdőtüzek, ciklonok és áradások terén is naprakészek. Az összkép nem túl csábító, 
őrült káoszt és folyamatos életveszélyt mutat. Esetleg még egy-két nyári Mikulás a kis 
színeshez meg az Australian Open.  
 
Fontos témákról viszont csak akkor esik szó, ha a magyar helyzet ezt megkívánja, és 
úgy, ahogy ezt a magyar politika vezetői megkívánják. Példaként hozzák fel, hogyan 
kell a menekültkérdést radikálisan megoldani. Tény, hogy Ausztrália vaskézzel csinált 
rendet, amikor egy európai szintű bevándorlóhullám fenyegetett. Csak azt hallgatják 
el, hogy a huszonnégymillióból minden negyedik ausztrál állampolgár más országban 
született, és a ma is hasonló ütemben zajló immigráció tette-teszi ezt az országot 
olyanná, amilyen.  
 
Milyen? Más. Nagyon más, mint Magyarország, Közép-, Kelet- és Dél-Európa. Más, 
hála Istennek nagyon más, mint az Egyesült Államok, és nem hasonlítható a többi 
kontinenshez sem. Talán csak Skandináviával vethető össze, de ott meg hideg van, 
fúj, esik, és az év kétharmada elkeserítően sötét. Tény viszont, hogy egy skandináv az 
első pillanattól kezdve otthon érzi magát itt, akár egy istenhátamögötti 
vendégfogadóban vagy farmon is. Oda szerződött a dán trónörökös is ifjúkorában 
kétkezi munkára, és később innen vitt magának feleséget, épített vele egyedülállóan 
idilli, boldog jövőbeli dinasztiát. 
 
Jó, jó, de miért? Mi az a nagyfene különbség? Spanyolviasz, bölcsek köve? Pénz, 
biztonság? Természet, időjárás? Vagy egyszerűen csak – távol a világ zajától? 
 
Mindez együtt és sok minden egyéb. Megpróbálom összefoglalni – és emészthető 
keretekbe ágyazva átadni - csaknem két évtizedes tapasztalataimat és tűnödéseim 
eredményét. Távolról sem remélem, hogy teljes lesz a kép, de talán tudok egy-két 
hasznos észrevétellel szolgálni, megkönnyítve az itteni világ megértését. 
 
Az agyban tárolt, foszladozó és a halállal totálisan pusztuló információ és jószándék 
sivár perspektívája helyett az egy fokkal reménytelibb megoldást választom ezzel az 
irománnyal, hátha valamikor, valakit érdekelni fog majd, netán valakinek a 
segítségére is lehetek. Ha nem, akkor legalább megpróbáltam. Akkor is megéri, ha 
senki nem jut a végére. Én szeretnék. 
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Hogy kerültünk ide? 
 
Több volt benne a véletlen, mint a szándék. 
 
Csaknem húsz éve egy apró dániai újításom érdekesnek találták Melbourne-ben, és 
meghívtak, próbáljuk ki együtt az ő laborjukban. Mivel családom utazását is fizették, 
csak kutyánk őrzéséről kellett gondoskodnunk. Ebből aztán sok bajunk származott, 
magyar pumi volt, és mindenáron utánunk akart jönni – ha pedig egy pumi valamit 
elhatároz... Végül három hónap és nagyon-nagyon szép emlék lett az ausztrál 
kalandból. Annyira, hogy mindannyiunkban felmerült, meg kellene próbálni hosszabb 
időre lejutni. 
 
Viszonylag hamar sikerült, igen előnyös állásajánlatot kaptam, ötven felé már nem 
megszokott az ilyesmi. Másfél év elteltével, 1999-ben már költözködtünk, bár 
igyekeztünk nem felégetni minden hidat magunk mögött. Vadonatúj épület fogadott, 
kedves kollégákkal, bejáratott együttműködésekkel. Pár hónap elteltével magasabb 
pozíciót ajánlottak, a feltétel az állandó letelepedési engedély volt, ezt az egyetem 
soron kívüli eljárással elintézte nekünk (akkor fogalmunk nem volt, mit nyertünk 
ezzel). Elvben minden a legjobb úton haladt, mégsem voltunk felhőtlenül boldogok. A 
munkahelyen a mézeshetek elmúltával szaporodtak a problémák, fiam se volt 
szerencsés az osztálytársaival, dán kollégáim meglátogattak, egyre többet 
beszélgettünk a visszatérésről. Végül – a család két hölgyének szomorkodó-rosszalló 
pillantásai ellenére – férfiúi eréllyel a költözés mellett döntöttünk. 
 
Ahogy az már ilyenkor szokás, attól kezdve minden jóra fordult, munkám nem várt 
elismerést kapott, fiam befejezte az elemit és új, kitűnő környezetbe került. Csakhogy  
addigra már megvoltak a repülőjegyek. A két év lezárásaként azért elmentünk egy 
negyven napos körútra, délről északra félbevágva a kontinenst egy lakóautóval, majd 
a keleti parton vissza. A National Geographic elevenedett meg előttünk, szinte 
minden napot azzal zártunk, hogy ide még vissza kell jönnünk. 
Magunkban pedig csendben dühöngtünk, minek akarunk innen elmenni. Sajnos 
akkor már késő volt. 2001 őszétől ismét Dánia, a régi meghitt szép hangulat, meg 
eső, hideg és sötét. 
 
Persze a kapcsolatok azért megmaradtak, meghívtak ismét két hónapra Melbourne 
mellé, klónozni, folytatni az együttműködést. Akkortájt járt le az állandó letelepedési 
engedélyünk, ezért próba-szerencse alapon elmentem az egyetem által korábban 
fizetett bevándorlási ügynökséghez, hátha meg lehet hosszabbítani. Tudtam, hogy 
nem felelünk meg a feltételeknek, hiszen Dániában élünk, de hátha van kiskapu. 
Magyaros optimizmus, szocialista kacsintás... nem szokás az ilyesmi errefelé.  
A kifogástalan modorú elegáns ügynök hosszan forgatta a papírjaim, tűnődött egy 
sort, aztán rám nézett: 
"Nem gondol arra, hogy megpályázza az állampolgárságot?"  
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Azt hittem, viccel. A letelepedési engedély meghosszabbítására se vagyok jogosult, 
nemhogy az állampolgárságra.  
 
"Well, ez sajnos tényleg így van. De tudja, én azelőtt a minisztériumban dolgoztam, 
hasonló területen. Egész Ausztráliában egyetlen ember van, aki rendkívüli esetekben 
az állampolgárság megadásáról dönthet. Két éve az az ember én voltam. Amióta 
átjöttem ide, a volt helyettesem az. 
A papírjai alapján én úgy érzem, ön megérdemelne egy ilyen eljárást. Ha gondolja, 
indítsuk el.  
Nem ígérek semmit, de én a maga helyében megpróbálnám."  
 
Sokszor volt szerencsém életemben, de ekkora sosem. Még feleségemnek is alig 
mertem elmondani. Bizakodni meg csak akkor kezdtünk, amikor fél év múlva 
meghívtak a berlini ausztrál konzulátusra, és átestem egy nagyon részletes, mindenre 
kiterjedő beszélgetésen. Újabb fél év után pedig már az egész család utazott, 
állampolgári avatásunkra. Megható kis ünnepséget rendeztek, egyedül nekünk, előző 
nap még az ausztrál himnusz éneklését is elpróbálták, különleges esemény volt ez 
számukra is. A berlini konzul a pezsgő mellett meg is kért, áruljam el, mivel 
érdemeltem ezt ki, hiszen ehhez hasonló dolgok igen ritkák, és inkább csak 
ügynökökkel történnek...  
 
(Mielőtt még valaki James Bond-sztorikat remélne a folytatásban, ki kell 
ábrándítanom – néma titkosügynök még csak-csak létezik, de süket?) 
 
Ezzel azért még nem oldódott meg minden, állást is kellett találni. Lett is, meg nem is. 
Voltak fordulatok, nehéz pillanatok,  de a vége jó, minden jó, 2008-tól ismét 
Ausztráliában élünk, a történelmi (1876-ban alapított) Cairns városának kies 
környékén.  
 
David Attenborough éppen most készít sorozatot a  BBC-nek a Nagy-korallzátonyról, 
a partmenti hegyekről, őserdőkről. Először hatvan éve járt erre, azóta rendszeresen 
visszatér, és 88 évesen egyáltalán nem gondolja, hogy a mostani útja lesz az utolsó. 
Azt mondta, számára – angliai otthona után - az a táj a legvarázslatosabb a világon, 
nehéz a kettő közt választania.  
 
Nekünk nincsenek ilyen gondjaink. Itt az otthonunk.  
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ÉS HOGY KERÜLTEK IDE ŐK? 
 
"Ez egy nagyon jó kérdés." Közel negyven év a tudományban megtanított arra, hogy 
egy válasszal, ami így kezdődik, nem sokat lehet kezdeni. Udvarlás a kérdezőnek, 
rejtett bocsánatkérés a közönség felé, és utána hosszas fejtegetés, ami végül sehova 
se vezet. Most se lesz másképp. 
 
Először is, kik? Az őslakosok, az európai felfedezők, az első angolszász telepesek vagy 
a világ minden tájáról érkező bevándorlók? Egyik válasz bonyolultabb, mint a másik, 
és mindegyik történet abszurd – mint minden, ami ezzel a kontinenssel kapcsolatos. 
Mark Twaint idézem: Ausztrália történelme.... tele van meglepetéssel, kalanddal, 
összefüggéstelenséggel, ellentmondással és hihetettel dolgokkal; de valamennyi igaz, 
valamennyi megtörtént.1  
 
Kezdjük az őslakosokkal. Magyarul nincs rá külön kifejezés, de az ausztrál angol 
indigenousnak nevezi mindazokat, akik az európaiak megérkezésekor itt éltek, és 
aboriginálnak ezek túlnyomó többségét. Egyetlen, meglehetősen slampos módja az 
aboriginál kategória meghatározásának, ha azt mondjuk, ők nem a Torres-szoros 
szigeteiről származó őslakosok ("férfi az az ember, aki nem nő"). A két népcsoport 
között elég éles etnikai és kultúrális különbség van, a szigetlakók keletről jöttek, 
melanéz-polinéz származásúak lehetnek, bár valamelyest a közeli pápuákkal is 
keveredtek.  Valószínűleg egy késői bevándorlási hullámmal kerültek a Torres-szoros 
környékére. Az aboriginálok, akik Ausztrália egész területét (beleértve Tasmaniát) 
benépesítették,  a ma élő emberiség minden bizonnyal legtitokzatosabb ágát 
jelentik.2 
 
Érkezésük időpontjáról meglehetősen tág becslések vannak, 60-80, sőt 125.000 évet 
is emlegetnek. 
 
A leginkább hangoztatott elmélet szerint a 200.000 évvel ezelőtt Afrikából kirajzó 
modern ember (Homo sapiens) egyik legkorábban levált csoportja az Indiai-óceán 
partja mentén viszonylag gyorsan lejutott az indonéz szigetvilágig, és az akkor még 
sokkal keskenyebb tengerszorosokon átkelve benépesítette Ausztráliát. A tengerszint 
később megemelkedett, és mintegy 8.000 éve teljesen elzárta a kontinenst. 
 
 A dolog azonban nem ennyire egyszerű. Ahogy Európában történt a 
neandervölgyiekkel, az ázsiai Homo sapiens is átesett némi mésalliance-on, 
barátkozhatott egyebek közt a szibériai gyenyiszovai ősemberrel (azok kiterjedt 
rokonsága egész Új-Guineáig elért) és a jávai hobbitokkal. Ez a keveredés   nem 

                                                           
1
 Mark Twain: Utazás az Egyenlítő körül, Művelt Nép, Budapest, 1953. (Benedek Marcell forditása). 

2
 A köznyelv (és én) kicsit slamposabbak vagyunk, és a legtöbb esetben az összes bennszülöttet aboriginálnak 

nevezzük. 
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lehetett túl gyakori, de elég ahhoz, hogy a DNS mintákat megzavarja, és a 
genetikusokat kaján mosolyra fakassza.  
 
Nagyobb baj, hogy a legrégibb aboriginál csontváz, a 42.000 éves Mungo hölgy első 
DNS-vizsgálata azt a meglepő eredményt adta, hogy nem fűzi semmiféle kapcsolat a 
modern aboriginál populációhoz. Ebből aztán óriási hajcihő támadt. Egyesek 
felvetették, hogy a Homo erectus megelőzte (akár többszázezer évvel) a Homo 
sapienst, aztán fokozatosan kihalt, mások kevert invázióról beszéltek. Mindkét verzió 
súlyos öröklési és tulajdonjogi problémákat vetett fel, hiszen ha az itt élő 
aboriginálok nem az elsők és nem kizárólagos tulajdonosok voltak, akkor semmit nem 
vethetnek az angolok szemére. A politikailag korrekt megoldás végül az lett, hogy a 
vizsgálati eredményeket a minták károsodásának tulajdonították, új elemzésekre 
pedig nem nyílt lehetőség, mert a Mungo park többségében aboriginál vezetősége 
erősen hiszi, hogy a ma ott élő aboriginál emberek a Mungo Lady leszármazottjai, és 
a csontok további vizsgálatát nem látják indokoltnak. 
 
Summa summarum, nem tudjuk, kik ők, honnan származnak, kikkel keveredtek, 
mikor jöttek, mit találtak, egyáltalán, ők voltak-e az elsők. Tény, hogy itt voltak, 
amikor Cook kapitány, teljesítve megbízatását, felfedezte,  és 1770. április 28-án a 
Botany Baynél partra lépve Őfelsége, a Brit Birodalom Uralkodója nevében birtokba 
vette a századok óta sejtett Ismeretlen Déli Födrészt, Ausztráliát. Ezt a történetet 
minden iskolás gyerek tudja, szerte a világon.  
 
Kár, hogy egyetlen szó nem igaz belőle. 
 
Apró, de kellemetlen tévedésnek nevezhető a kapitány. A captain az angol 
haditengerészetben nem pozíciót, hanem rangfokozatot jelöl, Cook akkor még csak 
first lieutenant, vagyis fregatthadnagy volt, a captain (sorhajóhadnagy, szárazföldi 
erőknél százados) kinevezést csak később kapta meg. Természetesen lieutenantként 
is lehetett hajóparancsnok, de a fontosabb feladatokat és nagyobb hajókat általában 
magasabb rangú tisztekre bíztak. 
 
Elnézhető továbbá, hogy bár valóban 28-án érkezett az öbölbe, partra csak másnap 
lépett. Az emléktáblán hibás dátum szerepel. De ne legyünk kicsinyesek. Több mint 
kétszáz év távlatából mit számít egy nap. Március 15. helyett 14., változtat a 
lényegen?  
 
Az is csekélység, hogy a tenger felől közelítő Cook Rája-öbölnek nevezte a helyet, és a 
Botanika-öböl név csak a partraszállás utáni harmadik verzió volt, bár szintén tőle 
származott. 
 
Nagyobb probléma, hogy Cook fregatthadnagyot nem ezért küldék ide. Az utazás 
célja egy  hihetetlen ambiciózus nemzetközi csillagászati együttműködés része volt. A 
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hipotézis szerint ha egy ritka jelenségnek, a Vénusz Nap előtti áthaladásának pontos 
időpontját a Föld különböző pontjain megmérik, a finom eltérésekből a Naprendszer 
méreteit ki lehet számítani. 1761-ben, francia vezetéssel ezt már megkísérelték, de a 
32 mérés összevissza eredményeket hozott. A következő, 1769-es áthaladásnál az 
angolok vették kezükbe az irányítást, és az újonnan felfedezett Tahiti szigetét jelölték 
ki legtávolabbi mérőpontként. A kis Endeavour (Törekvés) vitorlás, Cook hadnagy 
vezetésével Dél-Amerika felől, a Horn-fokot megkerülve jutott el ide. 
 
Cook, aki kitűnő térképész volt, igen akkurátusan készítette elő a mérést. Ágyúkkal 
megerősített impozáns erődöt épített a szigeten, itt állította fel a fő mérőpontot. A 
biztonság kedvéért két mozgatható állomást is készíttetett, egyiket Tahiti távolabbi 
pontján, a másikat egy szomszédos szigeten. Az ég kristálytiszta volt, egyetlen felhő 
nem zavarta a megfigyelést.  
 
A Vénusz azonban valami furcsa fekete ködbe burkolózott (utólag nehéz eldönteni, 
magaslégköri zavarok vagy magas vérbeli alkoholszint miatt), emiatt a három 
megfigyelő mérése összevissza eredményeket hozott. A Királyi Akadémia dühöngött, 
Cookot és útközben később elhunyt csillagászát, Charles Greent kárhoztatták. Később 
kiderült, a norvég és kanadai mérés ugyancsak pontatlan volt, Cook megítélésén 
azonban ez már nem segített. 
 
Pedig közben azért történt egy s más. 
 
Az a bizonyos Ismeretlen Déli Földrész valóban izgatta az angolokat – és a franciákat 
is. Cookot megelőzően tíz év alatt két brit és egy francia expedíció is indult, hogy 
felfedezze. Létezésének komoly elméleti alapja volt: az északi félteke kontinensekkel 
van zsúfolva, ezt délen is kell valaminek ellensúlyoznia (az akadémikusok már 
azokban az időkben is élenjártak a kreatív gondolkodásban). Az atlanti oldalt már 
többé-kevésbé ismerték, a déli Csendes-óceán azonban feltáratlan maradt. Ezért 
Cook másodlagos feladatául kapta, hogy a negyvenedik szélességi fok környékén 
bóklásszon, ha már úgyis arra jár. 
 
És most álljunk meg egy pillanatra. Nézzünk rá a térképre. Ausztrália tényleg eléggé 
lent van, de kicsinek még az új-zélandiak se mondják.  Gondoljunk bele. 1512-ben 
fedezték fel a portugálok a Fűszer-szigeteket. Timorban 1515-ben szálltak partra, 
hamarosan telepet hoztak létre, megkezdték a szantálfa nagyüzemi kitermelését, 
valamint a lakosság meggyőzését, hogy ezzel csak jól járnak.  1590-re már 90.000 
helybélit térítettek a katolikus hitre, és csaknem teljesen kiirtották a faállományt. A 
hollandok az 1600-as évek elején jöttek, üzleti vállalkozásuk részeként legyalulták 
Jáva fővárosát, akkori nevén Jayakartát, és megépítették, 1942-ig birtokolták Holland 
Kelet-India szemefényét, Batáviát. A távolság Batávia és Nyugat-Ausztrália közt 
légvonalban – és tengeren – alig több mint kétezer kilométer. Timor és Darvin között 
hétszázhatvanhat kilométer.  
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Portugália és Timor között, a Jóreménység fokának megkerülésével harmincszor 
több. 
 
Ha az európaiak Vasco da Gama Afrika-körbehajózása után tizennyolc évvel már 
Timorban voltak, és újabb hat év múlva megkerülték a Földet, mi a Jóistent csináltak 
az elkövetkező 250 évben?  
 
Valóban, Ausztrália felfedezésének története igazából Ausztrália fel nem fedezésének 
története. Ha így nézzük, egyedülállóan sikeres sztori. 
 
Az Ausztráliáról szóló könyvek kötelező része mindazok nevének a felsorolása, akik 
nem fedezték fel Ausztráliát, én itt csak a leghíresebbeket említem.  
 

 
Ausztrál kerengő, több tételben.  
https://en.wikipedia.org/wiki/European_exploration_of_Australia#/media/File:Austr
alia_discoveries_by_Europeans_before_1813_en.png  

https://en.wikipedia.org/wiki/European_exploration_of_Australia#/media/File:Australia_discoveries_by_Europeans_before_1813_en.png
https://en.wikipedia.org/wiki/European_exploration_of_Australia#/media/File:Australia_discoveries_by_Europeans_before_1813_en.png
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- Luis Váez de Torres kapitány, aki Dél-Amerikából indult nyugat felé, és 1606-ban 
átkelt az Ausztráliát Új-Guineától elválasztó szoroson. Ha a (később róla elnevezett) 
szoros utáni kereszteződésben balra fordul, négy-öt kilométer vitorlázás után idilli 
homokpartokon borozgathatott volna, élvezve a Carpentaria-öböl békéjét, miként azt 
mi tettük négyszáz évvel később. Ő ehelyett, Manila éjszakai életét megcélozva, 
jobbra távozott, és Ausztráliáról tudomást sem vett. 
 
 - Willem Janszoon, egy holland hajós, ugyanebben az évben ellenkező irányban 
haladt a Torres-szoros felé, de nem találta meg. Viszont befordult a Carpentaria-
öbölbe, aranyat keresve lejutott (a sajnos csak bauxitbányáiról híres) Weipába, 
feltérképezte a partvidéket, és minden bizonnyal hatalmas horgászzsákmánnyal tért 
vissza, mert a térképére egy Hal nevű folyót is berajzolt. A mai napig ezen a tájon 
lehet a legnagyobb barramundikat fogni. Ő volt az első európai, aki bizonyítottan 
sétált az ausztrál partokon, de nem érezhetett túl nagy kedvet a további felfedezésre, 
igen rossz véleménye volt a feketékről, és sose jött vissza. Névadásban viszont 
jeleskedett: az ausztrál kontinenst elnevezte Új-Guineának, az igazi Új-Guineát 
elnevezte Os Papuának, és ez utóbbi egy részét Új-Zélandnak3, nehéz perceket 
szerezve a később arra utazóknak.  
 
- Dirk Hartog, egy másik holland, 1616-ban nyugat felől közelített Ausztráliához. Esze 
ágába sem volt felfedezni, csak a rendszeres postajáratot kormányozta a 
Jóreménység foka felől Batáviába. A hivatalos hajózási út Fokvárost elhagyva 
korábban Afrika keleti partjai mentén vezetett, de az itt megszokott szélcsendek 
miatt hosszú és unalmas volt, ezért változtattak rajta, nem fordultak azonnal északra, 
hanem mintegy négyezer kilométert vitorláztak délen, a nyugati szelek övében 
keletre. Az újítás kiválóan működött, de néha pár száz kilométer eltérés óhatatlanul 
becsúszott. Először Hartog esetében, aki kicsit tovább várt az északra kanyarodással, 
és földbe ütközött, bár ennek nem nagyon örült. Nyugat-Ausztrália partjai (egy-két 
szakasztól eltekintve) ma sem kápráztatják el a kevés idelátogatót: homok, sivatag, 
bozót. Hartog is csak egy emléktáblát hagyott maga után, amit aztán az újabb 
felfedezők rutinszerűen elloptak vagy kicseréltek. Megint egymás horrorisztikus 
legyilkolására használták fel a megállót, ahelyett hogy végre egyszer rendesen 
feltérképezték volna a partot.   
 
- Abel Tasman (szintén holland) arról lett nevezetes, hogy 1642-ben sikerült 
Ausztráliát körbehajóznia úgy egy pillanatra sem látta a kontinenst. A dolog 
szépséghibája, hogy – Mauritiustól folyamatosan délkelet-kelet felé vitorlázva – végül 
mégis beleütközött Tasmaniába, amit viszont a gondosan elkerült ausztrál kontinens 
részének tartott. Innen továbbhaladva felfedezte Új-Zéland északi és déli szigetét, 
majd visszatért Batáviába. A sikeren felbuzdulva egy év múlva újabb utazást 

                                                           
3
 David Hunt: Girt. The Unauthorised History of Australia. Penguin Books, Melbourne, 2014. 
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szervezett, ezúttal egyenesen délnek, aprólékosan haladva végigkövette Ausztrália 
hihetetlenül sivár és ellenséges északi partjait. További tervei is voltak, de a 
matrózoknak mindenük tele volt a pepecseléssel, és a lázadást csak úgy tudta 
elkerülni, ha azonnal visszatér Batáviába. Főnökei totális kudarcnak ítélték a 
vállakozást, se új hajózási utat nem talált, se piacot, se cserélhető árut vagy 
nyersanyagot. Megelégedtek azzal, hogy Ausztráliát Új-Hollandiának, Tasmaniát Van 
Diemen földnek keresztelték, és ad acta tették az egész projectet. 
 
Voltak mások is, de illusztrációnak ennyi talán elég. Tény, hogy amikor Cook elindult 
csillagnézőbe, elég sokat tudott Új-Hollandiáról, Új-Zélandról, sőt nagy 
valószínűséggel azzal is tisztában volt, hogy a Torres-szoros működik. Az idő tájt nem 
voltak még szabadon letölthető térképek, és a kormányok előszeretettel titkosítottak 
dokumentumokat – horribile dictu – akár évszázadokra is, de a Brit Admiralitásnak is 
megvoltak a saját eszközei. 
 
 
 

 
 
Körülbelül ennyi fogalma lehetett Cook fregatthadnagynak Új-Hollandiáról és Új-
Zélandról. 
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/pacific/tasman/tasm
an.html 
 

http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/pacific/tasman/tasman.html
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/pacific/tasman/tasman.html
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Cook tehát a B verziónak megfelelően délnek, délnyugatnak vette útját, és 
hamarosan beleszaladt Új-Zélandba. Kedvenc hobbijának teret adva aprólékosan 
feltérképezte mind az északi, mind a déli sziget partvonalát, bizonyítva, hogy 
nincsenek összefüggésben a Nagy Déli Kontinenssel. Végül úgy gondolta, itt az ideje 
hazamenni. 
 
 

 
 
Cook első útja a Nagy Déli Kontinens felfedezésére. 
https://en.wikipedia.org/wiki/First_voyage_of_James_Cook#/media/File:Cook%27sFi
rstVoyage54.png 
 
 
Két lehetősége volt, az egyszerűbb, vissza keletnek, Dél-Amerika alatt, vagy a 
szelekkel szemben, a Jóreménység foka irányában. Végül az utóbbit választotta, mert 
épp a legkegyetlenebb évszakban kellett volna az amúgy sem túl barátságos Horn-
fokot megkerülnie. Északnyugat felé indult, hogy ne kelljen direkt széllel szemben 
haladni,  és viszonylag hamar szárazföldbe ütközött. Tulajdonképpen nem volt 
meglepve, kicsit számított is rá, valahol itt sejtette Új-Hollandia keleti partjait. 
 
Innen már nagyjából ismerős a történet, Cook hadnagyot ismét elkapta a térképész- 
és felfedező szenvedély, tetszett is neki a vidék, dús növényzet, távolban kék hegyek, 
kevés bennszülött, problémák velük sem adódtak. Pár napos pihenés után elindult a 
part mellett fölfelé, és apró bonyodalmak után valóban átjutott a Torres-szoroson. 
 
Egy dologról, úgy tűnik, majdnem megfeledkezett. A birtokbavételről. Már a 
Carpentaria-öböl bejáratánál volt, amikor – micsoda véletlen – a kis Possession 
Islandon (Birtoklás-szigeten)  megállva eszébe jutott, mit kell tennie, és az angol király 
nevében visszamenőleg birtokba vette Új-Dél-Walest, vagyis Új-Hollandia keleti 
partját. A korábban érkezett lakókról úgy vélte, nomádok lévén mindegy, hol laknak, 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_voyage_of_James_Cook#/media/File:Cook%27sFirstVoyage54.png
https://en.wikipedia.org/wiki/First_voyage_of_James_Cook#/media/File:Cook%27sFirstVoyage54.png
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ezért nem kell velük egyeztetnie. Ennek a megállapításnak a helyességét azóta 
többen is kétségbe vonták. 
 
Az utolsó tisztáznivaló a névadás. Amit Cook felfedezett, az akkor még semmiképpen 
nem Ausztrália volt.  Az első verzió a misztikus Terra Australis Incognitáról beszélt, 
amit aztán Pedro Fernandez de Quirós (Torres kollegája, aki időnek előtte 
visszafordult) Austrialia del Espiritu Santó-ra módosított, vagyis a Szentlélek 
Ausztriáliájára, hódolva ezzel a spanyol Habsburg uralkodó familiájának és végletekig 
összezavarva az amúgyis bonyolult Ausztria – Ausztrália-kérdést (v.ö. Budapest – 
Bukarest). Mentségére szolgáljon, hogy tényleg azt hitte, a Nagy Déli Kontinenst 
kereszteli, valójában az Új-Hebridák egy kis szigetén landolt. 
 
Ezután jött Új-Guinea, Új-Hollandia, Új-Dél-Wales... A dolgot végül – jóval Cook 
utazása után – Matthew Flinders kapitány javaslata döntötte el, aki először 
térképezte fel a kontinens teljes partvonalát, és aki hihetetlenül ostoba okokból egy 
hajótörést követően hét évet raboskodott Mauritiuson. Az ottani francia kormányzó 
a térképeit meglátva kémnek tartotta és még Napóleon kifejezett parancsára sem 
engedte szabadon. Végül megtört beteg emberként tért vissza Angliába, megírta 
élete fő művét, de a kiadott példányt már nem láthatta – amikor halálos ágyához 
vitték, már nem tért eszméletre. A könyv címében "Terra Australis" szerepel, barátai 
kifejezett nyomására, de egy lábjegyzetben ezt írta: "Ha megengedhettem volna 
magamnak bármi változtatást, az eredeti nevet Ausztráliára változtattam volna." 
Mint egy keserű sóhajtás és rejtett végakarat egy meg nem érdemelt tragikus élet 
lezárásaként. Késői vigasz, hogy tíz év múlva, 1824-ben az Admiralitás ezt az 
elnevezést szentesítette, bár a hivatalos levelezésekben az Új-Hollandia név még 
évtizedek múlva is felbukkant.  
 
Hozzá kell tenni, hogy az Admiralitást – a csillagászati kudarc után – ez a felfedezés 
sem nyűgözte le, ők a Nagy Déli Földrészt akarták, helyette megkapták egy semmire 
se jó sziget keleti partjának térképét. Cookot is bántotta dolog, később még kétszer 
visszament, összevissza bolyongott, egész Alaszkáig felhajózott, mígnem a (távolról 
sem békés természetű) hawaii benszülötteknek elegük lett belőle, és nyársra tűzték. 
A Nagy Déli Földrészt azóta is keresik. 
 
Summa summarum: semmi sem úgy történt, de megtörtént. Az út nyitva, jöhetnek a 
többiek. 
Folytatnám, de hirtelen ráébredtem, kezd az egész nagyon didaktikussá (értsd: 
dögunalmassá) válni. Úgyhogy  
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intermezzo,  cigiszünet, reklám. Nem kell komolyan venni. 
 
Hogy alakult ki a híres-nevezetes ausztrál dialektus? Nemrég röppent fel a hír 
(Magyarországra is eljutott), hogy az ausztrál angolt a permanensen részeg szülők 
hagyományozták gyermekeikre. A szakértőtől jött hipotézist más szakértők 
tudományosan cáfolták ("oltári nagy baromság", "másutt se ittak kevesebbet"4), az 
átlagpolgár pedig, ahelyett hogy sumér és marslakó ősöket keresett volna, röhögött 
az egészen. Ha így van, színesíti az amúgy sem túl szürke australicum-gyűjteményt.  
 
Diplomatikusabb megközelítés, hogy az ausztrálok beszélőizmainak harmada le van 
bénulva. Nem mond viszont ellent az alkohol-teóriának a tény, hogy az ausztrál nyelv 
különlegesen gazdag ízes (18+) hasonlatokban, és a legelőkelőbb (ha van ilyen) 
társaságban  is hiánycikk a rokokó finomkodás vagy romantikus érzelgősség. És arról 
se feledkezzünk meg, kevés ország van, amelyben az alkohol ekkora 
történelemformáló erővé vált (részleteket ld. később). 
 
Nyelvekről szólva hadd említsek meg egy abszurd hülyeséget. Azt már korábban is 
hallottam (!), hogy a hallássérültek jelbeszéde minden nyelven más. De magyarázza 
el nekem valaki, mi a logika abban, hogy a (lényegében) azonos angol, ausztrál és 
amerikai nyelvhez egymástól tökéletesen különböző jelbeszédeket kreáltak?   
 
Az amerikai és ausztrál stílus közti különbség már első odaérkezésünkkor, a reptér és 
Melbourne közt mellbevágott. Amerikában a sztráda menti táblák dallamos kis  
versikével figyelmeztetnek:  
"Arrive alive, do not drink and drive", azaz "Érkezz oda élve, ne vezess becsípve". 
Ausztráliában ez volt odaírva: 
"If you drink and drive, you are a bloody idiot", vagyis "Ha iszol és vezetsz, egy rohadt 
idióta vagy". 
 
Az egyenes beszéd másik példája: 2016 október elején, az amerikai elnökválasztási 
kampány finisében az új-dél-walesi parlament felsőházának egyhangú határozata 
leszögezte: Donald Trump egy undorító meztelencsiga (revolting slug).5 
 
Egy floridai kollégám irigykedve hallgata, hogy karácsonykor isten háta mögötti 
terepjárós kiránduláson voltunk. De szívesen beszállna egyszer ő is egy ilyen 
kalandba... Cserébe felajánlotta, Disneyland mellett lakik, ha arra járunk, körbevisz 
bennünket.  
 
Nem álltam meg, megjegyeztem: errefelé az attrakciók ingyen vannak, viszont 
megölnek téged. 
                                                           
4
 Ez nem igaz. Hivatalos statisztikák szerint sehol a világon, soha a történelem folyamán nem ittak még annyit, 

mint az új-dél-walesi kolónián az első évtizedek alatt.  
5
Elképzelhető, hogy ezen a megállapításon a nem várt 2016. november 2-i események után kénytelenek 

lesznek finomítani. 
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Tizenhét év elteltével 
 
az őslakosok már kezdtek reménykedni, hogy Cook földfoglalási akciója végképp 
feledésbe merül. 
Mostanában divatos mindenért Amerikát hibáztatni, de ez esetben tényleg ők 
kavartak bele a dologba, a bostoni partival és a Függetlenségi háború felelőtlen 
megnyerésével. Anglia a tea mellett egy másik fontos termék exportlehetőségétől is 
elesett: nem tudta hova szállítani fegyenceit.  
 
Akkoriban a brit törvények kevésbé voltak elnézőek, mint manapság, elég volt 
bélyeget hamisítani vagy egy birkát ellopni a kivégzéshez (bár, meg kell hagyni, a 
kecskelopást jóval elnézőbben kezelték). A zsebtolvajlásért szintén akasztottak, de 
egy gyerek elrablása nem volt főbenjáró bűn. A gazdagabbak, a nagystílű bűnözők 
könnyebben megúszták a dolgot, a szegényekkel, a szó szoros értelmében 
megélhetési bűnözőkkel szemben (korunktól eltérően) nagyobb volt a szigor. A 
kivégzések népünnepélynek számítottak, egy jó akasztás csaknem akkora esemény 
volt, mint ma egy csúcsrangadó a magyar labdarúgó-bajnokságban. A törvény betűje 
azonban nem mindig érvényesült, a felvilágosodás kezdte éreztetni hatását, a bírák 
nem ragaszkodtak a legsúlyosabb büntetéshez, és halál helyett sokéves, évtizedes 
börtönre ítélték az elvetemülteket. A zsebkendőtolvajok, kurtizánok, csempészek és 
(az eredendően bűnös) írek hamar megtöltötték a fogházakat és a szállításra 
előkészített hajókat. A hatóságok egy ideig reménykedtek, hogy Amerika majdcsak 
észhez tér, és újra tárt karokkal várja a brit szigetek söpredékét, de odaát a 
munkaerő-problémákra praktikusabb megoldást találtak, kihasználva a feketepiac 
lehetőségeit. 
 
Jobb híján – és ez itt tényleg szó szerint értendő – a hatóságok végül Új-Dél-Wales 
mellett döntöttek. 
Angliai börtönök építése is felmerült, de hamar lekerült a napirendről, a jogvédő 
mozgalmak abszurd követelései (fürdés, szellőzés, ápoló- és foglalkoztató helyiségek) 
miatt. Ausztrália mellett szólt a szinte felfoghatatlanul nagy, ezért biztonságosnak 
tűnő távolság, és a Botanika-öböl csábító neve, mely arra utalt, hogy a fegyenctelep 
akár önfenntartóvá is válhat. A döntéshozók lelkiismerete megnyugodott. Nyilván 
felmerült más végkifejlet lehetősége is, de a vállalkozások mindig kockázattal járnak, 
és az otthonmaradottak számára ez a kockázat nem tűnt túlságosan nagynak. 
 
Ezzel együtt kicsit elhamarkodottnak tűnik, hogy Cook egyhetes tartózkodásának a 
feledés homályába burkolódzó emléke alapján az addig látott legnagyobb migrációs 
flottát indították útnak. Bár a tizenegy hajó egyike sem volt negyven méternél 
hosszabb, összesen csaknem ezerötszáz embert szállítottak, kétévnyi 
élelmiszerkészlettel és a szükségesnek gondolt felszereléssel az új kolónia számára.  
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Még riasztóbb, bár valahol érthető, hogy a személyzet összetétele sem volt túl 
ígéretes. Arthur Phillip valóban kapitány volt, de akkoriban már csak afféle négyórás 
nyugdíjasként dolgozott az Admiralitásnak. Ideje java részét Hampshire-i farmján 
vagy franciaországi gyógyfürdőkben töltötte, és ötvenévesen fel nem merült benne, 
hogy valaha majd legendává válik. Mint Ausztráliát, őt is jobb híján választották, a 
többiek inkább beteget jelentettek. A kinevezés időpontjában semmi sem utalt arra, 
hogy Phillip felnő a feladathoz, és nemcsak a flottaparancsnoki, hanem a kormányzói 
tisztségre is alkalmassá válik.   
 
A nehézségek már az előkészítésnél elkezdődtek. Phillip kapitány kukacos 
adminisztrátorként precízen ragaszkodott az eltervezett készletekhez, a kormány 
viszont alvállalkozókra bízta az ellátást, akik - a mai szokásoktól eltérően - loptak, 
csaltak és hazudtak. Phillip keményen harcolt, de a készletek fele se érkezett meg 
időben, a határidők folyamatosan csúsztak, a teljesértékű fehérje szükségletet a 
lisztben lévő kukacokkal akarták biztosítani és a nőket férfiruhákkal látták el. Kultúra 
terén  viszont keresve sem lehetett hibát találni. A flotta négyezer könyvet is vitt 
magával, köztük száz bibliát, száz imádságoskönyvet, négyszáz Ótestamentumot, 
ötszáz zsoltároskönyvet és kétszáz katekizmust. Emellett a helyes élet viselkedésére 
tanító könyvek – összesen mintegy ötszáz példány – útmutatást adtak a hazudozás 
elkerülésére, a szüzesség megtartására és a lopástól való tartózkodásra. A válogatás 
csak azért nem okozott közröhejt, mert az ezerötszáz emberből talán ha pár  tucatnyi 
tudott olvasni. 
 
A zászlóshajó már az építése során leégett, amikor rendberakták, lassan vánszorgott, 
és szivárgott bele a víz. A foglyok egy részét hónapokkal az indulás előtt a hajók 
hideg, sötét és nedves mélyébe zárták, és csak a szabad tengerre kiérve juthattak 
rövid időkre friss levegőhöz. Emellet a legénység már Angliában lázadozott, mert 
nem kaptak fizetést és grogot. Az eredeti elképzelés, hogy a kolónia már a behajózás 
pillanatától alkoholmentes legyen, csúfos kudarcot vallott6. Végül 1787. május 11-én 
az Első Flotta nehézkesen kievickélt Portsmouth kikötőjéből, és útnak indult.  
 
Phillip kapitány az indulás előtt egy héttel váratlan levelet kapott a királytól: egy 
formális megbízatást, hogy Cook birtokbavételére hivatkozva ténylegesen 
gyarmatosítsa Ausztráliának a 135. foktól keletre eső részét, nagyjából fél európányi, 
teljesen ismeretlen területet. Nyolcszáz nyomorult fogollyal, hatszáz lázongó 
tengerésszel, katonával és pár civil hozzátartozóval. 
 
A legkevesebb, amit mondani lehet, hogy a megtisztelő feladat púp volt a hátán. 
 
Az utazás, hosszabb-rövidebb megállókkal nyolc hónapig tartott, Phillip egyetlen 
hajót sem vesztett, és az elítélteknek mindössze két százaléka halt meg. Ugyanezen 

                                                           
6
 Éppúgy, mint a prohibíció Amerikában, és mint Gorbacsov utópisztikus vodkátlanítási kísérlete, mely nagyban 

hozzájárult a hidegháború elvesztéséhez és a Szovjetúnió összeomlásához. 
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idő alatt a Themzén horgonyzó börtönhajókban csaknem egy nagyságrenddel volt 
nagyobb a halálozási arány. 
 
Az adatokat értékelve az Admiralitás észszerű költségcsökkentést határozott el. A 
három év múlva indított Második Flottánál mind az ellátmányt, mind a szállítási 
körülményeket racionalizálták. Az ezer fegyenc egynegyede az út során kiszenvedett, 
a megmaradók felét hordágyon kellett lecipelni a hajókról, ezek közül több mint száz 
a partraérés utáni órákban lehelte ki lelkét. 
 
Felelősségrevonás nem történt,  a második flotta parancsnokát újabb 1800 fegyenc 
szállításával bízták meg. 
 
Visszatérve Phillipékre, a megérkezés okozta fellélegzés nem tartott sokáig. Az első 
csalódást az okozta, hogy a Cook által Botanika-öbölként magasztalt hely teljesen 
alkalmatlan volt a letelepedésre. Nem volt elég víz, vihar esetén semmi sem védte a 
hajókat, nem volt elég építkezésre használható fa, és a talajon még a fű sem volt 
képes megtelepedni. Mindent elleptek viszont a hatalmas vörös és fekete hangyák, 
amelyek – környezetbarát szelektív rovarirtó spray híján – a kempingezést nagyon 
kényelmetlenné tették. Phillip ezért három nap elteltével csónakokat küldött, hogy 
valami elviselhetőbb telephelyet találjanak a közelben.7 
 
Cook és kollégái, elsősorban Banks, a dúsgazdag botanikus szépfiú8, valóban nagyot 
tévedtek. Azt hitték, a száraz évszakban értek oda, és elbűvölték őket a csörgedező 
patakok. Mint kiderült, egyhetes tartózkodásuk nagyjából egybeesett azzal az 
időszakkal, amikor ezek a patakok egyáltalán léteztek. 
 
A térképező specialista Cook kapitány másik nagy tévedése, és örök szégyene, hogy 
egy  sziklahasadéknak csak nevet adott, és nem vette a fáradságot, hogy közelebbről 
megvizsgálja. Így hajója elhaladt a világ legnagyszerűbb természetes kikötőjének 
bejárata előtt, és Port Jackson varázslatos világára csak a Phillip által küldött 
csónakok bukkantak rá, mindössze tizenkét kilométerre a Botanika-öböltől.  
 
Sajátos módon a flotta számára a 12 kilométeres áttelepülés több bajjal járt, mint a 
megelőző nyolc hónapos út. Az erős szembeszélben a hajók összevissza kerengtek, 
egymásnak ütköztek, hajszál híján a partnak rohantak. Végül, megtépázva ugyan, de 

                                                           
7
 A Botanika-öböl azért mégsem maradt teljesen hasznavehetetlen. Kevesen tudják a Sydney-be érkező 

turisták  közül, hogy pont ott érnek földet, ahol az első fegyencszállítmányok. A Sydney-i reptér kifutópályája 
benyúlik az öböl vizébe. 
8
 Banks és Cook megítélése az elmúlt kétszáz év során egyik végletből a másikba esett. Banks az út során óriási 

anyagot gyűjtött, és kétségkívüli érdemeit remek marketingmunkával fogadtatta el a legmagasabb körökben. 
Így eshetett meg, hogy  bár egyetlen tudományos cikket nem publikált, az Akadémia elnökévé választották, 
míg Cookot valamiféle révkalauznak tekintették. Ma Cook a szupersztár, Banksról szinte csak a faiskolákban 
esik szó (v.ö. Banksia).  
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az összes hajó átjutott, és január 26-án békésen lehorgonyzott Sydney mai belvárosa 
mellett. 
 
 

 
 
Sydney a levegőből (és keletről) nézve. Balra a Botany Bay, jobbra Port Jackson, 
nagyjából fele magasságban a déli (bal) parton Sydney Cove 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney#/media/File:Worldwind-Sydney1.jpg 
 
 
Közben újabb bonyodalmak adódtak. Míg Phillipék az átkeléssel szerencsétlenkedtek, 
legnagyobb megdöbbenésükre két idegen hajó bukkant fel a láthatáron. Egy francia 
felfedező expedició hároméves földkörüli bolyongás után mindössze hat napot késett 
azzal, hogy a brit tulajdonjogot kétségbevonhassa. Így sem voltak teljesen 
feszültségmentesek az első pillanatok, de az angolok többen voltak, így végül 
mindkét fél az átmeneti békés egymás mellett élést választotta. Az angolok 
távolabbra költöztek, a franciák pedig egy kis erődítményt építettek a Botanika-
öbölben.  
 
A franciák felbukkanásakor a fegyencek egy részét hirtelen áthatotta a Liberté 
eszméje (bár a forradalom Párizsban még másfél évet váratott magára), és Sydney-
öbölből visszaszökve tömegesen kérték honosításukat. A franciákat mindez nem 
hatotta meg, a bevándorlási hullámot csírájában fojtották el, és csak két szerencsés 
elítéltet vettek fel a hajókra, egy nőt és egy bizonyíthatóan francia származású férfit. 
A szerencse azonban forgandó. Az expedíciónak a hazaút során nyoma veszett. Két 
évszázad után derült csak ki, hogy a Salamon-szigeteknél zátonyra futottak, és – az 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney%23/media/File:Worldwind-Sydney1.jpg
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akkori szokásoknak megfelelően – az utasok minden bizonnyal a helyi konyhai 
kínálatot gazdagították francia ízekkel. 
 
Ezzel kapcsolatban viszont felvetődik, miféle fegyencélet az olyan, hogy százával 
lehet tizenkét kilométeres szomszédoló gyalogtúrákra indulni. Valóban, az Első Flotta 
hiányosságainak egyike volt, hogy nem tisztázták a hatásköröket. A tengerészek úgy 
gondolták, ők a hajókért felelnek, a katonák pedig azt, hogy nekik a külső ellenségtől 
kell megvédeni a kolóniát. Hivatásos fegyőrökről az Admiralitás nem gondoskodott. 
Phillip bölcsessége és kompromisszumkészsége nélkül az egész kolónia totális 
anarchiába zuhant volna. Még így sem sokon múlott a dolog, és a túlélés ára egy, az 
eredeti elképzelésektől igencsak különböző társadalmi struktúra kialakulása lett. 
 
Mi ennek élvezzük a gyümölcseit. 
 
 
Valóvilág  
 
Cairns, február, vasárnapi reggel 
 
Tündöklő napsütés, kristálytiszta levegő, ibolyakék(ülő) ég, nincs pardon, muszáj 
elmenni futni. 
 
Tudom, legjobb lenne hét előtt, de kávé nélkül? Közben a kertet is végig kell nézni, 
hogy állnak a fűszálak. Késlekedés nélkül ki kell vágni az egyik csíkos jukka 
háromméteres virágját, mert ellopja a táplálékot a levelektől. Meg kell beszélni a 
családdal a mai teendőket. Csak hogy még egy kicsit ne kelljen elindulni. 
 
Fél kilenc, ilyenkor már emberkínzás a cukornádföldek közt, a perzselő napon, így 
megyek a hegyre. Amilyen mázlista vagyok, a házunktól egy kilométerre indul el az 
elhagyatott szerpentin a parti hegységbe.  Közel s távol nincs még hasonló. Afféle 
szolgalmi út, zsákutca egy elvarázsolt víztárolóhoz9, az egyetlen emberi alkotáshoz 
Ausztráliában, melyet nemzeti parknak nyilvánítottak. Hála Istennek az út keskeny és 
veszélyes, a turistabuszok eleve ki vannak tiltva, az egyéni kocsikázók számára pedig 
van vagy huszonöt kötelező program Cairns környékén, ez a huszonhatodik. Így csak 
a helybéliek jönnek ide, inkább csak biciklizni vagy futni.  
 
Nyolc és fél kilométer kíméletlen hegymenet a hágóig. Három-öt kilométer a napi 
penzumom oda, rövidebb (-nek tűnik) vissza, életemben kétszer a teljes távot is 
lefutottam, de ma más a terv. Engedmény forró napokra: kocsival fel a szerpentin 
tetejéig, és a túlsó, békésebb-hűvösebb lejtőkön rövid távok. 
 

                                                           
9
 Morris-tó, Copperlode-gát 
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Azért némi lelkifurdalást érzek, amikor három-négy magányos biciklis mellett autóval 
haladok el, igyekszem mély alázattal respektálni őket, lassítok, nagy ívben kerülök. 
Kocsi, gyalogos egy szál se, csak a kétoldalt rámboruló őserdő. Az egyik legrégibb a 
Földön. Az Amazonas ehhez képest tinédzser.  
 
Rövid szakaszokon azért ki lehet látni Cairnsre, az őslakosok birtokolta Yarrabah 
félszigetre, és az általuk közrefogott Trinity Inletre10. A horizonton a Koráll-tenger a 
Green Islanddal11, délre a Parti- hegység végtelen erdős láncolata a páratlan Piramis-
heggyel az előtérben. Még most is, nyolc év után is lélegzetelállító mindez. 
Megérdemlem? 
 

 
 
 
A hágó után röviddel megállítom a kocsit, megsimogatom, bezárom, és halk sóhajjal 
nekilátok az ötszázmétereknek, fekvőtámaszos szüneteknek. Ilyenkor a lihegés 
mellett van időm az erdőt nézni, tenyérnyi színes pillangók, kéttenyérnyi (jó, kivasalt) 
varangyok az aszfalton. Nagy mozgás nincs, az út is néptelen. Egyszemélyes show, 
közönség nélkül. Ahogy annak lennie kell. Egyetlen társam és ellenőröm a kocsi, 
hiába kérlelem könyörgő szemekkel valahányszor elfutok mellette, nem enged be, 
csak ha megvan a napi penzum.  

                                                           
10

 Szentháromság-öböl 
11

 A közhiedelemmel ellentétben nem Zöld-sziget, hanem Green-sziget. Később lesz még róla szó. 
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Két hete a Duna-parton futottam  a Margit híd és az Árpád híd között, akkor a hideg 
miatt méltatlankodtam, most viszont jól jönne egy kis friss havas bedörzsölés. Végül 
megcselekszem, amit megkövetelt a haza, lehet visszaindulni.  
 
Mindketten megkönnyebbülünk, a kocsi rohanna, én fékezem, sok a kanyar, a 
magányos biciklisek elfáradtak, billegnek, már visszamosolyogni sincs erejük, vigyázni 
kell rájuk. Búcsúajándék, hogy egy másfél méteres goanna 12 is átszalad előttem.  
 
Kígyót sajnos nem láttam, pedig ráfért volna erre a történetre egy kis horror.  
 
Szép élet a trópusi élet 
 
Cairns a világ egyetlen városa, amelyik elviselhető, sőt kifejezetten kellemes 
körülményeket biztosít a földrajzi trópuson, a Ráktérítő és a Baktérítő közt. 
Számomra. De azért nem járhatok túl messze az igazságtól. 
 

 
 
Vegyük elő a glóbuszt. Európa és a kontinentális Egyesült Államok nem érnek le 
addig. Dél-Afrika túlságosan lent van, éppúgy, mint az igazán civilizált Uruguay és a 
többé-kevésbé elviselhető Argentína és Chile. 

                                                           
12

 Monitorhüllő, varánuszgyík. 
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Brazília manapság még egy olimpia erejéig se nagyon jöhet szóba (jó, jó, 
megcsinálták, de hogy...), Mexikót meg a többieket pedig inkább ne említsük. 
Délkelet-Ázsia? India, Malajzia, Indonézia? Ugyan már. Egyes-egyedül Szingapúr, amit 
szeretek, tisztelek és nagyon nagyra becsülök, de nem szívesen élnék egy mégoly 
gyönyörű és fejlett 50 x 27 kilométeres szigetországban, öt és fél millió lakossal. 
Szingapúr számomra egy fantasztikus teljesítmény, egy extrém kísérlet, amely 
hihetetlenül sikeres lett, de... nekem is csak egy életem van. Szingapúr derékban 
kissé szűk, és nem csak a méretei miatt. Szeretek magam dönteni az élet apró 
dolgaiban. 
 
Marad Hawaii, ami inkább csak egy kirakat (és határeset, alig pár kilométerre a 
Ráktérítőtől), meg Ausztrália, annak is három városa: Townsville, Darwin és Cairns. 
Townsville egy katasztrófa, ronda, hangulattalan, külvárosi dzsumbuj, nem volt egy 
perc, amikor jól éreztük volna magunkat ott (nb. a cairnsiek úgy tekintenek 
Townsville-ra, mint a dánok Svédországra - nem mondhatnám, hogy önfeledt 
rajongással -, vagy úgy általában az ausztrálok Új-Zélandra; és igazuk van).  
 
Darwin az Darwin.  Talán a legpechesebb ausztrál város. A japánok - szinte teljesen 
értelmetlenül - röviddel Pearl Harbour után porrá bombázták. Ezt követően inkább 
csak támaszpont volt, és amikor a háború után lassan kezdett magára találni, jött 
Tracy. Ausztrália történelmének legpusztítóbb szélvihara 1974. december 25-én, 
karácsony első napján sújtott le. A széllökések becsült ereje 240 km/h fölött volt 
(tényleges adat nincs, a műszerek 210 km/h után szétestek). A halálos áldozatok 
száma ehhez képest nem volt magas, 70 körül lehetett (sokan eltűntek, a tengerbe 
vesztek, ezért a bizonytalan szám). A házak 80%-a romba dőlt, a városközpontból 
szinte csak a főtéren álló hatalmas baobabfa maradt meg, mely kisebb sérülésekkel 
túlélte Tracyt.  
A lakosság négyötödét ki kellett telepíteni, akár a kontinens másik végébe, Sydney-
be, Adelaide-be.  A kitelepítettek túlnyomó többsége sosem tért vissza.  
 
A tragédia fordulópontot jelentett a természeti katasztrófák elleni védekezésben. 
Darwin újjáépítése nemzeti ügy lett, mutatós  és ciklonbiztos középületek, lakóházak 
épültek, szép parkokkal, sétányokkal. Mégis, emberpróbáló dolog arrafelé tanyát 
verni. Rossz nyelvek azt híresztelik, elég ott letölteni tíz-tizenöt-húsz évet (nem kívánt 
törlendő), és az ausztrál kormány automatikusan életjáradékot folyósít. Ezt az egy 
adatot nem ellenőrzöm, valószínűleg urbánus legenda, de, mint minden legendának, 
vannak valós gyökerei. Darwinban iszonyatosan, elviselhetetlenül meleg van, mindig, 
folyamatosan, szünet nélkül. És nincs hova menni.  
 
Ott az óceán, a gyönyörű homokpartokkal. Felejtsd el. A közelébe se mehetsz. 
Krokodilok, cápák, tengeri kígyók és mérges medúzák. Öngyilkos paradicsom. Épeszű 
embernek csak naplemente fényképezésre jó, tisztes távolból.  
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Emellett a legközelebbi civilizált hely (többé-kevésbé ennek érzem Cairnst, bocs a 
nagyképűségért) légvonalban ezerhatszáz kilométer, két és fél óra repülés. 
Országúton persze sokkal hosszabb, nagyon-nagyon feszített tempóban két nap. Ne 
felejtsük el, itt nem a német Autobahnokon, hanem (szűken) kétsávos isten háta 
mögötti úton kell vezetni, ha éppen nincs lezárva árvíz, ciklon vagy egyéb exotikum 
miatt. 
 

 
 
Cairns más. Itt sosincs negyven fok (mint például Melbourne-ben, főleg az Australian 
Open idején), harminc fölé is csak pár hétig megy a hőmérő. Jó, nagy a páratartalom, 
de hozzá lehet szokni. Viszont szinte sosincs hidegebb 20 foknál. Nyolcéves ittlétünk 
alatt talán ha kétszer szállt le a hőmérő 16 fok alá, csikorgó hajnalokon, az egész 
lakosság sídzsekikbe és báránybőr csizmába öltözve vacogott még órákkal később, 
munkába menet is. Itt minden este a teraszon vacsorázunk, és bosszankodunk, ha fel 
kell venni egy pulóvert (tán háromszor egy évben). Ennél jobb éghajlatot álmodni se 
lehet annak, aki szereti az európai nyarat. Apró kis kilengésekkel egész évben abban 
élünk. 
 
Az uralkodó széljárás délkeleti, ha változik, akkor északkeleti. Szinte mindig a 
Csendes-óceán felől fúj. A város szétterül a parton, a százötvenezer lakosból talán ha 
egy fűt,az is magyar. A jövedelem fő forrása a turizmus, nincs pusztítandó gyárüzem 
(vasút van, de csak a turistáknak és a cukornádültetvényeknek), az utakon dugó alig 
fordul elő, és bár a kocsik nem túl újak és dög nagyok, a légszennyezés minimális. 
Mivel Ausztrália csapadékának nyolcvan százaléka a mi vidékünkön esik le, és 
viszonylag kevés a fáklyaként égő olajlevelű eukaliptusz, az erdőtüzek ritkák. Igazából 
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csak egy erős nyugati szél okozhat szennyezést, a sivatagból jövő vörös porvihart, de 
ez talán ha négyévente fordul elő. Túl lehet élni, utána a feleségek megpucolják az 
ablakokat. 
 

 
 
A csapvíz iható (hány trópusi városban az? Sok is az egy kéz... Darwin, Townsville, 
van-e még valami Ausztrálián kívül?), az egészségügy csaknem kifogástalan, a boltok 
tiszták, a parkok gyönyörűek, a hangulat vidám és felszabadult. A nap süt, az eső esik, 
az emberek horgásznak, hajóznak, söröznek, barbecue-znak, mindenki teszi a dolgát. 
Mi kell még? 
 
Csak az a baj, sejehaj... 
 
Tűz nem nagyon van, árvíz nem érint bennünket (a házunk pont egy nyeregre van 
építve), viszont van, helyesebben lehet ciklon. Decembertől áprilisig, esős évszakban, 
bármikor.  
 
A ciklonok a tenger felett, a parttól több száz kilométerre alakulnak ki,  és általában 
délnyugati irányban haladnak a szárazföld felé. Útjuk során egyre erősödnek, és a 
partot elérve lesznek a legpusztítóbbak. Továbbhaladva erejük rohamosan csökken, 
trópusi viharrá szelidülnek. Érdekesség, hogy a déli féltekén mindig az óra járásával 
ellentétes irányban forognak. Másik érdekesség, hogy ciklon, tájfun, hurrikán, orkán 
közt nincs különbség, ugyanaz a jelenség helyi dialektusban.  
A ciklon érkezését vészjósló színjáték előzi meg, leírhatatlan felhőalakzatok odafent, 
sokkoló árnyalatok idelent, viszonylagos szélcsendben. Szó megszakad, hang 
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bennakad, a madarak ricsaját – éppúgy, mint napfogyatkozás alatt  – döbbent csend 
váltja fel. A félelem és a komoly összegzések percei ezek.  
 
A pusztító erejű mag általában 30-50 kilométer széles, és pár óra alatt áthalad, de 
azzal még nincs vége. A mag után jön a napokig tartó özönvízszerű esőzés, aztán a 
helyreállítás. Kidőlt fák, elszakadt villanyvezetékek, tönkrement vízhálózat, leállt 
kommunikáció és túlterhelt közigazgatás. Két-három napig még az utcára se szabad 
kimenni. Egy-két hét, mire az élet nagyjából visszatér a régi kerékvágásba. Ha nincs 
nagyobb baj.  
 
Bevallom, direkt élményeim szegényesek. Egyetlen igazi ciklon volt Cairnsben a nyolc 
év alatt, akkor éppen Magyarországon voltam, mire látszott, mi készül, már régen 
késő volt visszaindulni. Csak az interneten követtem Yasit, ahogy az ötfokozatú skálán 
öt és félre (!) nőtt, és egyenesen Cairns felé tartott. Ha telibekapja, kies városunk 
többé-kevésbé Darwin sorsára jut. Hála Istennek három órával a partot érés előtt 
délnek fordult, és a mag mintegy hetven-száz kilométerrel elkerülte Cairnst, a 
feleségemet, a lányomat.  
 
Ők a ház sziklába vájt alagsori fürdőszobájába költöztek, a létező legvédettebb 
helyre. A ház hegyoldalba van építve, a falak betonból, kivételesen ellenálló 
struktúra, ritka errefelé az ilyen. A hullámbádog tető és a panoráma üvegablakok 
viszont, minden óvintézkedés ellenére megszűntek volna létezni, és a belső tér a 
lakószinten totálisan ki lett volna szolgáltatva a ciklon dühének.  
 
Ezzel együtt, hogy nem szenvedtük tízszeres károkat, az a két hölgy kemény és 
céltudatos felkészülésének volt köszönhető. Nekik is az első ciklonuk volt, persze, de 
tudták, mit kell csinálniuk. A ciklonra való felkészülés az élet része errefelé. Pontos 
listák vannak a teendőkről, a beszerzendőkről, az óvintézkedésekről. Ezeket az 
iskolában is tanítják, a gyerekek sok esetben többet tudnak róla, mint a felnőttek. És 
mindenki, mindenki megérti, hogy ez nem játék. Két nap alatt minden mozgatható a 
házba került, az összes ablak le lett ragasztózva, az ajtók eltorlaszolva, kocsik a 
bejárati kapuhoz nyomva, nem romlandó élelem, zseblámpák,  gyertyák, gyufa, víz 
hatalmas tartályokban, tranzisztoros rádió fölös elemekkel a matracokkal borított 
fürdőszobába halmozva, pontosan úgy, mint ostrom esetén.  
 
Így se volt könnyű, a szél iszonyú üvöltése, a sötét és a teljes bizonytalanság. Utólag 
is megemelem a kalapom előttük, hogy egy idő után megunták az egészet, fejükre 
szorították a párnát, és végigaludták az éjszakát.  
 
A ház túlélte, de a kert siralmas állapotba került. Én csak egy hét múlva jutottam 
haza, addigra a nagy helyreállítási munkák befejeződtek. Örök hála barátainkak, akik 
átérezvén a két lány helyzetét, önzetlenül és kérés nélkül segítettek ebben. Nekem 
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már csak a kozmetikázás jutott, de így is eltartott vagy két hétig, míg a kert többé-
kevésbé kármentesült, és fél évig, míg a foghíjak eltüntek. 
 
A hölgyek pedig helytállásuk elismeréseképpen az ausztrál kormánytól komoly 
jutalmat kaptak (ez persze kicsit máskép történt, az áramszolgáltatás öt napig 
szünetelt, ezt errefelé gavallér módon szokás kompenzálni, bármi is az ok). 
 
De ha már itt tartunk: fél év alatt eltűntek a foghíjak? Egy beállt növényekkel, fákkal-
bokrokkal teleültetett kertben? Nem tévedés? 
  
Csak az a baj, hogy nehéz... 
 
a kertészélet a trópusokon. Van időm munka közben nótát dúdolgatni. Sosincs 
megállás, minden mindig nő, a banánok és nádak szemmel követhető gyorsasággal, 
vagy éppen pusztul, mert egyik növény megöli a másikat. A lomb elszállítása évente 
7-10 kisteherautónyi  fuvar (megrakva, mint egy szénásszekér), plusz a heti kuka 
hetven százaléka.  
 
Az ember megtanulja, hogy a harminc centi vastag banántörzset egyetlen jól 
irányzott machetecsapás kettészeli (ha elég nagy az a machete), míg a karcsú 
pálmatörzsbe beleszakad a láncfűrész is... Hogy melyik növényt miként kell megfogni 
a hetekig sajgó gyulladás elkerülésére, mert a tövisek csak röhögnek a vastag, 
könyékig érő bőrkesztyűn. Hogy a zöld meg fekete hangyák csípése csak a 
kocakertészeket meg a turistákat riasztja; hogy esőben jobb dolgozni, mint 
napsütésben; hogy a tenyérnyi pókokkal pedig egyszerűen nem kell foglalkozni, 
tényleg csak a légynek ártanak. És hogy minden komolyabb favágás előtt meg kell 
húzni kötéllel a törzset, mert a dzsumbujban arra fog dőlni, amerre te állsz. A 
biciklisisak kétszer mentette eddig meg az életem. Egy tompa puffanás, subduralis 
vérzés helyett. Bölcs döntés volt, hogy itt mindenki számára kötelező (nem 
favágásnál – biciklizésnél). 
 
Környezetem azt hiszi, szeretem csinálni. Szereti a fene. Csak nem tudom elviselni a 
gondozatlan kert látványát, főleg azért, mert pár óra munka csodákra képes. Így 
aztán majd minden nap varázsolok, de csak az eredményt élvezem. Hogy az ananász 
levágott tetejét gyökereztetve már új termésünk van, és hogy a part mellől 
összeszedett kókuszdiókból már három-négy méteres fák nőttek ki. Hogy itt a jukka, 
a kardvirág és a könnyező pálma, meg minden otthoni szobanövény a kertben nő, és 
hófehér kakaduk eszik a húszméteres vékony pálmák apró piros gyümölcsét.   
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Röviddel beköltözésünk után meglátogattak bennünket feleségem szülei. Apósom 
hetvennyolcadik évében járt, tartott tőle, a terhünkre lesz. Ők voltak mindmáig az 
egyetlenek, akik egy árva napig nem szenvedtek a jetlagtól. Apósom hiányos 
nyelvtudása ellenére naponta hozta a friss híreket, mi történik a szomszédságban, az 
egész utcát ismerte. Nekünk az azóta eltelt nyolc év se volt erre elegendő.  
Biológiatanárként tervbe vette, hogy meghatározza a kert összes növényét. Korábban 
szédülésre panaszkodott, itt az egészet egy pillanat alatt elfeledte. Tűző napon a 
medence negyvencentis peremén, hatméteres szakadék szélén egyensúlyozott, 
kezében füzettel és tollal. Rajzolt és jegyzetelt. Járta a faiskolákat és a könyvtárakat, 
és a harmadik hónap végén, búcsúzáskor kezünbe adta a listát, kilencvennyolc 
számozott latin névvel, helyszínrajzzal, számokkal. Ezt a listát azóta is legbecsesebb 
emlékeink közt őrizzük. Sajnos a nyolc év alatt – a ciklon, a természetes kihalás, meg 
az én áldásos tevékenységem miatt – sok változás történt, de legalább van egy erős 
érv egy újabb látogatás szervezéséhez. 
 
Lehetne kertészt hívni favágáshoz, bozótirtáshoz, mint sokan teszik – de számomra 
ez megfutamodás lenne, és hát Apósom példája sem enged ellustulni. Annyira azért 
még nem vagyok öreg... bár ez a sok locsogás... na, irány vissza a tizennyolcadik 
századba! 
 
 
Fegyencek és börtönőrök országa 
 
Mark Twain a korábban idézett könyvében iszonyatos brutalitásról ír, láncos 
golyóbisokat vonszoló rabokról, százszámra mért korbácsütésekről, az őrök vadállati 
kegyetlenségéről. Tekintsük írói tevékenysége részének – azaz egy szó sem igaz az 
egészből.   
 
Új-Dél-Walesből sosem lett Francia Guayana, Ördögsziget és Pillangó-féle 
kalandregény. Nem volt rá se személyzet, se lehetőség, se akarat.  
 
Az első két-három év a túlélésért való küzdelemmel telt. A földműveléshez kevesen 
értettek, élelmiszer-utánpótlás alig volt, a magukkal hozott vetőmagokat felzabálták 
a kiserszényesek, a háziállatok pedig szaporodás helyett vagy elkódorogtak, vagy 
megették őket – a bennszülöttek vagy maguk az éhes jövevények. A készlet egyre 
fogyott, a fejadagok egyre kisebbek lettek, és senki nem tudta, meddig kell kitartani. 
Mindez vezethetett volna gyilkos indulatokhoz, éhséglázadáshoz,  tömegbe 
lövetéshez.  
 
Hogy nem így történt, az – mint oly sok esetben Ausztrália történelme során – a 
körülmények és a véletlenek szerencsés egybeesésének köszönhető. Meg pár bölcs 
döntésnek. 
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Phillip kormányzó utasítást alig kapott, hogy miként kezelje a helyzetet. Annyit 
mondtak neki, lehetőleg éljen túl, és minél kevesebb pénzből (ismerős). Ott állt a 
világ végén, ezernyi elítélttel és katonával, akik az első nap sztrájkba léptek, és nem 
voltak hajlandók a foglyokra felügyelni. Tipikusan az a helyzet, amikor egy magas 
rangú állami tisztviselő beadja a lemondását. Igenám, de kinek... 
 
Phillip ötven évig lappangó erényei itt mutatkoztak meg igazán. A vészhelyzetben 
olyan intézkedéseket hozott, amelyek minden jelenlevőt elképesztettek. A fegyencek 
felügyeletét teljes egészében a közülük kiválasztott elöljárókra bízta. Ezek szervezték 
a munkát, és irányították az életet. Nem a mozikból ismert szadista kápókra kell 
gondolni. A fegyenceknek szállás és étkezés fejében csak a nem túl megerőltető 
normát kellett teljesíteni. Általában erre fél nap elegendő volt,  a délutánnal a 
fegyencek saját maguk rendelkeztek – alhattak, vakaródzhattak, vagy éppen 
fizetségért másodállást vállalhattak a katonáknak kiosztott földeken. Mi több, ha a 
délelőtti munka a zord időjárás miatt elmaradt, nem lehetett a kiesést délután 
pótoltatni. Ez a rendszer több mint húsz évig érintetlenül megmaradt, és utána is 
csak mértékkel tudták szigorítani. A hétvégi pihenőnap mindvégig magától értetődő 
volt.  
 
Mi több, az egyre sokasodó élelmiszerlopások miatt Phillip fegyencrendőrséget is 
szervezett, ezeknek joguk volt bárkit – nem csak fegyenceket, hanem katonákat vagy 
a kevés szabad telepest  is! – letartóztatni. Azt hiszem, hasonló helyzet sem előtte, 
sem utána nem volt sehol a világon.   
 
A dolog annyira irritálta az egyik tisztet, hogy tajtékozva rohant be Philliphez. A 
kormányzó kicsit finomított a dolgon, katonák letartóztatásához ezentúl tettenérésre 
volt szükség. A  balhézó tisztet meg áthelyezték a mégistenhátamögöttibb Norfolk-
sziget épülő garnizonjába. 
 
A rendőrség csak a kezdet volt. Phillip hamar rájött, hogy ha életet akar lehelni a 
kolóniába, képzett emberekre van szüksége, építészekre, orvosokra, tanítókra, 
mesteremberekre. Túlzás lenne azt állítani, hogy kiművelt entellektüellek alkották az 
elítéltek többségét, de még mindig több szakember volt a fegyencek, mint a katonák 
között, szabad telepesekből meg évtizedekig nem jött elég. A magasabb képzettségű 
elítéltek földtúrás helyett hivatalt kaptak, tanítottak, gyógyítottak, terveztek és 
építettek. Kényesebb pozíciók esetében a kormányzó elengedte a büntetés hátralévő 
részét13, és például az a néhány fegyenc, aki a jog területén jártas volt, akár bírói 
tisztet is betölthetett  – erre egy furcsa okból igen nagy szükség volt.  
 

                                                           
13

 Ez az első években jogilag meglehetősen bonyolult ügymenet volt – ugyanis Phillip, bár aggályos precizitással 
készült a nagy útra, végül elfelejtette magával vinni a fegyencek ítéletének listáját, így fogalma sem volt, kinek 
hány évet kell elengednie. Persze amint kitudódott a dolog, minden fegyencnek eszébe jutott, hogy az ő 
büntetése éppen tegnap járt le.  
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A városnévadó Lord Sydney javaslatára ugyanis a kolónián nem katonai, hanem 
polgári törvénykezést léptettek életbe. Eszerint az elítélteket nem lehetett bírói ítélet 
nélkül büntetni. Ez még mai szemmel nézve is elképesztően demokratikus rendszer 
volt, ami lehetővé tette,  hogy a készleteket megdézsmáló fegyencet a fegyencekből 
álló rendőrség tartóztatta le, a volt fegyenc bíró ítélte korbácsütésekre, amit aztán a 
fegyencek hajtottak végre. A legdöbbenetesebb, hogy mindez a legkevésbé sem 
vezetett káoszhoz és anarchiához. Sőt. Egész jól működött.  
 
Phillipnek ennél ambíciózusabb tervei is  voltak. A kormányzó egy pénz- és 
alkoholmentes társadalomról álmodott, vegyítve az amerikai prohibició tévedését az 
eurázsiai kommunizmussal. Mi már tudjuk, hogy sem az egyik, sem a másik nem 
működik, a kettő együtt meg végképp nem.  A kísérlet kudarccal végződött, éppúgy 
mint másfél évszázaddal később, nagyobb egyedszámú populáción végrehajtva. 
Ausztráliában viszont a  végkimenetel tragikus helyett inkább komikusra sikeredett.  
 
A pénz helyét ugyanis elfoglalta az alkohol, pontosabban a rum és annak vizezett 
változata, a grog.   
 
 
Rumköztársaság  
 
Hihetetlen, de a világ végére zavart, évekre cserbenhagyott, éhező kolónia, ahol a 
kormányzó díszvacsoráján a tiszteknek saját (a fegyencekével azonos) 
kenyéradagjukat kellett eszegetniük, alkohol tekintetében sosem szenvedett 
szükséget. Közrejátszott ebben a brit kormány kapzsisága, meg az épp akkortájt kitört 
francia forradalom és az azt követő háborúk is. Mindkettő megfojthatta volna az új 
gyarmatot, de Ausztrália, a sors kegyeltje, minden tudatosság nélkül ezekből is csak 
hasznot húzott. 
 
Angliának sokba került a foglyok hajóztatása, és a háborúk miatt minden 
szállítókapacitást maximálisan ki kellett használni. A hajók ezért hazafelé – kis 
kerülővel – Kínát is útba ejtették, és felpakolták magukat teával. Teára, és valami 
élelempótlásra persze az új kolóniának is szüksége volt, ezért pár hajó Ausztráliát 
visszafelé is meglátogatta. És ha már... Burma, a világ legnagyobb rumexportálója 
ekkora utazásnál igazán nem számított nagy kitérőnek, a matrózokat se fogta el mély 
csüggedés az ötlettől. Hogy miből mennyi került a raktérbe, ezt Londonból nehéz volt 
ellenőrizni. Egyébként is, az ottaniaknak kisebb gondjuk is nagyobb volt, Napóleon 
legalább annyira fenyegette őket, mint később Hitler, ráadásul kétszer annyi ideig 
tartott az idegeskedés. 
 
A Sydney-be érkező rum természetesen törvényes úton a kolónia raktáraiba került, 
és a hivatalos fejadag utánpótlását volt hivatott biztosítani. De valahogy mindig 
sikerült a mennyiség többszörösét magánerős vállalkozásoknak juttatni. Gondoljuk 
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el: tengerészek, katonák és elítéltek. Nem kímélte őket a sors, megtanulták elviselni a 
legkeményebb csapásokat is. Kivéve az alkoholhiányt – és a hiány definícióját mindig 
a kínálathoz igazították. Minél több, annál jobb.  Phillip egyesegyedül maradt szép 
álmaival,  rabok és szabadok egymással összekacsintva gazdagodtak, az egyéb téren 
senyvedő telep pedig úszott a rumban.  
 
Ez volt a fizetőeszköz, ez volt a munkabér a délutáni másodállásnál, és – Netflix híján 
– ez volt a kultúrált kikapcsolódás legnépszerűbb segédeszköze. Ez volt az élet 
mozgatórugója. A rumnak köszönhetően Új-Dél-Walesben pár év alatt kialakult a 
kettős gazdaság. A  létszükségletet a hadikommunizmus biztosította, a háttérben 
pedig vidáman terebélyesedett a fusi, a gebin, a bögrecsárda és a melléküzemág. 
Ismerős? Ja, hogy forint helyett rum? Próbáltad már összehasonlítani az ízüket? Ki 
járt jobban? 
 
Lassanként az élelmiszerhiány is megoldódott. A jövevények egyre távolabb 
merészkedtek, egyre több művelésre alkalmas földet fedeztek fel, és egyre jobban 
megtanulták, mit hogyan kell csinálni. 
Amikor pedig arra is rájöttek, miként kell megmászni a partot kísérő Kék-hegység 
láncolatát (nem a völgyek zsákutcái felé kell indulni, hanem a síkságba lenyúló első 
nyergen kell felkapaszkodni), váratlan meglepetés fogadta őket. A túloldali dús 
mezőkön nagy tehéncsordára bukkantak, a partraszállás után elkódorgott néhány 
állat utódjaira. Nem, az állatok nem vesződtek völgyekkel, nyergekkel, hágókkal. 
Több eszük volt. Megkerülték az egész hegyvonulatot.   
 
Így aztán, mialatt Európa újjászületés címén önmagát irtotta, az isten háta mögötti 
kolónia magára talált. Kormányzók jöttek és mentek,  de az élet – kisebb 
közjátékokkal – haladt tovább a maga útján. Az Admiralitás és a brit parlament néha 
sokkot kapott a hírektől, próbálta a lenti életet az úgymond európai normákhoz 
igazítani, kevés sikerrel. Az üzenetváltás általában több mint egy évet vett igénybe, 
addigra az utasítások egy része okafogyottá vált. Az többin az ausztrálok könnyesre 
röhögték magukat, aztán elfelejtették az egészet, vagy visszaírtak: akkor az urak 
jöjjenek ide, és csinálják jobban. Londonban pedig lassan rájöttek, egyszerűbb 
rálegyinteni, mint hőbörögni. Lényeg, hogy ne kerüljenek sok pénzbe, és legyen hova 
vinni az elítélteket.  
 
Ausztrália, a saját útját járva, egyre jobban megfelelt ezeknek az elvárásoknak. 
 
 
Egy új-dél-walesi kormányzó életútja 
 
Egy rövidke kitérőt ez is megérdemel. Sikeres politikus ab ovo nem lehet okos, 
normális és tisztességes egyszerre. A háromból valamelyik feltétlenül hiányzik, 
leggyakrabban kettő, sokszor mind a három. Bár Athén óta sejtjük ezt, a rádöbbenés 
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minden nemzedéknek keserű traumát jelent. Fokozati különbségek persze vannak, és 
a tinédzser Ausztrália e téren még a huszadik századi Magyarországot is alulmúlta (a 
huszonegyedik századról vagy jót, vagy – szóval semmit). Egy példa. 
 
William Bligh (1806 – 1808). Vezetői kvalitásait már évekkel korábban, 
tengerészkapitányként igazolta. Első komolyabb útján sikerült összehoznia az újkor 
leghíresebb tengerészlázadását. Békeidőben történt mindez, étellel-itallal bőségesen 
megrakott hajón, amely kenyérfacsemetéket szállított a két óceán között.  Az okokról  
illusztrációképpen csak annyit, hogy a kapitány parancsára a teljes legénységnek 
naponta három órán át kellett zeneszóra táncolnia. Egészségmegóvási célokból. A 
történetet további részletei jól ismertek, elég, ha a hajó nevét említem: Bounty.  
 
Normális esetben az ilyen parancsnokot (ha megmenekül, a fene egye meg) azonnal 
előléptetik, és megbízzák őt az Admiralitás könyvtárának leltározásával. Blighnek 
azonban jó kapcsolatai voltak, és mint a téma szakavatott ismerőjét felkérték, hogy 
az újabb szállítást is ő intézze. A legénységnek most is az agyára ment, az összes 
ivóvizet a palánták kapták, a matrózok kínjukban a harmatos leveleket nyalogatták. 
Ez időben kezdték őt Bounty-bestiaként emlegetni, de a lázadást megúszta, a 
szállítmány célbaért.  
 
Hogy miért kellett Tahitiből kenyérfákat szállítani a Karib-tengerre?  Praktikus 
meggondolásból, hogy a rabszolgák élelmezését olcsón megússzák. Remek ötlet volt, 
legalábbis elméletben. A fák megnőttek, a rabszolgák belekóstoltak a termésbe, majd 
undorral kiköpték. Soha többé egy harapásnyit nem ettek belőle.  
 
Tegyük hozzá, erről nem Bligh tehetett. 
 
Nyolc év múlva viszont Bligh már túl volt a harmadik lázadáson is – ezzel, örökös 
csúcstartóként, bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Bár a két utóbbi esetben 
több hajó legénysége összehangoltan tagadta meg a parancsot, Bligh bőven 
kvalifikálta magát. Mindezekután logikus döntés volt, hogy őt nevezték ki Új-Dél-
Wales kormányzójának, remélve, hogy rendet teremt Rumköztársaságban. Megfelelő 
embert a megfelelő pozícióba.  
 
Feleségének azért lehettek fenntartásai, mert nem volt hajlandó Ausztráliába utazni, 
így a first lady szerepe apró termetű, de harcias leánykájának jutott. Bligh ezúttal sem 
okozott csalódást. Másfél éves alkoholellenes kampányának egy vidám nótákkal 
feltüzelt tökrészeg sereg vetett véget, akik rátörtek a rezidenciára. Egy árva katona 
nem állt ki mellette, az egyetlen akadály a tüzes ifjú hölgy volt, aki napernyőjét 
használta fegyverként.  Bligh-t csak hosszas keresgélés után találták meg, a 
hálószobában, az ágy alatt. Később azt mondta, fontos iratokat akart elrejteni. 
Felrakták egy hajóra, menjen Isten hírével. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Bligh
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A puccsot az angliai főnökök törvénytelennek minősítették, és – új kormányzót 
neveztek ki. Ennyi. 
 
P.S.: David Hunt korábban idézett könyve szerint Bligh genetikailag kódolva volt 
lázadások provokálására, és ezt a kódot utódai is örökölték. Tény, hogy ük-ük-
ükunokája, Anna Bligh miniszterelnök és pártja 2012-ben Queensland történelmének 
legszégyenletesebb választási vereségét szenvedte el. Ötvenegy parlamenti 
székükből negyvennégyet veszítettek. Büszkén vallom, hogy e lázadásban mi is aktív 
részt vállaltunk.  
 
 
Utolsókból elsők 
 
1820 körül a viszonyok többé-kevésbé konszolidálódtak, egyre több szabad telepes 
érkezett, a kolónia többé-kevésbé önellátóvá vált, sőt exportra is jutott. Először 
bálnaolajból Európának, majd fókabőrből Kínának, végül birkagyapjúból Angliának. 
Sivatagba homokot? Most, a 21. században szinte pontosan ezt tesszük: tevehúst, sőt 
homokot (!) exportálunk Szaúd-Arábiába14. Az első években a londoni kereskedők 
még lenézték a kolóniáról érkezett birkaszőrt, de hamarosan fordult a kocka, az 
ausztrál gyapjú divat és márka lett, és a látványosan felfutó termelésnél csak a 
kereslet volt nagyobb. Házak, középületek, utak épültek, az új generáció már büszkén 
vallotta magát ausztrálnak. Okuk volt rá, a kristálytiszta levegő, sok napsütés, 
szabadban végzett munka és a jobb táplálkozás miatt a fiatalok erősebbek, átlagosan 
nyolc (!) centiméterrel magasabbak, és sokkal öntudatosabbak lettek, mint a rokonok 
Angliában. Az őshazába viszont nem volt tanácsos visszalátogatniuk: Ausztráliában 
nem alakult ki bennük a természetes immunitás az európai gyermekbetegségekkel 
szemben, így fiatal felnőttként tragikusan nagy számban fertőződtek és haltak meg, 
ha Angliába utaztak. 
 
A fegyencek szállítása egész a század közepéig folyt, az átszállított foglyok száma 
elérte a százhatvanezret, a ma élő ausztrálok 25%-ának van fegyenc őse. Idővel 
azonban  egyre több szabad telepes is jött. A foglyokért fizetett angliai apanázs már 
nem volt döntő bevételi forrás. Az elítéltek gyermekeik eleve szabadnak születtek, 
szüleik pedig a büntetés letöltése után teljes jogú  polgárokká váltak, így a tényleges 
fegyencpopuláció arányaiban egyre jelentéktelenebbé vált. Furcsa módon a 
konfliktusok szabadok és rabok közt mégis inkább szaporodtak. A professzionális 
bűnözők többsége odalent is megtalálta a módját, hogy hivatását gyakorolja, mások 
meg egyszerű pénzügyi tranzakciókkal érték el, hogy több nagyságrenddel 
gazdagabbá váljanak, mint a szabad telepesek. A börtönszabályokat szigorítani 
kellett, egy-két valóban kemény büntetőintézet is épült, ahol akár korbácsoltak is, 
éppúgy, mint az európai kontinensen vagy az angol elitiskolákban. Végül, a 

                                                           
14

 Az ausztrál homok - a szauditól eltérően - nem okoz szilikózist, igy kiválóan alkalmas épitkezéseknél nagyobb 
felületek befúvására. 
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tizenkilencedik század közepén, csendes közmegegyezéssel az egész börtönüzlet 
kimúlt. 
 
Az új-dél-walesi tengerparti sáv folyamatosan nyújtózkodott és szélesedett, de 
többre volt szükség. Távoli partvidékeken – Londont mintázva – folyótorkolatok 
közelében, de a tengertől pár kilométerre új városokat (Melbourne, Adelaide, 
Brisbane, Perth, Hobart) alapítottak, ezek aztán új kolóniák központjaivá váltak. Az 
igazi nagykorúsítás 1850-ben következett el15, lényegében az ölükbe hullott. A világ 
másik végén Kanada elkeseredett harcot folytatott, hogy saját kezébe vehesse sorsát, 
és amikor a brit parlament végre engedett, az ausztrál gyarmatok is megkapták a 
jogot, hogy vezetőiket saját maguk választhassák. Mi több, az új választójogi törvény 
– a londoni atyák szándékai ellenére – demokratikusabb lett, mint az anyaországban. 
Mégse lett belőle káosz, anarchia, vagy illiberális diktatúra.  
 
Sikertörténet. Egy európányi kontinens hetven év alatt a mélykőkorból feltornászta 
magát a civilizált világba. Fegyencek, börtönőrök, lényegében magukra hagyva 
létrehoztak egy társadalmat, mely három generáción belül partnerévé, sőt 
vetélytársává vált a legfejlettebb nemzeteknek. Mi több, a tizenkilencedik század 
utolsó évtizedeiben Ausztrália volt a világ leggazdagabb országa. Soha, sehol hasonló 
nem történt eddig (talán csak Szingapúr családi vállalkozása hasonlítható ehhez, de 
az mégiscsak egy falatnyi városállam, nem kontinens), és most már nem is fog, 
hacsak nem egy távoli galaxisban. Maradt még hátra egy-két apróság, a belsőbb 
részek birtokbavétele és a bennszülöttek civilizálása. A korábbiakhoz képest 
ujjgyakorlat.  
 
Vagy nem?  
 
Meglátjuk. De javaslom, szakadjunk el ismét a históriától, és beszéljünk arról...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 The Australian Colonies Government Act [1850].  
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MIÉRT JÓ ITT LENNI - 1 (ÉGALITÉ)  
 
Mert hát – nagyon jó. Mondom én ezt, és ez önmagában is perdöntő. De mondja 
még rajtam kívül huszonnégymillió ausztrál.  
 
Hogy ki az ausztrál, azt első idelátogatásunk alkalmával nagyon megtanultam. Egy 
tipikus angolszász külsejű és ausztrál temperamentumú, heted iziglen helybéli 
kollégával beszélgettem a Monash Egyetem orvosképzéséről. Megdöbbentő volt 
látni, hogy az előadótermekből kitóduló hallgatók közt milyen nagy számban láttam 
keleti arcokat. Európai civilizáción nevelkedett mentalitásommal szóvá is tettem, 
nem zavar ez benneteket? Mi lesz itt, ez a sok idegen.... 
 
Rámmeredt, kicsit megcsóválta a fejét. Miről beszélsz. Ezek az emberek: ausztrálok. 
És keményen a szemembe nézett.   
 
A hátamon végigfutott a hideg, és nagyon-nagyon elszégyelltem magam (akik 
ismernek, tudják, minden szökőévben – sem – fordul elő velem ilyesmi). De szégyen 
mellett mást is éreztem. Respektet és felemelő örömet. Hogy létezik még ilyesmi. 
Nem csak a mesékben, hanem az emberek szívében. 
 
Ma már persze más a helyzet. Az egyetemeken rengeteg külföldi tanul, ha végeznek, 
zömében hazamennek. De a mentalitás Ausztráliában változatlan.  
 
Ausztrál az, aki állampolgár (sőt, kicsit már az is, akinek megvan az állandó 
letelepedési engedélye). Egy közülünk. Az, hogy honnan jött, milyen a bőrszíne, 
anyanyelve, bigott katolikus vagy elefántistent imád, hideg vagy meleg, totálisan 
negyedrangú kérdés. Ausztrál először, másodszor és harmadszor. A többi érdekesség, 
színfolt, különlegesség, de gyűlölködés? gúnyolódás? mire fel???  
 
Van persze, aki érzi, az angolszászok kicsit összébb tartanak. Van, aki azt mondta, 
hogy a sötét bőr azért... meg hogy érzett ő antiszemitizmust. De mindenki elismeri, 
hogy e téren ennél jobb hely nincs a Földön. Ha azt mondom, hogy itt bármilyen 
különbség kevesebbet jelent, mint Magyarországon a vörös haj vagy a nagy fej, akkor 
azt hiszem, hamis képet festek. Merthogy sokkal, sokkal kevesebbet jelent. 
 
Itt nincs képmutatás. Nem kell a bulira egy díszfeketét meghívni, mint Amerikában 
tapasztatuk, "hogy ne mondhassák". Itt őszinte és nyílt a befogadás. Mindannyian 
jövevények vagyunk, örüljünk, hogy itt élhetünk. Te is, én is. Miféle marhaság, miféle 
középkori boszorkányüldözés. Igyunk meg egy sört, mate, és menjünk horgászni. 
 
Első pont tehát: egyenlőség.  
 
Törvény előtt is. Ez is megérdemel pár sort.  
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Nagyobb bűnügybe Ausztráliában nem keveredtem (eddig), de néha szondáztattak, 
egyszer bemértek szolid gyorshajtásért, és kétszer balesetet is okoztam, a barom 
figyelmetlenségemmel. Volt alkalmam megtapasztalni a rendőrök stílusát. Lehet, 
hogy a filmek másképp mutatják, lehet, hogy vannak kivételek, lehet, hogy 
szerencsés vagyok, de elmondhatom: minden, hangsúlyozom, minden általam 
tapasztalt intézkedés imponálóan professzionális és korrekt volt.  
 
Az ausztrál rendőr (lett légyen negyvenes izomkolosszus, vagy huszonpáréves szőke 
bombázó) nyugodt, tekintélyt parancsoló, udvarias és távolságtartó. Kérdez, 
mérlegel, és határoz. Minden helyzetre fel van készülve, minden mondata kerek, 
világos és odaillő. Soha nem bratyizik és soha nem szégyenít meg.  
 
Ha hátrányos helyzetű vagy – és melyik frissen bevándorolt nem az? – akkor ennek 
megfelelő türelemmel kezel téged. Akkor sem rándul meg a szája sarka, ha 
negyedszer kell elmagyaráznia annak az idióta zöldfülűnek (aki ráadásul még süket 
is16), hogy mit kell tennie. Megtalálja a módját, hogy megértesse magát. Ez a dolga. 
Ez a hivatása. Ha bajban vagy, segít, függetlenül attól, hogy adott esetben te magad 
okoztad a bajt. 
 
Láttam azt is, miként kaptak el és tepertek le egy menekülő férfit egy Brisbane-i 
közparkban. Pillanatok alatt, egy felesleges mozdulat nélkül. Amint megbilincselték, 
felálltak, leporolták a ruháikat, és tárgyilagos hangon közölték vele a jogait.  
 
Emlékszem, New Yorkban hogy zajlott az esti igazoltatás, potenciális tömeggyilkos 
voltam, maradj a kocsiban, üvöltötték, és amikor a szemembe világítottak, úgy 
tartották a hosszú elemlámpát, hogy az első gyanús mozdulatnál fejbesújthassanak. 
Biztos, hogy megvolt rá az okuk. Itt ez nem divat. Amikor a kikötőben átvizsgálták a 
csónakom, kifogott halakat keresve, akkor is nyugodtan, udvariasan megmondták, ez 
a törvény biztosította joguk és kötelességük. Tették a dolgukat. Én meg örültem, 
hogy vigyáznak a korallzátonyra. Meg örültem annak is, hogy már nyolcéves 
koromban a váci Duna-parton elment a kedvem a pecázástól. 
 
Sajnos a bírósággal is sikerült kapcsolatba kerülnöm, amikor átmentem a piroson, és 
totálkárosra törtem egy kis Toyotát. Szerencsére a vezetőjének semmi baja nem 
esett. Azt hittem, az lesz, mint Magyarországon, kis szoba, jön egy civilruhás illetékes, 
és majd  jól megbüntet.  

                                                           
16

 A süketséggel kapcsolatban világszerte sok a tévhit. A vakokat tisztelet övezi, a süket viszont a nehéz 
felfogású (eufemizmus!) szinonímája. A vakokat segíteni genetikailag kódolt kötelesség, a nagyothallókra 
rálegyinteni népszokás. Jó, jó, elismétlem a hülyének, hangosan, tagolva, hogy ő is megértse... mint a 
hároméves Pistikének vagy  Brüsszelnek. Ha tudnák a nyavalyások, hogy mi mennyi mindent értünk abból, ami 
bennük zajlik: akkor is, ha hátat fordítanak nekünk, akkor is, ha nem nézünk oda. 
És hogy mennyire becsüljük azt a kevés embert, aki világos határt tud húzni hallássérülés és szellemi 
fogyatékosság között... 
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Ehelyett egy kosztümös film részese lettem. Bár paróka nem volt, a bírót akkora 
tisztelet övezte, mint a húsvéti nagymisén a megyéspüspököt, hatalmas pulpitus, 
hajlongó-hátráló tisztviselők és megilletődött vádlottak, mind a harmincan, 
egyszerre, egymás mellett felsorakozva. Az ügyeket sorszám szerint, tempósan 
tárgyalták, többnyire hozzám hasonló ütközések, vagy ittas vezetés. Már amennyit 
értettem a dologból. 
 
Tudtam, hogy baj lesz. A bíró úr ("His Honor" "Őfőtiszteletreméltósága" a kötelező 
harmadik személyes említés; "Your Honour" a megszólítás) tizenöt méterre volt a 
vádlottak padjától. Az én műfülem maximum három méterre van kalibrálva, azon túl 
minden vegyesfelvágott. Konferenciákon már tudják, lelépek a pulpitusról és 
odamegyek a kérdezőhöz. Megkérdeztem a teremőrtől, lehet-e itt is odasétálni 
Őszentségéhez, de a döbbent tekintetét látva meg se vártam a választ, a sorsra 
bíztam magam. 
 
A vádlóm a balesetnél intézkedő rendőrtiszt volt, ő ott állt két méterre tőlem. 
Elhangzott az első bírói kérdés, természetesen egy kukkot nem értettem belőle. Jobb 
híján a vádlómhoz fordultam, kérdő tekintettel. Pillanatok alatt átlátta a helyzetet, 
engedélyt kért a bírótól, és attól kezdve tolmácsomként is működött. Kifogástalan, 
udvarias modorban, jóindulatú pártatlansággal egyszerre képviselve a vádat és 
segítve a hátrányos helyzetű vádlottat. 
 
Ettől kezdve minden úgy folyt, mint a karikacsapás, abszolút elismertem a hibám, a 
bíró a lehetséges legkisebb büntetést szabta ki, én szegényebb lettem párszáz 
dollárral, és gazdagabb egy felemelő élménnyel. Azzal a nagyon jó érzéssel, hogy itt a 
hatóságok és a hivatalok értem, és nem ellenem működnek. Ez később folyamatosan 
megerősíttetett. Nem állítom, hogy itt minden tökéletes, de én eddig rosszindulatot, 
kekeckedést vagy nyilvánvaló igazságtalanságot a saját bőrömön nem tapasztaltam.  
 
A harmadik aspektusa az egyenlőségnek, hogy itt a pénz, iskolázottság és családi 
háttér éppúgy nem szempont a hétköznapi életben, mint a vércsoportod. Lehet full 
extra Porsche terepjáród és húszméteres yachtod, váljék egészségedre. Lehetsz 
főorvos vagy – urambocsá – a miniszterelnök lánya, nem leszel se jobb, se rosszabb, 
mint a harmincéves tragaccsal zötyögő, hatlóerős ladikból horgászó és szociális 
segélyből élő munkanélküli. Ha megfizeted, jobb boltban vásárolhatsz, jobb 
egészségbiztosítást köthetsz, jobb iskolába járhatsz, de előjogaid – nincsenek. 
 
Ja, persze, és a közkutakból is bor folyik Ausztráliában, szinte látom az otthoni gúnyos 
mosolyokat. Well, nyilván vannak fokozatok. Vannak pozíciók, amikkel vissza lehet 
élni. Vannak különbségek államok között is. Amit itt leírtam, elsősorban queenslandi, 
méginkább cairnsi tapasztalatokra alapozódik. Itt a körzeti orvos rövidnadrágban és 
papucsban rendel, és a konzultáció harmada-fele személyes csevegés. Az egyetem 
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dékánjának barbecue-ján a szakmunkás szomszéd éppúgy szívesen látott vendég, 
mint a professzor kolléga. Ezt látjuk, nap mint nap. Valóban, elképzelhető, hogy 
nekünk e téren végletesek a tapasztalataink. 
 
Nem mondom, hogy általános, de egyáltalán nem kelt megütközést az sem, ha egy 
egyetemi docens egyszer csak megvonja a vállát, vesz egy nagykapacitású 
fűnyírógépet, egy kisteherautót, és beindítja a vállalkozást - nyírja a gyepet a 
szomszédoknak, cégeknek, a helyi önkormányzatnak. Látunk pszichológust, aki két 
évtizedet töltött magasan kvalifikált munkakörben, aztán tele lett mindene a nyafogó 
páciensekkel, és üzemi mosodát nyitott kertvárosi otthonában. Intézetvezetőt, aki 
idő előtt átadta a sok stresszel járó állását, és korai nyugdíjazás után beáll 
beteghordónak. Más országokban nonszensz, kudarc és szégyen, itt az egyén döntése 
és elidegeníthetetlen joga.  
 
Végezetül - és ez éppen az előbb említett borról jutott eszembe - egy, a szemünk 
előtt játszódott történet. Pár évvel korábban az egyik ausztrál állam vezetőjének egy 
üveg bort küldött ajándékba egy nagyvállalat igazgatója. A politikus egy kis 
levélkében,  illendő módon, kézírással megköszönte a figyelmességet, hozzátéve, 
hogy a bor kitűnő volt. Két éve egy újságíró valahogy hozzájutott ehhez a levélhez, és 
kinyomozta, miféle borról is volt szó. Kiderült, hogy valóban minőségi termék volt 
(naná, hogy nem a közérti leárazásból származott), az ára meghaladta az ezer dollárt. 
Hoppá. Politikus Ausztráliában nem fogadhat el ezer dollár feletti ajándékot, vagy ha 
igen, azt be kell jelentenie. 
Az, hogy fogalma nem volt arról, mennyiért vették, nem kifogás. Az illető egy héten 
belül lemondott. 
 
Ezer dollár, nagyjából kétszázezer forint. Nem mondom, hogy kevés. Nekem is 
feljajdul a hitelkártyám, amikor ennek másfélszeresét vagyok kénytelen fizetni egy 
autójavításért, napi munkadíjként (plusz alkatrész). Egy átlagkereső három-négy 
napig is dolgozik ezért az összegért. 
 
Ezt figyelembe véve, magyar viszonyokra átszámítva az ital értéke negyven-ötvenezer 
forintnyi volt. Senki nem lopta el, senki nem hazudott róla, a bejelentés elmulasztása 
sem volt tudatos - csalafinta szándék esetén nem hagyunk kézírásos nyomot. Mindez 
nagyon szép, csakhogy...  
 
Quod licet Jovi, non licet bovi?17 Ausztráliában a klasszikus műveltség oktatását az 
iskolák nem tekintik abszolut prioritásnak. Talán jobb is, hogy ez a latin közmondás 
nem került be az anyagba. 
 
 
 

                                                           
17

 Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek 
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Igen, de... 
 
de ott vannak a bennszülöttek. Akiket halomra gyilkoltak, akiket rabszolgaként 
dolgoztattak, 
akik a mai napig a társadalomból kivetve tengődnek. Ausztrália szégyene, gyalázata. 
Ezek beszélnek egyenlőségről? 
 
Nem akarok szerecsenmosdatásba kezdeni, az adott szituációban ez egyébként is 
képzavar. Mégis, néhány dolgot el kell mondani. 
 
Az emberiség történelmének része és egyik mozgatórugója (mindmáig) a 
területszerzés és a szellemi-gazdasági-katonai fölény érvényesítése. A gyarmatosítás 
ennek egyik, nem feltétlenül legerkölcstelenebb formája. A nagy felfedezéseket 
követő öt évszázad során Európa jogot formált arra, hogy a világ fejletlenebb régióit 
birtokba vegye.  
 
Mint minden területhódítás, a gyarmatosítás is emberek meghurcolásával és sok 
esetben tömeges gyilkolással járt. A hódítók letarolták Mexikót, Dél-Amerikát, 
Afrikát, Délkelet-Ázsiát. Az anyaországtól elszakadó, függetlenné váló gyarmatok 
európai származású vezetői pedig folytatták a dolgot, kíméletlenségben sok esetben 
felülmúlva az anyaország helytartóit, lásd az Egyesült Államok vagy Afrika déli 
államainak történelmét.  
 
Vae victis, jaj a legyőzötteknek.  
 
(Csak csendben jegyzem meg, hogy az európaiak uralmának megszűnése, az 
őslakosok önállósodása esetenként - nem ritkán - lényegesen nagyobb elnyomáshoz 
vezetett és több véráldozatot követelt, mint az egész gyarmati korszak. Azt is 
szeretném zárójelben elmondani, hogy amit az európai ember a gyarmatokon 
művelt,  kevesebb halállal járt, mint saját kontinensén kifejtett aktivitása, gondoljunk 
csak a huszadik század első felére.) 
 
Egy biztos. A történelem során sosem fordult elő, hogy két ennyire eltérő civilizáció 
találkozott volna, mint Ausztráliában. A fejlett világ legfejlettebb országa került 
szembe a fejletlen világ legfejletlenebb népességével.  
 
Persze, persze, európai szemmel nézve. Saját értékrendünket használva deklarálunk 
kultúrfölényt, fejlett, nem fejlett, miközben semmibe vesszük azokat az 
eredményeket, amit az ausztrál bennszülöttek 80.000 év alatt elértek. A természettel 
való harmonikus együttélést, a dreamtime színes világát, a barlangrajzokat. A 
bumerángot és a sokféle varázsszert, a nyomkeresést és a didgeridoot. 
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Ne is beszéljünk tovább fejlettségről, csak eltérésekről. Egyik oldalon írástudás, 
matematika, geográfia, asztronómia, Shakespeare, Newton és Händel, másik oldalon 
szájhagyomány, falfesmények és valamiféle - európai számára nehezen érthető - 
lebegés múlt és jövő mezsgyéjén. Nagyvárosok, ipari forradalom és gőzgép versus 
ruhátlan alvás a szabad ég alatt, és főzés helyett perzselés - hiszen a víz forralásához 
fém- vagy cserépedényre lett volna szükség. Ami nem volt.  Se cserép, se fém. Nem 
volt továbbá kerék, íj, háziállat, növénytermesztés, magántulajdon és pénz. A nyelvet 
viszonylag könnyű megtanulni, de itt a fogalmak is hiányoztak. Nem volt, és sok 
tekintetben mindmáig nincs meg a közös nevező. 
 

 
 
Mindezt figyelembe véve a konfliktus kódolva volt, és a hódítók, saját törvényeikre 
hivatkozva - vagy csak kedvük szerint - azt tehettek volna a bennszülöttekkel, amit 
csak akarnak. A bennszülöttek és a világ közvéleménye szerint pontosan ezt tették. 
Én a kisebbséggel értek egyet, és úgy érzem, a  találkozás nagyobb traumákkal és 
több véráldozattal is járhatott volna. Azt is megkockáztatom, hogy a hódítók jelentős 
részében megvolt az igyekezet a következmények enyhítésére. Mindenesetre sokkal 
inkább, mint más kontinenseken, beleértve a 19. századi Észak-Amerikát. 
 
Ne hasonlítgassunk, hallom az ellenérveket. A kevés is sok. Egy ember halála is sok. 
Nem kellett volna odamenni, nem kellett volna elfoglalni, meghódítani. Békén kellett 
volna őket hagyni.  
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És Vereckénél is vissza kellett volna fordulni. Vagy tényleg igaz a fáma, hogy a Kárpát-
medencét Árpádék tök üresen találták? Európa kellős közepén? 
 
"Politikailag korrekt" apologetika, ki a fenét érdekel. Bocsánat. Jöjjenek inkább a 
tények, innen-onnan, aztán ki-ki döntse el, miként akarja látni a dolgot. Előre 
figyelmeztetek mindenkint, az elkövetkező oldalak a korábbiaknál is unalmasabbak 
és szárazabbak lesznek, az óvatosság e téren engem is kezd áthatni. Akit nem 
érdekelnek az őslakosok, azok lapozzanak az alfejezet végére. 
 
Kísérletek egy szerződésre 
 
Phillip kapitány-kormányzó érezte, hogy Cook egyoldalú deklarációja a föld 
birtokbavételére némi legitimációra szorul, ezért a partraszállást követően 
megpróbált tárgyalni a helybéliekkel. Vitte a szokásos üveggyöngyöket és 
csecsebecséket, de a Manhattan-szerű üzlet csak nem akart összejönni. A 
bennszülöttek hálásan vigyorogtak, majd dárdákkal ellentételezték az ajándékot, a 
helyi szokások szerint rituálisan hajítva, hegyes végükkel előre. Más alkalmakkor még 
harcra se érdemesítették a fehéreket, nőnek tekintették a borotvált katonákat, akik 
kénytelenek voltak a vizuális meggyőzést alkalmazva meglengetni előttük a meztelen 
igazságot. 
 
Phillip a kezdeti kudarcok után úgy döntött, saját maga neveli ki az empatikus 
diplomatát, és katonáival elkaptak egy kószáló bennszülöttet, gúzsba kötve 
hazavitték, és a a kamrába zárták.  
 
Az ötlet meglehetősen furcsa volt, de távolról sem eredeti. Korábban Cook Új-
Zélandon egy halászhálóba gabalyodott maori csónakból akart szimpatizánsokat 
szerezni. Amikor azok ellenálltak, közéjük lövetett. A hét emberből négy meghalt, a 
többi megadta magát. Őket aztán a fedélzetre hurcolták, minden jóval ellátták, és 
nagy barátsággal szabadon engedték. Sajnos hiába volt a jószándék, a makacs maorik 
továbbra is fenntartásokkal kezelték az idegeneket.  
 
Pár nap után Phillip megpróbálta a nagykövet-jelöltet domesztikálni, de a folyamatot 
erősen gátolta, hogy az illető meghalt a vendéglátóktól kapott himlőben. Sebaj, 
szereztek újat (sőt újakat, legyen tartalék), és végül találtak maguknak egy igen színes 
figurát, nevezetesen Mr. Woolawarre Boinda Budebunda Wogetrowey Bennelongot 
(a barátai csak így hívták), aki nem halt meg, és nem szökött meg az első adandó 
alkalommal. Sőt, kifejezetten kedvelte a szép ruhákat meg a jó ételeket - ezekből 
Phillip a fejadagot messze meghaladó mennyiségben juttatott neki, magára haragítva 
mind a katonákat, mind a fegyenceket.  
 



44 
 

Mr. Akárki Bennelong hamar megtanult angolul, és még hamarabb rájött, miként 
tudja kamatoztatni az ölébe hullott szerencsét. Eltűnt, felbukkant, mindenhol 
építette az imázsát, majd meghívta Phillipet egy ünnepi vacsorára a sajátjaihoz. 
Phillip úgy érezte, végre itt a rég várt alkalom, de a dolog kissé másképp végződött, 
mint remélte. Talán volt egy félreértett mozdulata18, mindenesetre dárdával a 
vállában szállították haza.  Hevesebb természetű kormányzók válaszul kiirtották volna 
az egész törzset, de Phillip  a barátkozás részének tekintette az incidenst, és ismét 
magához édesgette Bennelongot egy önálló házzal, Sydney legszebb pontján.  
 
Minden jóra fordult tehát, csak egyvalami nem jött össze, a szerződés. Nem volt 
kivel, és nem volt miről. Az bennszülött törzseknél nem volt szoros hierarchia, nem 
volt törzsfőnök, kormányzó vagy törvényhozó testület, és nem volt földtulajdon sem. 
Volt ugyan egy bizonyos területük, de ennek határai az aktuális torzsalkodásoknak 
megfelelően folyamatosan változtak, a törzs pedig hat hónapnál több időt nem 
töltött egy helyen. Nem is nagyon értették, hogy az európaiak földet akarnak tőlük. 
Az meg, hogy írásos egyezség... Az ő világuk nem kőtáblákba vésett parancsokra és 
vérszerződésekre épült, a szituációkat pragmatikusan kezelték, igyekezvén a 
legjobbat kihozni az éppen adott helyzetből.  
 
Hozzá kell tenni, egy kölcsönösen szignált papír Phillip és az akkori világ számára 
megnyugvást jelentett volna, de a helybéliek és az utókor ettől még nem adott volna 
felmentést a betolakodóknak. Ausztráliában a 18. század végén hozzávetőleg 500 
bennszülött nép élt, ugyanennyi nyelvvel vagy nyelvjárással. Többnyire csak a 
szomszédságról tudtak, és az információszerzés egyik leghatékonyabb módja egymás 
legyilkolása volt. Feljegyzések szerint szokás volt akkor támadni, amikor a kiszemelt 
törzs férfijai vadászni mentek - az otthon maradt nőket megölték, a gyerekeknek meg 
eltörték a lábát, hogy hosszú, kínos halállal végezzék. Ilyen körülmények közt 
nemigen jött számításba se egységes egyezmény, se egységes szembeszegülés a 
fehér előrenyomulással szemben. 
 
A bennszülöttek többsége számára a partra lépő fehér ember nem jelentett nagyobb 
problémát, mint a pár tucat őket körülvevő ellenséges rokon. Sőt. Később a helyi 
hatóságok aboriginál rendfenntartókat alkalmaztak, és a piszkos munkát velük 
végeztették. Lovakat, puskákat kaptak, más vidékre szállították őket, és rájuk bízták a 
büntető akciók kíméletlen végrehajtását. A fehéreket is meglepte, hogy a dolog 
milyen jól működött.  
 
 

                                                           
18

 A helyi szokások erejét saját bőrömön kellett megtapasztalnom. Egy szőnyegboltban apró vitába keveredtem 
az eladóval, és az érvelés során (önkénytelenül) felemeltem a  mutatóujjam. Hangsúlyozom: a mutatóujjam. Ez 
akkora sértésnek bizonyult, hogy az eladó főnökét hívta, a szópárbaj  új szinten folytatódott, és csak nehezen 
tudtam konszolidálni. Utánaolvasva jöttem rá, hogy angolszászéknál a mozdulat majd olyan bántó, mint az 
internacionális fuck you, vagy a (Magyarországon jelentés nélküli, állítólag Agincourthoz kapcsolható) befelé 
fordított V. Azóta inkább ökölbe szorítom a kezem. 
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Együttélés 
 
Amikor a telepesek megindultak a kontinens belseje felé,  a feketék19 kezdtek 
elkeseredni. Ezzel együtt eléggé passzívak maradtak, az ellenállás sporadikus volt, bár 
a fehér áldozatok ezt nem tekinthették mentő körülménynek. A szembeszegülést 
(egy-egy távoli tanya feldúlásást, a lakók legyilkolását - a törzsi háborúk szabályai 
szerint) gyors megtorlás követte (a gyarmatosítók szokásai szerint). Az akciók során a 
szembeszegülést is megtorolták. Voltak ocsmány vérengzések és még ocsmányabb 
mérgezések is.  Ausztráliában viszont az Egyesült Államoktól eltérően reguláris  
hadsereget nem vetettek be a benszülöttekkel szemben - itt nem volt se Custer, se 
Little Big Horn. 
 
Összességében jóval kevesebb véráldozat lehetett, mint a két Amerikában, Afrikában 
vagy akár Új-Zélandon. A dokumentált gyilkosságok száma  a Wikipédia szerint a 
háromezret közelíti - a területfoglalás 150 éve alatt. Mintegy ötven, vérengzésbe 
torkolló büntetőakcióról tudunk. Többségükben a halottak számát csak becsülték, 
néha 30 évvel az események után, az adott esetre vonatkozó becslések közt akár 
tízszeres eltérések is voltak; én itt a legmagasabb, hivatalosnak mondható adatokat 
összesítettem. Ugyanakkor a vérengzések harmadánál becslés sincs; és az is 
nyilvánvaló, hogy sok helyi gyilkosságra sosem derült fény. Mégsem hiszem, hogy az 
áldozatok teljes száma meghaladta volna az ötezret.  
 
El kell ismernem, az itt közölt adatokban Tasmania nem szerepel. Az ottani helyzet 
utólag még áttekinthetetlenebb. Ott egy időben hivatalosan is háborút hirdettek a 
bennszülöttekkel szemben, de utólag kiderült, hogy a bozótban rejtőző félelmetes 
ellenség létszáma nem haladta meg a harminc főt. Nem tudtam továbbá komolyan 
figyelembe venni Ray Evans történész - mások által nem támogatott - becslését, aki 
Queenslandi Benszülött Rendőrséget huszonötezer benszülött lemészárlásával 
vádolta, akik állítólag ezerötszáz fehér telepes meggyilkolását torolták meg.20  
 
Ismétlem, nagyjából ötezer gyilkosság 150 év, öt-hat emberöltő alatt, egy 
gyarmatosítás során, és a legtöbb esetben lopás, rablás vagy emberölés  
megtorlásaként. Nem menti fel a betelepülőket, de a fenti időszakban az 
európaiaktól távol élő feketék egymás közötti csatározásai szerény becslések szerint 
is legalább ennyi - valószínűleg sokkal több - áldozattal jártak, persze a dokumentált 
esetek száma elenyésző, és az extrapoláció nagyon kockázatos dolog. 
 

                                                           
19

 Mielőtt még felhördülnének az amerikai finomkodásra hangolódott volt honfitársaim, tisztáznom kell, hogy a 
black Ausztráliában nem számít sértésnek, sőt, az 1970-es évek óta büszkén vállalják bőrszínüket. Cserébe 
viszont az európaiaknak se kell kaukázusinak csúfolni önmagukat. Tényleg; most jövök rá: amióta Ausztráliában 
élek, egyetlen alkalommal nem kellett nyilatkoznom hivatalos helyen vagy iratban  a bőrszínemről vagy 
származásomról. 
20

 Evans adatai David Hunt True Girt c. könyvében szerepelnek; Black Inc., Melbourne, 2016. 
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A hatóságok, ahol tudtak, utólagos vizsgálatot rendeltek el, és már 1838-ban hét 
telepest - fehéreket és afrikai feketéket - végeztek ki egy aboriginál gyerek 
meggyilkolása miatt. Ugyanakkor tény, hogy az esetek túlnyomó többségében a 
vizsgálat azzal zárult, hogy a büntetőakció jogos és arányos volt - a fehérek szemével 
nézve, a fehérek törvényeit alapul véve, és a fehér bírók megítélése szerint.  
 
Megértem, hogy az őslakosok másképp látják, valószínűleg nekik van igazuk.  
 
Mindenesetre emlékeztetném azokat, akik Magyarországon az ausztráloknak a mai 
napig fejükre olvassák szörnyű bűneiket, hogy Újvidéken az 1942-es magyar 
megtorlásnak 3800 áldozata volt, a szerb történészek szerint. Nem a tizennyolcadik 
és tizenkilencedik században, hanem hetvennégy éve. Nem százötven év, hanem 
három nap alatt. A háború után pedig 30-45000 embert lőttek le a szerbek, 
viszontmegtorlásként. Ezekről a számokról a két érintett ország kivételével alig tud a 
világ. Az egész történet csepp volt a tengerben. 
 
Nem tagadható, iszonyatos tragédia, ha egy népesség egy évszázad alatt töredékére 
fogyatkozik. Az is igaz viszont, hogy ha a kiinduló létszám teljesen bizonytalan (jelen 
pillanatban kétszázötvenezer és egymillió között mozognak a "tudományos" 
becslések), a csökkenés mértékét is nehéz meghatározni. Az viszont biztos, hogy a 
fogyatkozás a kezdeti évtizedekben elsősorban a járványok, mindenekelőtt a himlő 
következménye volt. Hogy a himlő melyik formája (bárányhimlő vagy feketehimlő), 
esetleg más betegség, pl. kanyaró volt-e a felelős, és hogy ki hurcolta be ezeket 
(valóban az európaiak vagy a szigetek felől erre kóborló halászok), máig kérdéses. Az 
az elmélet pedig, hogy az angolok vetették be a himlőt, mint biológiai fegyvert, 
amikor fogytán volt a töltényük, alighanem az urbánus legendák körébe sorolható.  
 
Tény, hogy a csökkenés egészen 1930-ig folytatódott - a huszadik század elejétől 
ezért elsősorban a romló életkörülmények voltak a felelősek. Az akkori hetvenezres 
becslés volt a mélypont, bár az adat pontatlan, mert jelentős területeket kihagytak a 
felmérésből. Ma az aboriginálok és Torres-szorosiak száma hétszázezerre tehető – 
hozzá kell tennünk, az elmúlt évek gyors növekedésében az is szerepet játszott, hogy 
igencsak megéri őslakosnak lenni (ld. később). 
 
A fehérek sok mindennel próbálkoztak  
 
A birtokba vett területekről a benszülöttek általában nem menekültek el, 
ottmaradtak, valamit kellett velük kezdeni. Megpróbálták földművelésre szoktatni 
őket, adtak nekik földet, szerszámot, a misszionáriusok tanítgatták a vetést, aratást. 
Nem sok sikerrel. A rendszeres kemény munka teljesen idegen volt a helybéliek 
szokásaitól, hagyományaitól, életstílusától. Az élelmet nem a földekről, hanem 
kéregetésből szerezték, vagy elmentek hónapokra vadászni, gyűjtögetni. A 
misszionáriusoknak csak a gyerekek maradtak - azokat persze nekik kellett ellátniuk.  
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Hozzá kell tennem, hogy ez a probléma mindmáig létezik. 1970-ben, amikor a 
missziókat elhagyták, és a közigazgatást az ősi tulajdonosoknak  átadták, az 
ültetvények tönkrementek. Egy antropológiai vizsgálat szerint csak a melanéz 
(Torres-szorosból származó) benszülöttek folytatták a kertészkedést. 
 
Mint John Hirst leszögezte21, a probléma gyökere az volt, hogy az őslakosokat 
egyáltalán nem nyűgözte le az európai értékrend, a sokféle tárgy és eszköz, az 
életforma, amiért keményen kellett dolgozni. Ők inkább gentlemennek érezték 
magukat. Erre a legjobb példa, hogy amikor termőföldet adtak nekik Sydney 
határában, akkor fegyenceket is kértek a föld megművelésére.22 
 
Életképesebb megoldások akkor születtek, amikor a belsőbb részeken az 
állattenyésztés lett a fő profil, és az aboriginál férfiak egy része megszerette az birkák 
terelgetését, a marhák összeszedését, a lovaglást. Cserébe élelmet, ruhát és szállást 
kaptak. Ez a többé-kevésbé fenntartható kompromisszum több mint száz éven át 
működött, és akkor esett szét, amikor a központi kormány ötven éve (a feketék 
védelmében) megszüntette az igazságtalan bérezést, és törvényben deklarálta, hogy 
fehérek és feketék fizetése közt nem lehet különbség. A farmerek többsége ezután 
keményen dolgozó fehér munkásokat vett fel, a feketéket meg az állami segélyekre 
bízták. A vidéken élő bennszülöttek túlnyomó többsége mindmáig totálisan 
segélyfüggő maradt. 
  
Szűkebb hazám, Queensland ennél is többet tett az aboriginálok nyomorba 
taszításáért. A törvény szerint a benszülött alkalmazottak fizetést nem kaphattak, a 
bért egy államilag kijelölt protektornak kellett átadni, aki úgymond felelősen bánt az 
összeggel. A gyakorlat az lett, hogy a pénz szőrén-szálán eltűnt. Egy magyar barátunk 
által menedzselt cairnsi ügyvédi iroda kitartó erőfeszítése nyitotta meg az utat a 
tízezernyi, még élő károsult (nem teljes, de többé-kevésbé elfogadható) kárpótlására.  
 
A fehérek nem szűntek meg sok mindennel próbálkozni 
 
A feketék brit polgárok voltak, így a gyarmatok önkormányzatának megalakulásával 
(1850) szavazati joghoz jutottak. Más kérdés, hogy olyan nagyon azért nem 
bátorították őket. A századforduló előtt egyes gyarmatok korlátozták, mások a nőkre 
is kiterjesztették a feketék szavazati jogait. Az országegyesítés (1901) után egységes 
szabályozást vezettek be, minek értelmében a benszülötteket nem tekintették 
szavazásra érettnek. Csak a két világháború után erősödött meg a vélemény, hogy 
minden ausztrált egyenlő jogok illetnek meg, és végül 1967-ben az egész kontinensen 
szavazati joghoz jutottak az aboriginálok és a Torres-szigetek lakói.  
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 John Hirst: Australian History in 7 Questions. Black Inc., Melbourne, 2014.  
22

 Nem kaptak. 
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A bennszülöttek visszakapták a tradicionális födjeik egy részét is. Első lépésben 1976-
ban az Északi területek csaknem fele (!), több mint hat Magyarországnyi föld került 
aboriginál közös tulajdonba.  
Ma már Ausztrália területének 13 százaléka az őslakosok tulajdona, az összes 
visszakövetelt föld 90%-a. Az államok esetenként olyan aboriginál törzseknek is 
vásárolnak és juttatnak földet, akik a törvény értelmében erre nem jogosultak. Ezek 
az erőfeszítések, melyek Ausztrália területének 1%-át adták aboriginál tulajdonba, 
nem sok sikert hoztak. A földek nyolcvan százalékát nem használják megfelelően, 71 
százalékban nem voltak alkalmazottak, és harminc százalékukban egyáltalán nem él 
ott őslakos. A 128 millió dolláros (mai áron kb. 40 milliárd forintnyi) állami 
támogatásból alig ezer embernek származott haszna. 
 
Ennél is sokkal szerencsétlenebbül sült el a másik próbálkozás. 1905 és 1969 közt az 
ausztrál hatóságok a félvér gyerekeket megpróbálták megmenteni, úgymond 
gyermekvédelemből, a rossz körülményektől, és halmozottan hátrányos helyzetüktől, 
mert a fehér apjuk egyszerűen nem vett róluk tudomást. Missziókat hoztak létre, a 
gyerekeket ide telepítették, vagy nevelőszülőknek adták. Hogy hány gyerekkel 
történt mindez? A történészek számai megint képtelen különbségeket mutatnak, 
húszezer és százezer között mozognak, pedig elvben minden gyerekről írásos 
dokumentumnak kellett készülnie (százötven évvel korábbról, a börtönhajókkal 
érkezettekről és utódaikról hajszálpontos dokumentáció áll rendelkezésre). Egyes 
történészek szerint ennél is sokkal kevesebb gyerekről volt szó. Tény viszont az, hogy 
a gyerekek egy részét (arányokat persze megintcsak nem tudunk) a szülő tiltakozása 
ellenére vitték el. 
 
A cél az európai életformába való beillesztés volt - és ami ezzel járt, az aboriginál 
kapocs megszüntetése. Az eredmény: totális kudarc. Az ellopott gyerekek semmivel 
se lettek sikeresebbek, mint otthon hagyott társaik. Nem szereztek magasabb iskolai 
végzettséget, és bár magasabb volt az átlagjövedelmük, sokkal többen lettek 
kábítószerfüggők.  
 
A vélemények mindazonáltal megoszlanak. Az ellopottak egy része nem hibáztatja a 
kormányzatot ("legalább megtanultunk írni és olvasni"). Mások az emberiség elleni 
bűntettről beszélnek. A politikusok meg a szavazókhoz igazítják a véleményüket 
("történelmünk legszégyenletesebb lapjai")  
az ENSZ Emberi Jogok Tanácsa intézkedéseket rendelt el a családok egyesítésére, 
össznemzeti bocsánatkérésre és anyagi kompenzációra. A bocsánatkérés megtörtént 
és intézményesedett (ma már van "Sorry Day" is), a kompenzáció folyamatos, az 
egyesítést minden eszközzel támogatják. A viták túlfűtött hangneme lassan csillapul, 
a megoldás - az egész bennszülött-problémára - egy lépéssel sem került közelebb.  
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Az ausztrálok ma is sokmindennel próbálkoznak 
 
A fehérek, sárgák, európaiak, ázsiaiak, indiaiak, stb., vagyis egész Ausztrália, 
beleértve számos aboriginált, ma is sokmindennel próbálkozik.  
 
Ötvennél is több országban jártam, többségükben nem turistaként, sok helyen 
hónapokat, akár éveket is eltöltöttem. Hasonló hozzáállást és támogatást sehol, 
semmilyen kisebbség irányában nem tapasztaltam.  
 
Ahogy írtam, Ausztráliában soha egyetlen nyomtatvány nem kérdezte tőlem, honnan 
származom, milyen a bőröm színe. Egy dolog viszont szinte minden nyomtatványon 
szerepel (kórházi kérdőív, a gyerekek iskolai jelentkezési papírja, pénzügyi 
támogatások, bármi): az esetleges aboriginál vagy Torres-szorosi származásom. 
Mielőtt még bárki megkülönböztetésre gyanakodna, hadd tisztázzam: pontosan erről 
van szó. Masszív, az élet minden részére kiterjedő, leplezetlen megkülönböztetésről. 
 
A bennszülöttek minden területen elsőbbséget élveznek. Iskolai, főiskolai, egyetemi 
felvételeknél, posztgraduális programoknál, tanulmányaik támogatásában. 
Munkahelyi felvételnél, orvosi vizsgálatok, kezelések támogatásánál. Lakáshoz való 
hozzájutásban, kamatterhekben és a rezsiköltségek átvállalásában. Aboriginálokkal 
kapcsolatos afféroknál a rendőrség többször is meggondolja, mekkora eréllyel lépjen 
fel.  
 
Cairnsben, mint a trópusokon mindenütt, az átlagosnál nagyobb a bennszülöttek 
aránya. Egyes városrészekben többségben vannak. Soha sehol nem tapasztaltam, 
hogy valakit – akár csak egy gesztus erejéig is – bántottak volna azért, mert fekete, 
mert másképp öltözködik, mert érthetetlenül motyog, lassú, és furcsa dolgokat 
kérdez. Soha nem volt egy türelmetlen gesztus, egy kioktató mondat, egy gúnyos 
fintor vagy felemelt hang.  
 
És bár az ausztrálok kemény gyerekek, különösen, ha isznak; bár a verekedés eléggé 
mindennapos,  feketék elleni aggresszióról alig hallani. Elhallgatják az ilyesmit? 
Ellenkezőleg, ha létezne, azonnal reflektorfénybe kerülne. Érzésem szerint mindkét 
oldal igyekszik a saját köreiben levezetni a feszültségeit. 
 
Ki számít aboriginálnak? 
 
Ostobának tűnik a kérdés, de valós. Régebben sem volt egyértelmű a definíció, 
belezavartak a keveredések és a hiányos adatok. Hogy ez mire vezethetett, 
idemásolok egy - állítólag valós, mindenesetre a korábbi helyzetet hűen tükröző - 
történetet: 
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1935-ben egy részben bennszülött származású ausztrál elhagyta a rezervátumot, és 
meg akart szállni egy hotelben, de kidobták, mert aboriginál származású volt. Haza 
akart menni, de nem engedték be, mert nem volt aboriginál. Legalább a gyerekeit el 
akarta vinni magával, de nem engedték neki, mert a gyerekek aboriginál 
származásúak voltak. Elvándorolt a szomszédos városba, ahol letartóztatták, mint 
aboriginál csavargót, és átszállították egy másik rezervátumba. A II. világháború alatt 
sorozásra jelentkezett, de elutasították aboriginál származása miatt. Átment egy 
másik államba, ahol besorozták, mert nem volt aboriginál. A háború végén útlevélért 
folyamodott, de elutasították, mert aboriginál volt. Kivételes eljárásért folyamodott, 
végül megadták neki az útlevelet, de többé nem látogathatta a rokonait, mert nem 
volt aboriginál. Később közölték vele, hogy nem csatlakozhat a Veteránok klubjához, 
mert aboriginál származású.23 
 
A bőrszín nyilvánvalóan nem lehet kritérium, sem elvi, sem praktikus okokból. A 
genetikai vizsgálat személyiségi jogokat sértene, és egyébként sem tudjuk, mit 
nevezzünk aboriginál marker szekvenciának (ld. a korábban említett Munro Lady 
esetét). Írásos dokumentumokra ebben a speciális helyzetben nagyon nem lehet 
támaszkodni.  
 
A hivatalos álláspont kétszáz év alatt sok változáson ment keresztül. Összesen 
hatvanhét féle szisztémát dolgoztak ki a kritériumokra (tényleg).  A 
leghasználhatóbbnak három kritérium együttese tűnt: 1. az illető önmagát 
őslakosnak vallja, 2. az illető, legalábbis részben, őslakosok leszármazottja, 3. az 
őslakos közösség elfogadja őt őslakosnak. 
 
Könnyen belátható, hogy ez a szisztéma sem tökéletes. Az első egy szóbeli 
nyilatkozattal elintézhető, a másodiknál pedig hol húzzuk meg a határokat? Így az 
(angolszász szokások szerint irányadó) bírói gyakorlat a kilencvenes évek óta az, hogy 
bárki, aki önmagát aboriginálnak tekinti, és/vagy24 akit az aboriginál közösség 
tagjának tekint, aboriginál származásúnak tekinthető. Így aztán, ha valaki például 
beházasodik egy aboriginál közösségbe, lett légyen a keresztneve, teszem azt, Józsi, 
folyamodhat az előjogokért.  
 
Mivel ma már az őslakos eredet csak előnyökkel jár, az új szabályozás 
eredményeképpen a magukat benszülöttnek vallók száma Ausztráliában harminc (!) 
százalékkal megemelkedett. 
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 Spencer, Stephen (2006). Race And Ethnicity: Culture, identity and representation. Pg 33–34: 
Routledge. ISBN 1-134-26639-1. 
24

 Az, hogy "és" vagy "vagy", elég homályosan van meghatározva. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1-134-26639-1
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Pár személyes tapasztalat.  
 
Munkahelyeken előfordul, hogy aboriginálok alkalmazásával a munkáltató 
segélyekhez jut. Ezeken a helyeken nem szokatlan, hogy a benszülött munkájának 
harmadát, felét, kétharmadát is a fehérek végzik. Nagyobb társadalmi feszültséget ez 
nem okoz, mert az aboriginálok 30-50-80 százaléka eleve nem folyamodik munkáért, 
hanem segélyekből él.  
 
Cairnsszel szemben, a Szentháromság-öböl túloldalán van Yarrabah, Queensland 
egyik legrégibb aboriginál önkormányzata. Káprázatosan szép, hegyekkel borított 
félsziget, csodálatos homokpartokkal, elvarázsolt utakkal, patakokkal.  
 

 
 
Mintegy négyezer ember lakja. Félig nyitott közösség, bizonyos területekre bárki 
beléphet, de például a hegyeket (nagy fájdalmamra) szigorúan tilos idegeneknek 
megmászni. Van több óvoda, tizedik osztályig iskola, kórház, idősek otthona, 
mentőállomás helikopterleszállóval, rendőrség, helyi bíróság, múzeum. A 
munkanélküliség 62 százalékos. A munkahellyel rendelkezők többsége közösségi 
szolgáltatást végez (NEM közmunkát, olyasminek Ausztráliában még nem hallották 
hírét), bár a magasabb végzettséget igénylő állásokra többségét Cairnsból kijáró nem 
aboriginál származásúak töltik be.  Az itt élők átlagos jövedelme fejenként havi 
200.000 forint, háztartásonként havi 800.000 forint - természetesen ennek túlnyomó 
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része állami segély. A (többségében a közösségtől kapott) 4-5 szobás családi házak 
átlagos bérleti díja havonta kb. 90.000 forint. Az árak persze Ausztráliában 
magasabbak, mint Magyarországon, de a megmaradó pénzből itt is elég 
tisztességesen meg lehet élni.25 
 
A közüzemi díjak elenyészően alacsonyak, fűtésköltség pedig - trópuson - nincs. Az 
utcákat járva két dolog tűnik szembe, a házak és kertek az ausztrál átlagnál 
rendezetlenebbek, az autók viszont nagyok és újak. Minden második-harmadik 
udvarban motorcsónakot is látni. És, érdekes módon, sok a ló. Ezt igazából nem 
tudtuk hova tenni. 
 
Tizenöt éve, a nagy családi körutazás során Alice Springsben - Ausztrália kellős 
közepén - vacsoráztunk. Feleségemnek feltűnt, hogy mennyi fekete sétál-biceg fehér 
kötésekkel a kezén, lábán. Megkérdeztünk egy alkalmi ismerőst, volt valami 
tömegszerencsétlenség, természeti katasztrófa errefelé? Elnevette magát. Berúgnak, 
és egymást verik a görbe botjukkal. Ez itt a folklór része.  
Alice Springsre nem terjedt ki az alkoholtilalom. 
 
Egy másik történet, szintén személyes, bár közvetett élmény, Tenant Creekből. 
Annyira outback, hogy márványtábla jelöli azt a házat, ahol először volt 
hűtőszekrény, úgy emlékszem, 1970-ben. A helybéli olasz származású autómentő, 
akivel egy kenguru-elütés után 300 kilométert voltunk kénytelenek együtt utazni, 
sokat mesélt. Többek között az autókereskedők nagy üzletéről. Évente egyszer az 
aboriginál családok komoly pénzeket kapnak az államtól. Ilyenkor felkerekednek, 
megveszik a legjobb terepjárót, és elindulnak világgá. Mennek, amíg ki nem fogy a 
benzin, akkor vállat vonnak, és hazasétálnak. A kereskedő meg másnap begyűjti, és 
újra eladja a kocsikat.  
Tizenöt éves, ellenőrizhetetlen történet, a kereskedő biztos nem fogja megerősíteni. 
Az is lehet, hogy ma már egész másképp van. 
 
Az viszont biztos, hogy ugyancsak az ezredforduló táján az outback közepén a fehér 
tanítóknak mindennapos probléma volt, hogy amíg az aboriginál gyerekek az 
iskolában ültek, a családjuk elment rokonlátogatni. Pár száz kilométerre, pár 
hónapra. A gyerek meg ottmaradt egyedül. A tanítónak kellett etetnie, gondoznia. 
Saját fizetéséből. Ugyanaz a történet, mint száz évvel korábban, a misszionáriusok 
esetében. 
 
Azt is látjuk, hogy ha kényelmetlen hírek érkeznek -  akár a külvárosokból, akár az 
aboriginál önkormányzatokból - a hivatalok igyekeznek tapintatosan szemet húnyni. 
Például olyan hírek, hogy az őslakos gyerekek között a prostitúció hatszorosa az 
ausztrál átlagnak. Például Cairnsben. Három évig hallgattak róla, és most, amikor 

                                                           
25

 http://yarrabah.localstats.com.au/demographics/qld/northern/cairns/yarrabah. 

http://yarrabah.localstats.com.au/demographics/qld/northern/cairns/yarrabah
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kiderült a felmérés eredménye, bizottságot neveztek ki a probléma kivizsgálására. 
Ami majd biztosan megold mindent. 
 
Amikor ezeket a sorokat írom, egy tizenkét éves leány terhességével kell valamit 
kezdeni. Engedélyezzék a kihordást, annak minden kockázatával? Abortusz? A 
hatóság egyedül nem dönthet: ki az, aki felelős beleegyezést adhat? És egyáltalán, 
hogy fog kiderülni, mi történt, hol a határ a törzs szabadsága és az ausztrál 
törvénykönyv egyetemes érvénye közt? 
 
Summa summarum, az őslakos ma az ausztrál társadalom védett gyermeke, a 
modern Ausztrália  eredendő bűnének élő mementója. Támogatásukat nem csak - és 
nem elsősorban - a felebaráti szeretet, hanem egyfajta össznépi vezeklési szándék 
motiválja.  
 
A (jó)szándék megvan. A helyzet egyelőre konszolidáltnak tűnik, a nagy kérdés 
viszont a jövő. Hogy lehet ezt a segélyfüggő, és összességében céltalan, deprimáló, 
önsorsrontó életmódot - éppen az őslakosok érdekében - felszámolni. Több pénzzel, 
több juttatással aligha. A mai elképzelés: oktatással, alkoholtilalommal, türelemmel, 
hagyni őket, hogy saját jövőjüket építsék, a legcsekélyebb kezdeményezésüket is 
felkarolni, támogatni.  
 
Az elmúlt két évtized tapasztalatai alapján mindezek csak a nem-bennszülöttek 
lelkiismeretét nyugtatgatják. 
 
"Na most akkor, nagyokosok, mondjátok meg, mi legyen." 
 
No idea.  
 
Inkább váltsunk témát.  
 
 
 Australicumok 
 
Balra hajts, merre forogj? 
 
 Amióta huszonhét éve Európa megnyílt, és amióta London lett a negyedik 
(második?) legnagyobb magyar város, sok szenzációt nem jelent egy magyarnak a 
fordított közlekedés. Aki tapasztalta, tudja, hogy csak a reggeli indulás nehéz. Mivel 
én sokat utazom, felerészben ilyen, felerészben olyan országokba, nem árt figyelnem, 
a mai napig előfordul, hogy rossz sávban találom magam. Hála Istennek a mi 
vidékünkön ez nem jelent akkora gondot, mint máshol. A forgalom minimális, a 
kocsik többsége hatalmas és nehézkes, a maximális sebesség országúton száz 
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kilométer óránként, általában kevesebb, az emberek pedig nem sietnek. Inkább csak 
meglepődünk (mindketten), de korrekcióra bőven van idő.  
 
Gyalogosan bonyolultabb. Átkelésnél a legjobb stratégia, ha agyad lázas pörgetése 
helyett ("akkor honnan is?") a fejed forgatod, mindkét irányba.  
 
A legnehezebb, legalábbis kezdetben, maga a járda, a folyosó, a bevásárlóközpont. 
Mindenki szembe jön. A kozmopolita Londonban nem, Ausztráliában - főleg kevésbé 
attraktív vidékeken -  igen. Értetlenség és némi bosszankodás az arcokon. Hetek 
múlnak el, mire rájössz, te csinálod rosszul. A rögzült szokás ellenkező irányba terel. 
Az interneten keringő rémhírek miatt ne aggódj, nem fognak megbírságolni, ha 
jobbra sétálsz (bár két éve Melbourne-ben komolyan gondolkodtak azon, hogy 
valamiféle szabályozást bevezetnek a renitens ifjak ellen), de próbáld ki a bal oldalt. 
Egyszeriben barátságosabbá válik az ausztrál világ. 
 
A lefolyóval viszont ne kísérletezz. Arra forog a víz, amerre tereled. Laboratóriumi 
körülmények közt végzett nagyszámú kísérlet talán mutat némi eltérést az északi és 
déli félteke közt, de ha az otthoni klubban mesélhető egzotikumra vágysz, inkább 
keresd meg a Dél Keresztjét az (outbacken tündöklő) égbolton. 
 
Commonwealth of Australia vs. Commonwealth of Nations  
 
Meggyőződésem, hogy az ausztrálok többsége is keveri a dolgokat. Majdnem akkora 
kuszaság, mint a korona egy köztársaság címerében. Két különböző struktúráról van 
szó.  
 
Az egyik Ausztrália államformája, ami nagyon rossz fordítás, hiszen az "államforma" 
eleve államok és területek szövetsége, de minden igyekezetem kudarcot vallott, nem 
tudom jobb szóval helyettesíteni. 1901-ben alakult, az elmúlt században kisebb 
módosulásokon ment keresztül. Ma hat államból (Új-Dél-Wales, Victoria, Dél-
Ausztrália, Queensland, Nyugat-Ausztrália, Tasmánia) és két, állami szintet el nem 
érő úgynevezett területből áll (Északi Terület és az Ausztrál Főváros Területe). Az 
utóbbi esetében világos a megkülönböztetés, egy városnyi pötty a térképen, mely 
egyben az ország fővárosa, nem lehet teljes jogú állam egy személyben. A Northern 
Territory pedig korábban gyéren lakott és fejletlen vidék volt, lényegében Dél-
Ausztrália menedzselte. 1978-ban jelentős önkormányzati jogot kapott, de az állami 
státuszt maguk a lakosok utasították el 1998-ban (tulajdonképpen nehéz 
megmagyarázni, miért).  Sok hátránnyal nem jár a megkülönböztetés, a canberrai 
parlamentbe kevesebb képviselőt és szenátort küldhetnek és a beleszólási 
lehetőségük korlátozottabb. Úgy tűnik, ez nem nagyon keseríti el őket. 
 
A másik a British Commonwealth, a Brit Nemzetközösség maradványa, mai nevén 
Commonwealth of Nations (Nemzetek Közössége), hogy a brit dominanciának még az 
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emlékét is feledjük. Lényegében a gyarmatbirodalom öröksége, közös nyelvi és 
kulturális alapú államok együttese. Sokak véleménye szerint - a brit EU csatlakozás 
óta - csak egy klub, melynek legnagyobb eseménye a négyévenkénti Commonwealth 
Játékok (2018-ban éppen Queenslandon, az Aranyparton rendezik); mások szerint 
ennél jóval több: egy laza, de létező és folyamatosan növekvő gazdasági 
szuperstruktúra, mely a Föld területének egynegyedét, lakosságának egyharmadát 
foglalja magában. A Brexit melletti egyik legfőbb érv, hogy a hanyatló Európa helyett 
igazából a Nemzetközösség jelenti Britannia számára a jövőt. Nem biztos, hogy nincs 
igazság benne.  
(Mire a könyv nyomtatásba kerül, a kérdés eldől).26 
 
Az igazság valahol középúton lehet, a Nemzetközösség inkább csak keret, komoly 
tartalom nélkül,  egy nagy saláta, 53 állam kusza szövetsége. Vezetője II. Erzsébet 
királynő, kinek hivatalos titulusa: A Nemzetközösség Feje. II. Erzsébet másodállásban 
16 ország királynője is (köztük Ausztráliáé). A többi állam vagy köztársaság, vagy 
éppen monarchia, más uralkodókkal. Egy időben Európát is meg akarták hívni, de az 
ötlet lekerült a napirendről. 
 
Az ausztrálok sem a királynőt, sem a hagyományos zászlót nem tartják túl 
szerencsésnek, mindkettő szerepe jelképes. A kapcsolat már olyannyira fellazult, 
hogy én a magyar EU-útlevéllel hamarabb jutok át a londoni reptéri ellenőrzésen, 
mint az ausztrállal (ezt azért az itteniek eléggé nehezményezik). Amikor viszont 
választani kell – legutóbb 1999-ben – mégis a királynő mellett szavaznak. Az új zászló 
ötlete is lekerült a napirendről, a szomszéd látványos kudarca után. Új-Zélandon 
többéves előkészítés után 2015-16-ban dupla népszavazást rendeltek el az új zászló 
ügyében, mert a régi 1. túlságosan emlékeztetett a brit gyarmatosításra, 2. 
túlságosan hasonlított az ausztrálra. Első lépésben kiválasztották a legjobb 
vetélytársat, a második lépésben ezt versenyeztették ezt a régivel. Az eredmény: 
minden maradt úgy, ahogy volt. Népszavazásokkal, úgy tűnik, manapság nehéz elérni 
a kitűzött célt 
 
Úgyhogy az ausztrálok csak legyintenek. She'll be right... jó lesz az még egy ideig... 
 
Államok és dátumok 
 
Az egyesülés előtt minden ausztrál állam vámot szedett, ugyanannyit, mint a 
tengerentúli áruért. Ezt felszámolták, de megmaradt a helyi rendszám, jogosítvány 
(ha költözöl, mindent újra kell csináltatni), a helyi törvények és szabályok, a helyi 
parlament, miniszterelnök és társai, a helyi időszámítás, vasúti nyomtáv, zászló, 
címer, rendőrség, nemzeti virág és a helyi ünnepnapok. 
 

                                                           
26

 Mint a sorokból érződik, én se vettem túl komolyan a dolgot - most illene a szöveget a helyzethez igazítani, 
de mivel a helyzet kuszább, mint annak előtte, meghagyom eredeti formában. 
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Ez utóbbival kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy minden állam megünnepli II. 
Erzsébet királynő születésnapját. Queensland október 3-án. Nyugat-Ausztrália 
szeptember 26-án. A többi állam és terület június 13-án. A dátumok csak 2016-ra 
érvényesek, évente változnak. 
A királynő egyébként április 21-én született, 1926-ban. 
(Megjegyzendő, hogy II. Erzsébet születésnapját Nagy-Britannia egyetlen állama sem 
tiszteli meg munkaszünettel.)  
 
Lényegesen fontosabb, az egész országot lázba hozó ünnep a Melbourne Cup, az 
itteni Epsom Derby. November első keddjén tartják, ez Victoriában munkaszüneti 
nap, de máshol se dolgoznak. Több mint százötvenéves hagyomány. Sokáig két 
mérföld volt a táv, de 1972-ben, amikor Ausztrália áttért a metrikus rendszerre, 
lecsökkentették 3.200 méterre. A lényeg persze nem ez, hanem a népünnepély. Az 
egész ország lázban ég, a hölgyek csiricsáré ünneplőben és képtelen kalapokban,  
nem csak a helyszínen, hanem egész Ausztráliában, vendéglőkben, kocsmákban, 
hatalmas kivetítők előtt. Mindenki fogad, mindenki szurkol és visong. Legszebb, 
legvidámabb arcát mutatja Ausztrália. 
 
Az ország akkora (hozzávetőleg nyolcvanhatszor nagyobb, mint Magyarország), hogy 
jogos a három létező időzóna. Azt viszont nehéz megmagyarázni, miért kellett Dél-
Ausztráliának és az Északi területeknek fél (!) órás eltérést bevezetni. Ha ránézünk a 
térképre, pont középen vannak. Szükségesnek látták még jobban elkülönülni Nyugat-
Ausztráliától? 
Nyári óraátállítás is van öt államban és egy területen. Egy államban (Queensland) és 
egy területen (Északi Terület) viszont nincs.  
Ha belegondolunk, egy olyan országban, ahol a turistákon kívül mindenki repülővel 
utazik, kedves bohóság egy ilyen eszement konfúziót kreálni. Meglepő módon az 
ausztrálok ezt egyáltalán nem kifogásolják. 
 
Vasutak 
 
Az első vasútvonalakat a 19. század közepén fektették le. Az államok bölcs 
döntéshozói mindenhol a helyi viszonyokhoz - meg a saját elképzeléseikhez - 
igazították a szabványt. Ennek eredményeképpen Ausztráliában ma legalább ötféle 
vasúti nyomtáv van, ha az ötödiket gyűjtőfogalomnak, "egyéb"-nek tekintjük. Van 
igen széles, széles, standard, keskeny és nagyon keskeny vágány (ez utóbbi a 
gyűjtőfogalom). Az egységesítésre számtalan kísérlet történt, de pénz hiányában 
mindegyik hamvában holt. A második világháború küszöbén az országos hálózatot 13 
helyen szakította meg Záhonyszerű átrakóhely, összesen 1600 alkalmazottal és ennél 
sokkal több alkalmi munkással, akik 1,8 millió tonnát pakoltak át egyik vagonból a 
másikba. A benyújtott 273 nyomtávcsere-kiváltó szabadalomból egy sem valósult 
meg. 
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Ausztráliában a vasút igazán a bányák és a mezőgazdaság számára fontos. A bányák 
több száz kilométer hosszú, nagy teherbírású magánvonalakat építenek két-három 
mozdonyos, száz kocsis szerelvényeknek, a termelőhelytől a legközelebbi kikötőig. 
Queensland cukornádültetvényeit pedig keskeny nyomtávú játékvonatok 
elképesztően sűrű hálózata fonja át. Évente kétszer kipucolják a síneket, és hetekig 
kattognak a kisvasutak. Akik szeretik a látványt (főleg az óvodások), ilyenkor 
odagyűlnek integetni, a mozdonyvezetők kedvesen dudálnak, amikor a kert közelébe 
érnek – nincs szükség drága közberuházásokra egy álom megvalósításához. 
 
A személyforgalom szinte csak a különc turistákat szolgálja. Luxusvonatok mennek 
középen délről északra és vissza (egy vonal, egy sínpár), és keletről nyugatra (egy 
vonal, egy sínpár). Kis nosztalgia-vonatok pöfögnek szédítő utakon a Parti-hegységbe 
és vissza; vagy éppen az outbacken "sehonnan sehova". Heti egy nap erre, három-
négy nap múlva vissza, Normantonból Croydonba, 152 km, 5 óra. Továbbutazni egyik 
végállomásról sem lehet. Egyszer majd végigdöcögöm. Hogy mit csinálok aztán 
három napig Normantonban... meglátjuk. Kocsma van, ellenőriztem.  
 
Cairnsnek is van vasútállomása, akár Brisbane-ig is el lehet jutni, öt alkalommal 
hetente. Az út 24 órát vesz igénybe és 500 dollár a fapados retúrjegy. Ebből a 
pénzből kis ügyességgel legalább kétszer meg lehet járni a távolságot repülővel, 
tizedannyi idő alatt. Ezzel együtt a nyolc év alatt már két emberrel is találkoztunk, aki 
vonattal utazott. Számomra rejtély, miként lehet a keskeny, kertek alján kanyargó 
sínpáron száz kilométeres sebességgel vágtatni rendszeres tömegszerencsétlenség 
nélkül  (sorompó egy szál se), de a menetrendből ez derül ki. Én mindenesetre 
maradok a repülőnél.  
 
Választások és választottak  
 
 Mivel minden államnak saját parlamentje és kormányfője van, az ausztrál polgár 
kétszer választ, két házat (parlamenti képviselőt és szenátust),  ráadásul 
háromévente.  Legutóbb erről az egyedülállóan rövid periódusról is szavaznunk 
kellett – és megtartottuk.  A szorosabb népképviseleti ellenőrzés, és mindenekelőtt a 
sizzle miatt (ld. lejjebb).  
 
A választás kötelező. Aki nem vesz részt, pénzbüntetéssel sújtható. A rendszer 
ugyanakkor nagyon rugalmas, ha előre bejelented, máshol is szavazhatsz, levélben is, 
személyesen is; minden lehető formában segítenek. A kampány hangneme több 
nagyságrenddel békésebb, mint az európai norma, talán (megint csak) a 
skandinávokkal vethető össze. A szavazás maga elég röhejes, hosszú listákon kell 
rangsorolni, öles kérdőíveken, tintaceruzával.  
 
Ez a rangsorolás a szenátus választásakor csak látszólag értelmetlen, és teszi 
körülményessé a szavazatszámlálók dolgát, de egyszerű megoldást kínál arra, hogy a 
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kisebbségben lévő politikai akarat vagy népcsoport is képviselve legyen. Erre a pártok 
tarka kínálata bő lehetőséget ad. Legutóbb 18 pártot kellett rangsorolnunk, közöttük 
olyan egzotikumokat is, mint Shooters, Fishers and Farmers; Animal Justice Party; 
vagy The Australian Sex Party/Marijuana Party (Vadászok, Halászok és Madarászok 
Farmerek Pártja; Igazságot az Állatoknak Párt; a harmadikat valószínűleg nem kell 
lefordítanom).  
 
Fülke nincs. Ugyanmár, ki a fenét érdekel, hogy a másik hova ikszel. Kampánycsend 
sincs, a pártok és függetlenek aktivistái ott sorakoznak a szavazóhelyeken, vidáman 
csevegnek egymással, és ha egy választó feltűnik, megpróbálnak egy brosúrát a 
kezébe nyomni. 
 
 A legfontosabb az egészben a sizzle, a sült kolbászos szendvics, amit majdnem 
ingyen osztogatnak a szavazóhelyiségek előtt. Android- és iPhone applikációk 
mutatják, hol a legjobb a kolbász íze. Ha valahol – technikai okokból – elmarad a 
sütés, abból országos skandalum lesz. Az egész választás olyan, mint egy mini 
népünnepély. Jó családi program, fél óra alatt lezavarva. 
 
Hogy kire szavaztam? Kire is, darling? 
 
 
Lazítsunk ismét... 
 
Ausztráliában egy ember 11 másodperc alatt 2.5 pint (1.2 liter) sört hajtott le.  
Miniszterelnök lett belőle, nyolc éven át viselte a tisztséget (Bob Hawke, 1983–1991). 
Ma is él, 86 éves, kiváló egészségnek örvend.  Száz évvel korábbi elődje, Sir John 
Robertson, Új-Dél-Wales ötszörös miniszterelnöke a hírek szerint minden napot azzal 
kezdett, hogy lehajtott egy pint (hajszál híján fél liter - nem tévedés!) rumot.  
 
Csoda, hogy ez az ország ide jutott?  
 
Egy harmadik miniszterelnök, Harold Holt 2007 karácsonyán a Port Phillip-öböl 
bejáratánál lévő Cheviot Beachnél beúszott a Déli-óceánba, és mindörökre nyoma 
veszett. Szívroham, cápa, kínai tengeralattjárós emberrablás, sok elmélet született, 
és ez volt a történelemben az egyetlen alkalom, amikor ausztrál miniszterelnök a 
világlapok címoldalára került. Az itteniek kegyelettel őrzik emlékét, halrezervátumot 
és ötvenméteres versenyuszodát neveztek el róla.27 
 
2010. július 21-én, a választási kampány hajrájában megváltoztatták a két 
miniszterelnök jelölt televíziós vitájának időpontját. Az ok: ütközött volna az igen 
népszerű Mesterszakács vetélkedővel.  
 

                                                           
27

 Tényleg. 
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Miért van kenguru és emu az ausztrál címerben? Mert ez a két állat nem tud 
hátrafelé haladni  (nem biztos, hogy ezért, de jól hangzik). 
 
Miért van Queensland címere tele európai állatokkal (bika, juh, szarvas, gólya)? A 
bika és a juh a gazdaságra utal, éppúgy, mint a cukornádköteg és a bányászatot 
jelképező obeliszk. A szarvas kifejezetten az állam erős európai gyökereire 
emlékeztet, a gólya meg nem gólya, hanem brolga, az egyetlen őshonos darufajta.  
Ami a máltai keresztet illeti: a queenslandi kormány ötven évvel ezelőtt hivatalosan 
megerősítette, fogalmuk nincs, hogy került oda. 
 
1971-ben Geoffrey Bardon, egy Sydney-ben született és az ország belsejében dolgozó 
fiatal rajztanár arra biztatta osztályát, hogy azokat az ábrákat, amiket az öregek 
meséik közben a porba karcoltak, próbálják meg színes festékekkel vászonra vinni.   
Az "ősi" pöttyfestés, mely szerves tartozéka mind az autentikus és méregdrága 
aboriginál fesményeknek - kézműves termékeknek, mind az olcsó hamisítványoknak, 
a közhiedelemmel ellentétben nem több tízezer, hanem kevesebb, mint ötven éves.   
 
1979-ben nagy meglepetés érte a (találóan) Esperance28-nek nevezett nyugat-
ausztráliai kisvárost.  
A NASA szolgálatban megfáradt Skylabjának egy tekintélyes darabja épp rájuk hullott. 
Nem csináltak belőle nagy ügyet, a roncsot egy háztetőre rakták, hogy mindenki 
láthassa, és elküldtek egy 400 dolláros büntetőcédulát a NASA-nak köztéri 
szemetelésért.  
A NASA humorérzékét dicséri, hogy... nem, nem, dehogy. Van azoknak ott 
humorérzékük? Pöffeszkedve nem vettek tudomást a dologról. 
Mígnem, harminc év elteltével egy kis kaliforniai rádióadó üzemeltetője meghallotta, 
mi történt, és gyűjtést szervezett a hallgatók között. A műsort hallgató 
kamionsofőrök és hobó családok adományaiból összegyűlt pénzt annak rendje és 
módja szerint elküldte Esperance-be, és a NASA helyett elnézést kért a késésért. 
Ezt már az ausztrálok sem hagyhatták szó nélkül, meghívták a rádióadó tulajdonosát 
Esperance-be, aki örömmel odautazott, és a kamerák előtt adta át a lepedőnyire 
kinagyított csekket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 A név magyarul reményt jelent, ezért a "találó" jelző, bár ez utóbbinak is több értelme van, és mindegyik 
ideillik. 



60 
 

Navigare necesse est29 
 
Anyai nagyapám tengerész volt. 
 
Bejárta a Földközi-tengert és az Atlanti-óceán mindkét partját, fent is, lent is. 
Mindkét világháborúban részt vett, a Monarchia flottájában szolgálva a Tegetthoff 
fedélzetéről látta az iker-csatahajó, a Szent István pusztulását. A második 
világháborúban a Fekete-tengeren szállított a németeknek utánpótlást, a kétéves 
szolgálat alatt a mentőmellényt alvásnál se vette le. Ezer élménye lehetett, de 
szófukar ember volt, keveset mesélt. 
 
Ezzel azonban  még varázslatosabbá tette azt a világot, amit magával hozott az 
ötvenes évek végének nyomorúságos és nyomasztó Magyarországára. Máig érzem a 
kinyíló bőrőndök illatát, a banán, narancs, füge, datolya varázslatos ízét. A libanoni 
csomagolópapír  és az első papírzsebkendő simogató különlegességét. Én kaptam 
talán először Vácon igazi amerikai rágógumit, farmert és lemberdzseket. Sztár 
lehettem volna vele, de a vidéki iskolák sajátos értékrendje (meg a saját hülyeségem) 
miatt inkább szégyelltem, és rejtegettem kincseimet.  
 
A tenger és a világjárás azonban az álmok netovábbja lett és maradt számomra. Hogy 
végül orvosegyetemre, és nem tengerésztiszti iskolára jelentkeztem, Atyámék 
csendes, de kitartó és kíméletlen nyomásának volt köszönhető. Ugyanakkor élő 
bizonyíték vagyok, hogy létezik DNS-en kívüli öröklődés30: bárhova utazom, 
igyekszem lejutni a tengerpartra. Dániában minden hétvégét az Északi-tenger szeles 
homokdűnéinél akartam tölteni (a közelebbi Kattegat, a Balti-tenger azért mégsem 
az igazi), a családomnak az idegeire mentem. Megnéztem a Csendes-óceánt mind a 
négy oldalról, Kaliforniából, Japánból – Kínából, Chiléből és Ausztráliából – Új-
Zélandról. Volt házunk a Déli-óceán31 partjainál Viktóriában, majd egy éven át 
minden este vörösborral búcsúztattuk az Indiai-óceánba bukó napot Perthben, és 
most, a tetőn lábujjhegyre állva sejthető a Korall-tenger kéksége.  
 
Bárcsak minden kivánságom... de valami még hiányzott.   
 
                                                           
29

 Plütarkosz szerint Gnaeus Pompeius Magnustól, Nagy Pompeiustól, az első triumvirátus tagjától származó 
mondás. Amikor Rómát éhség fenyegette, és szükség volt az észak-afrikai gabonára, a hajósok a viharos 
tengertől rettegve nem akartak vízre szállni. Ekkor Pompeius rájuk dörrent: Navigare necesse est - vivere non 
est necesse! Hajózni kell - élni nem kell! A mondat első fele szállóigévé vált, sok ország hajósai, így a hajdani 
magyar tengerészek is jelmondatuknak tekintették. 
30

 Ennek klasszikus példájaként írták le a múlt század elején a thalassophiliát, a szerzett, majd öröklődő tenger 
iránti vonzalmat. Jellemző a magas tudományra, hogy száz éven át az egész dolgot létében tagadták, híveit 
kóklereknek, sarlatánoknak nevezték, és kiközösítették. Csak az utóbbi tíz évben kezdik ismét elfogadni, hogy 
valami mégiscsak lehet a dologban - az egyre egyértelműbb bizonyítékok hatására. Ma már a jelenség 
molekuláris háttere is körvonalazódik. 
31

 Az ausztrál atlaszokon Déli-óceán is létezik Ausztrália, Új-Zéland és az Indiai-óceán alatt, lenyúlva egészen az 
Antarktiszig. Ők hajlamosak átrendezni az általunk megszokott régiókat, Magyarországot például  az iskolai 
földrajzkönyvek a Balkánhoz sorolják. 
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A korallzátonyra már első, tizenöt évvel ezelőtti családi látogatásunkkor kimentünk 
snorkelezni. Egy napra. (Mint sokszor előfordul, azt a gyönyörű világot, ami akkor 
fogadott bennünket, azóta is keressük.) A számtalan kötelező itteni látnivaló után 
szavazásra bocsájtottuk a kérdést - kinek hova van kedve visszamenni? Mindenki a 
korallzátonyra szavazott. Sajnos pont akkor kezdődött az iskolai szünet, és az összes 
hajó zsúfolásig tele volt, nem fértünk föl.  
 
De visszajöttünk négy év múlva, akkor már ötnapos búvárútra, márminthogy 
feleségem és fiam; leánykámmal mi, nyavalyás kezdők csak pipával úszkáltunk a 
felszínen. Megegyzem, talán még többet és szebbet láttunk, mint a mélyre merülők, 
bár a cápaetetésből kimaradtunk.  
 
Furcsa módon amióta itt élünk, egyre ritkábbak lettek ezek a búvárutak... hisz itt van, 
akármikor mehetünk, miért pont ma.  
 
Aztán úgy négy évvel ezelőtt a szöcskegéppel jöttem haza Rockhamptonból. Ez a 
propelleres masina fel-le száll négyszáz kilométerenként (ki se kell szállni a 
megállóknál), így sosem emelkedik a szokásos tíz kilométernyire, mindvégig közel 
marad a tengerhez. Gyönyörű napsütés volt, kristálytiszta levegővel, hullámok alig, és 
a mélykék vízben mint hatalmas, lapos drágakövek egyre csak jöttek a  tündöklő 
korallzátonyok, végeláthatatlan sorban, elbűvölő színekben, formában. Káprázatos, 
hihetetlen látvány volt.  Elemi erővel csapott belém: itt élek, és kevesebbet látok 
ebből, mint egy kósza backpackeres hippi? 
 
Másnap elkezdtem kutatni az interneten. Milyen hajótípus kell nekem, mit kell 
tudnia, hol lehet olcsón hozzájutni, hogy kell vezetői vizsgát tenni. Pár hét alatt 
minden tisztázódott, és két hónap múlva ott állt megpakolt trailer a házunk előtt.  
 
Használt amerikai hajó volt (na, csónak, persze, hogy csónak, Bayliner Bowrider 
Capri, hétszemélyes, ha nem túl kövér az a hét személy). Uraságok levetett holmija, 
kicsit felújítva, újrakárpítozva - szőnyegezve. Vigyázhattak rá, tengervizet sosem 
látott - ezt szakértő szem egy futó pillantással igazolhatja. Na, ha eddig nem - 
gondoltam, és nekiláttam feltupírozni. Édesvízi tavakban való fel-le száguldozáshoz 
nem kell mélységmérő, térképprogram, iránytű, rádió, nem kell a tízféle mentő- és 
segélykérő berendezés. Itt viszont ezek nélkül csak a part mellett lehet csalinkázni, a 
reef pedig tizenöt-harminc kilomérrel beljebb kezdődik. Az ellenőrzés szigorú  (ezt 
hamar megtanultuk) - és teljesen indokolt (ezt folyamatosan tanuljuk).  
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A tenger nem országút, a Csendes óceán – különösen a Korall-tenger –  végképp nem 
az. A korallzátonyok csodájáért azzal fizetünk, hogy a földkerekség talán 
legveszélyesebb vizein hajózunk. A végeláthatatlan tenger sima felszíne alatt negyven 
méterről ötven centire ugrik fel a  zátony, és szerencsés vagy, ha propellertöréssel 
megúszod. Nekem eddig ötször hegesztették az alumínium hajócsavart, tartalék 
nélkül sosem megyek ki, és sosem veszek csillogó acélcsigát – ha azzal kapom el a 
zátonyt, nem csak a csiga, hanem az egész motor tropára megy.  
 
Egy ilyen csónak vezetéséhez vizsgát kell tenni hajózásból és külön rádiózásból is. 
Mindkettő elég formális, túlzottan elméleti, és nagyon nem készít fel a valós 
helyzetekre. Volt, hogy szélben, erős áramlatban négyszeri próbálkozás után sikerült 
csak a hajót a trailerre felpakolni. Volt húsvét, amikor három éjszaka alatt három 
horgonyt veszítettünk el, mert nem tudtam, mennyi kötelet kell utánaengedni (sokat, 
és utána még egyszer annyit). Ha a hajóm nem ütközik neki szelíden egy másiknak, 
amiben benne aludt a tulajdonos, akkor talán Kínából kapom vissza gyorspostával. 
Szégyen, hogy megesett, de ezt is megtanultam. 
 
Volt még más is - arról inkább nem írok, csak annyit, a mai napig végigfut a hátamon 
a hideg, ha belegondolok, mi történhetett volna. Az én hibámból. Így is történt elég... 
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Egy biztos. Más dolog büszke skipperként feszíteni a száguldó hajón, és megint más 
felelősnek lenni mindenért, tudva, mit jelent az a minden. Meg kell mondjam, elég 
sokat megtapasztaltam a négy év alatt. Csak remélni tudom, hogy túl vagyok a 
nehezén.  A feszültség csak akkor enged ki, amikor a hajó már bent áll a kertben, 
rögzítve, ponyvával letakarva.  
 
Akik nem próbálták, csak legyintenek, ugyanmár, mennyi nyavalygás, örülj a 
szerencsédnek, mit játszod itt az eszed. De csak őszinte próbálok lenni. Sokszor 
beszéltem erről más hajósokkal, ők pontosan ugyanígy éreznek. A tengeren minden 
előfordulhat, és minden elő fog fordulni. Minden skipper sóhajt egy nagyot, ha 
hazaér. 
 
Viszont... 
Amit cserébe kapunk, az több, mint amit reméltem. 
 
A Nagy-korallzátony 
 
A motorcsónakázás önmagában megunható dolog. Régebben lehetett a bömbölő 
hajóval villogni a strandokon, de manapság vagy strand, vagy motorcsónak (jó példa 
rá a Balaton és Duna) - egyébként is, a villogást már néhány évtizeddel ezelőtt 
visszavonhatatlanul lekéstem. Vízisível szórakoztatóbb, de a Korall-tengeren alig van 
hullámmentes nap. A krokodil-, és cápamentes napok száma még kisebb.  Inspiráló 
érzés lehet azért vágtatni a felszínen, hogy ne érjenek utol, de előbb-utóbb csak 
elfogy a szusz vagy a benzin.  
 
Ha csak a part van, és a tenger, akkor nincs igazán hova hajózni, egy szűk sávban 
mozogva bámulod a szárazföldet. Beljebb menni lehet, de minek. Egyedül a 
horgászás hozhat változatosságot - annak, aki szereti. Így aztán számomra a tengeri 
motorcsónakázásnak csak nagyon kevés helyen van igazi értelme. Az egyik ilyen hely 
az Adria, a fantasztikus szigetvilágával; a másik a Nagy-korallzátony. 
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(Ez csak egy kis középső szakasz, nekünk nagyjából ennyi jut) 
https://www.prodivecairns.com.au/divesites 
 
 
Valóban nagy, irdatlanul nagy.  Ausztrália északkeleti csúcsától 2.300 kilométeren át 
követi a partvonalat dél-délkeleti irányban.  Viszonylag keskeny sáv, hatvan-
kétszázötven kilométerre nyúlik be a parttól, és ebbe már a partmenti tizenöt-ötven 
kilométernyi korallmentes tenger is beleszámít. A számadatok felett persze könnyen 
elsiklik az ember, így azt mondom, képzeljünk el egy hosszú téglalapot, mely Párizstól 
Moszkváig terjed, és területe megegyezik Nagy-Magyarországéval.  Mindez 
háromezer zátonnyal, hatszáz kisebb-nagyobb (zömében kisebb) szigettel és  
háromszáz, a vízből alig kiemelkedő homokbuckával. Egy elképesztő patchwork, 
szinte látja az ember a Teremtő arcán az önfeledt gyermeki mosolyt. Elemében volt, 
amikor megalkotta. 
 
Pedig már őszszakállú öreg lehetett - a korallzátony ugyanis, a közhittel ellentétben 
nem millió éves, hanem csak nyolcezer. A benszülöttek évezredeken át gondtalanul 
vadászhattak arrafelé, aztán jött egy klímaváltozás, megemelkedett a tengerszint, és 
elkezdtek építkezni a korallok. Egyszerre vagy hatszáz különböző fajta. Egymással 
látszólagos szimbiózisban, ténylegesen állandó háborút folytatva, a legmocskosabb 
vegyi fegyvereket alkalmazva. Ennek aztán mi isszuk meg a levét, bár a hasonlat kissé 
sántít, jobb arrafelé nem nyelni a vízből. Élő korallhoz hozzáérni sem tanácsos. Nem a 
büntetés miatt – ekkora területet azért elég nyűgös lenne bekamerázni. Sokkal 
komolyabb veszély, hogy megsérted magad, és azon keresztül – vagy egyszerű 
érintéssel – piszok kemény mérgek jutnak a bőrödbe, amik hónapokig tartó 
fájdalmat, viszketést, és évekig-évtizedekig látható nyomokat okoznak. Persze nem 
mindegyik koráll ennyire mérges, de jobb nem próbálkozni.  
 

https://www.prodivecairns.com.au/divesites
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A zátonyok láncolata között számtalan átjáró van, de ember legyen a talpán, aki 
ezeket mind ismeri, és minden segítség nélkül biztonsággal át tud rajtuk hajózni. Nem 
véletlen, hogy a hajótörések száma elképesztően magas, maga Cook is itt szenvedte 
el élete egyetlen hajótörését, itt lékelte meg az Endeavourt annyira, hogy csak óriási 
szerencsével tudta úgy-ahogy betömni a lyukat és partra kormányozni a hajót. 
 
Manapság kajánkodva emlegetik, hogy a korallzátony pontosan látszik a Holdról, ez a 
balfácán meg harminc méterről nem vette észre. Azért nem ilyen egyszerű a dolog. 
Megpróbálom elmondani, miért. 
 
Amikor a dokkok mellett leengedjük a folyóra a csónakot, és elhagyjuk a 
Szentháromság-öblöt, a víz először elég barátságtalan, szürkéssárga, iszapos. A 
partmenti őserdőkben az éves csapadék mennyisége a hat métert (!) is elérheti, 
egymást érik a bodrognyi, tiszányi folyók, a hordalék megfesti a vizet, és feltölti a 
szélső sávot. Apálynál csak a második világháború idején kikotort hajócsatornában 
érdemes haladni, mert a a parttól négy-öt kilométerre is elakadhat a csiga egy 
iszapzátonyban.  
 

 
 
 
Teljes sebességre kapcsolva tíz perc alatt átjutunk a zöld vízbe, ez már tiszta, de még 
mindig nem elég mély, tíz-tizenöt méteres. Ha nincsenek nagy hullámok, újabb öt-tíz 
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perc, és kék vizen vagyunk, harminc-negyven méterre a fenéktől. Onnantól már igazi 
tenger a tenger, Cairns pedig játékvárossá zsugorodik, a szállodáknak csak a felső 
emeletei látszanak, mert görbül a Föld. 
 
Nagyjából ott dől el, hogy lesz-e a kirándulásból valami. A hajó alapvetően 
biztonságos, két-három méteres hullámokat is kibír, csak ne bukjanak át, például egy 
homokpadon. Kalandvágyból szinte mindig ki lehet jutni - de nem feltétlenül 
érdemes. Másfél méter fölött már alig lehet haladni, és a zátonyok által védett zóna 
eléréséhez időtlen időkig kell hánykódni. Érzékeny vendégekkel tanácsos rögtön 
visszafordulni. Mi négyen jól bírjuk a dobálást, de előbb-utóbb rájövünk, ennek 
semmi értelme. Hacsak nem muszáj. Hacsak nem várja az egyik nagyobb szigeten a 
társaság szerencsésebb fele (akik turistahajóval utaztak) a csónakban felhalmozott 
ellátmányt. 
 
Az igazi az, amikor tükörsima a víz, akkor akár harminc csomóval is repesztünk 
kifelé32, de ennek kétharmadával-felével is beérjük kisebb hullámzásnál. Közben 
figyeljük a madarakat, ha vannak: egy nagyobb csoport halakat jelezhet, ilyenkor mi 
is beszállunk a buliba, forr köröttünk a víz, nagy mulatság. Ha szerencsések vagyunk, 
delfineket  vagy akár egy termetes, másfél méteres teknőst is felfedezünk, volt olyan 
is, hogy lepedőnyi lomha ráják közt haladtunk percekig. Nem, nagy fehér cápa 
errefelé nincs, csak (néha) planktonevő cetcápa, és emberevő bika-, tigris- és 
kalapácsfejű cápa. Bálnákhoz se volt még szerencsénk, bár állítólag egyre gyakrabban 
feltűnnek a Cairns-környéki vizeken. 
 
Bármerre megyünk, húsz-hatvan perc alatt elérjük a zátonyt. Amit az esetek 
többségében nem látunk. Még mi sem, akik tudjuk, hogy ott van. Igen, ott van, és 
avatott szem napsütésben észreveszi a horizonton a halvány türkiszzöld sávot a 
tintakék vízben vagy a habot a hullámok tetején - de a zátony akkor is ott van, ha 
nincs napsütés és hullám, ha semmi sem árulja el a jelenlétét. Csak a GPS, a 
mélységmérő, és a nagy reccsenéssel leálló motor.  
 
Ha egy 60-80 centire merülő öt-hatméteres csónakkal előfordul, mit csodálkozunk 
Cook kapitányon és több száz sorstársán? Amikor a hosszú póznák érzik a feneket, 
már rég késő, egy vitorlást nem lehet rükvercbe kapcsolni. A mi mélységmérőnkön a 
számok úgy pörögnek, mintha a kilométerórát tekernénk vissza. Mintha egy 
felhőkarcoló lenne alattunk. 
 
Ezek a töréses balesetek persze gyerekbetegségek voltak, ahogy első utunk is, amikor 
egy kies öbölben a parttól száz méterre, viszonylag sekély vízben horgonyoztunk le. 
Amikor tíz perc múlva visszamentem a hajóhoz fényképezőgépért, már 

                                                           
32

 Tengeren a távolságot tengeri mérföldben, a sebességet csomóban számolják. A tengeri mérföld nem 
egyezik a szárazföldi mérfölddel, a csomó pedig egy tengeri mérföld per óra sebességet jelent. A kilométer-
rendszerhez az egésznek semmi köze. Világos, nem? (Annyit azért elárulok, ez kb. 55 km/h.) 
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mozdíthatatlanul ült a homokon. Két óra múlva a tenger csak vékonyka sáv volt a 
homoksivatagon túl,  mi meg egymást bámultuk, további négy órán keresztül, és 
unalmunkban Micimackót játszva kis fagallyakkal jelöltük, hol tart a víz. Éjszaka, 
vaksötétben, zúgó szélben, becsapó hullámok között kellett hazaevickélni, kivenni  és 
hazavinni a hajót. A legszebb az egészben, hogy pár elázott holmin kívül semmi 
bajunk nem esett. 
 

 
 
De eddig csak panaszkodtam. Bevallom, nem csak azért, mert ez a kedvenc 
időtöltésem. Egyszerűen nem merek belevágni a korallzátony leírásába. Mely nyelv 
merne versenyezni véled.  
 
Hogy tudnám leírni azokat a késődélutáni színeket, amik az Upolu zátonynál fogadják 
az embert. A vakítóan fehér homok mögött a tintakék eget, a köröskörül az 
áttetszően zöld, szinte világító, lazán hullámzó vízet, benne egymást kergető fekete 
lepényhalakkal. Hogy tudnám elmondani, milyen mozdulatlanul lebegni fél méterrel 
a korallmező fölött, a Vlasoff-zátonynál, ahol minden méteren mást látsz, és minden 
centiméter hihetetlenül gyönyörű? Mit jelent a korallokat barbár módon zabáló 
óriásteknőst méternyi távolságból követni a Fitzroy-sziget mellett, a borjúnyi 
napóleonhal hasát simogatni a Hastings-zátonynál, vagy a mélyebb vizekben alattunk 
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cirkáló reef shark (zátonycápa) szándékaira tippelni33. Alapvetően nem veszélyes, úgy 
mondják, kivéve, ha. És milyen csak a hajóból élvezni mindezt, a végtelen vizet, az 
alig látható szárazföldet, az egyedüllétet... ami azért, valljuk be, nem mindig felhőtlen 
öröm, néha összeszorul a gyomor, és kifejezetten jó látni egy-egy csónakot a horizont 
legszélső peremén.  
 

 
 
Ha hajód van, a korallzátony a tied. Nem csak vendég vagy, hanem földesúr, birtokos 
is. Minden kihajózásnál meghódítod egy kicsit, és büszkén tekintesz tulajdonodra.  
 

                                                           
33

 Lefordíthatatlan és véletlen szójáték: a cápafaj neve white tipped reef shark, mert fehér folt van a 
hátuszonyuk végén. A rekviem cápák családjába tartozik - hogy vinné el az ördög a jóhumorú 
rendszertanászokat... 
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A hazaút már általában békés és csendes. Mindenki feltöltődött élményekkel, 
mindenki magába zárkózik, és elmélkedik. Ilyenkor a skipper is elbambul, pedig a 
tengeren ezt sosem szabad. Nézed a horizontot, a távoli hegyeket, merengsz, és a 
következő percben ott van melletted egy barom nagy hajó. Hogy honnan a fenéből, 
hiszen az előbb még semmi, de semmi nem látszott... Persze nincs baj, bőven van idő 
kitérni, ha egyáltalán ki kell térni, de azért... máskor majd jobban figyelek.  
 
Aztán megérkezünk, (most már) pár perc alatt felpakoljuk a hajót a trailerre, kicsit 
meglocsolgatjuk, kiöblítjük a hűtőből a tengervizet, letöröljük mindenről a sót, a 
vendégek kedvesen megköszönik a meghívást, és gyorsan elbúcsúznak, te pedig 
hazavezetsz, és nekilátsz a rutinnak. Kétszeresen is kikapcsolni minden 
elektromosságot (nehogy megint lemerüljön az a fránya akku), elrendezni a 
szerszámokat, megtisztítani, amit még kell, beállni a hajóval a meredek kapaszkodón 
a tárolóhelyre, rögzíteni, láncolni, betakarni... a büszke tulajdonos ilyenkor válik 
szolgává. Ezek után már csak a búvárholmit kell átmosni és kiakasztani, és jöhet a 
vacsora. 
 
Amit szerencsére nem nekem kell elkészítenem. Életem egyik nagy vívmánya, hogy 
elismertettem környezetemmel, jobb, ha nem alapozzák étkezéseiket az én 
szakácsművészetemre. Soha. 
 
Korallpusztulás 
 
Hogy micsoda iszonyatos károsodást szenvedett a reef 2016 elején, azt a magyar 
újságokból tudtam meg. Soha nem látott, végzetes, tragikus, százszázalékos 
kifehéredés - a hozzászólások meg vadul kárhoztatják a barbár sötét lelkű helyieket, 
akik éjt nappalá téve szennyezik a tengert.  
 
Nos, valóban,  a hőhullám miatt sok helyütt volt fehéredés (itteni kifejezéssel 
bleaching, lúgosodás), de a száz százalék érintettséget (ami helyenként tényleg igaz 
volt) úgy kell érteni, hogy arrafelé a zátonyok mindegyikén volt valamelyes 
fehéredés. Más vidékeken csak ötven vagy tíz százalék károsodott.  Valamelyest. A 
totális pusztulásból körülbelül annyi igaz, mint a Tisza virágzásának végleges 
megszűnéséből. A ciánszennyeződés után két évvel ugyanannyi kérész volt, mint 
annak előtte.34 
 
Nem akarom lebecsülni  a veszélyt, de kérem, higgyék el, az ittlakók pontosan tudják, 
mekkora érték a reef - ha másért nem, azért, mert egész Cairns ebből él. A 
turizmusból, amit zömében a zátonynak köszönhetünk. Minden döntésnél elsődleges 
szempont, hogy a következmények a reefet ne háborgassák.  

                                                           
34

 Jó jósnak bizonyultam. E sorok leírása után három hónappal már a magyar újságok is közölték, a reef, többek 
között az állítólag súlyosan sérült, Port Douglas melletti Agincourt-zátony, az egyik kedvenc turistacélpont 
csaknem teljes egészében regenerálódott.  
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Kéretik továbbá figyelembe venni, hogy mindannyian szeretjük a korallvilágot, és 
eszünk ágában nincs tudatos kárt okozni benne. Errefelé a legvagányabb hajósok se 
dobnak semmit a vízbe, még egy cigarettacsikket sem. Egyesek a halak, mások a 
látvány miatt, de mindannyian igyekszünk megőrizni az egészet úgy, ahogy van. 
 
Hiszik? Nem hiszik? 
 
Akik a Föld túloldalán nem szűnnek meg bennünket kárhoztatni a pusztulásért, azok 
pillantsanak a térképre. A reef a Cape Yorktól Rockhamptonig húzódik. Cairnstól 
északra nincs számottevő szennyezésforrás, nincs ipar, nincs bánya, nincs 
mezőgazdaság, a termőföldek (ha vannak) a partmenti hegyláncon túl kezdődnek. 
Cooktown felett pedig nincs a keleti parton semmi, csak néhány aboriginál falu, ahol 
a lakosok hálókkal és lándzsákkal vadásznak.   
 
Cairns alatt kezdődnek a nagy cukornádföldek, és Townsville után jön az  iparosodás 
(ez persze relatív, senki ne gondoljon a Ruhr-vidékre). Ha van szennyeződés, amit mi 
okozunk, az a Cairns alatti részekre korlátozódik.  
 
Ahol a károsodás mértéke elenyésző volt.  
 
A korall ott pusztult, ahol ember nem jár, ahol nemhogy település, de ivóvíz sincs, 
ahol száz kilométeret hajózva semmi emberi aktivitást nem látsz a parton. 
Cooktowtól száz kilométerre északra csapott le igazán a fehéredés, és folytatódott 
egész a csúcsig. 
 
Ezért,  Hölgyeim és Uraim, távoli kontinensek lakói – Önök a felelősek (velünk együtt, 
elismerem)  - Önök, akik túlfűtik a Földet. A tenger – nyilvánvaló okból – északon, az 
Egyenlítőhöz közel volt a legmelegebb. Nem mi, ausztrálok forraltuk fel. A felelősség 
0.3%-a a mienk, ausztráloké. 0.01%-a a mienk, Észak-Queenslandiaké. 
 
 A veszteség 99%-ban bennünket sújt.  
Lennének szívesek egy kicsit visszafogni a bennünket kárhoztató kritikát, és eltűnődni 
a dolgon? 
 
 Vannak persze más problémák is a reeffel. Ronda kis szörnyetegek szaporodtak el 
egyes zátonyokon, amik falják a korallt, ezeket az áldozatos természetvédők botokkal 
szurkálják agyon. Sziszifuszi munkának látszik, de csodák csodája, van eredménye. Ha 
meg jön egy ciklon, a hullámok és az özönvízszerű esők több bajt okoznak, mint 
amire mi, queenslandiek száz év alatt sem lennénk képesek. 
 
Sugárhajtású magángépekkel haknizó környezetvédők hangzatos dumáival nem sokra 
megyünk. 
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Huszonötmillió éves blablákkal se jöjjön ide senki. A reef, ahogy a fehér ember 
találta, nyolceezer éves történelme során számos kemény időszakon esett át. Most 
megint gyötörjük, lehet, hogy pár vagy pár száz évre tönkretesszük. Valószínűleg 
magához fog térni - velünk vagy nélkülünk. Csernobilban is elszaporodtak a barna 
medvék.  
 
Az itteniek - ismétlem - mentik, ami menthető. De ha a világ így folytatja, akkor a 
reefmentő helybeli erőfeszítések totál értelmetlenné válhatnak.  
  
Hogy tulajdonképpen mekkora a baj most, azt nehéz eldönteni. A tudósok szerint 
óriási, és azonnali beavatkozás szükséges (de hogy mi legyen az, azt még nem tudják, 
azt kutatni kell, állami finanszírozással), a turistahajóztató cégek  szerint kutya baja a 
reefnek, az egész csak vaklárma volt, menjenek ki a hisztiző professzorok velük egy 
ingyen túrára, de vissza csak akkor hozzák őket, ha találnak súlyos fehéredést.  
 
Én kutató vagyok (voltam), ezért inkább hajósoknak adok igazat. Már csak azért is, 
mert két hete a Vlasoff zátonyon olyan gyönyörű volt a korall, mint soha annak 
előtte. Tudom, ez nem szignifikáns, de ha nekem (mostanában egyre ritkábban vállalt 
bírálói munkák során) tudósok rafinált statisztikai számításokra alapozott érvelését 
kell értékelnem, akkor azt hiszem, amit látok.  
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Partvidéki veszedelmek 
 
Akkor most váltsunk témát - és hangulatot. 
 
Ha az állatvilágot nézzük, Ausztrália vitán felül a legveszedelmesebb kontinens. 
Soroljam? Rendben, ez a dolgom. Ez is. 
 
1. Kígyók. Az ausztrál szárazföldön vagy 140 fajtájuk ismert, közöttük tízet a világ 
legveszélyesebb kígyói között tartanak számon. Mások azt mondják, ez hülyeség, a 
méreg erősségét egereken vizsgálják, nem embereken, és egyébként is, háziméh-
szúrásban tízszer annyian halnak meg itt (allergiás roham következtében), mint 
kígyómarásban. És hol vagyunk mi Indiától, a millió marással és ötvenezer halállal 
évente.  Ausztráliában legfeljebb négy-hat ember hal meg, és azok is jórészt magukat 
okolhatják.  
 

 
 
Azt hiszem, itt keveredik a veszélyesség, a felelőtlenség, a népsűrűség és a tényleges 
toxicitás, nehéz igazságot tenni. 
 
Úgyhogy inkább csak arról beszélek, amit személyesen tapasztaltam. Bennünket és 
ismerőseinket soha kígyó meg nem mart meg, sőt kísérletet sem tett rá. Ugyanakkor 
tény, hogy sok kígyó él és mozog körülöttünk. A házunk szomszédságában többször 
láttunk két-három méteres szőnyegpitont, az egyik annyira ideszokott, hogy el is 
kellett vitetni a kígyóspecialistával (aki zsákba tette, és valahol az erdőben 
elengedte). Mászott a tetőn zöld fakígyó, és a macskánk egyszer begyűjtött egy 
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aprószemű feketekígyót is. Ez utóbbi nem túl nagy és jelentéktelen külsejű, de 
keményen mérgező, úgyhogy a macska aznap sok simogatást kapott. A szemben lévő 
hegyeket járva minden negyedik-ötödik kirándulásnál elmenekül előlem egy-egy 
impozáns méretű vörös hasú feketekígyó, ezzel se jó közelebbről megismerkedni, és 
a kertvárosokban kétszer is láttunk hasonlóan nagy és hasonlóan veszedelmes 
barnakígyót.    
 
A valódi gond azonban a taipan. Elvben a világ legmérgezőbb szárazföldi kígyója. 
Három fajtájáról tudunk, az egyik veszedelmesebb, mint a másik - helyesebben az 
egyikről csak sejteni lehet, hogy még a másik kettőnél is mérgezőbb. Csak 1950-ben 
sikerült taipant tudományos vizsgálatra befogni, a sikert azonban idézőjelbe kell 
tennünk, a bátor kutató másnap az elszenvedett kígyómarástól meghalt. Tény, hogy a 
taipan viszonylag nagy kígyó, és elég sok mérget termel, egyesek szerint a  taipan 
egyetlen marása 100 embert is elpusztíthat. Persze nehéz ilyen vizsgálatokhoz 
önkénteseket találni. Abban szinte minden leírás megegyezik, hogy sokkal (egyesek 
szerint hétszer, mások szerint ötvenszer - számít?) mérgezőbb, mint a kobra. Marást 
túlélni ellenszérum nélkül szinte lehetetlen. 
  
Néhány hónappal azután, hogy  első macskánk - nem kígyómarástól - elpusztult, a 
lehullott leveleket gyűjtöttem a kerti betonúton, amikor két-három méterre tőlem 
megmozdult valami. Pár másodpercig mindketten megmerevedtünk: én, kezemmel 
még a földet érintve, és a kígyó, a fejét támadó tartásba emelve. Annyira 
megrendezettnek tűnt a jelenet, hogy nem volt időm megijedni. Sajnáltam, hogy 
nincs nálam a mobil, így memorizálni próbáltam a dolgot: koporsó alakú fej, vékony 
nyak, a kezdetén kétoldalt világos folt; vékony hosszú test, világosbarna hát, sárgás 
has. 
 
Aztán a kígyó lassan oldalt fordult, leengedte a fejét, és különösebb sietség nélkül 
elcsúszott a bokrok felé. Nem követtem, inkább folytattam a munkát. Két-három nap 
is eltelt, mire újra eszembe jutott, és rákattintottam a kígyóhatározóra. Egy perc alatt 
megvolt - taipan.  
 
Sokszor láttunk már eltaposott taipant az utakon, a környező cukornádföldeken igen 
gyakori, de ez volt az első éles találkozás. Élve azért más, mint kilapítva vagy 
széttrancsírozva.  Meg kell hogy mondjam, impozánsabb és elegánsabb, mint a többi. 
Karcsú és arisztokratikus. Mi több, ahogy mások is leírják, van benne valami 
magabiztos öntudat. Megkockáztatom, tudja, mire képes. 
 
Nem véletlen, hogy a cairnsi kosárlabdacsapat (a kontinens egyik legjobbja) a Taipans 
nevet viseli. 
 
Utólag végiggondolva mindketten helyesen jártunk el, amikor békén hagytuk 
egymást. Kígyóvadászt nincs értelme kihívni, nem fog utánamenni. Agyoncsapni? 
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Halálos kockázat, a marások többsége ekkor következik be. Mérget kirakni? Védett 
állat, mint minden kígyó errefelé.  
 
Viszont vettünk egy új macskát. Nem azért, hogy megfogja, hanem hogy a 
mozgásával elriassza. Valóban, amióta Mamut a kertben kószál, nem látunk újabb 
kígyót. 
 
Egyébként pedig: nyolc év alatt összesen három halálos kígyómarás fordult elő 
Queenslandon. Mindhármat taipan okozta. Nem kevés, de nem hátborzongatóan 
sok, és nem ok arra, hogy valaki ezt a vidéket elkerülje. Vigyázni kell, mint szokják 
mondani. Igenám, de hogy.  
 
Nos, ha valaki tényleg komolyan veszi a dolgot, annak a következőt ajánlom: 
- ne induljon el a zöldbe egy (vagy inkább két) erős fásli nélkül; 
- sötétedés után ne mászkáljon a szabadban mezítláb vagy strandpapucsban, és 
vigyen magával zseblámpát; 
- nézzen a lába elé, akkor is ha fatörzsön lép át, 
- magas fűben bottal ütögesse maga előtt a talajt (a rezgéstől a kígyó állítólag 
megijed és elmenekül); 
- ha idejekorán megpillantja, ne akarja megfogni vagy megölni. Merevedjen meg, és 
várjon. Nem fog támadni; 
- ha valami megmarja, ne szívja, nyomja vagy vágja ki, vegye elő a fáslit, jó szorosan 
tekerje körbe, a másik fáslival pedig (ha van) rögzítse a végtagot ( a méreg a 
nyirokereken szivódik fel, ezeket kell elszorítani - így órákat lehet nyerni); 
- ne mozogjon, hanem hívjon segítséget. 
 
Hogy van olyan, amikor nincs mobilfedés? nincs kit hívni? lemerült az elem? Hát igen. 
Van olyan. Vannak peches napok az életben. Én se tartok be minden szabályt, de fel 
tudom sorolni őket...   
 
2. Pókok. Eggyel több ok, hogy ne Sydney legyen a cél, ha az ember Ausztráliába tart. 
A déli civilizált partokon van funnel web (tölcsérhálós pók? Atrax robustus) meg 
redback (vöröshátú pók? Latrodectus hasselti), ezek bemásznak a cipőkbe, 
kesztyűkbe, és néha igen kellemetlen tüneteket produkálhatnak, de haláleset nem 
nagyon fordul elő. A funnel web pók Sydney száz kilométeres körzetét nemigen 
hagyja el. Redback van északabbra is, de a trópusi Queenslandon még nem láttuk.  
 
Van más, a kertünk egy részét néha szinte gyarmatosítják a hatalmas és félelmetes, 
de teljesen ártalmatlan orb web vagy orb-weaving (gömbfonó?) pókok (Eriophora 
transmarina). Karcsú testük és robotszerű vékony ízelt lábuk fekete-sárga színű, élő 
sugárveszély emblémák.  Arachnofóbiás emberek – különösen a negyven feletti 
korosztály – haltak meg már szívrohamban az ijedtségől, amikor az arcukon találták 
őket, de ha valaki nem túl ijedős, annak semmi bajt nem okoznak, csak a lebegő 
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telepek félelmetesek.  Spray nem segít, de ha egy hosszú póznát forgatva feltekered 
a háznyi hálózatot (a szerző szabadalmazásra érdemes módszere), a több száz pók 
saját csapdájába esik, és a hátramaradott szerencsések kétszer is meggondolják, 
hogy újrakezdjék-e az inváziót. Záróaktusként a megvastagodott póznát fújd be 
rovarölővel, pihentesd két napig, majd éles recés késsel tisztítsd meg. 
 

 
 
A másik szelíd fenevad a Huntsman pók (Heteropoda jugulans), ez lakások gyakori 
vendége, szinte mindig párban fordul elő, ha az egyiket agyoncsapod, másnap tuti, 
hogy kezdheted újra. Az első találkozás döbbenetes lehet, a lábakkal együtt akár 
tizenhat centi az átmérőjük, az egész állat csupa szőr és erő. Ráadásul a térdük (bocs, 
rovarológusok) a test fölé emelkedik, úgy mozognak, mint a rákok.  Iszonyatosan 
gyorsak és érezhetően intelligensek. Látszik, hogy gondolkodnak, tudják, mit akarnak, 
és megérzik a veszélyt is. Semmi bajt nem csinálnak, de elviselhetetlen a jelenlétük. 
Ugyanakkor lelkifurdalást érzel, hogy kénytelen vagy leszámolni velük. Ha ügyes vagy, 
egy többrétegű papírtörülköző megoldást jelent; másik lehetőség a spray, de ne várj 
gyors eredményt, néha egy egész flakont kell kifújni a vágtatva menekülő pók felé, 
aztán türelmesen várni percekig, amíg meglassulnak a mozdulatai. Még 
összegömbölyödve is akkora, hogy tanácsos szemétlapáttal kidobni. 
 
Summa summarum: ha a mi vidékünkre jössz, a pókok miatt nem kell aggódnod. Túl 
fogod élni őket.35 
 

                                                           
35

 Máshol sem drámai a helyzet. 1979 óta senki nem halt meg Ausztráliában pókcsípés miatt. 
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A krokodilokkal viszont vigyázz. Ez a harmadik pont (3.), egyben az utolsó is. Mára 
elég. 
 
Nagyjából a Baktérítőnél kezdődik a veszélyzóna. Tőlünk ezer kilométerre délre. Egy-
két hegyi víztárolótól meg krátertótól eltekintve minden víz krokodilveszélyes. Erre az 
összes lehetséges módon figyelmeztetnek. Sárga háromnyelvű táblákon (angol, 
német, japán - most már gyakran kínai felirat is van); részletes illusztrált leírásokkal, 
mit nem érdemes csinálni; minden nyomtatott térképen rikító színnel szedett 
mondatokkal. Ha betartod a szabályokat, nem sok esélye van a krokodilnak. De 
ezeket a szabályokat nem mindig könnyű betartani. 
 
Két, eléggé könnyen megkülönböztethető krokodilfaj van Ausztráliában, az édesíizi és 
(könnyen kitalálható)  a sósvízi, más néven torkolati (estuarine) krokodil. Az édesvizi 
kisebb, nem kifejezetten agresszív, állítólag csak akkor támad, ha.... Az ilyen 
szövegeket nagyon szeretem. Ha piszkálod. Ha veszélyben érzi magát. De ha csak úgy 
gondolja, hogy piszkálod ? Ha eszed ágában nincs veszélyeztetni, csak éppen alattad 
van, amikor lubickolni  támad kedved?  Harapni az édesvízi is tud. Persze ritkán 
szokott, és halálos támadásról nemigen hallottunk. 
 
A sósvízi, az más. 
 

 
 
 
Az egy evőgép. Irdatlanul nagyra, akár hét méteresre is meg tud nőni. Ekkora 
példányok persze ritkaságnak számítanak - vagy inkább számítottak. A huszadik 
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század közepén nagy divat volt krokodilt vadászni, az állomány huszadrészre 
csökkent, ezért 1974-ben a krokodilokat védettnek nyilvánították egész 
Ausztráliában. Azóta új generáció nőtt fel, egyre nagyobbra. Két-három éve Cairns 
kénytelen volt profi  begyűjtőket szerződtetni, akik a strandokon flangáló (na jó, 
felbukkanó) nagyobb példányokat összefogdosták, és krokodilfarmokra szállították. A 
dolog működött is, meg nem is (a profikról kiderült, hogy nem is annyira profik; hol 
van már Krokodil Dandi és Steve Irwin), talán valamit csökkent a számuk. A 
biztonságérzet nőtt, a veszély megmaradt. Tény, hogy a házunktól öt kilométerre 
levő Barron-folyóban még mindig szép számmal vannak. Apálynál, napsütésnél 
érdemes kihajózni és szép lassan végigkövetni az iszapos partot. Nem kell hozzá túl 
nagy szerencse és türelem, hogy egy sütkérező példányra bukkanjunk. Hétméterest 
még nem láttunk, de három méternél nagyobbat elég szép számmal. Ha direkt 
krokodilnézőbe mentünk, akkor minden harmadik-negyedik alkalommal. 
 
Az ötméteres hajót nem támadja meg, de kis horgászcsónakból már szedett ki 
embert, nem is túl régen. A nagyobb veszély persze az, ha valaki a parthoz nagyon 
közel, netán bokáig-térdig a vízben mászkál. Még rosszabb, ha halat pucol a vízbe, 
vagy oda önti az ételmaradékot. Újra és újra.  Az itteni folyók tele vannak 
hordalékkal. Mi nem látunk semmit, de ő lát bennünket. És diónyi agyával mindent 
pontosan megtervez. Képes napokig egy helyben várni. Aztán egyszerre csak 
megnyílik a sárga víz, majd összezárul, a halpucolóval együtt.36 Vagy az úszó hirtelen 
alámerül. Se sikoly, se harc, se vér. Semmi. Két-három méterrel lejjebb az állkapcsok 
szilárdan tartanak, és nyugodtan várják, hogy megfulladj. Aztán majd szép lassan 
elkezd eszegetni.  
 
Esélyed nincs, ugyanezzel a taktikával egy tehenet is képes a partról berántani. 
 
A part öt-tíz méteres körzete is veszélyes, mert rövid távon iszonyú gyorsan 
mozognak. Húsz-harminc méter után viszont megszűnik a veszély. Fotóztam olyan 
helyet északon, legutóbb pedig Yarrabah mellett is, ahol a krokodilveszélyt jelző tábla 
és a játszótér között nem volt pár méternél több.  Addig már nem jön ki. 
 
Viszont a tengerbe simán bemegy, így minden tengerpart potenciálisan veszélyes. 
Elvileg akár tíz-húsz kilométert is képes beúszni, de ez nem jellemző. Ott már másra 
kell ügyelni. 
 
Ha szárazföldön kap el, van némi esélyed. Ne az állkapoccsal foglalkozz, az erősebb, 
mint egy markológép, állítólag két és fél tonnányi az ereje. A záróizmokról beszélek. 
A nyitást akár egy szigetelőszalaggal is meg tudod akadályozni. Csak amíg eljutsz 

                                                           
36

 Úgy mondják, a krokodil racionálisan gondolkodva felméri, mekkora a zsákmány, be tudja-e kapni. Az álló 
ember túlságosan nagy - de ha leguggol... elég bizarr, de igaz állítás: sose szabad krokodilveszélyes víz mellett 
lekuporodni, vagy ugyanarra a helyre többször visszamenni. 
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odáig. A legcélravezetőbb megoldás: ess neki a szemének, vájd ki puszta kézzel. Volt 
már, aki ezt tette, és megmenekült. 
 
A legjobb persze, ha elkerülöd. De hogy? Ha hajód van, vízbe kell tenned, ki kell 
onnan venned. Általában folyótorkolatok közelében, de még a folyókban vannak a 
kiépített rámpák (szépen felfestve a betonra: krokodilveszély!). A vízbelépést 
lehetetlen megúszni, erős áramlatnál, nagy szélben néha derékig is be kell menni. 
Hála Istennek a sok berregés meg mozgás távol tartja őket, legalábbis ebben bízunk.  
 
A másik kritikus helyzet a 4WD túra az outbacken. Profi vezető nem megy bele 
ismeretlen vízbe, előtte gyalog átgázol rajta. Profi túrázó nem megy bele ismeretlen 
északi folyóba gyalog. Na most akkor... megintcsak a feledhetetlen klasszikus Erdős 
Virág szituáció. Mert ott a folyó, és nincs mese, át kell rajta jutni. 
 
A harmadik a legrosszabb, ha folyón hajózva a víz közepén homokzátonyra futsz. 
Vagy kivárod a dagályt, vagy lelököd a hajót. Kívülről. Nagyfiam egyszer már 
megtette. Jó, kristálytiszta volt a víz, csak térdig ért, és  húsz méter körzetben 
leláttunk a fenékig.  Ezzel együtt... 
 
Nyilván nem lesz Cairns Post-hír minden ilyen kalandból. De, ahogy a barátunk 
mondani szokta, jobb nem huzigálni az ördög bajuszát, és csak akkor kockáztatni, ha 
nincs más megoldás. A romantikus késő esti folyóparti sétákat pedig - ezt nagyon 
komolyan mondom, és okkal - jobb a mérsékelt égövre korlátozni. 
 
4. ( A ráadás, csak erős idegzetűeknek). Az ausztrál vidék legvérengzőbb fenevadját 
ritkán említik, főleg – érthető okokból – a turisták előtt titkolják. Nekem se nagyon 
illenék felfedni a titkot, de egymás közt vagyunk, és tartozom ezzel (volt?) 
honfitársaimnak. Ha csak egy életet sikerül megmentenem, már tettem valamit. 
 
A drop bearről, szabad fordításban vérmedvéről beszélek. Sem az ausztrál, sem a 
magyar név nem helytálló, hiszen rendszertanilag a koalák közé tartozik (tudományos 
neve is erre utal: Thylarctos plummetus), csak jóval nagyobb a közismerten lusta 
növényevőnél. És nem lusta, és nem növényevő.  
 
Nagy, hegyes fogai vannak, és a fákról lesi áldozatát. Aztán az történik, amire a név 
utal, rázuhan a szerencsétlenre, és szétmarcangolja a fejét. Mindez pillanatok alatt 
történik, a társak csak egy ordítást hallanak, és mire odaérnek, már késő. Olyankor a 
menekülés az egyetlen megoldás, csak arra kell ügyelni, hogy ne legyen fejveszett. 
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A legjobb védekezés, mint mindig, a megelőzés. Mivel a fejet támadja, tanácsos éles 
végű villákat fonni a hajba. Másik hasznos módszer fogkrémet vagy vegemite-ot37 
kenni a fül mögé vagy a hónaljba. Ha nincs ilyesmi kéznél, vizelettel is lehet 
próbálkozni. Emellett nem árt angolul beszélni, erős ausztrál accentussal, mert a 
tapasztalatok szerint a vérmedve a turistákra hegyezi a fogát. 
 

 
 
További információk: https://www.youtube.com/watch?v=-WD_Nh_rboQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 A kisszámú nagy horderejű ausztrál találmányok egyike (a többiről még lesz szó). Fekete paszta, büdös és 
gusztustalan. Piritósra kenve pillanatok alatt fekete pasztával megkent piritóshoz jutunk (szó szerinti idézet a 
már említett Girtből). 
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MIÉRT JÓ ITT LENNI - 2 (FRATERNITÉ) 
 
Madách másodikként említi, tradicionálisan a harmadik, a köztudatban a legkevésbé 
becsült eszme a testvériség.  A hagyomány megköveteli, hogy odaírjuk, meg jól is 
hangzik, de különösebb jelentősége nincs.38 Azt sem tudjuk igazán, mit jelent. Legyen 
szabadság meg egyenlőség, ezek tiszta, egyértelmű, férfias célok, az érzelmes-
érzelgős testvériség  majd jön magától - ha egyáltalán szükség van rá.  
 
Nem vagyok benne biztos, hogy igazunk van. A szabadságot és egyenlőséget se 
nagyon tudjuk összeegyeztetni, hol erre, hol arra billenünk. Persze egymás nélkül 
még rosszabbul működnek, ezt láttuk elégszer a huszadik században.39 
 
(Ötven éve –szívem visszadöbben –volt egy kísérlet, a hatvannyolcasoké, hogy a 
kétféle végletes világrend vaskalapos rendjét itt is, ott is virágszirmos mosollyá 
változtassuk. Sikerült is, nem is; létrejött egy felemás, de elviselhető 
kompromisszum, mely úgy-ahogy működött az ezredfordulóig. Akkor azt reméltük, 
évről évre jobb lesz. Most már kiegyeznénk egy lassuló romlásban is.) 
 
A nyugati civilizációban –a többiről még kevésbé vagyok illetékes gondolkodni –csak 
elvétve maradtak feszültségmentes és élhető országok. Ide sorolható Svájc, Kanada, 
a skandináv államok (leginkább Dánia40) és Ausztrália. Érdekes, hogy mindegyik 
protestáns gyökerű –isteni gondviselés helyett belső tartás? –eredendően sebezhető 
és végső soron szerencsés. Svájc ötszáz éve él háborítatlanul, Dánia megúszta mind 
az első, mind a második világháborút (ugyanmár, az a német megszállás...), Kanada 
és Ausztrália meg túl messze volt.  
 
Csakhogy, ez a szerencse... Atyám mondta volt, más dolog kapcsán: tetszik tudni, a 
lottón nyertem. 
 
Ha megpiszkáljuk a dolgot, kiderül, sokat tettek ezek az országok, hogy szerencséjük 
legyen. Svájc megtámadása még Hitlernek sem érte meg. Dánia reálisan mérte fel az 
esélyeket, és méltósággal viselte a következményeket, mind a második 
világháborúban, mind pedig a korábbi háromszáz  évben, amikor világbirodalomból 
jelentéktelen kis állammá sorvadt.  Kanada a két nagy testvér árnyékában tette a 
kötelességét, és közben építette saját világát. Ausztrália pedig...  nem akarok 
előreugrani a történetben, de Ausztráliának is voltak kritikus pillanatai. Átvészelték 
őket, megoldották a kríziseket, és megerősödve kerültek ki a bajokból.  
 
Magyar és európai múltunk ismeretében gondoljunk csak bele: ezek az országok az 
elmúlt kétszáz év alatt egyszer sem kényszerültek megtagadni önmagukat, nem 
                                                           
38

 A tesvériség nem volt az eredeti triász része, az Emberi és polgári jogok nyilatkozata nem említi. Csak egy 
évszázaddal később, a Harmadik Köztársaságban kodifikálták.  
39

 Kezdek arra hajlani, hogy a legstabilabb formációk azok, amelyekben egyik sincs jelen. 
40

 Hazabeszélek, naná. Szívem másik csücske. 
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köpték szembe honfitársaikat vagy  saját múltjukat. Összetartotta és összetartja őket 
valami. 
Valami, amit akár nevezhetünk testvériségnek is. 
 
Mondom, ködös fogalom, érzelgős-giccses felhangokkal. Mégis jelen van. Az élet 
apró dolgaiban éppúgy, mint az íratlan szabályokra alapozott közmegegyezésben. A 
pillantásokban és a leghétköznapibb szavakban. Olaj és kovász, mondanám, de jobb, 
ha nem erőlködünk definíciókkal és banális hasonlatokkal. Nem érteni kell, hanem 
érezni.  
 
Hogy mégis miről beszélek? Álljon itt néhány példa. 
 
Riporter (R): Mit szeretsz annyira Ausztráliában? 
Jason Alexander (J): Legegyszerűbb azt mondanom: szeretem az országotokat... 
"haver"41. 
R (nevetve): Na ne... 
J: Komolyan. Ez döbbenetes. A felismerés, hogy a fickó aki felszolgálja a kávédat, a 
haverod; az illető, aki a bankszámlád kezeli, a haverod; a srác a sportpályán a 
haverod; és a miniszterelnök a haverod. 
Hogy ti mind haverok vagytok, mind együtt vagytok; hogy van egy érzés: "Ausztrálok 
vagyunk. Lehet, hogy néha összezördülünk, de ausztrálok vagyunk". Ezt én 
Amerikában csak akkor érzem, ha valami irdatlan nagy baj van. Itt minden napot 
eláraszt ez a hangulat. "Hey, mate, good morning. G'day, mate." Imádom. Tele van 
szeretettel, kedvességgel, emberséggel, az egész ország hangulatával. Nem tudok 
szabadulni a hatása alól.42 
 
Lehet, hogy van benne egy kis túlzás. De az azért sok mindent elmond, hogy az 
ausztrál parlamentnek – a tekintély megóvása érdekében  - 2005. augusztus 19-én 
törvényben kellett megtiltania, hogy a teremőrök a képviselőket havernak szólítsák.  
Az pedig még többet, hogy a törvényt 2005. augusztus 20-án, azaz másnap, csendben 
visszavonták. Egyszerűen közröhejbe fulladt. 
 
1922-ben Ausztrália legbelsejében egy misszionárius megbetegedett. Hogy orvoshoz 
jusson, száz és száz kilométereket kellett szinte lakatlan vidéken utaznia. Amikor egy 
tanyára ért, az ott lakók felajánlottak neki néhány szamarat, hogy a homokdombokon 
átvontassa a kordéját.  
– Nem tudom, hogyan háláljam meg. Kérem, árulják el, mit tehetek, hogy 
köszönetem kifejezhessem. 
– Tudja, Strehlow úr, nekünk errefelé van egy íratlan szabályunk: minden embernek 
segíteni kell a bajbajutotton, nem számít, hogy kicsoda az illető, barátod vagy 
ellenséged. Ez volt az egyetlen esély, hogy mi, szerencsétlen flótások, életben 
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 Mate. 
42

 https://au.news.yahoo.com/sunday-night/transcripts/a/17247005/by-george-its-jason/#page1. 
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maradjunk ebben a kegyetlen országban. Nincs itt vonat, autó, orvos, nővér, és 
rohadt kevés a pénz. És nincs az az ember, aki elfogadna pénzt azért, mert segített 
valakin: csak azt várja el, hogy őt is így segítsék, ha szüksége lesz rá.43 
 

 
 
Miért harcoltak legendásan az ausztrálok Gallipolinál? Nem gyűlöletből, hiszen 
semmi közük nem volt a törökökhöz. Nem hazaszeretetből, hiszen nem saját 
földjüket védték. Nem Britanniáért és nem is a dicsőségért, hiszen jól tudták, 
családjuk, de talán bajtársaik se fogják tudni, mi történt velük az utolsó 
pillanatokban. Egyszerűen nem tudták volna elviselni a tudatot: cserbenhagyni a 
haverokat, akik bíznak benned. Elbukni, amikor az arcvonal, az egész hadtest és a 
szövetséges erők kemény helytállást követelnek.  Egy másik egység segítségére 
szorulni, hogy a saját feladatod el tudd végezni. Együtt élni egész hátralévő 
életedben azzal, hogy katonaként nem tudtad megoldani azt, amivel megbíztak.44 
 
Gavan Daws szerint a japán fogolytáborokban az amerikaiak voltak az individualisták, 
a cowboyok, a gengszterek; a britek bulldogként csüngtek a saját 
osztálystruktúrájukon; az ausztrálok viszont férfiszövetségen alapuló jóléti államokat 
próbáltak létrehozni. Ezek a különbségek a tábori élet minden területén 
megmutatkoztak. Az egyetlen angolszász nemzet, mely saját honfitársait gyilkolta, az 
amerikai volt.45 
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 John Hirst: The Australians. Insinders and Outsiders on the National Character since 1770. Black Inc., 
Melbourne, 2007. 
44

 mint fentebb (74) 
45

 Gavan Daws: Prisoners of the Japanese. 1994 (idézve John Hirst: The Australians c. könyvében, ld. fejlebb)  
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Bill Bryson Ausztráliáról megjelent könyvéből46 szó szerint idézek egy bekezdés: 
"...egy dokumentumfilmet láttam az televízióban az 1950-es évek bevándorlóinak 
élményeiről. Az egyik megkérdezett ember egy férfi volt, aki a forradalom után 
tizenévesként érkezett ide Magyarországról. Az instrukciókat követve az első nap 
elment a helyi rendőrőrsre, és akadozó angolsággal elmondta, ő egy új bevándorolt, 
azt mondták neki, hogy be kell jelentenie a címét. Az őrmester egy pillanatig 
rámeresztette a szemét, aztán felállt, és megkerülte az íróasztalt.  
A magyar megrettent, átfutott az agyán, hogy a rendőr meg akarja ütni, de az 
őrmester vaskos kezét felé nyújtotta, és bársonyos mély hangon csak annyit mondott: 
– Isten hozott Ausztráliában, fiam. 
A magyar férfi annyi év után is döbbenettel beszélt a találkozásról, és amikor az 
utolsó mondathoz ért, a szemében könnyek csillogtak." 
Bill Bryson szavait tovább idézve: 
" Őszintén állítom: ez egy nagyszerű ország."   
 
Még egyszer - Gallipoli.  
Április 25-én az ausztrál fiatalok egy része (közöttük az én lányom is) azt teszi, amit 
soha az év többi napján: korán kel, hogy pirkadat előtt kiérjen az Ismeretlen Katona 
sírjához. A felkelő napot  - ahol csak van rá mód, a tengerparton - országszerte 
százezrek várják. Amikor megszólal a kürt, néma csendben tisztelegnek a katona 
előtt, akiről nem tudják hogy hívták, honnan jött, miként halt meg. Egyet tudnak róla 
- ausztrál volt, és tette a kötelességét. Értünk, mindannyiunkért.47 
Az ANZAC Day nem csak a Gallipoliról, hanem a százezer halottról és a többszázezer 
katonáról szól, akik a huszadik században harcoltak a különböző csatatereken. A 
megemlékezés nem győzelmek,  tábornokok vagy politikusok dicsőségét idézi,  
hanem a szabad és független lélek előtt tiszteleg, a kötelességtudásról szól,  mely 
nem a katonai fegyelem és szigor eredménye, hanem a bajtársiasság és az adott 
helyzet megoldásának belső parancsa.   
 
Senki sem utasítja a fiatalokat, senki nem várja el tőlük hogy részt vegyenek a hajnali 
megemlékezésen. Egy belső indíttatás, egy tiszta, gyönyörű gondolat az egész. Maga 
a tradíció is frisskeletű, és spontán alakult ki. 1965-ben, az ötvenéves évfordulón 
párszáz veterán digger48 négy hippi kiséretében elzarándokolt Görögországba, hogy 
megemlékezzék a partraszállásról. Az elkövetkező években a zarándokok száma 
egyre nőtt, mind a mai napig; az otthonmaradottak pedig a hajnali közös főhajtással 
róják le tiszteletüket. A korábbi felemás, esetenként cinikus hangulat eltűnt. Az 
ANZAC Day Ausztrália legnagyobb – fogalmazzunk inkább úgy, egyetlen – nemzeti 
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 Bill Bryson: Down Under. Doubleday, New York, 2000. 
47

 Sokat töprengtem azon, használhatom-e a többesszám első személyt. Végül arra jutottam, igen. Hogy egy 
ilyen Ausztrália fogadott be bennünket, végső soron az ANZAC hőseinek is köszönhetjük, függetlenül attól, 
hogy késői haszonélvezők, ha úgy tetszik, potyautasok vagyunk.   
48

 Az első világháború lövészárkaiban kialakult ausztrál kifejezés, az "ásó (katona)", általánosságban az ausztrál 
hadsereg egészének a neve - egyben az ausztrál  bajtársiasság, mateship jelképe.  
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ünnepe lett, mindenekelőtt a tizen- és huszonéveseké –  és rajtuk keresztül egész 
Ausztráliáé.  
 

 
 
A BBC tudósítója szerint nincs a világon még egy ország, ahol egy harcban elesett 
közkatona temetésén mind a miniszterelnök, mind az ellenzék vezére kötelességének 
érzi jelen lenni49  
 
Bertrand Russel  1950-es ausztráliai látogatása végén ezt írta: "Több reménnyel 
hagyom el az önök partjait, mint amikor ideérkeztem." 
 
Végezetül egy szerény személyes élmény. Munkám megköveteli a sok utazást, néha 
több hetet töltök Kínában, a végén – legnagyobb igyekezetük ellenére – már 
mindenem tele van velük, alig várom a hongkongi beszállást. Egy különösen hosszú 
tartózkodás után, fáradtan és a szemtelen tolakodó alakok miatt meggyötörve értem 
el a Qantas gép ajtajához. A magas szőke stewardess átvette a beszállókártyám, 
ránézett a kezemben szorongatott útlevélre, elmosolyodott és kedvesen biccentett.  
–  Welcome home, Gabor.50 
Ezt a pillanatot soha nem fogom elfelejteni. Megváltozott körülöttem a világ.  
Hazaértem. 
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 Nick Bryant: The Rise and Fall of Australia. Bantam, 2014. 
50

 Isten hozott idehaza, Gábor. 
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Pár idekívánkozó mondat  
 
1964-ben egy ausztrál író, Donald Horne  "A szerecsés ország" címmel könyvet 
jelentetett meg hazájáról51. A könyv klasszikussá, a cím szállóigévé lett, az írót pedig -  
a csekély számú és létszámú intellektuális körökben -  felelőtlen dicsérgetéssel 
vádolták. Pedig a szándék egészen más volt. Éppenhogy arra akart figyelmeztetni, 
hogy Ausztrália elpuhult, nem igazán tudja, mit tesz, merre halad, nem érdemli meg a 
szerencséjét, és a gyorsan változó világban óhatatlanul háttérbe fog szorulni.   
 
A diagnózis pontos volt, a prognózis - hibás. A jósolt összeomlás nem következett be. 
Az első fejezet (Az ausztrál álom - ártatlan boldogság) elképesztő hitelességgel írja le 
az ausztrál mentalitást. Szinte minden - sarkalatos - megállapítása a mai napig 
érvényes. Viszont, fura módon ezek a látszólag önsorsrontó tulajdonságok tették 
lehetővé, hogy az ország minden különösebb megrázkódtatás nélkül alkalmazkodjék 
az azóta eltelt ötven évhez. Sokkal lazábban, mint a világ többi része. 
 
(Érdekes analógia Steven Badbury ausztrál gyorskorcsolyázó története, aki 2002-ben, 
Salt Lake Cityben esélytelenként nevezett az olimpia ezerméteres rövidtávú 
versenyére. Már az előfutamnál ki kellett volna esnie, de az előtte haladót 
diszkvalifikálták, így bejutott a középdöntőbe. Ott három vetélytárs hatalmasat esett, 
és ő lett az egyedüli finalista. A döntőben csak a lábon maradás volt a célja, 
ötödikként lazán korcsolyázott, de a cél előtt 20 méterrel a nagy sztárok 
összegabalyodtak, szétcsúsztak, és miközben négykézláb próbáltak átevickélni a 
célvonalon, ő kényelmesen elhúzott mellettük.52)  
 
"Na ja, de hosszú távon nem lehet ilyesmire bazírozni. Egyszer óriási baj lesz ebből." 
Igen, pontosan ezt mondta Horne is ötven évvel ezelőtt. És megmondom őszintén, ha 
még ötven vagy akár csak huszonöt évet kibírunk – akkor utánam a vízözön. Tőlem 
jöhetnek a jakobinusok.  
 
A könyv – angolul – mindenki számára elérhető a Kindle-n. Kedvem lenne az első 
fejezetet egy az egyben idemásolni, de ez meghaladná a terjedelmi korlátokat, és 
próbára tenné eljövendő kiadóm (ha lesz ilyen) toleranciáját. Így csak izolált 
mondatokat fordítok le, remélve, hogy némiképpen vissza tudom adni az eredeti 
szöveg hiteles hangulatát és találó megállapításait. 
 

"Ausztrália – már amennyire az átlagember látja és foglalkozik vele - egyenlőség 
terén a világelsők közt van, mentes a nyilvánvaló osztálykülönbségektől, kaszt- és 
közösségi uralomtól, rasszista feszültségektől és az autokrácia szörnyűségétől.  
 

                                                           
51

 Elérhető kiadás: Donald Horne: The Lucky Country. Penguin Books, London, 2009. 
52

 Érdemes megnézni a döntőt: https://www.youtube.com/watch?v=fAADWfJO2qM 

https://www.youtube.com/watch?v=fAADWfJO2qM
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"A testvériség szelleme áthatja a nemzetet. A társuló egyenlőség még hellyel-
közzel  hiányzik, vannak különbségek a vagyonosodásban, a hatalomban és a 
lehetőségekben, de az átlagember kiharcolt  - vagy kézhez kapott - egy alapvető és 
megnyugtató ideológiai győzelmet. Ausztrália egy olyan nemzet, mely 
összességében elfogadja a tesvériség gondolatát." 
 
"Az átlag ausztrál nem irigyli többé a főnökeit. Legfeljebb utálja vagy lenézi őket." 
 
"Amit igazából akar, azt általában eléri. Családi ház, autó, osztriga, napsütötte 
bőr53, spárgakonzerv, homár, tengerparti nyaralás, golf, tenisz, szörfözés, 
horgászás, kertészkedés.” 
 
"Az életnek igazi értelmet a hétvégék és a nyaralások adnak. A tengerparti városok 
mediterrán vagy dél-tengeri életet kínálnak. Egyesek szerint az ausztrálok lusták. 
Valójában nem azok, de nem mindig veszik a munkájukat komolyan. A szabadidő 
sokkal fontosabb számukra."  
 
"Az ausztrál nem hajtja magát jobban, mint szükséges ahhoz, hogy megvegye és 
berendezze a házát, ellássa a gyermekeit, és fedezze a hobbiját. Az ausztrál 
számára a pénz nem minden."54 
 
"A szociális rend szilárd. Az ausztrálok túl lazák a fanatizmushoz, és nincs 
szükségük karizmatikus emberekre." 
 
"A korábban erős ausztrál nacionalizmus annyira tétovává vált, hogy nem tudja 
önmagát meghatározni. Senki sem mondja meg többé az ausztráloknak, kicsodák 
ők, és ez senkinek sem hiányzik. Ott van a családjuk, a szabadidejük, pontosan 
tudják, mit kezdjenek az életükkel." 
 
"Az ausztrálok önérzetesek, ha egy ritusra kényszerítik őket. Háborús időkben az 
ausztráloké lehetett a világ legkevesebbet szalutáló hadserege. A csatában 
bátorságukkal és sikereikkel majd mindenkit felülmúltak, de utána  inkább csak 
Svejkre, a derék katonára emlékeztettek." 
 
"Ausztrália nem a nagy politikai dialógusok hazája. Kevés a grandiózus ötlet, a 
politikát általánosságban más emberek ügyének, és végső soron piszkos dolognak 
tartják. Az ausztrálok többségének a sportolás vagy a szurkolás adja az élet egyik 
legfontosabb értelmét." 

                                                           
53

 Ettől ma már inkább menekül a többség; az okokat mindenki tudja. Ha a gyerek egyenkalap nélkül megy 
iskolába, vagy hazaküldik, vagy szobafogságra ítélik, nem mehet ki társaival az udvarra. Az árnyékos részre 
sem.  
54

 "Na ja," hallom "én se hajtanám magam, ha mindezt nyugodtan is el tudnám érni." Igaz is, meg nem is. 
Amerikában az emberek többsége még többre vágyik, és nem tud kiszállni a mókuskerékből. És például Kelet--
Közép-Európában, van megállás azoknak, akik elkezdenek gazdagodni? 
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"A kormányt egy eszköznek tekintik, mely arra szolgál, hogy segítsen minden 
rászorulón, kisnyugdíjastól kezdve - adott esetben - gyárosig... Az államot nem 
gyűlölik és nem respektálják. A politikusokat menedzsereknek tekintik, akik a 
munkájukat végzik." 
 

Ha van hely a világon, ahol hasonló mentalitást tapasztaltam, az Skandinávia. 
Korábban már volt arról szó, milyen otthonosan érzik magukat errefelé a szőke kék 
szemű backpackerek, gond nélkül vállalnak munkát hónapokra egy isten háta mögötti 
benzinkútnál az outbacken - hát ezért.  
 
A különbség inkább csak árnyalatnyi. Az egyenlősdi bántóan kodifikált, korlátozó és 
mosolytalan Svédországban; kedélyes, már-már testvéries, de hosszú távon unalmas 
Dániában. A norvégokról nincs közvetlen információm, de hát azok csak most jöttek 
le a hegyekről (dán mondás). 
 
 
A kontinens belseje 
 
A veszedelmek kapcsán illendő visszatérnem a kontinensre magára, hiszen eddig csak 
a partvidéken kószáltunk. Ez persze egyáltalán nem kivétel, inkább szabály errefelé. 
Ausztrália belül szinte teljesen üres. A népesség nyolcvan százaléka  a tengertől 
kevesebb mint harminc (!) kilométerre lakik. Ez mondjuk Chilében nem lenne túl 
meglepő, de itt egy hasas téglalapról  van szó, amelynek szélessége 4100, magassága 
3200 kilométer. Mi azon kevesek közé tartozunk, akik autóval átszeltük, mind 
hosszában, mind keresztben. Adelaide-től Darwinig, és Perthtől Cairnsig. Mindkettőt 
az egyetlen hivatalosan létező, a kontinens belsejében haladó főúton. A kelet –
nyugati átkelés hatezer kilométere során egyetlen alkalommal nem mentünk át 200 
lakosnál nagyobb településen, és napokig csak benzinkutas kocsmákat láttunk, 
egymástól jó távol.   
 
Cook és Phillip századokat késtek, de utódaik se siették el a dolgokat. A sejtés, hogy 
Új-Hollandia és Új-Dél-Wales ugyanazon a földrészen van, csak egy emberöltővel 
később vált bizonyossá, amikor Flinders végre kiadhatta Ausztrália partvonalának 
térképét. Hogy mi van belül, azt a tizenkilencedik század közepéig senki sem tudta. A 
kíváncsiság önmagában nem volt elegendő hajtóerő, és a szórványos spontán 
próbálkozások, esetenként nagyobb expedíciók tragikus kudarcai óvatosságra 
intettek.  Leichhardt (akiről a mi választókörzetünket elnevezték), egy profi 
bozótvándor húsz nappal a mi márciusi forradalmunk után indult el Brisbane-ből, 
hogy keletről nyugatra szelje át a kontinenst. Hét ember, ötven tulok, 270 kecske, hét 
ló, sátrak, puskák, és több tonnányi felszerelés, nem kicsinyeskedtek. Többé soha 
senki nem látta őket. Az expedíciót úgy, ahogy van, elnyelte a föld. Egy apró vasdarab 
sem került elő. 
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A partvidék kiemelt pontjain virágzott az európai civilizáció, és a közlekedésre a 
tengeri út gyorsabb, olcsóbb és - minden kiszámíthatatlansága ellenére - 
biztonságosabb volt. A bozótról inkább nem vettek tudomást. A 'nincs arra semmise" 
szállóigévé vált és maradt – mind a mai napig. Az ausztrál kontinens kétharmada 
totálisan ismeretlen volt a tizenkilencedik század közepéig. Az egész világon ez volt a 
legnagyobb felfedezetlen terület.   
 
Lassan mégis kényelmetlenné kezdett válni a dolog, és nem csak a blamázs miatt. A 
nagy aranyláz, az 1850-es évek eleje elképesztő gazdagságot hozott a délvidéknek, 
elsősorban Viktória államnak. Melbourne pár év alatt egy porfészekből az Egyenlítőn 
túli félgömb legcsillogóbb városává vált. Rendesen bosszantotta őket, hogy mégis 
Adelaide az első állomás az Európából érkező áruknak és mindenekelőtt a híreknek. 
Az információ akkoriban ugyanolyan nagy kincs volt, mint napjainkban. A távíró 
feltalálásával kézzelfogható lehetőség lett egy transzkontinentális vonal kiépítése, 
ezért tekintélyes polgárok társaságot alapítottak, hogy felderítsék, mi van odabent, 
és hogy átjussanak az északi partokra. Persze az örök szomszédvár, a liberális 
Adelaide sem akart lemaradni, ők is elkezdtek expedíciót szervezni.  
 
Az eredmény nagyon hasonlított Scott és Amundsen későbbi versengésére a Déli-
sark felfedezéséért. Elemi hibákkal kezdődött, és tragikus vég az egyik oldalon, 
szerény, de profi szervezés után siker a másikon. Az első hős halottait az egekig 
magasztalták, a győztes túlélőt tessék-lássék elismerték.  
 
Melbourne már a vezető kiválasztásánál  behozhatatlan hátrányba került. Maga a 
módszer, ahogy belefogtak... feladtak egy újsághirdetést: expedícióvezetőt 
keresünk.55 A másik furcsaság, hogy a későbbi győztes nem is jelentkezett a 
hirdetésre, egy barátja ajánlotta. A következő lépés az lett volna, hogy a 
jelentkezőket felfedezéstudományból vizsgáztassák, de ez annyira röhejes ötlet volt, 
hogy elvetették, és a döntést három hónapra felfüggesztették. Közben azonban 
megérkeztek a tevék az afgán hajcsárokkal, és híre jött, hogy a vetélytárs Adelaide 
már elindította a saját expedícióját. Így aztán határidő előtt újra összeült a bizottság. 
A három jelöltből a két alkalmasnak látszó kiesett, mert támogatóik egymást 
semlegesítették, így megmaradt Robert O'Hara Burke, egy extravagáns ír rendőrtiszt, 
jó lovas, aki sosem járt az ismert világ határain túl, semmi felfedezői tapasztalata 
nem volt, viszont híres volt arról, hogy a kocsmából hazafelé tartva mindig eltévedt. 
Továbbá három nyelven beszélt, angolul, franciául és németül, ami igen hasznosnak 
ígérkezett a soknyelvű outbacken. Abban, hogy az expedíció vezetését elvállalta, egy 
súlyos érzelmi csalódás is közrejátszott. Élve vagy halva, ki akarta érdemelni 
színésznő kedvesének szerelmét. 
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 Sarah Murgatroyd (a "The Dig Tree", Text Publishing, Melbourne, 2002 c. könyv szerzője) ezt unorthodox 
eljárásként említi. Nem tudtam elrejteni egy kaján mosolyt. 
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Mindeközben... Adelaide sokkal kisebb csinnadrattával  a skót származású John 
McDouall Stuartot nevezte ki vezetővé. Megvolt az okuk rá. Stuartnak a bozót volt az 
eleme. Ha városba kényszerült menni, a vendéglátó gazda kertjében aludt. Miután 
több expedíción vett részt, 1858-ban 1600 kilométert tett meg egyetlen iránytűvel, 
és feltérképezett több ezer négyzetkilométer birkalegelőnek alkalmas területet. A 
teljes út költsége 10 font volt az élelemre, és 28 a segéd fizetésére. Infláció ide vagy 
oda, ez akkoriban is nevetséges összeg volt. Stuart pontosan tudta, mire számíthat, 
mire kell felkészülnie. És, mikor mindebbe jól belegondolt, elment a legközelebbi 
kocsmába, és holtrészegre itta magát. Társai egyszerűen nem értették, hova fér belé 
annyi whisky. Azt még kevésbé, hogy ilyen állapotban is hazatalált. 
 
1860-ban összeállt a Melbourne-i csapat, és Szent István napjára (bár nem 
gondolom, hogy tudatos volt a választás) kitűzték az indulás időpontját. A viszonylag 
elviselhető esős és hidegebb évszak pár héten belül végetért. Ideális választás volt. 
 
Az ember azt gondolná, hogy legalább előző este összecsomagoltak. Dehogy. Csak 
reggel láttak hozzá. Hamar kiderült, nincs elég hely a szekereken. Ha a csomagot 
számbavesszük, könnyebb megértenünk, mi okozta a problémát. A teljes felszerelés 
elérte a húsz tonnát. Ebből az élelmiszer nyolc tonna volt, ami nagyjából stimmel, de 
a hat tonna tűzifa? Vittek magukkal jelzőrakétákat és kínai gongot vészhelyzetre, 
nyolcvan kiló gyertyát,  ötvennégy szemüveget, felfújható mentőmellényeket a 
tevéknek, folyón való átkeléshez, aktív szenet minden ember tarsolyában 
szennyezett víz szűréséhez. 270 liter rumot, mint jelezték, orvosi célokra. Naná. 1500 
font (közel hétszáz kilogramm) cukrot, aminek nagy részét hamarosan kiszórták az út 
menti árokba. Hatalmas, fából ácsolt ebédlőasztalt, nagy tölgyfaszékeket  és 
díszegyenruhát. Fürdőkádat (Burke imádott órákig fürödni) és egy nagy, kerekekre 
szerelt bárkát, ha van egy tó Ausztrália közepén. Just in case. Hátha. Órából viszont 
csak kettő fért be a felszerelésbe. 
 
Végül délután négykor, nagy csinnadrattával elindultak. Addigra már - a csomagolás 
körüli viták miatt - Burke kirúgta az expedíció három kulcsemberét, viszont 
beszerzett  három további szekeret.  Haladtak négy kilométert, aztán Melbourne 
határában elkezdtek lepakolni és tábort verni. Ami így kezdődik... szokás mondani, de 
akár még siker is kerekedhetett volna belőle. Burke azonban minden lehető 
alkalommal a rossz megoldást választotta. A könyv teljes terjedelme sem engedné 
meg ezek felsorolását.  
 
Lényeg, hogy elképesztő lassan és súlyos veszteségekkel érték el az ismert területek 
határát. Odáig minden különösebb erőfeszítés nélkül hajón is eljuthattak volna a 
Murray-folyón, az ingyenes szállítást is felajánlották nekik, de Burke nem akart 
osztozni senkivel a dicsőségben. Nyolc hétig vánszorogtak, azon a szárazföldi úton, 
amelyet a rendszeres postaszolgálat egy hét alatt teljesített. Tartalékaik lényegében 
már addigra vészesen lecsökkentek. Burke kétszer is racionalizálásra szánta el magát, 
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először az út negyedénél, amikor hátrahagyta az expedició felét; másodszor az út 
kevesebb, mint felénél (!), ahonnan csak négy emberrel és pár állattal folytatta. 
Iszonyatos – és végül is tiszteletreméltó – erőfeszítésekkel eljutottak az északi part 
közvetlen közelébe, megízlelték a sós vizet a dagálynál visszafolyó patakokban, de a 
partra már nem volt erejük kivergődni. Visszafordultak. Hogy honnan, azt máig nem 
tudjuk, mert addigra már majdnem minden műszerüket hátra kellett hagyniuk. 
 
A visszaút persze még kegyetlenebb volt. Végül, nagy késéssel elérték a hátrahagyott 
társak táborhelyét - és üresen találták. Társaik aznap reggel fordultak vissza, a 
megbeszéltnél egy hónappal tovább várva Burke-ékra. Ők is a végüket járták, tovább 
nem kockáztathattak. Hagytak hátra élelmiszert, egy fa alatt elásva, de csak egy 
uzsonnáravalót találtak Burke-ék. Kétségbeesésükben Burke javaslatára több 
irányban indultak, anélkül hogy jelet hagytak volna az újra elhagyott táborhelyen 
(helyesebben hagytak írást, de - Burke utasítására - jól elrejtették, nehogy a 
bennszülöttek megtalálják).   
 
Őrült paradox, hogy a hazainduló társak, további segítséggel megerősödve később 
visszaküldtek két embert, hátha megjöttek Burke-ék, de a táborhelyen erre semmi 
sem utalt. A két felderítő lelkiismerete megnyugodott, és  tizenöt perc után gyors 
galoppban elindultak haza. Burke és Wills (az expedíció tudósa, Burke társa) röviddel 
ezután szintén visszatértek a helyszínre, de semmi jelét nem látták az ismételt 
mentőexpedíciónak. Utolsó esélyük a túlélésre pár aboriginál volt, akik megszánták 
őket. Burke – szokott bölcsességével – kiverte kezükből a felajánlott halat, majd 
puskalövésekkel elkergette őket, és a halak megfőzése közben felgyújtotta a sátrat az 
összes megmaradt felszerelésükkel együtt. Ezek után nem maradt más hátra, mint 
békésen éhenhalni.  Harmadik társukat az aboriginálok végül befogadták, és táplálták 
addig, míg egy újabb mentőexpedíció érkezett. A két halottból nemzeti hős lett, az 
életben maradott nevére alig emlékszik valaki. Kingnek hívták. Sose heverte ki a 
kudarcot, és a tényt, hogy szégyenszemre ő túlélte. 
 
Mindeközben... Stuart a maga fapados expedíciójával második nekifutásra kijutott az 
Indiai-óceán partjára. Az ő útja sem volt mentes szenvedésektől. Stuart kemény 
vezető volt, minden csepp italt, minden gramm élelmiszert számon tartott. Amikor az 
angol zászlót felvonták a tengerparton, társai kérték, hadd igyanak meg egy extra 
csésze teát a nagy örömre. Stuart válasza rövid volt. Nem. 
 
A hazafelé út annyira próbára tette, hogy majdnem meghalt, lakott területre érve 
hosszan kellett pihennie, így csak késve került sor az ünneplésre Adelaide-ben. 
Ugyanazon a napon, amikor Burke és Wills megtalált tetemét fényes külsőségek közt 
Melbourne-ben örök nyugalomra helyezték. 
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A versenyfutás 
https://bobmcgee.live/tag/burke-and-wills/ 
 
Stuart expedíciója 2500 fontba került Dél-Ausztráliának. Burke és Wills expedíciója 
57840 fontba Viktóriának.  
 
A Stuart által felfedezett utat róla nevezték el, hamarosan elkezdték a táviróoszlopok 
építését, és 1872-ben már megjött az első telegram Londonból Adelaide-be, a 
Melbourne-i gazdagok mérhetetlen bosszúságára. Stuart kétezer font jutalomba 
részesült (Melbourne ennek az összegnek a sokszorosát költötte Burke és Wills 
temetésére), ebből 162 font évi nyugdíja lett, alig elég egy szerény élet 
finanszírozására. Emellett kapott egy aranyórát meg egy emlékérmet.  
 
Összesen húszezer kilométeren tört utat a bozótban, megnyitotta a kontinens 
egyharmadát,  útjai során egyetlen társát sem veszítette el. Négy évvel visszatérése 
után megkeseredett emberként halt meg Angliában, ötvenöt éves korában. 
 
 Közeli barátai minden évben megemlékeztek róla egy üveg single malt whiskyvel, az 
elérhető legjobb márkából. 

https://bobmcgee.live/tag/burke-and-wills/
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A varázslatos outback  
 
Hogy hol kezdődik, azt nehéz meghatározni. Bár legalább harmincszor léptünk be és 
ki (hogy merre a ki és merre a be, azon lehet vitatkozni), eddig csak egyszer láttunk 
táblát, a Stuart Highwayen, Port Augustától északra: Welcome to the Outback! A 
többi helyen inkább csak megérezni lehet, hogy valami megváltozott, és aztán 
semmi, de semmi nem történik.  
 
Van viszont egy többé-kevésbé egzakt ismérve, hogy odaértél. Elhagyod a lakott 
területeket, lassan megfogyatkoznak a tanyák, eléred a bozótost, a busht. Mész, 
mész a bushban, és mikor már azt hiszed, sose lesz vége, két dolog történik. Először 
is, nem jön szembe autó. Másodszor, ha szembejön, a sofőr feléd eső jobbjával tesz 
egy laza mozdulatot. Nem igazán intés, annak csak a fele, tíz centivel felemeli a 
tenyerét a kormányról, aztán visszaejti. Ennyi. Alig látható, de ha számítasz rá, 
észreveszed. És ő is lát téged, a szeme sarkából. Azt mondanám, bunkóság nem 
viszonozni, de nincs az a bogan56, aki elmulasztaná. Épp úgy kötelező, mint 
gyerekkori erdei gyalogtúráinkon a köszönés volt. Ha magára marad az ember a 
természetben, az ismeretlen is társsá válik. És kevés helye van a világnak, ahol olyan 
magányos vagy, mint az outbacken.  
 
Mert ha ezt a mozdulatot látod, akkor megérkeztél. 
 

 

                                                           
56

 Bunkó, ld. később 
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Varázslatos outback? Számomra az. Tudom, hogy még a huszadik században is 
tucatszámra szedett áldozatokat. Tudom, hogy embertelenül meg tudta kínozni a 
túlélő szerencséseket. Tudom, hogy minden gondos előkészület ellenére is bármikor 
bármi történhet arrafelé. Emellett a legtöbb utazó sivárnak és unalmasnak tartja, 
még ma is, száz kilométeres sebességgel rohanva végig rajta (már ahol). 
 
Valami hasonló ez nálam, mint a tengerimádat, bár itt hiába keresem a családi 
eredetet. Minden percet élvezek az outbacken; a perzselő napsütést, a felégetett 
bozótot, a többméteres termeszvárak százezreit, a hirtelen felbukkanó kis tavakat 
vagy a vizet évek óta nem látott folyómedrek labirintusát; a hegyeket, a gázlókat és a 
vízesést, ami akár egy napig is a sajátunk. Azt, hogy elképesztő megkövesedett 
lávaformákat találok olyan helyeken, ami nincs rajta a térképen és nincs leírva 
egyetlen útikönyvben sem.  Lehet, hogy mindezekért száz és száz kilométereket kell 
autóznom. Megéri, és ezt a magányos vágtát is szeretem. 
 

 
 
Húsz év után is elvarázsol a vörös földút, ahogy a végtelenben összeolvad a kétoldali 
erdősávval és az ibolyakék éggel. Órákig izgalomban tart egy átcsusszanó kígyó vagy 
egy felvillanó sárgásvörös hát a hegyes fülekkel: dingót látni ritkaságszámba megy. 
Emuhoz is szerencse kell, a karneváli változat, a pulykamódra színpompás cassowary 
pedig nem outback, hanem a partmenti esőerdők lakója. Láttunk már vadlovakat, 
elvadult házi és valódi vaddisznókat, de tevét - nagy bánatunkra - egyetlenegyet sem.  
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A wombat rejtőzködő állat, éjszaka elütni könnyebb, mint nappal meglátni, legfeljebb 
a kocka formájú ürülékét csodálhatjuk - hogy milyen marhaságokra tékozolja erejét a 
természet. Egészében véve azonban az outback nem egy vadrezervátum, inkább 
üres. Kegyetlenül üres. 
 
Kenguruból viszont jóval, jóval több van a a kelleténél.  Úgy mondják, több van, mint 
amikor a fehér ember ideérkezett. Vadászni nem nagyon szokták, a húsát inkább csak 
kiváncsiskodó turistáknak tálalják, a helybéliek nem nagyon kedvelik, pedig ehető, 
kicsit hasonlít a szarvashoz, talán erőteljesebb az íze.  
 
A kengurunak kifejezetten jól jött, hogy az aboriginálok felgyújtották - és mind a mai 
napig gyújtogatják - az ősvadont. Annál több hely van ugrálni. Mégis, az ember úgy 
érzi, hogy állandóan a főutak mentén kószál (úgy kétezer kilométerenként van egy, 
nem kenguru, főút), és ha jön egy autó, zsupsz, eléugrik.  
 
Napközben viszonylag elviselhető a kockázat, átlag két-három kenguruval, ha 
szerencsés az ember. De ahogy lemegy a nap, megnő a kíváncsiság. Saját belső 
szabályunk az, hogy az első kengurunál levisszük a sebességet százról nyolcvanra, a 
másodiknál nyolcvanról hatvanra. A harmadiknál meg a sors kegyelmére bízzuk 
magunkat.  
 
Bullbar, azaz kenguruütköző nélkül istenkísértés az outbackre kimerészkedni. 
Ausztráliában minden épeszű ember, aki nem templombajárásra használja a kocsit, 
elsőként a bullbart szerelteti fel,  és csak utána jön a GPS meg a tolatókamera. A 
bullbarral itt nem villogásra szolgál, hanem életvédelemre. Egy kis wallaby nem okoz 
nagy kárt, legfeljebb pár lemez görbül meg, vagy egy vezeték törik el a kocsi alján 
(azért az sem kellemes, ha a világvégén elfolyik a hűtővíz, vagy elszakad az 
üzemanyagcső). Ha viszont egy embernél is nagyobb vöröskenguru célozza meg a 
kocsit...  
 
Mert pontosan ezt csinálják. Depresszió vagy bosszúálló öngyilkos merénylet, nem 
tudom, mi a motiváció, mindenesetre kivárják a legalkalmasabb pillanatot, aztán a 
kocsi elé ugranak. Hiába tarolják le mostanában akár harminc méter szélességben az 
útmenti bozótot, a kenguru simán képes meglepetést okozni. A semmiből 
felbukkanva egyszerre ott vannak a kocsi előtt. Lehetetlen elkerülni  őket.  
 
Ne is próbáld meg. Az outbacken két okból halhat meg az autós: vagy elszundít a 
végtelen egyeneseken, vagy megpróbálja az elé ugró kengurut kikerülni. Mindkét 
esetnek bukfencezés a vége, totálkáros kocsikkal, rosszabb esetben kigyulladó 
benzintankkal. A segítség pedig néha csak fél nap múlva érkezik. Néha annál is 
később. 
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Ha kénytelenek vagyunk naplemente után folytatni az utat (lehetőleg nem tesszük), 
akkor a Mitfahrer is feszülten figyel, a sofőr pedig szilárdan tartja a kormányt, 
megpróbál ellenszegülni az ösztönös félrerántásnak. Bármekkora is a kenguru, 
irgalmatlanul át kell menni rajta.  
 
Ha kényszerű éjszakai utazásaink során nagy szerencsénk van, akkor elkapunk egy 
road traint. Ezek az irdatlan szerkezetek az outback csatahajói, szélességük legalább 
20%-kal nagyobb, mint az európai kamionoké, de nem is ez a lényeg, hanem a 
hosszúság, meg a súly. Az utóbbi akár a kétszáz tonnát is elérheti, a hossz pedig... 
nehezen hihető, de az északi államokban 67 méter sem ritkaság. Nyergesvontató, 
utána egy pótkocsi, aztán egy pótkocsi, és még egy pótkocsi.  Az egyiknél összesen 
százhúsz kereket számoltam meg, bár lehet, hogy tévedtem. Lehet, hogy több volt.  
 

 
 
Road trainek állítólag más országokban (Argentína, USA, Kanada) is vannak, 
legalábbis ők annak tekintik őket. Méreteik alapján ausztrál elnevezésük matchbox 
lenne. 
 
Azt hiszem, érthető, hogy a road traineket városok közelébe sem engedik, 
záhonyszerű átrakodó-parkolókban kell a cuccot kisebb porciókra szétpakolni. 
Egyedül Darwin a kivétel (mi az, ami alól Darwin nem kivétel), ott egy, azaz egy 
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kilométerre a városközponttól már közlekedhetnek road trainek . Persze csak 
komótosan. 
 
Az outbacken a  maximális megengedett sebességük viszont száz kilométer per óra.  
 
Ilyen sebesség mellett egy ilyen monstrum féktávolsága körülbelül három kilométer. 
Nem vicc, táblák figyelmeztetnek rá.  Ennek - a sok hátrány mellett - van egy komoly 
előnye is. A road train nem foglalkozik a kengurukkal. Meg sem kísérel fékezni, 
egyszerűen lekvárt csinál belőlük. Más vészhelyzet a néptelen úton nem igazán van, 
így nem nagy kockázat egy road train nyomába szegődni, és kétméteres 
"féktávolságot" tartva remélni, hogy ezt már mégsem tudja a kenguru becélozni. 
 
Így kétségkívül csökken a kenguruelütés veszélye, bár volt már példa, hogy a két- (na 
jó, három-, esetleg négy-) méteres résen vidáman átugrált egy kockázatkedvelő 
példány. A mi sofőrünk dolgát ez a hajmeresztő vágta nem könnyíti meg, bár elaludni 
valószínűleg nem fog. Komoly segítséget jelent viszont, hogy a road train vezetője 
unalmában kifejezetten örül egy követőnek, és bőven előre jelzi minden szándékát. 
Csak nem hagylak cserben téged, mate... 
 
Sajnos az ilyen szerencsés fogás ritka, a vonatok (Csehszlovákiához hasonlóan itt is) 
szigorúan ellenőrzöttek, a napi  utazási idejük behatárolt, és általában a benzinkút-
kocsmáknál éjszakáznak. Az outbacken éjszakai autózásra csak őrültek és (volt) 
magyarok vállalkoznak. A két fogalom sok esetben fedi egymást. 
 
Pár szót ezek a kocsmák is megérdemelnek.  
 
Az outbacken a roadhouse-ok a társadalmi élet központjai, a kultúra és civilizáció 
templomai. Nyilván. Más nincs. Semmi. Az iskolai tanítás korábban rádión történt, 
most interneten folyik, a betegeket a Királyi Repülő Orvos szolgálat látja el. Akik itt 
élnek, azok hozzáedződtek a magányhoz és a távolságokhoz.  
 
Csak egy személyes élmény az itteni viszonyokról. Darwinból a Kakadu Nemzeti Park 
felé kereszteztünk egy folyót, és megláttunk egy kopott táblát: krokodilnéző 
csónaktúrák. Nosza, gyerünk. Nem volt nagy tolongás, mi négyen, meg a vezető, egy 
öregúr kopottas ladikján. Krokodilt ugyan alig láttunk, de sok mást igen, és remek 
történeteket is hallottunk. Én, mint folyókban járatos okostojás megkérdeztem, van-
e hajóforgalom ezen a folyón - hiszen tiszányi méretű, mély, csendes folyású. 
Rámmeredt, elmosolyodott. Tudja, milyen hosszú ez a folyó? Nem? Négyszáz 
kilométer. És tudja, hányan élünk mellette? Heten. Nem hét család. Hét ember... 
 
Mindez az Északi Területek viszonylag sűrűn lakott vidékén. 
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Ezzel együtt néha szükség van egy kis változásra, egy sörre a szomszéddal (aki jó 
esetben kétszáz kilométernél közelebb lakik) vagy egy vasárnap esti derűs 
pofozkodásra. A kocsma erre a legalkalmasabb hely. Napközben a tankoló kocsik, 
road trainek és buszok tízperces megállóhelye, este  piszok drága szállást kínál 
azoknak, akik már nem tudnak továbbmenni. A lakókonténerek a legszerényebb 
elvárásokat is alulmúlják, az ételek csöpögnek a koleszterintől, kávéból csak egyfajta 
van, a pocsék. Egyedül a sör a megszokott, hideg is, és nagyon jólesik. De este hétkor 
bezár a kút, és fél nyolckor a kocsmárosné is elmegy aludni. Aki később érkezik, az 
magára vessen, még az előre foglalt szobához is irdatlan nehéz hozzájutni - 
függetlenül attól, hogy a várható késést jelzi az ember, és nyugtázza az ottani főnök.  
 
Ha pedig nincs foglalás, és nincs benzined (fél tankkal már nem tanácsos 
továbbmenni), akkor legalább pokrócod legyen, fölös számban,  mert rohadt hideg 
tud lenni éjszaka a kocsiban.  
 
Ha nagyon fázol, mozgasd meg egy kicsit a tagjaid odakint, és nézz fel az égre. 
Addigra már a legtöbb benzinkútnál a generátorokat is lekapcsolják, nincs egy árva 
fény, ami zavarná a látványt. Remélhetően tiszta lesz az ég, és nem világít a hold sem.  
Elképesztő látványban lesz részed. Ausztrália e téren is szerencsés, a déli félteke a 
Tejút nagyobbik részét látja, és a távolabbi galaxisokból is több jut nekünk. Bár nincs 
Göncöl, Sarkcsillag és Cassiopeia, van ezer más, sokkal több, mint odafent. Hogy 
pontosan mennyi, az számos faktortól függ, ne higgy az útikönyvek pontos adatainak. 
Hitelesebb források kétezer és ötezer közötti számokról szoktak beszélni. Tündöklik 
és sziporkázik az egész égbolt.  Olyan látvány, hogy meg kell kapaszkodj. És érdemes 
egy kicsit eltűnődnöd. Mekkorák is  vagyunk. Mi vesz körbe minket...   
 
De visszatérve a kocsmákra (ha bejutsz). Az eddigiekből nem derül ki, hogy miért 
imádom én valamennyit, és miért ragaszkodom az öt-tíz-húszperces 
kávémegállókhoz akkor is, ha tele a termosz kítűnő minőségű Nescaféval. Nekem 
ezek a kocsmák az outback gyöngyszemei. Mindegyik egy élő múzeum, önmagában a 
létével is. De a - szintén múzeumba illő, megfáradt és tudatmódosító szerek jegyeit 
magukon viselő - kocsmárosok is törekednek a sajátos profilra. Hol lukas és zsírfoltos 
ausztrál kalapokból van egyedülálló gyűjtemény, hol a környéken agyoncsapott 
kígyókat őrzik spirituszban, dunsztosüvegekben. Másutt krokodilok, halak csontjai és 
fényképei a fő attrakciók. Nagyszüleim századelős (múltszázadelős) világa  
mindenben, a bádogbögrékben, az ósdi kézzel dugdosott telefonközpontokban, az 
ötven éve nem működő zongorákban meg a falvédőkön.  
 
Meg a kocsmárosné mozdulataiban és arcán. Mint annak idején a Bözsi Néninél 
Vácott. Itt aztán nincs műmosoly meg jópofizás. Miheztartás végett már a belépés 
előtt feliratok tömege fogad. A kutyádat hagyd a kocsidban. A mocskos csizmádat 
pucold meg vagy vedd le.  Itt senki sem siet, te se pattogj. A szendvics olyan öreg, 
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amilyennek kinéz. A WC fedelét ne hagyd nyitva, mert bemásznak a barna kígyók. És 
ha valami nem tetszik, keress más kocsmát. 
 

 
 
Mondanom sem kell, az outbacki kocsmákban (egy-két kivételtől eltekintve) 
visszafogom kritikus természetem, és átadom magam a hely hangulatának. Itt a vitás 
kérdéseket nem békebírók oldják meg. Nincs sok lövöldözés, de van shotgun57. Ami 
még vasszekrénybe zárva is nyomatékot ad az érveknek. 
 
Ha már itt tartunk: az outback egyik legfontosabb szabálya, hogy ne állj meg az 
ismeretlen integetőnek segítséget nyújtani. Ez egy borzasztó dolog, és ellentmond 
mindannak, amit a mateshipről, a haverságról eddig leírtam. Nem is állítom, hogy 
soha, senkinek;  de jogod van mérlegelni, és amíg nincs kellő tapasztalatod, légy 
óvatos. Első transzausztrál utunk alig fejeződött be, amikor a fél országot átkutatták 
két titokzatosan eltűnt turista miatt. Sosem találták meg őket.  Ha bizonytalan vagy, 
inkább menj tovább, és értesítsd az első helybélit az első kocsmánál vagy útépítésnél. 
Nem fognak emiatt kérdőre vonni. 
 
 
 

                                                           
57

 Nagy kaliberű, általában söréttel használt vadászpuska. Közeli célpont (kocsmai harc?) során még 
gyakorlatlan kézben is megsemmisítő hatása lehet.  



100 
 

Aranyláz 
 
Ha outback, akkor arany - bár a korai aranylelőhelyek hamar összeépültek a 
partmenti civilizációval, talán éppen azért, mert volt rá pénz. Bőven. Elképesztő 
mennyiségben. 
 
Az arany ugyanazt jelentette a tizenkilencedik század közepétől Ausztráliának, mint 
Kaliforniának, vagy közelebbi példát idézve, a kőolaj az Öböl menti országoknak és 
Norvégiának. 
 
Nem jöhetett volna jobbkor. Ausztrália túl volt a bálnaolajos, fókabőrös és 
birkagyapjas sikertörténetein. Miközben idelent folyamatosan nőtt a legeltetésre 
alkalmas terület, a kereslet Európában egy bizonyos szinten stabilizálódott, és a 
szállítási költségek miatt az árversenyben az ausztrálok alulmaradtak. Jobb ötlet híján 
megindult a migráció Kalifornia felé. Mígnem... 
 
... állítólag egy migráns ausztrálnak (a hatezer közül egynek) feltűnt, hogy az ottani 
táj igencsak hasonló ahhoz, amit ő Bathurst mellett, Új-Dél-Walesben birkalegeltetés 
közben látott. Sarkon fordult, visszajött, és elkezdett kutatgatni. Alig pár nap múlva 
megtalálta az első aranyszemcséket, és bejelentkezett a hatóságoknál a felajánlott 
jutalomért. 
 
Mint egy népmesében. Valószínűleg a fele se igaz. A fickó, Edward Hrargraves 
Kaliforniában eleve sikertelen volt (mit a többség), és nem ő volt az első, aki aranyat 
talált Új-Dél-Walesben.  Csakhogy, a hatóságok korábban inkább titkolták a 
felfedezést, mert féltek a következményektől - a városok elnéptelenedésétől, a 
banditizmustól, a rendszer szétesésétől. Lehet, hogy a kaliforniai ausztrál turista 
hazatérve nem a föld, hanem az iratok kapirgálásával kezdte. Mindenesetre 
szerencsés volt. Addigra az itteni rendszer már arany nélkül is rogyadozni kezdett, és 
szükség volt valami biztató hírre, így az esetleges felfedező számára díjat tűztek ki. 
 
Az se biztos, hogy a fickó által talált arany tényleg bizonyító erejű volt, hiszen csak 
morzsákról volt szó. Viszont, társai tényleg komoly leletet találtak ugyanott. A 
jutalomért ők is jelentkeztek, végül évekig tartó vita után a nagyobbik részt, ötezer 
fontot Hrargraves kapta, majd eltékozolta az egészet. Saját magának az aranyásásból 
szinte semmi jövedelme nem volt. Viszont fogadta őt Viktória királynő.  
 
A felfedezés következménye pontosan az lett, amitől a hatóságok korábban 
tartottak. Ezrével özönlöttek az emberek, át a Kék-hegységen Bathurst felé, 
sátorvárosok nőttek ki a földből, és valós városok néptelenedtek el a tengerparton. 
Sydney kikötője megtelt szellemhajókkal, a teljes legénység aranybányásznak állt. 
Nem maradt tanár, nem maradt rendőr. A gazdag családok kénytelenek voltak 
Angliába települni, mert nem találtak maguknak szolgákat és komornyikokat.  
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A kormány hamar intézkedett, és harmic shillinges havi díjat követelt a bányászoktól, 
kijelentve, hogy minden, ami a földben van, az állam tulajdona (ebből aztán sok baj 
származott, mind a mai napig, ld. lejjebb). Az ásókkal, csákányokkal felszerelt 
emberek persze azonnal deklarálták, hogy ők csak hétvégi kirándulók, 
megszomjaztak, és vizet keresnek a föld mélyén. A játék, kicsit bonyolultabb 
szabályokkal, azóta is folyik, eltérő helyszíneken. 
 
Mindeközben... 1850-ben, a bathursti aranylelet évében Ausztrália részlegesen 
függetlenné vált Angliától, saját parlamenthez és kormányhoz jutott. Új-Dél-Wales 
számára üröm volt az örömben, hogy a függetlenség feltételeként a délnyugati 
területektől meg kellett válnia. Megalakult Viktória, Melbourne gyarmati székhelyjé 
lépett elő. 
 
Minderről (nem is lenne Ausztrália...) Melbourne lakossága a hajón odaszállított 
londoni Timesből értesült, az ötödik oldalon megjelent rövid hírből, a kutyatartás 
szabályozása és egy impotencia gyógyítását reklámozó apróhirdetés között elrejtve.58 
A meglepetés és öröm akkora volt, hogy az eredetileg tervezett egynapos ünneplést 
két nappal meghosszabbították, majd végül egy egész héten át csak dáridóztak. Csak 
az dühítette őket, hogy "pont most kellett azoknak a hülyéknek Sydney-ben aranyhoz 
jutni?", és sürgősen jutalmat tűztek ki egy közeli aranylelőhely felfedezőjének. 
 
Négy nappal Viktória állam hivatalos megalakulása után megvolt a lelőhely. Húsz 
kilométerre Melbourne központjától. Egy nappal később további két bejelentés 
érkezett. Megindult az emberiség történelmének legnagyobb aranyásó rohama. 
Viktória férfilakosságának fele (!) hagyta ott munkahelyét, és indult aranyat ásni. Tíz 
éven át Viktória adta a világ termelésének egyharmadát, miközben lakosságának 
száma nyolcszorosára nőtt. Nem csak Melbourne, Dél-Ausztrália is csaknem 
elnéptelenedett, csak a sztoikus német parasztok maradtak a szőlőültetvényeiknél. 
Egyedül 1853-ban közel nyolcvanezer európai kalandvágyó migráns érkezett. 
Megépült az első vasút (1854-ben, hat évvel a Pest–Vác vonal megnyitása után - 
akkor még versenyben voltunk). Hatalmas márvány- és homokkő paloták épültek, 
múzeumok, színházak és kormányzósági épületek. Poros vidéki falvakból (Bendigo, 
Ballarat) dúsgazdag városok fejlődtek szemhunyásnyi idő alatt. Annyi pénz volt, hogy 
egész kőtemplomokat fűrészeltek szét Angliában, szállítottak le, és építettek újra 
Viktóriában.  
 
Voltak persze rossz pillanatok is: a szimbólummá vált Eureka-lázadás; a kínaiak 
beözönlése és kiebrudalások; ezekről később írok. Összességében az arany mégis 
csodát jelentett Ausztráliának, és újabb ötven évre sínre tette a gazdaságot. Mi több, 
a sokféle lehetőség közül Ausztrália megint csak a legjobbat választotta: dölyfös 
diktátorok, kiskirályok és pénzmágnások uralma helyett a liberális demokrácia 
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 Az információ David Hunt már emlitett True Girt könyvéből származik,  
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erősödött, egyre jobban kiterjesztett választójogokkal.59 A gazdagságot pedig a nép 
javára (is) fordították, például egyre gyakoribbá vált a nyolcórás munkaidő. 
 
Ezt még maga Marx Károly is elismerő csettintéssel jutalmazta, és bízott benne, hogy 
Ausztrália lesz a világ első szocialista állama.  
 
 
Cape York és 4WD  
 
Cape York annyira a világvége, hogy egy kisvárost (nagyon kis várost, mindössze 700 
lakosa van) a Google Maps rossz helyre rakott. 7 kilométerre a parttól. A vízbe.60 
Évekig ott volt, senki se vette észre, csak a lakosok furcsállták, hogy 
búvárszemüvegben kell aludniuk. 
 
Cape York és a robusztus négykerékmeghajtás (four-wheel drive, 4WD) egymástól 
elválaszthatatlan fogalmak, illetlenség és képtelenség városi kocsival menni arrafelé. 
Ha pedig beköszönt az esős évszak, jobb, ha a (méregdrága) hajó-, repülő- és 
helikopterutak között válogatunk. Még jobb, ha otthonmaradunk. Fél évig 
műsorszünet van arrafelé.  
 
Cape York Ausztrália legészakibb félszigete.  Valójában csak a csúcs a Cape, a többi 
York Peninsula, York-félsziget, de a köznyelvben az egész területet Cape Yorknak 
nevezik. Ez a háromszög alakú földnyúlvány predesztinálva van arra, hogy átjáróként 
szolgáljon a délkelet-ázsiai szigetvilág, és egyben a világ többi része felé. Ezt az átjáró 
szerepet utoljára ötven-nyolcvanezer évvel ezelőtt töltötte be. Ma csak 
bauxitbányászok, kalandvágyó turisták és mindenre elszánt horgászok utaznak 
arrafelé. Tranzitút nincs. Zsákutca, vagy a még pontosabb angol elnevezéssel élve: 
dead end. 
 
Cape York egy legenda. Outback a négyzeten. Már nem is igazán outback. Csak 
egyszerűen Cape York.  
 
Aki feljut a csúcsra, az dolgozószobája falán őrzi a bizonyító fényképet. Ott álltam 
Ausztrália legészakibb pontján. Elértem valamit az életben.  
 
Persze lehet odamenni biztonságos terepjáró turistabusszal, gyakorlott sofőrrel, 
előre foglalt szálláshelyekkel, óvva és védve minden veszélytől - de nem illik. Inkább 
csak öregeknek való, közülük is csak maroknyian vágnak bele. Minden tisztelet nekik. 
Az erejük teljében levő negyven-hetvenöt évesektől viszont elvárható a saját autó - 
lehetőleg csoportosan, hogy legyen, aki segít. 
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 A nők itt választhattak először a világon: igaz, egy pontatlanság miatt. Viktóriában a választási törvény 
szövegezésekor a "male" helyett "person" szerepelt. Az új parlament első dolga az volt, hogy a hibát korrigálja. 
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 http://www.cairnspost.com.au/lifestyle/google-maps-leads-web-users-astray-on-cape-york/news-
story/4fb1c5c83890eb105792b25b7bac72bb 
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Csak kevés megszállott van, aki egyetlen kocsival vág neki, és műholdas telefont sem 
visz magával. 
 
Ez persze így kissé túlzás. Finomítanom kell a képen. Az utóbbi tizenöt évben sok 
minden történt arrafelé, megépült a Pensinsula Developmental Road, mely végig a 
vízválasztón halad. Gyakorlatilag mást se csináltak, csak beszántották a gerincet. Így 
aztán nincs probléma megáradt patakokkal, de... van helyettük más.  Az út java 
részének semmiféle burkolata nincs. A szenior turisták nagykerekű buszai viszonylag 
elviselhetően fel tudnak döcögni, a dögunalmas táj jó indok az egész napot kitöltő 
szundikálásra (ami persze leginkább az előrehaladott kor eredménye). A 4WD-k 
számára mindez kínszenvedés. A homokút egész Ausztráliában gonosz ellenfél, de 
ilyen szintű kegyetlenséget más vidéken nem tapasztaltunk. A kocsik kerekei a széllel 
társulva harántirányú gerinceket emelnek rajta, egymástól úgy egy méterre. A köztük 
lévő gödörbe épp belehuppan a kerék. Fel-le, fel-le. Ha óvatosan haladsz, 
elviselhetetlen a rázkódás. A legjobb taktika a túlélésre: menni, mint az állat, 
nyolcvannal, kilencvennel. Ennél a sebességnél a gödrök egy részén egyszerűen 
átrepül a kerék. Más részüket a futómű, meg az egész szerkezet bánja. Ha szerencséd 
van, megúszod tengelytörés nélkül és nem esik ki a szélvédő, de az összes létező 
csavar meglazul, még a szemüvegedben is. Egy-két nap egy ilyen úton, és az ember 
totálisan elveszti érdeklődését az outback varázsa iránt. Csakhogy akkorra már 
visszafordulni sincs kedve. Így aztán vonzóvá válnak a kerülő utak, a kitérők a 
tengerpart  vagy a vízesések felé, és az ember belekényszerül abba - amiért 
tulajdonképpen idejött.  
 
De előreszaladtam: még el se indultunk. Egy ilyen utazás nem hirtelen elhatározás 
eredménye (Katikám, édesem, szép a reggel, ugorjunk fel Cape Yorkra) - vagy, ha 
igen, még hamarabb be is fejeződik. Először is, kell egy 4WD, a nagyobbik fajtából. 
Toyota Landcruiser (Prado) vagy Hilux, Mitsubishi Lancer, Nissan Patrol. Esetleg egy 
Wrangler Jeep vagy  kockás Landrover, de Mercedes meg Porsche terepjárókkal ne 
nagyon próbálkozz, mert kiröhögnek. 
 
Továbbá - óvakodj az új modellektől és az elektronikától. Tapasztalt vándorok tíz 
évnél fiatalabb kocsival nem indulnak. Ha van rajta pár horpadás, annál jobb, nem 
fog annyira fájni, amikor további darabok mennek tropára. A computervezérelt 
rendszerek meg az első patakban szétázhatnak (volt rá példa), és az egész 
hóbelevanc megy a bontóba.  
 
Ja, teljes körű biztosítást ingyen vontatással errefelé két-négy hétre is lehet kötni - 
megéri. 
 
A kocsit nézesd át, mielőtt elindulsz, és szereld fel pár aprósággal. A bullbarral kezdd, 
és eleve építsd bele az elektromos csörlőt (a mechanikus elfér a csomagtartóban; 
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legjobb, ha mindkettőre számíthatsz). Legyen tartalék akkumulátor, lehetőleg (gyári) 
dupla benzintank, és legalább egy húszliteres kanna (indulásnál még nem kell 
megtölteni). Elektromos pumpa a gumikhoz és két tartalék kerék (mind a hat gumi 
legyen a legdurvább mintázatú, és minél újabb), emellett gyorsjavító készlet 
defekthez. Nem árt kicsit megemelni a kocsit, ne az az öt-tíz centi hiányozzék a vízen 
való átkelésnél. Extra nagy emelő és műanyag szántalpak homokra, mocsárra. 
Maximális kapacitású tetőcsomagtartó, kihúzható sátortetővel. Teljes 
szerszámkészlet és minden lehetséges alkatrészből tartalék, akkor is, ha nem tudod 
beszerelni: a benzinkútnál találhatsz segítőkész ezermestert, de az ékszíj csak három 
hét múlva fog odaérni Sydney-ből. Mindenféle olaj és egyéb lötty. Vontatókötél a 
rugalmas fajtából, amivel ki lehet rángatni a kocsit a mocsárból. Vastag és vékony, 
hajlékony és merev drót, szigszalag, dugasz és szuper - tényleg szuper! gyorsragasztó. 
Ez utóbbinak a fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, ötven dollárba került, de 
három lesodródott karosszériaelemet tudtam perceken belül rögzíteni vele - egyetlen 
út során. Akkumulátortöltő. Nagykalapács, balta, ásó és fűrész (a profik motoros 
láncfűrészt visznek). Minden észszerűséget meghaladó mennyiségű ivóvíz. 
 
És hát a szabvány túrafelszerelés, sátor, hálózsákok, satöbbi, mindegyik a gyűrődést 
jól viselő fajtából. Élénk színek kerülendők, a harmadik napra minden és mindenki 
barnásszürke lesz, jobb, ha már eleve az. Kaja fölös mennyiségben, és minden, amire 
akárcsak esetleg is szükség lehet. Persze, vannak boltok arrafelé is... de a kínálat 
meglehetősen szerény. Én négy napig vacogtam éjszakánként, míg egy bennszülött 
vegyeskereskedésben végre ráakadtam egy ocsmány, de meleg pokrócra.  
 
Nekem van egy listám, folyamatosan bővül, jelenleg százhuszonhét bekezdésből áll.  
 
Mindezek után nyilvánvaló, hogy két embernél több nem fog beférni a kocsiba.61 De 
nem is kell. Eleve nem jó egy autóval útnak indulni, minden pillanatban adódhat 
probléma, és szükség lehet a segítségre. Három autónál több szintén nem ajánlott, 
valaki mindig elbambul, lerobban vagy eltéved, másból sem áll a kirándulás, mint 
egymás kereséséből. 
 
Ha mindez megvan, akkor hajnalban elhangzik a hagyományos "In nomine Domini", 
felbőgnek a motorok, és nekivágunk, fel, északra. Az első száz kilométer még civilizált 
vidék (tudom, egyesek vitatják egy ilyen jelző alkalmazhatóságát Ausztráliában), 
aztán háromszáz kilométer egy kihalt betonúton, és már ott is vagyunk, az első 
Roadhouse-nál, Laurában. Innen már hamisítatlan Cape York, balra a Carpentaria- 
öböl, jobbra a Korall-tenger, előttünk a 700 kilométeres vezetés. 
 
És - itt most abbahagyom. Rajongok én már ebben a könyvben korallért, kajakért, 
kontinensért (úgy egészében), a Cape (Kép, az alliteráció kedvéért) már nem fér be. 
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 Ez csak a felsorolt japán tipusokra érvényes. Ha Wrangler Jeeppel szándékozol utazni, a sofőr is alig fog 
beférni, és a cuccok egy részét a kisérőautó fogja szállítani. 
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Aki kíváncsi rá, nézze meg, saját két szemével. Ne várjon esztétikai gyönyörűséget 
vagy ötcsillagos luxust. Az se biztos, hogy elbűvölheti majd csicsás szelfikkel az 
otthoniakat. A Cape York nem valóságshow, hanem a valóság maga. Kaland, tökös 
fickóknak.  
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Mindig is az volt. Kezdődött a helyi aranylázzal.  1870-es évek elején Queensland volt 
soron, a Palmer-folyó táján, innen száz kilométerre nyugatra találtak tetemes 
mennyiséget. A körülményekre  jellemző, hogy az idevezető ösvény a Pokol Kapuján 
haladt át (a név a mai napig fennmaradt).  Az itteni aranyásók nem pincérekből vagy 
irodakukacokból verbuválódtak. Vadnyugat volt ez a javából, talán jobb is, hogy 
kevés emlék maradt fenn, és hogy az egész história hamar véget ért.  
 
1873 és 1879 között ez volt Ausztrália leggazdagabb aranylelőhelye. Palmerston és 
Maytown egy-két sátorból zajos városokká fejlődtek, bírósággal, kórházzal, iskolával, 
bankokkal, sok hotellel és kocsmával. 1883-ra elfogyott az arany, és elköltözött a 
lakosság. Ma már az épületek nyoma is alig fedezhető fel. 
 
Érdekesség, hogy aranyat bányászni most is lehet. További érdekesség, hogy a régi 
törvények most is érvényesek. A föld a farmeré, a földben lévő kincs viszont az 
államé. Bérbevehető, bányászható, és ehhez nem kell a föld tulajdonosának 
engedélye. Sejthető, hogy ebből nem sok jó származik.  
 
Három évvel ezelőtti történet, közvetlen forrásból tudunk róla. A Cape York egyik 
hatalmas farmján négy kemény legény bányászati jogot vásárolt, és egy 
patakmederben elkezdtek kutakodni. Arrafelé kevés a víz, és az öreg farmert62 
erősen bosszantotta, hogy az itatóhelyet egy jöttment csapat tönkreteszi. Szóváltás, 
kardcsörtetés, puskával hadonászás, ahogy ilyen helyeken szokás. Aztán - az egyik 
fickó eltűnt. Társai állítólag kicsit keresgették, állítólag lövéseket is hallottak, így 
aztán hívták a rendőrséget.  
 
Akik hosszas és eredménytelen nyomozás után (a tetemet sem találták meg), a 
gazdát és feleségét zárták be, és vádolták meg emberöléssel. Se szemtanú, se 
holttest, se perdöntő bizonyíték, csak három - kissé gyanúsan viselkedő társ, meg egy 
középkorú, vérig sértett házaspár, akik a jószándékú ügyvédeikkel is folyton 
összevesztek, és egész vagyonukat elvesztették a bűnvádi eljárás során. Mindhiába. A 
végső ítélet bűnösnek mondta ki őket, és életfogytiglani börtönre ítéltettek. 
 
A folytatás, ha lehet, még abszurdabbra sikeredett. Az újabban előkerült bizonyítékok 
miatti perújrafelvételi kérelmet elutasították. Emellett egy most elfogadásra kerülő 
törvény ("no body, no parole") arra fogja kötelezni a bírókat, hogy ha a vádlottak 
nem mondják meg, hova rejtették a holttestet, akkor semmiféle 
büntetéscsökkentésben nem részesülhetnek. Catch 22. 
 
A történetet lépésről lépésre követtem, és bevallom, felháborodtam az itteni 
rendszer igazságtalanságán - először ittlétem során. Tudom, egy ilyen világban 
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 Mindenki öregnek emlegette. Véletlenül tudtam meg, hogy tíz évvel fiatalabb nálam. Nem örültem az 
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keményebben kell eljárni, de a közvetett bizonyítékok is elég gyenge lábon álltak... 
elbeszélésekre alapozott vád... cui prodest mint legfőbb érv... és egyáltalán, ez az 
őrült atavisztikus törvény a föld feletti és föld alatti tulajdon megosztásáról - 
szétosztásáról.  
 
Más példám is van, bár nem arany-, hanem opálbányákból, délebbről. Ott is 
személyre szabott gödröket szokás ásni, nem túl mélyre, létrával lehet lemászni. Ha a 
bányásznak más dolga akad, szedett-vedett fedéllel lezárja, aztán jön egy kíváncsi 
kolléga, akit érdekel a lyuk, lemászik, és tovább kutatgat. A váratlanul visszatérő 
bérlő vagy üvöltözik, aztán verekszik, vagy az egyszerűbb megoldást választja. 
Felhúzza a létrát, beönt pár liter benzint, és bedobja a Zippo öngyújtót. Ha a 
rendőrök kérdezik, a vállát vonogatja, látott egy kígyót odalent, ezt tartotta a 
legbiztonságosabb megoldásnak. 
 
Egyszóval, sok mindent lehet és ajánlatos csinálni Ausztráliában, de a kincskeresést 
jobb, ha profikra hagyod. 
 
Visszatérve a York-félszigetre: kajakos barátom (róla még lesz szó) nyugdíjas orvos 
társával most tért vissza egy vízitúráról. Cooktownból indultak, két, roskadásig 
megpakolt egyszemélyes csónakkal, északnak. Négyszáz kilométert tettek meg tíz 
nap alatt. A partvonalat lazán követték, néha húsz kilométerre is eltávolodtak. Az út 
során mindössze egy vitorlással és két-három halászhajóval találkoztak. 
Mobiltelefont, GPS-t nem vittek, csak iránytűt és papírtérképet. Lakott területet csak 
egyszer érintettek. A kikötés és az ivóvíz volt a legnagyobb gond: ahol folyótorkolat 
és édesvíz volt, ott krokodilnyomok tarkították a homokot. De végigcsinálták. 
Naponta tíz órát evezve. Volt úgy, hogy derékig érő vízben kellett a csónakot 
megpakolniuk, miközben a krokodil ötven méterről figyelt.  
 
Hívtak engem is, de akkor éppen Kínában voltam. Szerencsémre. Így nem kellett 
mindenféle kifogásokat keresnem. Mert ehhez én még nagyon-nagyon zöldfülű és 
gyáva vagyok. Nem a napi tízórás evezés a gond, csináltam már hasonlót a Rábán, 
Tiszán, Dunán. De - ez más. Gondolom, nem kell részleteznem, miért. 63 
 
Ugyanakkor tudom, ha a hátralévő idő megengedi, valamikor meg kell csinálnom. Ha 
valaki a huszonegyedik század kibervilágában, a virtuális valóság és a műanyagból 
épített kalandvilág drasztikus és obszcén térnyerése közepette olyan szerencsés, 
hogy lakóhelyétől egy ugrásra ott az évezredek óta háborítatlan trópus, száz 
kilométereken át néptelen tengerpartokkal, veszéllyel és szépséggel, akkor érezze 
kutya kötelességének, hogy mindezt végigbarangolja, 4WD-vel, kajakkal, vagy akár 
gyalog. Ha csak otthon kuksol a légkondícionált szobában a számítógép előtt - nos, 
akkor vessen magára.  
 

                                                           
63

 Azért majd fogom. Kajakról és zöldfülűségről lesz még szó. 
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Talán a mienk az emberiség utolsó nemzedéke, amelyből egy  parányi csoportnak ez 
a privilégium még (remélhetően élete végéig) megadatik.  
 
És, szomorúan mondom, talán a mienk az utolsó nemzedék, akit ez a dolog 
egyáltalán érdekel. 
 
Ez Cape York igazi varázsa. Vannak Ausztráliában nagyobb vízesések, vadregényesebb 
tájak, színesebb állatvilág, híresebb attrakciók. Cape Yorkon csak Te vagy, egyedül, 
szemben az őstermészettel.  
 
Az utolsó lehetőség.  
 
 
Szárazföldi veszedelmek  
 
A kontinens belsejében két okból szokás bajba keveredni. Ha nincs eső - és ha van. 
 
Ha nincs, az outbacken hetek-hónapok alatt megsárgul, megszürkül a fű, 
megfogyatkoznak a lombok, kifakulnak a színek. Eltűnnek a patakok, kiszáradnak a 
folyók, sós sivataggá változnak a tavak. Elkezdődik a küzdelem a termésért, az 
állatállományért, és folytatódik, nagy valószínűséggel éveken keresztül... az 
outbacken alig vannak évszakok, csak hét-tízévenként ismétlődő esőzés, és utána 
szárazság. 
 
Pár jótanács. 
- Vigyél magaddal vizet, akkor is, csak ha egy délutáni sétára mész a bushban vagy a 
város melletti, gellérthegynyi dombra. Személyenként két liter a minimum, naponta 
négy liter. A kocsiban, hajóban mindig legyen legalább tíz liter víz. Jobb megoldás 
cipelni, mint múmiává száradni. 
- Ne térj le a kijelölt útról, csak akkor, ha biztos vagy a dolgodban. Ehhez idő kell (egy-
két év), és helyi tapasztalat. Ne számíts arra, hogy - mint Európában - előbb-utóbb 
úgyis keresztezi utad egy ösvény. Nyilván keresztezni fogja, de lehet, hogy száz 
kilométert kell gyalogolnod, míg eléred, és lehet, hogy az az ösvény is vakon fog 
végződni. 
 - Ha kalandosabb kirándulásra indulsz, értesíts erről valakit. Hangsúlyozottan NE az 
illetékes hatóságot, mert a tisztviselő iktatja a bejelentést, és másnap elmegy 
szabadságra (nem vicc, haltak már meg emiatt). Barát vagy családtag a legjobb - ezek 
között is csak olyan, akinek biztosan hiányozni fogsz. Jó, ha tudják, mikortól 
keressenek, és körülbelül merre. 
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- Ha eltévedsz, ne rohangálj kétségbeesetten összevissza, inkább próbálj olyan helyet 
találni, ahol felfedezhetnek: például egy tisztást, ami helikopterről látszik. Gyújts 
tüzet, csinálj füstöt (de ne égesd fel az erdőt), vagy rakj ki magasról látható jelet. Álló 
és integető embert helikopterről nehezebb észrevenni, mint egy fehér kövekből 
kirakott nagy keresztet. Ha nincs elég fehér kő, légy kreatív. 
- Ha kocsival kerülsz bajba, SOSE hagyd ott a kocsit. Ezerszer könnyebb azt 
megtalálni, mint egy magányos bandukolót. 
 

 
 
Ha pedig elkap az eső, akkor igyekezz minél magasabban lévő helyet találni. Az 
outback vízelvezető rendszere nem túl fejlett, és egy kétórás eső meglepő dolgokra 
képes. Saját szememmel láttam, hogy egy csontszáraz, poros, alig követhető meder 
öt perc alatt Bodrog nagyságú folyóvá vált, és zúgva-bőgve rohant, hogy elnyelje a 
világot. Ne várd meg, amíg körbevesz. Ha nem áll el az eső, egy-két napon belül száz 
és ezer négyzetkilométert tud két-három méteres víz borítani, és az apadást nem lesz 
tüneményesen gyors. Könnyebb egy szigeten reménykedni, mint a vízben lubickolni. 
 
A harmadik probléma a tűz. Másutt a klímaváltozást okolják, errefelé évszázados 
hagyományai vannak. Az outback is gyúlékony, de a legrosszabbak a délkeleti, 
délnyugati partmenti erdőségek. Az ottani olajtól duzzadó eukaliptuszfák, ha egyszer 
meggyulladnak, fáklyaként égnek, és a széllel szinte követhetetlen gyorsasággal 
terjed a tűzvész. Megfékezni alig lehet, a menekülés (ha van autód és egérutad) az 
egyetlen megoldás. 
 
Ha nyílt mezőn kap el, és nem indul a kocsid, akkor ülj be, és takard le magad 
pokróccal, ruhával, ez a legbiztonságosabb. A benzin nem fog felrobbanni. Ha van rá 
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időd és bátorságod, még mielőtt a tűz odaér, égesd fel egy területen a füvet és az 
alacsony bozótot, aztán menj a felégetett rész közepére, és takard le magad - a tűz, 
éghető anyag híján el fog kerülni.  
 
A legfontosabb: ha tűzgyújtási tilalom van (akárhol), eszedbe ne jusson elővenni 
gyufát vagy öngyújtót - ha elkapnak, ausztrál börtönben fog lejárni a turistavízumod. 
A tűz itt nem tréfadolog, száz és száz ember halálát okozta egy nemzedéken belül.  
 
Utolsónak említem (mivel a drop bear-ről már volt szó) az özvegycsinálót64. Ez nem 
ugratás. A sokszáz eukaliptuszfaj egyike, vörös gumifa. Elsősorban folyómedrek 
közelében fordul elő, akár negyven méter magasra is megnő, és szokása, hogy 
hatalmas, akár fél-egy méteres átmérőjű ágait minden figyelmeztetés és jel nélkül 
ledobja. Az alatta haladónak semmi esélye a túlélésre. Hozzá kell tennem, a vörös 
gumifa mellett van még jó pár eukaliptuszfajta, amelyik szintén hajlamos ágdobálásra 
és gyilkosságra, így a dolog nem korlátozódik folyópartokra. Védekezni úgy lehet, 
hogy az ember nem megy erdőbe, ligetbe, zöldbe, és nem sétál városi utcákon és 
iskolaudvarokban sem. Sokunk számára ez nem opció.  
Vigasztaló lehet, hogy Ausztráliában átlag évente egy ember hal meg attól, hogy 
ráesik egy fa vagy faág. Évente húsz halált okoznak lovaglással kapcsolatos balesetek. 
 
Egyéb kuriózumok 
 
Ausztrália az egyik legmelegebb és a legszárazabb lakott kontinens - de az Ausztrál  
Alpokban több hó esik, mint az igaziban. Én se hiszem el, de az okosok így mondják.  
Síelés szempontjából ennek csekély hasznát látjuk, a pályák használhatósága 
nagyjából a Normafa szintjén mozog - tisztelet a kivételnek. Van? 
 
Dél-Ausztráliában van a világ legnagyobb farmja, 34.000 négyzetkilométer, nagyjából 
akkora, mint a Dunántúl a Kisalfölddel.  Összehasonlításképpen: az Egyesült 
Államokban a legnagyobb farm ennél hatszor kisebb.  
 
Ha Nyugat-Ausztrália önálló lenne, elnyerné a világ legritkábban lakott országa címet. 
Nagyjából egy ember jut egy négyzetkilométerre.  A hivatalos listán  Mongólia az 
első, de ehhez képest jócskán le van maradva:  területe csak kétharmada, lakossága 
viszont héthatoda Nyugat-Ausztráliának.  
Magyarországon egy négyzetkilométerre nagyjából száz ember jut, a Benelux 
államokban négyszáz. 
 
A Transz-Ausztrál vasút a Nullarbor-síkságon 478 kilométeren át nyílegyenesen halad. 
Ez a világon a leghosszabb ilyen vasúti pálya. Mintha Sopron és Mátészalka közé egy 
vonalzót tennénk. 
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 Widow maker, Red Gum tree, Eucalyptus camaldulensis 
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Úgy mondják, Ausztráliában van a Föld leghosszabb kerítése is. Százharminc éve 
építették, hogy megvédje a délkeleti művelt földeket és állatállományt a dingóktól. 
Állítólag 5.614 kilométer hosszú, nem ellenőriztem, elég hihetetlen. 
 
Kerítést a nyulak ellen is építettek, több vonalon, föld felett és föld alatt is, 
meglehetősen kevés sikerrel. A százötven éve Victoria államban elengedett 24 
vadnyúl 1920-ra húszmilliárdra szaporodott, és Ausztráliát már-már létében 
fenyegette. A puskás védekezés - ezt volt főnököm személyesen is megerősítette - 
még siralmasabb eredményeket hozott, a mérgek sem voltak elég hatékonyak. Végül, 
genfi egyezmény ide vagy oda, biológiai fegyverrel tették a nyulakat többé-kevésbé 
ártalmatlanná, először - hatvan éve - myxomatosis vírussal fertőzve az állományt, 
majd, a rezisztencia kifejlődése miatt új és új nyúlspecifikus vírusok bevetésével.   
 
1932-ben az ausztrál hadsereg háborút hirdetett az emuk ellen - és veszített. A Nagy 
Emu Háború története dióhéjban a következő. Az első világháborús veteránoknak 
Nyugat-Ausztrália földet adományozott, szerencsétlen módon az emuk vonulási 
területén. Ez nagyjából húszezer, struccnyi állatot jelentett, ami eléggé megviselte a 
vetéseket. Az öreg harcosok régi kapcsolataikat kihasználva segítségül hívták a 
hadsereget. Komoly erők mozdultak meg, gépesített alakulatok, terepjárókra szerelt 
golyószórókkal. Az összecsapások első hat napján 2.500 lövést adtak le (valamennyit 
a katonák). A halottak száma ehhez képest igen csekély, mindössze ötven volt 
(valamennyi emu). Bár az ausztrál hadsereg nem szenvedett veszteségeket, ismételt 
kísérletek után kénytelenek voltak a harcokat befejezettnek nyilvánítani és a 
területről elvonulni. Mivel az emuk a harctéren maradtak, győzelmüket még az 
ellenfél sem vonta kétségbe. 
 
Manapság is vannak hasonló (bár eredményesebb) akciók, tevéket, kengurukat 
kénytelenek legéppuskázni, helikopterekről. Az európai széplelkek persze 
háborognak, de a természetvédelemnek (!) Ausztráliában drasztikus eszközökhöz kell 
nyúlni, hogy a korábbi fekete vadászatot helyettesítsék, vagy az afgán migráns tevék 
túlzott elszaporodását megfékezzék. Az európai vaddisznók megfékezésére pedig a 
dingókat próbálják bevetni, több-kevesebb sikerrel. 
 
Ez idő szerint a legkomolyabb probléma a cane toad, az óriásvarangy. Az interneten 
keringő képek rémisztő nagyságot mutatnak, valójában 25 centi a legnagyobb, de én 
még fele nagyságút is alig láttam. Őket is biológiai fegyverként akarták használni, 
rovarirtásra, de túl jól sikerült a telepítés. Mi eléggé a frontvonalban lakunk, de 
érzésem szerint a háború nyerésre áll. 
 
Kondenzcsíkot errefelé szinte sosem látunk. Kérdeztem erről pilótát és 
repülőmérnököt, egyetértettek, aztán amikor az okokról faggattam őket, a vállukat 
vonogatták. Szerintem annyira kicsik és távoliak vagyunk, hogy még a chemtrail sem 
fecsérel ránk energiát.  
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A hivatalos definíció szerint beach-nek, azaz homokpartnak olyan tengerparti rész 
tekinthető, mely legalább húsz méteres folyamatos homokkal rendelkezik, és ez 
dagálynál is száraz marad. Ausztráliában 10.685 beachet tartanak számon. Egyik sem 
kerülhet magántulajdonba. 
    
Volt egy hegymászó, aki feljutott mind a hat kontinens legmagasabb csúcsára. 
Megkérdezték tőle, melyik volt a legnehezebb? "Az ausztrál!" (Döbbent csend.) "Nem 
megmászni, kimondani!"65  
 
Nevekről szólva...  
 
említettem, hogy a másfél napra leugró kocaturisták kedvenc célpontja, a partról 
csaknem látható Green Island magyar neve nem Zöld-sziget - bár tényleg zöld, 
tündöklően zöld - hanem Green-sziget. Cook ugyanis nem a színéről, hanem 
(valószínűleg) a hajó asztronómusáról, Charles Greenről nevezte el. Meg kell hagyni, 
az aboriginál név találóbb: Dabuukji, vagyis az orrluk helye. 
 
Cairnstól északra van egy partszakasz, ahol szokás megállni, és lapos kövekből 
tornyot építeni. Szélmentes időkben akár száz ilyen kavicstorony is mered az égnek, 
és mindig van egy-két kóbor ráérő, aki eltölt egy negyedórát javítgatással vagy új mű 
alkotásával. A kőtornyok angol neve: cairn, többes számban cairns. Itt ezt kevesen 
tudják, balancing rocksnak hívják őket, és az emberek többségének fogalma sincs, 
hogy az építgetéssel a város nevének tiszteleg. Lehetne jelkép, ikon, embléma, logo, 
de nem az. Parlagon hever.  
 
Bár... elismerem,  Cairns nevének semmi köze a kövekhez, Sir William Wellington 
Cairnsról, Brisbane egykori kormányzójáról nevezték el. Brisbane Sir Thomas 
Brisbane-ről, Sydney  egykori kormányzójáról kapta nevét. Sydneyt pedig Sir Thomas 
Townshendről, aki, mikor főnemesi rangot kapott, rejtélyes okból a Sydney titulust 
választotta. Először Baron Sydney, majd Viscount Sydney lett. Sosem járt 
Ausztráliában. Ugyanakkor a Girt írója, David Hill szerint a városnév igencsak találó, 
Sydney úr is nagy volt és nedves. 
 
A Cooktown feletti Lakefield (Tóvidék) National Park négyszáz kilométerre 
északnyugatra van tőlünk, alig nagyobb, mint a Kisalföld, és tele van tavakkal. Mi alig 
láttunk párat, de ez a mi hibánk volt, mert száraz évszakban mentünk oda. Állítólag 
gyönyörű esős évszakban - amikor az utak le vannak zárva. Csak mondom. A másik 
csapda: összekeverhető a közelben lévő Lakeland- (Tóföld-) síksággal, ahol viszont 
egy árva tó nincs, csak szántóföldek. Nevét Billy Lakelandról (Tóföldi Viliről), az első 
helyi telepesről kapta.  
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 Kosciuszko-csúcs, 2228 méteres jellegtelen, lapos hegy Új-Dél-Walesben. 
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De a legnagyobb meglepetést Nyugat-Ausztrália délnyugati sarka okozta. Már-már 
honfiúi kötelességnek éreztük, hogy meglátogassuk az ottani Denmarkot. Nem 
okozott csalódást. Sűrű sötét felhők, szél, vastagpulóveres hideg, de még a deprimáló 
sötétedésben is láttuk, itt minden olyan, mint Dániában: méregzöld legelők, 
rendezett ültetvények, kis cseréptetős kőházak. Megdobogott a szívünk. Aztán a 
turistairodában kiderült, hogy a felfedező angol hajóorvos korábbi tanárának, Dr. 
Denmarknak állított emléket, aki amúgy sosem járt Ausztráliában, sőt, valószínűleg 
Dániában sem.  
 
Mint láthatjuk, a névadás komoly kihívást jelentett a gyarmatosító hatalmak 
számára.   
 
A spanyoloknak és portugáloknak szerencséjük volt, nekik ott voltak a többszörösen 
hasznosítható (recyclable) katolikus szentjeik. A protestáns hollandok puritán 
egyszerűséggel csaknem mindent Hollandia egy vidékéről vagy városáról neveztek el, 
hozzábiggyesztve az "új" jelzőt. Mivel az anyaország kicsi, az otthoni választék 
szegényes volt, az Új-Hollandia nevet egyaránt viselték a dél-amerikai holland 
gyarmatok, Ausztrália, és (némi módosítással66) a mai New York környéke. A holland 
Zealand pedig három keleti területnek is névadója lett. Úgy tűnik, egy vállrándítással 
elintézték azt, ami más országokban totális káoszt eredményezett volna.  
 
Eleinte az angolok is az „új”-jal próbálkoztak, de hamar elment tőle a kedvük, talán 
éppen Cook szerencsétlen névválasztása miatt. Új-Dél-Wales... hogy mi? Új, az még 
csak stimmel. De dél? miért pont dél? mert a déli féltekén van? vagy Dél-Wales 
annyira különbözik Észak-Walestől, és annyira hasonlít a napsütötte Délkelet-
Ausztráliához? Oké, tartsuk meg, de ez legyen az utolsó. 
 
Igy aztán jöttek a politikusok és királynők és királynék (Victoria, Queensland, 
Adelaide), majd a keserű tapasztalások. Lett Küszködés-fok, Bánat-, Szomorúság-, 
Csalódás-, Nyomorúság-, Átverés-, Reménytelenség- és Meglepetés-hegy (ez utóbbi 
kicsit oldani látszik az elkeseredést, de igazából nem jobb, mint a többi - arra utal, 
hogy az aboriginálok igencsak meg voltak lepve, amikor az első fehér telepeseket 
meglátták a hegy alatt bóklászni). Gyilkosság-pont és Csontváz-patak. Csábító, nem?  
 
A dicső helybeliektől meg Új-Dél-Wales ötödik kormányzója, Lachlan Macquarie vette 
el a kedvüket, aki minden újonnan felfedezett vagy létesített földrajzi objektumot 
saját magáról nevezett el. Egyedül Sydney térképén közel ötven utca, tér stb. örökíti 
meg nevét. A következő kormányzó szerencsésebb volt ugyan, mert Darlingnak 
hívták, és a Kedves utca, Kedves kikötő, sziget stb. kevésbé szúrt szemet - az 
ausztráloknak mégis elegük lett az egészből.  
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Végül rájöttek, legjobb, ha megkérdezik az őslakosokat, ők hogyan hívják ezt az izét. 
Ez annyira jól működött, hogy néhol a már meglévő angolszász nevet is 
visszacserélték - így lett az Ayers Rockból, a nagy vörös sziklából újra Uluru, és a 
mellette lévő Olgasból Kata Tutja. 
 
A legarchaikusabb, legszebben csengő ősi név kétségkívül a Nullarbor-síkság. Kár, 
hogy latinos csinálmány. Kevés fa van arrafelé. 
 
Államok és fővárosok 
 
Ausztrália államai és fővárosai nem csak nevükben különböznek egymástól. Nincs 
akkora különbség, mint az Európai Unión belül, de talán több, mint az Egyesült 
Államokban.  
 
Sydney Ausztrália New Yorkja (ez az én értékrendemben nem jelent önfeledt 
dicséretet), és Új-Dél-Wales az amerikai keleti part. Alig láttam, de nem is nagyon 
vágyom oda.  
 
Melbourne London és Párizs keveréke. A francia analógia errefelé sértőnek számít, 
de itt jó értelemben használom. Victoria gazdag, civilizált és messzemenően európai, 
a természetben pedig megtalálsz mindent (a trópus kivételével), ami Ausztráliában 
szemet gyönyörködtető. 
 
Adelaide és Dél-Ausztrália angol középosztálybéliek, dolgos német parasztok és 
mindenféle jöttmentek furcsa keverékéből alakult ki, és bár büszkén tekinti magát a 
legliberálisabb államnak, Festival State-nak a rendszámtáblákon, szerintünk a 
legkevésbé karakterisztikus, és semmi értelmét nem látnánk odaköltözni.  
 
Nyugat-Ausztrália egy késői betelepedési hullám terméke, ide már konzervativ 
üzletemberek (is) jöttek, tovább gazdagodni (általában sikerült nekik). Perth fényűző, 
procc, hétvégi boltzárral és dögunalommal. A vidék elvben gyönyörű lehetne, ha a 
látnivalókat a terület tizedére sikerülne összeszorítani. Így (minimum) öt-hat órát 
autózol a semmiben, aztán tíz percig bámészkodsz, majd indulsz vissza. Három-négy 
ilyen kirándulás után fél év otthonlét borítékolható, inkább tévét nézel. Életem 
legjellegtelenebb évét töltöttem ott, alig vártam, hogy szabaduljak. 
 
Az Északi Területen minden outback, Darwin maga is, turistaként kuriózum, ott élni... 
hát, mint mondtam, el tudok képzelni jobbat is. Ezzel együtt inkább, mint Perth vagy 
Sydney. 
 
Brisbane az ausztrál Róma, napsütéses, vidám, bohém, laza, sugározza az életörömöt 
és a fiatalságot. Pazar hely, messze a legjobb a fővárosok között. 
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Queensland keleti partja mentalitásában Itália tükörképe; ahogy utazol felfelé, egyre 
kevésbé fontos a munka, a határidő, a precizitás, a megbízhatóság. Mire eljutsz 
Cairnsbe... de hát erről már beszéltem. Ehhez még egy Brisbane-inek is hozzá kell 
edződnie, nem beszélve a többi államról. De aki ezt megszokja és megszereti, az 
sehol máshol nem fogja jól érezni magát.  
 
Queensland rendszámtábláján a jelmondat nem okoz meglepetést: Sunshine State, 
Napsugár Állam. Tíz évvel ezelőtt néhány ambíciózus döntéshozó javaslatára 
alternatívaként felajánlották a Smart State - Ügyes (Eszes) állam szöveget, remélve, 
hogy ez majd javít az imázson és felpezsdíti a honi szellemi kapacitást. Mit mondjak, 
az ötlet nem jött be. Száz kocsiból ha egyen látható, azok is inkább csak cserélnék 
vissza. A szellemi kapacitás meg... na ja, pezseg...67 
 
Majd elfeledtem (mint az egész könyvben, és ezzel nem vagyok egyedül) a hatodik 
államot. Tasmánia olyan Ausztrália számára, mint Alaszka Amerikának, Grönland 
Dániának, vagy - finomabban fogalmazva - Hokkaidó Japánnak. Ide is tartozik, meg 
nem is. Különbözik földrajzában, növény- és állatvilágában,  markánsan eltérő 
éghajlatában, és a kontinensnél jóval durvább történelmében is. Hasonlóan a legtöbb 
ausztrálhoz, nem sokat tudok az ottani életről, de nekem Dánia után elegem van a 
hidegből, szélből és esőből, nem kell még hozzá egy elárvult sziget az Antarktisz 
szomszédságában.  Négy nap gyönyörű volt odalent, de legközelebb inkább a Fűszer- 
szigetek, vagy Polinézia. Ha lesz legközelebb. 
 
 
Ázsia és Ausztrália, identitás, be- és kivándorlás 
 
Mit keresünk mi itt? 
 
Említettem, hogy Cape York hidat képezhetne Ausztrália és Ázsia között, de nem 
teszi. Eszébe sincs. Inkább mélységben tagolt természetes gyepűrendszer. Ausztrália 
őslakói az elmúlt pár tízezer évben nem nagyon strapálták magukat, hogy Ázsiával 
szoros kapcsolatokat építsenek. 
 
A gyarmatosítás és a későbbi függetlenedés nem sokat változtatott ezen a 
mentalitáson. Ausztrália sokáig úgy tekintett önmagára, mint egy ország, amelyik 
eltévedt a földgolyón. Ennek mind a mai napig megvannak a nyomai, gondoljunk csak 
az Eurovíziós Dalfesztiválra.68 
 

                                                           
67

 Ha már itt tartunk, egy lábjegyzetet megérdemelnek a világrengető huszadik századi ausztrál találmányok: a 
motoros fűnyíró (1952), a papírdobozos bor (1965), a duplaöblitős WC (egy magyar emigráns, Rothauser 
Károly Adelaide-i üzemében született 1980-ban), a cochlearis implantatum (1979), a selfie (nem a technika, 
hanem a szó; 2002), és a kihagyhatatlan vegemite (1922). Azért meg kell hagyni, Ausztrália az elmúlt 13 évben 
5 Nobel-díjas tudóssal büszkélkedhetett - de közülük egy sem volt queenslandi. 
68

 Az első puhatolódzó lépés az EU csatlakozáshoz? (smiley) 

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/19/selfie-australian-slang-term-named-international-word-of-the-year
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Csaknem két évszázadon keresztül az ausztrálok hivatalosan briteknek számítottak. 
Az első világháborúban Britanniáért harcoltak távoli földrészeken. Odahaza ebből 
viszonylag keveset éreztek, csak a fájdalmasan nagy véráldozat okozott szenvedést, 
az ország maga egy pillanatig nem volt veszélyben. Az egyetlen első világháborús 
hadiesemény a kontinensen egy török fagylaltárus és egy szintén török mészáros 
akciója volt, akik a hadüzenet után Broken Hill mellett a (török zászlóval dekorált) 
fagylaltoskocsi mögé bújva lőni kezdték egy kirándulóvonat utasait. A következmény: 
hat halott, beleértve a körbefogott és agyonlőtt két támadót is. A mészáros 
motivációjában közrejátszhatott, hogy a rendőrség megbírságolta engedély nélküli 
vágásokért. A fagylaltos esetében hasonló indítékról nem tudunk. 
 
A második világháborúban viszont Anglia lényegében cserbenhagyta Ausztráliát, 
semmiben nem segítette a védelmet, sőt, Churchill hatalmi szóval (aminek 
jogosságát erősen lehet vitatni) elvitte az ausztál katonákat távoli frontokon –
Afrikában, Szingapúrban – harcolni. Ausztrália, történelme során először, tökéletesen 
védtelenné és kiszolgáltatottá vált, és mint utólag kiderült, csak a vakszerencse – 
meg a japán hadsereg és tengerészet egymás közti torzsalkodása – akadályozta meg 
a részleges vagy teljes lerohanást (a hadsereg azért nem támogatták az ötletet, mert 
rájött, a tengerészet leszállítja és kirakja őket, learatja a dicsőséget, aztán nem 
törődik többé velük).  
 
Az elhúzódó bizonytalanság  egyenes következménye lett, hogy  a birodalmi szálak 
lazultak, átmenetileg Amerika vette át a nagybácsi szerepét, bár McArthur tábornok 
meglehetősen nyersen kijelentette, hogy - félreértés ne essék - ők Ausztráliát 
stratégiai és nem érzelmi okokból próbálják megvédeni a japánoktól. Később egyfajta 
egyensúly alakult ki Anglia és Amerika között, a lazuló formális kapcsolat Angliához, a 
gazdaság egyre inkább Amerikához kötötte Ausztráliát. 
 
Azért nem siették el a brit kapcsolatok lazítását. 1949-ig az ausztrálok brit 
állampolgárok voltak, és így is éreztek, hozzátéve, hogy ők azért egy kicsivel jobbak. 
Ekkor megszületett az ausztrál állampolgárság, de további 18 éven át, 1967-ig az 
útlevélen "British Passport" szerepelt, és amikor ezt az "Australian Passport" 
felváltotta, a korona még mindig megmaradt a borítólapon. Egy brit állampolgárnak 
bármikor jogában állt ausztrál útlevélért folyamodni. Ezt a nagyvonalú 
megkülönböztetést csak 1984-ben számolták fel, ezzel egy időben a koronát 
eltávolították és a "God Save the Queen" helyett új himnuszt vezettek be. Ami 
hivatalosan Advance Australia Fair, egy múlt század végi giccses szerzemény, egyesek 
szerint le kellene cserélni, a többiek meg azt mondják, eleve hülyeség volt ezt 
választani. Az igazi népének a Waltzing Matilda lett, Banjo Paterson, a helybeli Petőfi 
alkotása, egy borongós bozótballada a bánatos birkatolvaj betyár haláláról. A nem-
ausztrál számára a szöveg tele van érthetetlen kifejezésekkel, maga a cím is hatsoros-
három bekezdéses magyarázatra szorul.  
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A nemzeti színekkel is sok a kavarás. Az ausztrál sportolók sosem szerepelnek a zászló 
kék-fehér-piros színeiben. 1984 óta hivatalosan is az arany-zöld Ausztrália nemzeti 
színe, az arany Ausztrália nemzeti virágára (aranyakác, Acacia pycnantha) utal. A zöld 
talán hiányérzetből ered, ez az a szín, ami a legritkább az ország területének 
túlnyomó részén. Sokak véleményével szemben az arany-zöldnek semmi köze az 
őslakosokhoz. Nekik saját zászlajuk van: fekete-piros, középen sárga koronggal 
(gondolom, a színválasztás nem szorul magyarázatra).  Ennek minden hivatalos 
eseményen helyet biztosítanak, egy magasságban az állami zászlóval. 
 
(Nem kötődik állampolgársághoz és Britanniához, de ha már útlevélről beszélünk, 
érdemes megjegyezni: a házasságban élő ausztrál asszonyoknak 1983-ig csatolniuk 
kellett férjük hozzájárulását, ha útlevélért folyamodtak. Leírom még egyszer. 
Ezerkilencszáznyolcvanháromig.) 
 
Az Amerika-barátság a vietnami háborúban való önkéntes részvétellel csúcsosodott 
ki. Igazából egyik félnek sem volt rá szüksége. Ausztrália azóta is szerepet vállal helyi 
konfliktusok megoldásában, de igyekszik nem túllihegni a dolgot.  
 
Ázsia? hát... 
 
A külső szemlélő számára egyértelmű, merre kell Ausztráliának orientálódnia. 
Geológiailag csak az imént szakadt le Ázsiától, most viszont észak felé tart 
(meglepően gyorsan, évente 7 centiméterrel). 
 
Ez 22 év alatt másfél méter változást eredményezett, úgyhogy most sürgősen 
módosítani kellett az eddigi koordinátákat, mert a vezető nélküli autók korában 
egyáltalán nem mindegy, hogy a kocsi másfél méterrel arrébb halad. Nem teljesen 
emiatt, de már a múlt század hatvanas éveitől nyilvánvalóvá vált, hogy a fényes 
elszigetelődés politikája nem tartható. Meg is történtek az első lépések, paradox 
módon Japán irányában. Azzal az országgal született szoros kapcsolat és barátság, 
amelyik - egyetlenként - Ausztráliát kétszáz éves újkori történelme során létében 
fenyegette, alig  egy emberöltővel korábban. 
 
Persze a politika és a gazdaság (mint Európában is tapasztalhattuk), nem ismer 
érzelmeket és hagyományokat - az ilyesmit csak ürügyként hozzák fel, miközben 
pragmatikus és racionális döntéseket hoznak. Ami nem feltétlenül baj, ha valóban 
pragmatikus és racionális döntéseket hoznak. Ausztrália és Japán esetében ez 
történt. Nekik volt pár hegyes-völgyes-sziklás szigetük és mérhetetlen szorgalmuk. 
Ausztráliának volt nyersanyaga és... szóval volt nyersanyaga. Minden, ami kellett. 
Ráadásul a legtöbbről a hatvanas évekig fogalmuk sem volt. Aztán csak úgy 
kíváncsiságból lekapartak ötven centi homokréteget a felszínről, és ott volt alatta a 
szén, a vasérc, az urán, az összes nemes- és ritkafém. Annyi, hogy először nem tudtak 
vele mit kezdeni.  
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A nagy baj az – úgy mondják – hogy máig nem tudnak vele mit kezdeni. Az ausztrál 
gazdaság mindmáig a harmadik világ stílusában működik, eladja a nyersanyagokat, és 
készárút kap érte cserébe. Ezzel önmaga sírját ássa. A nagy nyíltszíni bányákat látva a 
hasonlat elég plasztikus. De, ahogy végigkövetem, Ausztrália kétszáz éves történelme 
során semmi mást nem csinált, csak önmaga sírját ásta. Talán az egészséges levegő 
és a fizikai aktivitás teszi, de mindmáig egész jó állapotban van. 
 
Az udvarias, kultúrált és a világháború után kissé megszeppent Japán ideális 
partnernek bizonyult, a  különbségek nem vezettek konfliktusokhoz, és - megindult a 
korábban rettegett invázió is, de most már kétnyelvű feliratok és japánul tanuló 
idegenvezetők fogadták a partraszálló egységeket. Amikor tizenöt éve Cairnsbe 
érkeztünk, három souvenir shopból kettő japán tulajdonban volt, és a turistahajók 
japán búvároktatókat szerződtettek. 
 
A többiekkel Ausztrália nem nagyon foglalkozott.  Az európai befolyástól szabadulva 
a nagyobb ázsiai országok többsége vagy eljegyezte magát a kommunizmussal, vagy 
erősen kacérkodott vele. A kisebb országokban a világháborúk utáni legvéresebb 
helyi harcok folytak, a nagyhatalmak alig leplezett vagy nyílt beavatkozásával.  A 
végén már a résztvevők sem tudták, miért és kiért lövöldöznek. Egyszerűen nem 
tudták abbahagyni. 
 
Aztán az irdatlan politikai katymaz, ami harminc éven át az egész keletet eluralta,  a 
nyolcvanas években elcsitult. Először Tajvan és Dél-Korea - na meg Szingapúr - 
követte Japán mintáját, aztán  meglódult Kína, India, beindult Vietnam, Malajzia, 
Indonézia és a Fülöp-szigetek. Jó, jó, Pápua Új-Guinea még nem, és Mianmar is csak 
most kezd beállni a sorba. Mindazonáltal Ázsia, a történelme során először, reális 
esélyt kapott, hogy a világ vezető régiójává váljék (mármint az egységesülő világé;  
hogy mi volt hatezer évvel ezelőtt, arról itt és most nem érdemes vitatkozni). 
 
A konszolidáció váratlanul érte az ausztrálokat. Persze nem csak őket, de nekik kellett 
(volna) a leggyorsabban reagálni. A baj csak az volt, hogy Európához hasonlóan az 
ittenieknek is csak ködös fogalmaik voltak Ázsiáról. Az iskolában az első idegen nyelv 
a francia volt, a második a latin vagy a német. Utána - néhol - a japán, és slussz.  
 
Azt is figyelembe kell venni, hogy Ázsia csak a felszínes európai számára egy 
civilizációs-kulturális egység. A japánok lenézik a többieket, és gyűlölik a koreaiakat. A 
kínaiak magukat tekintik Ázsia tulajdonosának. A kínaiakat és indiaiakat kivéve 
egyetlen ázsiai nem bízik a kínaiakban és az indiaiakban. Az indiaiakat hatalmas 
osztály- és nemzetiségi különbségek osztják meg, a kínaiaknak meg ott van Mao az 
összes bankjegyen. És akkor még nem beszéltünk olyan végletekről, mint Észak-Korea 
és Brunei.  
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Amiről még kevésbé vesz az európai tudomást: az ázsiaiak antropológiailag sokkal 
tarkábbak, mint az európaiak, a ferde szem, kis orr és sárgás bőr csak néhány (bár 
kétségkívül népes) országra jellemző. A nyelvek számát tekintve: az Európai Únió 24 
nyelve csak addig tűnik bábeli zavarnak, amíg nem vetjük össze Pápua Új-Guineával, 
ahol hétmillió ember 820 különböző nyelven beszél. A vallások, tradíciók és 
hagyományok még ennél is színesebbek.Az európai civilizációban, mi nden 
tarkaság ellenére  vannak közös gyökerek. Ázsiára ez a legkevésbé sem jellemző. 
Ahogy Donald Horne korábban idézett könyvében leírja, Ázsia talán egyetlen  közös  
tulajdonsága, hogy az európai ember számára  ismeretlen és nem túlságosan 
bizalomgerjesztő. 
 
Migráció 
 
Az elmúlt negyven évben azért történt néhány dolog. A legfontosabb lépés a "fehér 
Ausztrália" feladása volt. Ezt a markánsan diszkriminatív politikát69 hivatalosan csak 
az Ausztrál Nemzetközösség megalakításakor (1901) léptették életbe, de gyökerei fél 
évszázaddal korábbra, az aranyláz idejére nyúlnak vissza, amikor a kínaiak ellepték az 
aranymezőket, és kalákában dolgozva  a már kimerült területekről több aranyat 
nyertek ki, mint az ausztrálok a kincset érő szűz foglalásokról (más kérdés, hogy a 
kinyert aranyból nem a kínai munkások, hanem ugyancsak kínai bevándorlási 
ügynökeik gazdagodtak meg).  
 
A kínaiak más területeken is ügyesnek bizonyultak, a tizenkilencedik század vége felé 
Cairns lakosságának tíz százaléka kínai volt. Rizst termeltek, bútorokat gyártottak, 
egyesek még mobiltelefonok másolásával is megpróbálkoztak.  Az angolszászoknak 
egy idő után elegük lett, és mindenféle ósdi jelszavakkal ("megvédjük Ausztráliában 
az európai kultúrát"; "nem azért hódították meg hős eleink ezt a földet, hogy most 
gazdasági migránsok lepjék el") lezárták a határokat. A korábban bevándoroltak 
elvben maradhattak, de mivel a család véglegesen otthon ragadt, a legtöbben 
hazamentek. 
 
A huszadik század elején, a Commonwealth megalakulásával a britek nyomására 
finomítottak a szabályokon. Nem mondhatták, hogy "sárga ide be nem teheti a 
lábát", igazságos elbírálást ígértek, a pályázóknak mindössze néhány apró feltételnek 
kellett megfelelniük. Az egyik a diktálási teszt volt. 50 szó, egyszer elmondva, 
helyesen kellett leírni valamennyit. Ez önmagában is elég kemény, de a szavak  
bármelyik európai nyelvből származhattak. Később finomítottak a szabályokon. A 
szavak a világ bármelyik nyelvéből származhattak. Hogy melyikből, azt a vizsgáztató a 
helyszínen döntötte el. Ha úgy döntött, a nyolcszázhuszadik pápua új-guineai nyelvet 
választotta, miután meggyőződőtt, hogy a bevándorolni szándékozónak az ükapja 
sem járt se Pápuán, se Új-Guineán. 
 

                                                           
69

 Ezt ma sokan az aboriginálok elnyomásával hozzák kapcsolatba, pedig itt történetesen másról volt szó. 
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Meglepő módon a bukási arány száz százaléknál sosem volt alacsonyabb.  A 
hatóságok hümmögtek egy sort, és mosták kezeiket. 
 
A második világháború azonban  ráébresztette őket, hogy csak magukra 
számíthatnak, és egy ekkora kontinens megvédéséhez több emberre van szükség. 
Amellett, hogy nagyvonalúan segítették a britek áttelepülését (tíz fontért kínáltak 
hajójegyet, ez mai vásárlóértékben mintegy húszezer forintnak felel meg), 
fokozatosan megnyitották a kapukat az összes európai náció számára is. A diktálási 
tesztet egy ideig a kívánalmakhoz adaptálták (ha görögök jöttek, akkor a választott 
nyelv csodák csodája görög lett), majd 1958-ban véglegesen eltörölték. Így kerültek 
ide nagy számban görögök, olaszok, és - amikor az aktuális zűrzavar lehetővé tette, 
például ötvenhat után - a vasfüggöny túloldaláról érkezettek. A brit Ausztrália egyre 
inkább európai Ausztráliává vált, egy darab óvilág a glóbusz túloldalán.   
 
Ezeknek a korai migránsoknak a sorsa nem volt könnyű, de az ausztrál "Ki Kicsoda" 
igazolta, hogy a betelepültek – részarányukhoz képest – kétszer nagyobb számban 
értek el kimagasló sikert életük során, mint az Ausztráliában születettek. 
 
Lassan enyhült a szigor az ázsiaiakkal kapcsolatban is. Először a magasan kiművelt 
emberfők számára nyitottak csatornákat, aztán jött a vietnami háború, az ott 
szerelmi kalandba keveredett katonák családegyesítése, és végül a csónakon 
menekültek befogadása. 1973-ban eltörölték a származáson, bőrszínen vagy valláson 
alapuló bevándorlási korlátozást, és 1975 óta bármely hasonló korlátozás az élet 
bármely területén bűncselekménynek számít. A legmeglepőbb, hogy a dolog tényleg 
működik, nem csak papíron, hanem az emberek fejében is. 
 
Nem Magyarországot, hanem a közismerten bevándorlóbarát Svédországot 
használom kontrollként. 1945-ben Svédország és Ausztrália lakosságának száma 
egyaránt  hétmillió volt. Svédországban ma kilencmillió ember él. Ausztráliában 
huszonhárom millió. A növekedési ráta (születéseket és elhalálozásokat is 
beszámítva) 1,8 százalékos, példa nélküli a fejlett országok körében. Ha ez így 
folytatódik, 2100-ra hatvanmillióan leszünk.70 Évente hetvenezer ausztrál hagyja el az 
országot külföldi letelepedési szándékkal. Évente kétszázötvenezer migráns érkezik - 
a hivatalosan engedélyezett letelepedési procedurának alávetve magát.71 Minden 
negyedik ausztrál állampolgár külföldön született. Minden másodiknak legalább az 
egyik nagyszülője külföldön született. És ebből a világon senki nem csinál problémát.  
 

                                                           
70

 A többes szám első személy a szerző megalapozatlan optimizmusát tükrözi. 
71

 A jelenlegi ausztrál álláspont szerint, aki illegális úton próbál Ausztráliában bejutni, az semmilyen indokkal 
nem kaphat letelepedési engedélyt, és egész hátralévő életében nem léphet be Ausztrália területére, még 
turista- vagy hivatalos diplomatavízummal sem. Még akkor sem, ha történetesen amerikai vagy angol 
állampolgárságot szerez. 



121 
 

Egy felmérés szerint az ausztrálok 86,8 százaléka egyetért azzal a megállapítással, 
hogy jó dolog a társadalom számára, ha tagjai különböző kulturális háttérrel 
rendelkeznek. Csak 6.5% válaszolt kategorikus nemmel.72  
 
Jelenleg  hatszázezernél is több ázsiai hallgató tanul ausztrál egyetemeken. Csak 
2016-ban ötvenezer kínai diák érkezett, 23%-al több, mint egy évvel korábban. 
Jövőre még több jön, és az ausztrál egyetemek campusokat létesítenek szerte 
Ázsiában.  
 
A kínai turisták közel kilencmilliárd dollárt költöttek egy év alatt, ez negyven (!) 
százalék emelkedést jelent. Jövőre még többet fognak költeni.  Az első holdújévi 
roham (úgy négy évvel ezelőtt) valósággal sokkolta a cairnsi vendéglősöket - a 
svédasztaloknál közelharc támadt, a tányérokat púpozva telerakták, ami nem ízlett, 
azt a földre dobták, a terítőket teleköpködték... borzasztó volt. Aztán a tulaj 
megnézte a számlát, a bevételt, és megvonta a vállát. A második évben másképp 
rendezték az étkeztetést, és a második évben a kínaiak is másképp kezdtek 
viselkedni. Ma már (néha) nehéz megmondani, a drága étteremben vacsorázó fiatal 
pár Japánból jött-e, vagy Kínából.   
 
A souvenir shopok kétharmada ma már kínai kézben van (hadd tegyem hozzá, hogy a 
souvenir shopokban árult autentikus ausztrál csecsebecsék szinte kivétel nélkül mind 
Kínában készülnek), a kirándulóhajók pedig kínai búvároktatókat szerződtetnek. 
 
Kína az évezred első évtizedében felvirágoztatta Ausztráliát hihetetlen 
nyersanyagszükségletével. A gazdaságuk most (kissé) megtorpant73, vasérc és szén 
helyett másra van szükségük. Jó minőségű élelmiszerre, ausztál borokra és (előbb-
utóbb) vegemite-ra.  Közös vállalatokra, befektetési lehetőségekre. Irdatlan a kedv 
földvásárlásra, hotelépítésre, ipari beruházásokra. 
 
Az ausztrál kormányok persze óvatosak. Cairns külvárosában egy hongkongi 
befektető kilencezer szobás hotelkomplexumot akart építeni, kaszinókkal, 
éttermekkel, akváriummal, ami belefér. Egy új Makaót. A legeslegfelső kínai 
egymilliónak. Mindenki lelkes volt, beleértve bennünket is. Vége a hét szűk 
esztendőnek, a mostohagyerek ausztrál Távol-Észak világcsodája lesz, mindörökre 
megszűnik a munkanélküliség, özönleni fog a pénz... Alig vártuk. 
 
 A befektetők is alig várták a kormány engedélyét. Ami csak nem akart megszületni. A 
hatóságok hol ebbe, hol abba kötöttek be. És ahogy teltek a hetek, hónapok, a 
helyiek lelkesedése alábbhagyott. Tényleg, kell ez nekünk? Az irtózatos volumenű 
építkezés, a por, zaj, rendetlenség, aztán az újgazdag turisták áradata, és az ezzel járó 
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 Idézve: Nick Bryant: The Rise and Fall of Australia c. könyvében (Bantam, 2014).  
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 Stabil 6% feletti növekedés, ezt nevezik arrafelé megtorpanásnak... 
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másodlagos turizmus, bűnözés, erőszak...  Hmm. Nem jobb ez így, ahogy most van? 
Kicsit szerényebben, kicsit visszafogottaban, vidékiesen, de... 
 
A vége az lett, hogy a befektető visszakozott. Most már csak kétezer személyes hotelt 
tervez, kaszinók nélkül. Lassan körvonalazódik egy mindenki számára elfogadható 
kompromisszum. Szállodaügyben is, farmvásárlásoknál is, más befektetéseknél is. 
 
Lehet, hogy előrehaladott korom okozza, de alapvetően optimista vagyok. Azalatt a 
másfél évtized alatt, amióta rezidensek lettünk, Ausztráliában a dolgok jó irányba 
mentek. E téren is. Az ország egyre nyitottabb és egyre toleránsabb. Az Európában 
zsákutcába jutott multikultúra itt, a létező legmultibb földrajzi környezetben köszöni 
szépen, jól van. Sőt, egyre jobban. Mindannyiunk örömére. 
 
(Akkor most egy kis magány:)  
 
 
Tengeri kajak 
 
Amióta eszemet tudom, kajakozom. Atyámék az ötvenes években tavasztól őszig 
minden szabad délután és hétvégén feleveztek Vácról a Kompkötő-szigetig, vagy a 
verőcei téglagyárral szembeni Nagy Rétig. Tizenkét éves koromig minden nyarat ott 
töltöttem, már hatévesen volt házilag eszkábált evezőm, és négy évvel később 
egyedül mentem a favázas, vászon-gumi borítású, 1926-os  Klepperrel a lapátkerekes 
gőzösök hullámait meglovagolni. Később szüleim megajándékoztak egy NDK-s 
változattal, barátommal bejártuk vele az összes magyar folyót. Ez a csónak is 
matuzsálemi kort ért meg, még Dániába is elvittük, és ha az idő engedte (úgy évente 
kétszer...), akkor végigeveztünk rajta a tíz kilométer hosszú Tjele Langsøn74. Tengerre 
persze sose vittük, a Kattegat nem tűnt túl izgalmasnak, a Skagerrak és az Északi-
tenger viszont túlontúl is izgalmasnak tűnt (oda csak a német turisták merészkednek, 
és ahogy a dánok mesélik, lelkesen eveznek befelé; aztán soha senki nem látja 
viszont őket). 
 
A Klepperről kiderült, Ausztráliában is fogalom: mi több, hasonló építésű csónakokkal 
hajtották végre a második világháború egyik legsikeresebb tengeri rajtaütését. 1943 
szeptemberében egy ausztrál kommandó kis halászbárkával közelítette meg 
Szingapúr kikötőjét, és  háromszemélyes MKIII szétszedhető kajakokkal egyetlen 
éjszaka hét hajót sikerült felrobbantaniuk. Mivel a japánok helyi szabotázsra 
gyanakodtak, az ausztrálok veszteség nélkül jutottak haza. Az egyik megmaradt 
kajakot a Perth-i tengerészeti múzeumban fedeztem fel, kis híján tapsoltam 
örömömben. 
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 Hosszú tó; Dánia legnagyobb tava, olyan széles, mint a Duna, és tiz kilométer hosszú. Szinte karnyújtásnyira 
volt a házunktól, gyönyörű, idilli dombok vették körül. 
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Tengeri kajakkal egy élményem volt, Új-Zélandon. Turistairodától béreltünk kettőt, 
hogy átevezzünk a Déli-sziget pár kilométer széles északi fjordján, ahova a nagy 
szigetközti (Interislander) komphajók futnak be. Az erőket korrektül megosztva 
Andrea ment nagyfiammal, én kicsi lányommal. Az idő gyönyörű volt, szellő se 
rezzent, röhögtünk a sokféle eligazításon, a jelzőrakétán, a zászlón, minek, egy kis 
lapátolásért.  
 
Odafelé nem is volt semmi probléma. Áteveztünk a fjordon, bandukoltunk egy kicsit a 
túlsó part mellett, aztán feltámadt a szél, ideje volt visszaindulni. Igenám, csak a szél 
egyre jobban fújt, és szembe. Később kiderült, hogy egy senki és semmi által nem 
jelzett szélvihar csapott le (az újságok  másnap átkozták keményen a helyi 
meteorológiát), ami száz kilométeres körzetben kavarta meg  a dolgokat, egy 
komplett vitorlásversenyt borított a vízbe, a parti őrség nem győzött menteni. Mi 
csak szitkozódtunk, és húztuk - nyomtuk a lapátot. Katával persze egy kicsit 
lemaradtunk, de ez nem tűnt túl nagy problémának.  
 
Mígcsaknem... megláttam, hogy a fjod végénél, úgy hat-hét kilométerre, valami nagy 
fehér megmozdul. Megindult az Interislander komp75. Felénk.  
 
Andreáék már túl voltak a veszélyzónán, mi épp akkor értünk bele. Visszafordulni 
nem lehetett, az erősödő szélben még egyszer nem lett volna erőnk áthajtani. Atyám 
tanácsa jutott eszembe - a hajó lát téged. A legfontosabb, hogy egyenesen haladj, ne 
változtass, ne kapkodj. Ki fog kerülni.  
 
(Azóta tudom, hogy a dunai szabály a tengerre nem mindig érvényes, a hajó és a víz 
irdatlan nagy, a kajak reménytelenül kicsi, radar nem észleli, a kormányos meg 
mással van elfoglalva. Már akkor is GPS vezette a hajókat, de - merre.) 
 
Egy esélyünk volt. "Kata, most ne kérdezz semmit, és ne nézz sehova, csak előre. 
Húzz, ahogy bírod. Teljes erővel. Majd szólok, ha elég."  
 
Hála Istennek akkor még volt tekintélyem előtte, pontosan azt csinálta, amit 
mondtam. Én is beleadtam apait-anyait, vagy tíz percen át szótlanul gyötrődtünk. A 
hajó egyre csak jött, jött, aztán egyszerre csak kiderült, hogy mögöttünk fog 
elhaladni. Talán látott, talán nem, de úgy két- háromszáz méterrel mögénk került.  
 
Andreáék, akik akkor már vagy egy kilométerrel előttünk voltak, majd infarktust 
kaptak, amikor látták, hogy ott vagyunk a nagy fehér alatt. Féltek, hogy elgázol, hogy 
felborít a hullám. Ez utóbbitól végképp nem kellett tartaniuk, ha valamit 
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 A dolog furcsa paradoxona, hogy én ezzel a hatalmas komphajóval utaztam már - Dániában. Akkor a 
trónörökös nevét viselte, és Sjaelland szigetét kapcsolta össze Dánia elmaradottabb kontinentális vidékeivel. 
Vonatokat is szállított, én gyerekes örömmel élveztem a kalandot. Aztán, amikor megépült az óriáshíd, a komp 
okafogyottá vált, leküldték Új-Zélandba, hogy elgázolással fenyegessen bennünket. 
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megtanultam a Dunán... éppen hogy a hajóhoz közel kell venni a hullámokat, távol a 
parttól. 
 
Ők viszont ezt nem tudták. Amikor láttuk, hogy szorosan a part mellett eveznek, 
ordítottunk, mutogattunk, de nem értettek semmit, csak legyintettek. Aztán már azt 
sem, befordultak a térdig érő vízbe...  
 
Mindezek után a kajak, mint opció fel sem merült. Ott a motorcsónak, azzal is 
kockázatos, a kajak, ugyanmár, ez a Csendes-óceán... na jó, a Korall-tenger... tele 
mindenféle veszedelmekkel, hullámokkal, egyébként is, hova mennél vele. Úgyhogy 
nem. Szó se róla. 
 
Aztán tavaly barátaink randevúra hívtak bennünket az egyik legszebb homokpartra, a 
(hivatalosan aboriginál területen lévő) Teknősbéka-öbölbe, Cairnstől úgy húsz 
kilométerre. Szárazföldön nem lehet oda eljutni, csak hajóval. Ha csúcsforgalom van, 
akkor naponta egy csónak horgonyt vet, az emberek kikecmeregnek, eltöltenek fél 
órát, aztán hazamennek. Ezen kívül - semmi. Bennszülötteket szinte sose lehet látni, 
ők a hegy túloldalán is találnak maguknak csodás partokat. Nekünk ez az egyik titkos 
paradicsomunk. 
 
Mi a motorcsónakkal mentünk, barátaink a másik irányból, délről, kajakkal, egy 
ötnapos túra részeként. Lehet  vagy öt szent ember Cairnsben, aki ilyesmibe belevág, 
rajtuk kívül még három. Fáradtan, de nagyszerű hangulatban érkeztek. Mi vittük a 
kondért, a háromlábat, a főznivalót és a hideg sört, megrendelésre. Sátrat vertünk, és 
készülődtünk a vacsorához - amikor felbukkant egy újabb őrült, egyszemélyes 
kajakkal76. Ő is a közelben telepedett le, és mutatta a hatalmas kókuszdiókat – 
akkorák voltak, mint egy tisztességes görögdinnye – hogy a szomszéd öbölben csapta 
le őket a fáról. 
 
Nosza, menjünk, mondta a barátom – aki akkor éppen csontvelőátültetésre készült... 
azóta hála Istennek, mindenen sikeresen túl van – és mutatta, hova szálljak. Még 
hogy... de hát már alkonyul, nagyok a hullámok, és én sose...  de ezt nem mondtam, 
csak éreztem. Ezek azok a pillanatok, amikor egy férfi nem mondhat nemet. Csak 
nagyon szeretne. 
 
Mire igazán belejöttem volna az aggódásba, már vízen voltunk. És az élmény 
egyszerűen elképesztő volt.   A karcsú csónak hasította a másfél méteres hullámokat, 
hihetetlen stabilan, egyenletesen haladt, nem volt dobálás, mint a motorcsónakban - 
és mi egyszerre csak a tenger részeivé váltunk, belesimultunk. A partmenti szikláktól 
karnyújtásnyira haladtunk, ott, ahol a motorcsónakkal harminc méternél közelebb 
nem mentem volna, és egy percig nem volt az az érzésem, hogy veszélyben vagyunk. 
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 Az átlag kajakmennyiség a Teknősbéka-öbölben évente másfél. Aznap este összejött kettő. 
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Megtaláltuk az öblöt, a fákat, barátom a méteres machetével77 lecsapott öt 
kókuszdiót, és a gyors trópusi szürkületben, ezúttal már meglovagolva, nem szelve a 
hullámokat,  még éppen visszaértünk.  
 
Volt utána gulyás, meg sokminden egyéb emlékezetes, de a legfontosabb a kajak 
maradt. A másnap reggeli búcsúzásig másról sem volt szó, én kérdeztem, ő meg 
mesélt. Feleségem már tudta, mi lesz a következő - és kategórikusan kijelentette, ő 
nem.78  
 
Egy új kor kezdete 
 
Így aztán egyes kajak lett, Rosco Raider X, egyike a nem túl nagy számú világhíres 
ausztrál termékeknek. Üvegszálas, nem PVC. Ezt a barátom a lelkemre kötötte, én 
meg vita nélkül engedelmeskedtem. Később, amikor már megvolt, azért 
megkérdeztem. Miért? Gyorsabb? hát, egy kicsivel, talán, igen. Könnyebb? igen, 
felrakni a kocsira talán könnyebb, de ha benne ülsz, és ha megpakolod, ez nem sokat 
számít. Erősebb? nem, nem, dehogy, a PVC mindent kibír, az üvegszál könnyen sérül. 
Hát akkor miért? Hiszen háromszor annyiba kerül!  Elmosolyodott: nézz rá... 
 

 
 
Szerencsém volt, három hónap után találtam egyet Cairnsben, egy pilóta cserélte le 
kétszemélyesre. Azonnal lecsaptam rá, és elmulasztottam, amit mindenkinek meg 
kell tenni: kipróbálni, beleférsz-e.  
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 A machete az kajak tetején, jobb kéz felől a zsinórok alá van csúsztatva. A másodperc töredéke alatt ki lehet 
kapni. Sosem indul el nélküle. Kérdeztem, használta-e már. Nem, soha. De azért jó érzés, hogy ott van... Hozzá 
kell tennem, nemrég az interneten terjesztették egy őrült kajakos fényképét, aki a krokodiloktól hemzsegő 
Barron-folyón evezett. A fia felismerte. Ő volt. 
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 Később kiderült, jobb is. Ausztrál kajakoskönyvek a kettes kajakot válókajaknak hívják. 
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A Kleppernél meg a böhöm nagy PVC tengeri kajakoknál ez nem probléma, de ez a 
design afféle csúcstechnológia, mint az eszkimó kajakok. És csak az erre a célra 
kifejlődött hátragörbülő eszkimó térdekkel lehet becsúszni... ha az ember átlagos 
méretű. Persze egy zsoké, űrhajós vagy pilóta - most nem az Airbus 380-ra gondolok - 
jobb, ha nem túl magas. Ezt a kajakot egy kis gép kis pilótája vette meg és rendezte 
be magának. Nekem viszont hiányzott körülbelül három centiméter a beszálláshoz.  
Hatvannégy éves korban már nehéz a térdet hátrahajlásra bírni, ezért a csónakot 
kellett átépítenem.  
 
Csak szólok. Ha valaki tengeri kajakot vesz, nézze meg, kitől. 
 
Hetekig vártam egy szélmentes napra, de két méter alá nem akartak menni a 
hullámok. Kezdéshez kicsit soknak tűnt. Úgyhogy az úszómedencénkben 
gyakorolgattam a videókról ellesett technikákat, hogyan kell visszaszállni, ha 
befordulok. Nem állítom, hogy virtuóz tudásra tettem szert, de néha azért sikerült. 
 
 Végül aztán mégis összejött a sok kis piros nyíl, és visszafelé kezdtek szállni  a 
repülők.79 
 
Már előző délután feltettem a hajót a kocsi tetejére, a "bélabácsi" stílusban, 
szivacsos csőszigetelővel és fekete szigszalaggal adaptált csomagtartóra. Utólag ez 
tűnik legsikeresebb barkácsmunkáim egyikének. Ezerdolláros nagyságrendet 
spóroltam, és egy-két innovatív mozdulatra ráérezve ma már gyorsabban végzek a 
fel- és lerakással, mint a profi csónaktartókkal küszködő sorstársaim. Az 
előkészületekkel kész tények elé próbáltam állítani magam. 
 
Reggel azért még egy kicsit haboztam, aztán - gyerünk, nincs mese, elindultam, fél 
nyolc helyett fél kilenckor. Az idő gyönyörű, egy felhő nem volt az égen, egy levél 
nem rezzent. Eredetileg a divatos Palm Cove homokpartja volt a cél, de aztán 
eszembe jutott, Ellis Beach üresebb, kevesebben fognak röhögni, és talán a hullámok 
is kisebbek lesznek. Végigböngésztem az összes lejárót, aztán visszafordultam, és a 
legközelebbit, a legnéptelenebbet választottam. A víz alig mozgott, a parkolóban 
egyetlenegy autó. A beachen pedig csak egy pár hevert,  messzebb egy  fiatal leány, 
aki profi géppel, állvánnyal csinált magáról képeket, megnyomta a gombot, majd 
rohant a kamera elé kézenállni. Nem lesz rossz fotó, nyilván tornász volt, átment 
hídba, vissza, amíg én a hajóval bajlódtam, vagy hússzor ismételt. Legalább nem rám 
figyelt. Remélem. 
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 Cairnsben az uralkodó széljárás délkeleti, a hullámokat ez stabil másfél-három méteres magasságon tartja. 
Pár rövid napon azonban előfordul az északi szél is, ilyenkor a gépek dél felől közelítenek. Ha ezt látjuk, 
indulunk hajózni. A partmenti hullámok elsősorban a szörfözőket érdeklik, tradicionálisan nagy hullámokat 
zölddel, közepeseket sárgával, kicsiket pirossal mutatja az előrejelzés.  Ami nekik rossz, az nekünk jó. A színek 
országosan egyformák, ott is örömmel mutatnak zöldet, ahol képtelenség szörfözni, mint nálunk.  
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A csónakot baj nélkül lekaptam a tetőről, és viszonylag könnyen átbotorkáltam vele 
azon a pár nagy sziklán, amik a kocsik lejutását akadályozzák. Aztán vissza  a zsákért, 
evezőért. Csak a legszükségesebbeket vittem (arra az öt percre, amit a próbára 
szántam, minek víz meg kaja?). Lezártam a kocsit, bezártam a szállítandókat a kajak 
rakterébe, és irány a víz.  
 
Azért annyira nem volt sima. A part mellett fél-egyméteres átbukó hullámok. Mit 
számít, ha az ember profi, de nekem ez volt a tűzkeresztség. Azt mondták nekem, 
hogy ez a tűvékony tengeri kajak nagyon stabil, ha már benne ülök. De amíg addig 
eljutok...  Csak később tudtam meg, hogy az üres Rosco Raider hírhedten gonosz a 
beszállásnál, egyesek (tapasztalt kajakosok) akkor is megpakolják úgy ötven 
kilogramm ballaszttal, ha csak fél órára mennek ki a karjaikat megmozgatni. 
 
Nekem - ha a debütáló idegességének lelki terhét leszámítjuk - nem volt ballasztom. 
Nem is sikerült a bemászás elsőre. Másodszorra sem. Harmadszorra sem. Az utolsó 
előtti pillanatban kecsesen a vízbe fordultam.  
 
Derékig érő víz, ott már nincs átbukó hullám, csak laza ringatás, mi a fene van, nem 
lehetek ennyire béna...  majd hatvan éve vagyok kajakos...  Végül, szégyen, nem 
szégyen, előkaptam a lapátpárnát. Ez egy felfújható speciális párna, amit a lapát 
végére lehet csúsztatni, és jó messzire kinyújtani  a víz felszínére. Ha ügyesen 
szorítod le a másik végét, akkor katamaránként szolgál, és megvéd a pajkos 
billenéstől. Így leírva szép, de azért nem igazán egyszerű. Most viszont tényleg 
segített. 
 
És amint bent ültem, elmúlt minden billenékenység. Nem zavartak a hullámok, simán 
le tudtam szerelni, engedni, visszacsomagolni a párnát (esetleges későbbi 
borulásokhoz jó, ha az ember a csónaktetőt behálózó kötelek alá csúsztatja). 
Rájöttem, hogy a másik nagyon fontos dolgot, a kézi vízszivattyút a kocsiban 
felejtettem - annak is ott a helye a fedélen - és nem jutott eszembe, hogy ez a 
luxuskajak elektromos vízszivattyúval is fel van szerelve, így aztán végig egy kis privát 
tóban ülve eveztem.  
 
De kit érdekelt.  
 
A lapát egy kicsit rövid volt ugyan (nevezzük csak pilótalapátnak), de a kajak repült, 
nyílegyenesen, még a kormányra se volt igazán szükség.  Nem tudtam nem 
összehasonlítani a Klepperrel... hát, mint egy jó öreg Toyota és egy Maserati. Persze 
kocsiban jó nekem a Toyota, sőt. De ez most - fantasztikus volt.  
 
Az öt perc elrepült, és hallani se akartam a visszatérésről. Kicsit haboztam, merre, 
meddig, de amikor egy paddle-board (evezős szörfdeszka) megindult  befelé, egy 



128 
 

nyilvánvalóan profi izomember alatt, a nyomába eredtem.  Tisztes távot tartva 
követtem, aztán ívben kerültem. És akkor jött elő az első sötétszürke valami a vízből.  
 
Nem feltétlenül örültem a látványnak. Még csak öt percet mentem borulás nélkül, 
volt bennem némi aggodalom. Sötét testek felbukkanása nem igazán csökkenti a 
szorongást.  De most már mindegy, navigare necesse est. És a következő pillanatban 
már minden bajom elmúlt. Nem cápa. Delfin. Tőlem ötven méterre. Hajrá, utána. 
 
A szörfös fiú is látta, de neki nem sok esélye volt. Én viszont húsz méterre is 
megközelítettem őket (mert, mint általában, egy kis csapat volt).  Aztán eltűntek, 
egy-két perc szünet, majd megint előjöttek, a legváratlanabb helyeken. Lehet, hogy 
egyszerre több falka is játszadozott velem. Ide-oda kavarogtam, próbáltam őket 
beérni, de a tisztes távolságot tartották. Viszont nem csak a szokásos kiboltosuló 
hátat láttam, hanem az arcuk furcsa fintorát, a vízszintes faruszonyt is. Nem, ugrani 
nem ugráltak, de talán jobb is. Békét és nyugalmat árasztottak. És egyszerre furcsa 
érzés fogott el. Több mint öröm, több mint boldogság. Megindultság. Áhítat. 
 
"Földig hajoltam, s mindezt megköszöntem." Képzavar ide vagy oda, ez járt az 
agyamban. Hogy itt és most valami olyat kaptam, amit - amit valószínűleg nem 
érdemeltem meg. Sem kajakosként, sem emberként. Van, aki évtizedekik evez, és 
nem látja azt, aminek én öt perc után részese lehettem. És egyáltalán, hogy van az, 
hogy én, a poros váci Beniczky utca szülöttje, a Korall-tenger közepén, egyedül, 
delfinekkel kajakozom.  
 
Ez ajándék volt. Attól, "kiről nem tudja senki, hol van", "kit nem lelek se most, se 
holtan". Az Ismeretlen Úr. Akinek ma, tizenöt percen át, bőkezűen jutalmazott 
vendége voltam.80 
 
Lassan eltűntek a delfinek, a fiú is lemaradt, és szinte észrevétlenül a Double Island 
közelébe jutottam81. Ha már itt vagyok, körbejárom, hátha ki lehet kötni az északi, 
néptelen kis homokpartok egyikén. Megjegyzem, itt a néptelen más kategória, az 
egész szigeten nem lehetett több három embernél - én egyet sem láttam. 
A dagály csaknem eltüntette a kavicsos sávokat, ennek ellenére sikerült baj nélkül 
partot érnem, kivettem a kajakot, és kinyújtóztattam az izmaim. 
 
Robinson Crusoe-nak éreztem magam. Sehol egy hajó, és bár a parti hegység 
őserdejének minden fája kivehető, a két kilométeres távolság elmossa a civilizáció 
nyomait. Az idill és az illúzió tökéletes. Ha belejövök a dologba, és a hullámokat is 
megszokom, másnaponként kajakozni fogok, váltogatva a futással. Legalábbis most 
ez a terv. 
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 Engedtessék meg elhagyni a hivatkozást. 
81

 Mint később kiderült, ezt a tengerrészt Shark Baynek, vagyis Cápa-öbölnek hívják. Okkal. 
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Indulok - egyelőre nem kifelé. Felbátorodtam, megkerülöm a szigetet, hadd legyen 
egy kis igazi Csendes-óceáni (na jó, Korall-tengeri) élmény. A hullámok kicsit 
nagyobbak, de nem vészesek, közel merészkedem a sziklákhoz. Evezőnyújtásnyira 
engednek a halászmadarak, csodálkozva nyújtogatják a nyakukat. Lesz alkalmunk 
összebarátkozni.  
 
A túloldal sekély és tükörsima vizében előveszem a mobilt, és csinálok egy selfie-t, na 
jó, szelfit - talán életemben az elsőt. Aztán egy menetben, mint annak idején a 
Dunán, szép egyenletes csapásokkal vissza a partra. A kiszállás nem gond, nem adok 
időt a hullámnak, felkészülök és kipattanok. Öt perc múlva már úton vagyok hazafelé. 
A kajak orra mutatja a Pradonak az irányt.  
 
Nagy nap volt ez a mai. Új világot fedeztem fel magamnak. 
 
 
 Tengeri veszedelmek 
 
A krokodilokról már volt szó, de van más is. A tenger errefelé barátságtalanabb, mint 
másutt. Amikor először jöttünk ide, tizenöt éve, a gyerekek órákig lubickoltak a 
partmenti vízben,  eszünkbe nem jutott őket kiparancsolni, én meg kilométereket 
úsztam a parttal párhuzamosan.  Manapság már csak akkor megyünk be, ha 
snorkelezünk, vagy ha egy pillanatra megmártózunk.  Miért? Vegyük sorra. 
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1. Medúzák. A látogatottabb homokpartokon nagy táblákon mutatják a veszélyesebb 
fajtákat. Alattuk egy tartóban ecetes palack, állítólag enyhíti a kellemetlen csípést 
(nem meginni, rálocsolni!!!). Persze, ahol ennyi elegendő, ott nagy baj nincs. 82 
 
A komoly probléma a box jellyfish meg az irukanji. A box jellyfish (kockamedúza) 
könnyen felismerhető nagy, akár húsz centiméter oldalszélességű, kocka alakú 
testéről és akár három méterre megnövő csápjairól. A baj csak az, hogy ha vízben 
úszva ismered fel, akkor általában már késő.  A box jellyfishnek van szeme, egyesek 
szerint aktívan vadászik az áldozataira. Ha a csápok elérnek, nagyon-nagyon 
fájdalmas csípést okoznak. Minél több csípés, annál nagyobb a baj. A fájdalom olyan 
erős lehet, hogy sokkot és szívmegállást okoz. Ez esetben csak az újraélesztés segít. A 
csápok eltávolításánál elsőként ecetet kell alkalmazni, ha anélkül huzigáljuk, még 
több méreg jut a bőrbe. Aztán, ugyanúgy, mint a kígyómarásnál, erős leszorítás 
gézzel, és utána orvos. Elvben enyhébb eseteknél nincs szükség antivenomra, jegelés 
és fájdalomcsillapítás is elég, de ezt inkább szakember döntse el.  
 
Az irukanji egy viszonylag új jelenség, nagyjából az érkezésünkkor vált gyakorivá 
ezeken a vizeken, de esküszöm, nem mi hoztuk be. A veszélyeztetett vizek határa 
egyre délebbre tolódik. Tulajdonképpen ő is box jellyfish, de sokkal, sokkal kisebb, és 
sokkal mérgezőbb. Mivel mindössze két centiméter nagy, gyakorlatilag 
észrevehetetlen. A tetejében - a nagy rokontól eltérően - nem csak a partmenti 
vizeken fordulnak elő, kilométerekkel beljebb sem vagy biztonságban.  
 
Egy ekkora lényről nem feltételeznél gyilkos hajlamot, de ezúttal tényleg vigyáznod 
kell. Ha a vízben úszva valahol erős fájdalmat érzel, és kiütés jelenik meg a bőrön, 
akkor azonnal fordulj tapasztalt emberhez, locsold le a helyet ecettel, ha van nálad 
(legyen), és ha a tünetek súlyosbodnak, mentő és kórház. Izzadás, fejfájás, görcsök, 
szapora pulzus, vérnyomásemelkedés. Az elmúlt száz évben több mint hetven ember 
halt meg irukanji mérgezéstől. Sokak szerint az irukanji mérge a világon létező 
legerősebb toxin. 
 
Mit lehet tenni? A száraz évszakban elvben nincs medúzaveszély, de a mikortól 
meddig határok egyre bizonytalanabbak. Minden utazási iroda naprakész információt 
tud adni, a partokon rengeteg figyelmeztető tábla van, és az is biztos jel, ha a 
nagyobb strandokon kint van a medúzaháló, egy nagy négyszögletes elkerített 
terület, ahova a box jellyfish nem tud beúszni. Sajnos az irukanji igen, tehát a 
védelem inkább csak illúzió. Arra is volt példa a környékünkön hogy egy krokodil 
éjszaka a part felől bemászott az elkerített részbe, és nem tudott kimenni. A kora 
reggel fürdőző sportembert a partról kellett figyelmeztetni, hogy nincs egyedül. De 
szerencsésen megúszta. 
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 Sok helyen találsz odakészített ecetet, de ha nagyobb tengerparti utazásra indulsz, érdemes előtte egy litert 
a kocsiba rakni. 
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A biztos megoldás - medúza, nem krokodil ellen -  a lycra, egy vékony kezeslábas, 
kapucnival, kesztyűvel. Egyedül az arcot nem védi, de arra a legtöbben úgyis 
búvármaszkot raknak. Minden sportbolt árulja, és sok helyen bérelni is lehet. Nem 
egy nagy látvány, kicsit nyűgös is fel-le huzigálni, de megéri.  
 
Ha valaki a burkinire asszociál, nem jár messze a valóságtól. A burkini is Ausztráliában 
született, és eszébe nem jut senkinek, hogy betiltsa. A trópusokon meg eszébe nem 
jut senkinek, hogy a lycrát a vallással kapcsolja össze. Nem Allahtól félünk, hanem a 
medúzáktól. 
 
2. Cápák. Kezdem azzal, hogy több embert öl meg medúza, mint cápa, rája és tengeri 
kígyó együttvéve. 
 

 
 
Ezzel nem a cápákat védem, de el kell ismernünk, a rossz reputációjuk több faktor 
szerencsétlen egybeesésének is köszönhető. Nagyok, erősek, gonosz a tekintetük, 
félelmetes a fogsoruk és vörös vérrel festik be a tengert. Na meg Hollywood, ha 
egyszer valamire rászáll... ezt már a klónozásnál is megtapasztaltam. 
 
A világon évente közel 100 cápatámadást jelentenek, ezeknek kevesebb mint tizede 
végződik halállal. A támadások száma nő, de figyelembe kell venni, hogy a tengerben 
lubickoló emberek száma ennél gyorsabban emelkedik. Ausztráliában 2015-ben 22 
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nem provokált83 támadás volt, kettő végződött halállal. Mindez 11.000 strandon, 
35.000 kilométer hosszú tengerparton, fele trópusi és szubtrópusi klímán, de a másik 
felén is egész évben fürödnek, szörföznek. 
 
Amióta itt élünk, Cairns ötszáz kilométeres környezetében egyetlen cápatámadás 
történt (régebbi lakosok szerint 25 éve nem volt ilyen errefelé), sajnos, halállal 
végződött. Egy szigonypuskás vadász volt az áldozat, a véres zsákmányt az övére 
kötözte. Ahogy szokták. A cápa pedig ott harapott, ahol vért szagolt. Ahogy szokta. 
Szerencsétlen módon egy nagyobb eret ért a harapás, és a tizennyolc éves fiú percek 
alatt elvérzett. Az átlagos búvárt, fürdőzőt, snorkelezőt nem fenyegeti veszély, a 
leggyakoribb reef shark félénk, és inkább menekül az ember elől. Persze van itt más 
is, ártatlan ásófejű cápa, kevésbé ártatlan tigriscápa, kalapácsfejű cápa és a folyókba 
is felúszó bikacápa, de úgy tűnik, a helyi étlapjukon az ember nem szerepel.  
 
Félni inkább Sydney környékén kell, ahol nemzeti sport a hullámlovaglás, és a cápa 
(állítólag) fókának nézi a víz felszínén kavaró szörfözőt. Ott inkább a nagy fehér 
támad, ami mifelénk ritkaság.  
 
Védekezni? Hát... nincs személyes tapasztalatom. Állítólag szembe kell fordulni, 
mindvégig tartani a szemkontaktust, és óvatosan, lassan távolodni. Ha pedig neked 
jön, támadva kell védekezni, a szemét, orrát, kopoltyúját ütni teljes erőből. Halottnak 
tettetni magad nem érdemes, annál csábítóbb zsákmány vagy84. 
 
Ezt mondják az okosok, én meg azt tanácsolom, ha Ausztráliába jössz, inkább arra 
figyelj, hogy a kocsik a bal oldalon haladnak, és hogy késő éjszaka a kocsmák és 
diszkók környékén néha túlteng az agresszív férfiúi indulat. 
 
3. Ráják, tengeri kígyók és egyéb állatfajták. Steve Irwin, a leghíresebb vadállat-
harcos85 halála óta a ráják is felkerültek a toplistára - de halálos támadáshoz valóban 
olyan elképesztő véletlenre van szükség, hogy a mérges szúrás a mellkasba hatoljon, 
vagy - mint Steve esetében történt - egyenesen a szívet érje. Ilyen Ausztrália 
történelmében csak háromszor fordult elő, a többi inkább csak kellemetlen, 
fájdalmas epizód volt. Tengeri kígyók vannak, mérgesek (nagyon), de tudomásom 
szerint eddig egyetlen halált sem okoztak Ausztráliában.  
 
Viszont: A korallt ne piszkáld (ezt már mondtam); ha nagytüskéjű halat látsz, ne 
símogasd, mert nagyon meg fog szúrni; homokos sekély vízben gyanús kőre ne lépj 
rá, mert neked támad; és ha a tengerparton sétálva szép spirális kagylóhéjat találsz, 
ne tedd a zsebedbe, mert lehet, hogy benne van még a conesnail. Vigasztaljon, hogy 
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 Provokált támadásnak minősül, ha elkezded símogatni, le akarod vágni a horogról, stb.  
84

 Másik érv: előbb-utóbb úgyis odajutsz, minek siettetni. 
85

 és provokátor, ahogy egy ausztrál újság jellemzi. 
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az utolsó regisztrált haláleset 1935-ben történt, és ha te leszel a következő, biztos 
bekerülsz a Cairns Postba. 
 
A legfontosabb, hogy ha hullámos vidéken fürdesz (nálunk ez nem jellemző), csak a 
piros-sárga zászlók között tedd. A legveszedelmesebb gyilkos az óceán maga, a 
visszárammal, stílszerűen rip currenttel (RIP: requiescat in pace, rest in peace; 
nyugodjék békében). Két nagy hullámtöréses partszakasz között van egy viszonylag 
csendes kis folyosó, könnyű besétálni. Derékig érő víz, belesimulsz, aztán visz, visz, 
mint egy rohanó folyó, a nyílt óceán felé. Ha pánikba esel, bajba jutsz. Egyenesen 
visszaúszni nem lehet - próbálj meg a parttal párhuzamosan kijutni az áramlásból, 
aztán szépen, nyugodtan visszatempózni. Ha zászlók közt vagy, addigra már ott 
vannak a vízimentők. Ha nem... magad, uram... ha már ilyen hülye voltál. 
 
Könnyűnek tűnik, de figyelmezető tény: többen halnak meg rip miatt Ausztráliában, 
mint az összes tengeri méreg, harapás megy hasonlók következtében.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
86

 Ugyanakkor a teljesen logikusnak és jogosnak tekintett félelem, hogy a tizenöt-húsz méter magas 
kókuszpálmákról a diók a fejedre esnek, és szétrobbantják a koponyád, úgy tűnik, alaptalan. Bár nem őshonos, 
az ausztrál beachek tipikus növénye a kókuszpálma. A lehulló (és szabadon összeszedhető) kókuszdiók 
mindeddig egyetlen halálesetet sem okoztak.  
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MIÉRT JÓ ITT LENNI  - 3 (LIBERTÉ) 
 
Ha ennyi érv nem győzte meg a nyájas olvasót, hogy Ausztrália a világ legjobb 
(legbarátságosabb, legszebb és főleg legbiztonságosabb) helye, akkor felesleges 
újabbakkal próbálkoznom.  
 
A legfontosabbat mégsem hagyhatom el.  A sorrendben ezúttal is Madáchra 
hivatkozom, és Sinkovitsra, aki az első két princípium után szünetet tartott, 
végigtekintett a Kis Nemzeti közönségén, és úgy mondta ki: "Szabadság", hogy 
megállt a szívverés.  
 
A hatvanas évek Magyarországán persze mást értettünk szabadságon. Többet is, meg 
kevesebbet is. Aztán a fejünkre szakadt, és valljuk be, nem tudtunk vele mit kezdeni.  
 
Rá kellett ébrednünk, a szabadság több annál, hogy kimennek az oroszok.  
 
Az én primitív megközelítésemmel a szabadság az, hogy (először is) békén vagy 
hagyva. Nem pofáznak bele az életedbe, nem mondják meg, ki vagy, milyennek kell 
lenned, mit kell csinálnod. Nem mondják meg, ki a jó, ki nem, mi a jó, mi nem. Nincs 
fonál, nincs irányelv, nincs elvárás. Kikerültél az iskolából, vége a nevelésnek, a többi 
a te dolgod. Senki sem fog helyetted dönteni. 
 
Másodszor pedig: az észszerű és elengedhetetlen korlátok tényleg észszerűek, és 
tényleg elengedhetetlenek, csak a lehető legkisebb mértékben korlátoznak. A 
legfrappánsabban a nemzeti parkok veszélyekre figyelmeztető táblái mutatják, miről 
beszélek: "Your safety is our concern, but your responsibility". A biztonságod a mi 
ügyünk, de a te felelősséged.  
 
Egy másik táblán, az Északi Területen, az isten háta mögötti varázslatos Edit- 
vízeséseknél azt olvastuk: "A tó túlsó partja innen háromszáz méterre van. Kimászni 
nem tudsz, vissza kell úsznod. A tó három-hét méter mély. Mérd fel az erőd, mielőtt 
elindulsz." Ennyi.  
 
A kontinens délnyugati csücskében van néhány óriás eukaliptuszfa (ezt a változatot 
Karri Tree-nek hívják). Az első ágak valahol harmincméteres magasságban 
kezdődnek, a csúcs onnan további harminc-negyven méter. A leghíresebb a Diamond 
(Gyémánt) fa nevet viseli. A törzsbe spirálisan, erős emelkedéssel 1939-ben 
betonvasakat ütöttek, egymástól ötven-hatvan centiméterre. A vasak úgy egy méter 
hosszan állnak ki a törzsből, mint egy bordasor, vagy hevenyészett vázlat egy soha 
meg nem valósult lépcsőhőz.  A vasrudak szabad végét egy drót köti össze. Ennyi. A 
mászóút végén - 52 méter magasan - egy fadobogó van, mely eredetileg erdőtüzek 
kémlelésére szolgált, ma már csak kilátó, azoknak, akik megérdemlik. A fa egy erdő 
közepén áll, az országút mellett. Nincs korlát, nincs tiltás, nincs őr, nincs nyitvatartási 
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idő, nincs semmi. Ha kedved tartja, mássz fel. Táblák mutatják, milyen a kilátás 
föntről. A tábla arra is figyelmeztet, hogy nem kis kaland felmászni. Te dönts.87 
 

 
 
 Kicsit egysíkú példák, de az élet minden területén ezt látjuk. Mind az ország, mind a 
társadalom - a 21. század normáihoz képest - óriási szabadságot kínál. Tedd azt, ami 
jólesik. Ha hajtasz, nem rántunk vissza hetvenszázalékos adókkal; ha megszorulsz, 
adunk rá esélyt, hogy kikeveredj a bajból. Nem várunk tőled hitvallást, 
elkötelezettséget, lelkesedést, meghatott könnyeket. Bullshit88. Egy kis mosoly a bolti 
pénztárnál, a hivatalokban, egy biztató biccentés a levegőt kapkodó kocogó 
sorstársnak bőven elég. Persze ez is csak akkor, ha őszintén adod. 
 
Amúgy meg: tartsd be az alapvető normákat, és élj, ahogy tetszik, mate.   
 
Elvtársak, a kérdés jogos. Egy ilyen rendszer életképtelen, ebből anarchia lesz, 
polgárháború, diktatúra vagy végpusztulás. Mégis, mit képzelnek ezek. Azért van az 
állam, azért van a vezetés, hogy rend legyen.  
 
Kicsivel több mint ötven tudatos év adatott meg nekem egy forgatagos időszakban, 
szerény képességeim nem tették lehetővé, hogy ezalatt annyi tapasztalatot gyűjtsek, 
annyi gondolatot kreáljak, hogy az elmúlt tízezer év legnagyobb dilemmájához 
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 Felmásztunk, mind a hárman - feleségem, lányom, én. A fa tövében harcedzett férfiak toporogva hezitáltak. 
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 Bikaszar. Magyar megfelelője a ló....t (kiírnám, de a szerkesztő úgyis kipontozza). 
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érdemben hozzá tudjak szólni. Morzsák mégis jutottak nekem, mások asztaláról, 
hadd terítsem ki ezeket, lehet csipegetni. 
 
Egy réges régi barátom mesélte az alábbi történetet (hosszú erdélyi útjaink során, 
túlharsogva a Trabant bőgését): öccsével fordult elő.  
 
Kitaláltak egy labdajátékot, és elkezdték játszani. Pár próba után összeállt a dolog, és 
remekül ment minden, nagyon élvezték, közös kirándulásaik rendszeres programmja 
lett. Aztán egy új fiú is hozzájuk csapódott, és nagy lendülettel vetette be magát. Igen 
ám, csak ő másképp értelmezte a dolgot, és olyanokat csinált, ami az egész rendszert 
felborította. Pár próbálkozás után kénytelenek voltak  módosítani a szabályokat. 
Akkor meg... szóval megint nem stimmelt a dolog, ismét igazítás kellett. A harmadik 
kísérlet után elment a kedvük. Soha többé nem folytatták.  
 
Ahhoz, hogy egy  valóban demokratikus társadalom kialakuljon, Európában  több száz 
évre volt szükség. Ennyi idő kellett egy hallgatólagos közmegegyezés, egy 
törvényekkel nem létrehozható, belátáson alapuló önfegyelem kialakulásához, 
elfogadásához, és általános betartásához. Működő és élhető demokrácia ott alakult 
ki viszonylag simán, ahol az egyén külső szabadsága erős és szilárd belső kontrollal 
párosult. Pár szerencsés, többségében protestáns országban a demokrácia egyfajta 
evolúció eredménye volt. Angliában, majd Franciaországban véres forradalmak is 
kellettek hozzá. Más országokban a nemzetet csaknem megsemmisítő háborúk. 
Megint máshol ezek együtt sem voltak elengedőek. 
 
Ausztráliában se több száz év nem volt, se forradalom, se országot felperzselő 
háború. Mindössze egyszer volt fegyveres konfliktus civilek és a hadsereggel 
kiegészült rendőrség között. Az aranyláz hevületében a bérlők fellázadtak a 
hatóságok által szabott keretek miatt, és saját kezükbe vették az irányítást. A 
lázadásnak egy ötperces véres rohamot követő brutális és indokolatlan mészárlás 
vetett véget, legalább 27 áldozattal. Jellemző az ausztrál viszonyokra, hogy a 
(többségükben ír és katolikus, mindenkor kisebbségben lévő és tradícionálisan 
rebellis) lázadók később pert indítottak az állam ellen - és a bíróság nekik adott 
igazat.  A bányáról Eurekának nevezett lázadás emlékét ma is sok helyen őrzik a kék 
mezőben fehér keresztes, ötcsillagos zászlóval. 
 
Az ausztrál közéletben, messzemenően jelen van a közmegegyezés. Vannak olyan 
értékek, eszmék, korlátok, amelyet egyetlen józan politikus nem mer és nem akar 
megkérdőjelezni, olyan stílus, amelyet eszébe nem jut követni. Ha megteszi, a 
parlamentbe jutás esélye az egy százalékot közelíti. Megvetik, nem vesznek róla 
tudomást, vagy kinevetik. Amikor egy ausztrál Trump-klón, Clive Palmer 
bányamágnás a szavazatarányos rendszert kihasználva képviselői mandátumhoz 
jutott, az egész ország rajta röhögött. Talán ha fél évig bírta a nyilvánosságot, aztán 
begubódzott, és a következő választásokon már nem indult. 
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Ahogy korábban írtam, Ausztráliában ötven éve törvény tiltja a faji megkülönböztetés 
minden formáját.89 A törvényt alkalmazták is, nem egyszer. Helyesebben, amiben 
biztos vagyok, legalább egyszer. Kilenc éve egy részeg angolszász-ausztrál egy bottal 
nekitámadt egy ázsiainak, rasszista jelszavakat kiáltozva. Az áldozat arc- és 
lábsérüléseket szenvedett. A (nem túl tehetős) támadót mai értékben kb. 
negyvenmillió forintra büntették.  
 
Hét-nyolc éve történt, hogy itt tanuló külföldi diákok panaszt tettek  az őket érő 
sorozatos atrocitások miatt. Skandallum lett a dologból, Kína hivatalosan tiltakozott, 
mígnem a részletes vizsgálat arra jutott, hogy az ausztrál hallgatóknak sokkal 
nagyobb az esélyük, hogy ilyen támadások áldozataivá váljanak, mint az itt élő 
külföldieknek. 
 
A  szórványos esetek, amik egy évtizede itt-ott még előfordultak, mára gyakorlatilag 
eltűntek. Nem a törvény miatt. 
 
A törvény létezik, de csak háttérbiztosítás. A lényeg a közmegegyezés, az önként 
vállalt belső tartás. Nem csak a rasszizmusban. Az élet minden területén.  
 
Működik. Higgyék el nekem. Lehetséges.  
 
Hogy miként alakult ki ez itt a világvégén, ahol minden adott volt egy mocskos, 
gyűlölködő, individualista és sündisznóállásokból egymást lövöldöző társadalom 
kialakulására? Nem tudom, mate, de megint csak - álljon itt néhány gondolat. 
 
A lehető legrövidebben fogalmazva: szerencséjük volt, és elég eszük ahhoz, hogy ne 
szúrják el a dolgot.  
 
Kicsit részletesebben: Ausztráliát csaknem két évszázadon át a liberalizmus 
(hangsúlyozom, ez errefelé nem szitokszó) és a puritanizmus küzdelme (nem harca!) 
jellemezte. Bár az elmúlt évtizedekben a liberalizmus vitán felül győzött, a 
puritanizmus elemei jelen vannak a mai társadalomban is. Néha anakronisztikus 
formában, gondolok itt az iskolai egyenruhára, mely annál konzervatívabb, minél 
jobb az illető iskola – lányom tizennyolc éves koráig volt kénytelen bakancsban, térd 
alatt érő rakott szoknyában és fehér blúzban iskolába járni, hogy a kalapot és 
nyakkendőt már ne is említsem... Vagy abban, hogy a protestáns high school 
(nagyjából gimnázium) színjátszó csoportjában kínosan ügyeltek arra, hogy a 
bemutatott darabban egyetlen, a szerelemmel kapcsolatba hozható momentum ne 
legyen. A lényeg persze nem a prűdség, hanem, hogy a puritán értékrend elevenen 
él, éppúgy, mint a korábban sokat említett skandináv – svájci – angolszász európai 
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világban. Ahogy láttuk lányomon és osztálytársain, ennek elfogadása semmi gondot 
nem jelent a bevándorlók gyermekei számára.  
 
A vallás a közéletben nincs jelen. Míg Amerikában egy ateistának kisebb esélye lenne 
egy elnökválasztásnál, mint egy kőszáli kecskének, Ausztráliában a vallás magánügy, 
és a magánügyek közt is egy harmadrangú kérdés. Nem is lehet másképp. Dél-
Ausztráliában a múlt század végén a 320.000 lakosnak 88 féle vallása volt 
(megjegyzem, a 87. a vallástalan, a 88. a meg nem állapított, tehát igazából csak 
86...). Hogy lehet ennyi vallás közt viszályt kreálni? Nem jobb, ha hagyjuk az egészet, 
csinálják azt, amit akarnak 
 
2011-ben az ausztráliai népszámlálásnál a legnagyobb csoportot azok alkották, akik 
nem válaszoltak erre a kérdésre, vagy "nem vallásos"-nak mondták magukat. A most 
lezajlott felmérés minden bizonnyal további növekedést fog mutatni. További 
érdekesség, hogy 2001-ben 76.000 állampolgár írta be a "milyen vallású?" rovatba: 
"Jedi". 
 
Fiam Dániában egy - akkor még csaknem tisztán - lutheránus világba keveredett. 
Ahogy visszaemlékszik, volt az általánosban Kristendom (kereszténység) óra, de 
inkább csak a kultúrát, eseményeket és hagyományokat tanították. Az egyházzal 
direkt érintkezés nem volt. Elmondása szerint a vallás sehol nem vetődött fel, mint 
tényező, mely alapján az embereket kategorizálták volna.  Senki sem próbálta a 
vallással magyarázni a dolgokat, és senki sem próbálta a saját hitét a másik torkán 
lenyomni. 
 
Lányom "gimnazista" élményei Ausztráliából származnak. Őt Cairns legjobb 
magániskolájába, a Trinity Anglical Schoolba írattuk, hogy némiképp ellensúlyozzuk a 
sorozatos változások miatti hátrányos helyzetét. A család katolikus hagyományai 
miatt számítottunk egy-két ellentmondásos helyzetre, de ilyesmiről szó nem volt. A 
multikulturális közegben mindenki abban hisz, amiben akar, mindenhol van 
lehetőség imádkozásra, az Imádkozószoba vallássemleges. Tartozom lányomnak 
azzal, hogy megindító szavait pontosan idézzem:  
 
"Barátnőim közt van muszlim, keresztény, buddhista, ateista, de sose volt igazából 
szó róla - mert miért lenne. Itt mindenki egyforma. Ausztrál." 
 
 Az anakronisztikus egyenruhák pedig mosolyogtató ellentétben vannak az iskola 
tényleges rendszerével. A szabadon választható tantárgyakkal és nehézségi 
fokozatokkal, az egyéni értékekre szabott-igazított segítő-gondoskodó támogatással. 
A kreativitásra, a praktikus élethelyzetek megoldására irányuló neveléssel. A lexikális 
sulykolás teljes elhagyásával. A gyerekeket partnerként kezelő pedagógusi 
mentalitással. Gyötrés helyett az örömteli életbe való bevezetéssel.  
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Szavak, szavak... hát jó, álljon itt egy példa. De előtte egy figyelmeztetés. Az alábbi 
sorok nem Ausztráliáról szólnak, és nyomokban sem tartalmaznak pártatlanságot 
vagy objektivitást. Olyan kijelentéseket engedek meg magamnak, melyek káros 
hatást gyakorolhatnak a (bármikor) fennálló társadalmi rend odaadó és feltétlen 
híveire. Sárga karikába zárva hívom fel a figyelmet, saját érdekükben lapozzanak a 
kövekező pontsorra. 
 
........ 
 
Úgy másfél éve, a magyarországi internetes viták kapcsán rákattintottam egy 
(alapvetően nagyon jól megírt) újságcikkre. A frappáns érv, hogy miért preferálja az 
aktuális kormány a testnevelést az informatikával szemben, ez volt: "míg a 
testnevelés során (a diákoknak) parancsokat kell végrehajtani, az informatikában 
parancsokat kell osztani". Már a következőt mondatot olvastam, amikor - hoppá, 
valami nem stimmel. Parancsokat végrehajtani? Testnevelés órán? 
 
Hol vagyunk? a hatvanas években? Mi van??? 
 
Elkezdtem kutatni az interneten, és elképedtem. Minisztériumi útmutatók, iskolai 
szabályzatok. Egy-két évnél nem idősebbek. Pontos idézetek következnek. 
Tornaóra. Sorakozó. Jelentés. Hetes: „3. osztály vigyázz!” „Középre nézz!” „Jelentem, 
a 3. osztály testnevelési órára felsorakozott.” Tanító néni: „Köszönöm! Pihenj!” 
Sima osztálytermi óra. A tanár megérkezésekor „Osztály vigyázz!”-t vezényelnek és 
jelentést tesznek.  
A jelentés szövege: „Tanárnőnek / Tanár Úrnak tisztelettel jelentem, az osztály 
létszáma … , nem hiányzik senki (vagy) ebből hiányzik …… (hiányzó tanulók nevének 
felsorolása).” 
 
Zdrasztvujtye Tovaris Prepadavatyejnyica, ja dakladivaju Vam...  Időgép. 
 
A kilencvenes évek második felében őskövületnek éreztem magam, amikor 
gyermekeim iskolás élményeit a sajátommal vetettem össze. Az olajos padlón, 
mártogatós tollon nevettek, a többit egyszerűen nem értették. Hetes? Jelentés? 
Felelés? Ellenőrző? Intő? Én meg csak hümmögtem, és csóváltam a fejem, mi lesz 
ezekkel, hova jutnak az életben, ha... ha a tanító nénit, igazgató bácsit keresznevén 
szólítják és tegezik (Dániában), ha nem kell magukat otthon biflázással gyötörni, ha 
nincs szótáruk az idegennyelv tanulásánál, nem tanulnak ragozást és évszámokat. Ha 
– és ez fért a legkevésbé a fejembe – szeretnek (!) iskolába járni, és könnyes a 
szemük, ha betegség miatt egy-két napot ki kell hagyniuk.  
 
Mi lesz ebből... aztán fokozatosan ráébredtem, nagy baj biztosan nem. A 
gyerekeknek máig nincs fogalmuk arról, mi a present perfect, de három hónap után 
már tudták a legszükségesebbeket angolul, és értették a (sosem szinkronizált) filmek 
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lényegét. Fél év után elkezdtek engem kijavítgatni. Onnantól inkább csak magyarul 
szólaltam meg előttük. Mindez Dániában, ahol nekik az angol a harmadik nyelv volt. 
Ausztráliában hajszálnyival több volt a formalitás (Miss akárki, Mr. akárki), de a 
lényeg ugyanaz maradt. Nem volt a középiskolában fél éven át differenciálszámítás és 
integrálás (csak annak, aki arra hajtott), de mindenki megtanulta, hogyan kell bank- 
és adóügyeket intézni, vagy éppen egy kényes kérdésben állást foglalni közönség 
előtt.  Projektek, problémamegoldás, praktikus élethelyzetek. Kötelesség helyett 
kaland. 
 
Fiam egy nap azzal jött haza a melbourne-i iskolából, hogy másnap váltóruhát-cipőt 
kell bevinnie. Kiderült, hogy ruhástul be kell ugraniuk a mélyvízbe, le kell dobni cipőt, 
felsőruhát, és ki kell úszni (akkorra már minden gyerek tudott úszni). Nagy móka volt, 
de egy életre megtanulták, nem kétségbeesni kell, hanem racionálisan cselekedni. 
Vagy: Victoriában egy szörnyeteg keresztezte az utunk. Családfőként kiszálltam a 
kocsiból, és három méterre megközelítettem, vigyázva minden mozdulatra. Csak az 
állatra figyeltem, közben nyolcéves lányom vidáman kikerült engem, nicsak, bluetong 
lizard, és meg akarta símogatni. Ő tudta, hogy a légynek sem árt, én nem... 
 
Parancs? A cikk miatt mindkettőjüket újra megkérdeztem, hallottak-e valaha is 
parancsot az iskolában. Ingatták a fejüket, milyen hülye gondolat, hogy jut ilyesmi az 
eszembe. Jelentés? Ugyan már... tornaórán sorakozó? elvégzendő gyakorlatok? 
teljesítmény szerinti osztályzás? Ne csináld, Apa, jókat játszottunk... 
 
Szentimentális hülyeségnek tűnik, de tény: ebben a két országban (és remélem, 
egyre több helyen a világon) az elsődleges szempont, hogy a gyerekek - és többé-
kevésbé a felnőttek is - boldogok legyenek. Az második cél pedig a felkészítés a valós 
életre. A fegyelmezést motiválással helyettesítik, a teljesítményhajszolást játékkal, a 
sémákat és kötelező tananyagot flexibilitással és kreativitással. Működik? Tessenek 
kipróbálni. 
 
Eltértem a fejezetcímtől? Nem ez a legfontosabb? Lehet. Mégis, tartok tőle, hogy 
ahol osztályvigyázzos parancsokkal és mentalitással egzecíroztatják a kis- és 
nagyiskolásokat, égetik bele az agyukba, hogy ez a világ természetes rendje, ott nem 
alakul ki olyan nemzedék, olyan individuumok sokasága, akik felelősségel saját 
kezükbe veszi a dolgokat. 
 
Tovább is van, mondjam még?  
 
Nem, dehogy, már ez is több a megengedettnél. Kibicnek kuss. Ha jobban tudom, mit 
kell csinálni, indulás vissza, otthon tépjem a számat és váltsam meg a világot. Tudom. 
Igaz.  
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Nem teszem. Gyáva vagyok, öreg és kényelmes. A hátralévő években nyugalomra 
vágyom, a krokodilok, cápák és kígyók békés világára.  
 
........ 
 
Szóval, visszatérve a fejezet címéhez: még egy-két bekezdés a szabadságról - idelent.  
 
Sokat segít, hogy kevesen vagyunk, és egymástól viszonylag távol élünk. Igen, a 
nagyvárosokban is, zömében kertes házakban. Nem látjuk, nem bosszantjuk egymást. 
Emellett az ausztrálok idejük nagy részét nem "szobába zárva, mint dobozba", hanem 
a szabadban töltik, a hobbijuk is a természethez kapcsolódik, önállóságra, felelős 
döntésre szoktatja őket. Nincs nyomasztó információáradat, nincs tömegpszichózis, 
nincs rutinszerű verekedés a meccsek után. Csordaszellem helyett ez inkább a 
magányos harcosok világa.   
  
Az észszerű korlátozás, a racionális és hatékony döntések legjobb példája 
Ausztráliában  a lőfegyvertartás és -használat megregulázása volt. A múlt század 
végén, éppúgy mint Amerikában, a teljesen laza szabályok mellett egyre gyakoribbá 
váltak a lövöldözések és a céltalan gyilkolászások. A fordulópontot a borzalmas port 
arthurbeli merénylet jelentette, melynek során egy magányos őrült 35 halált és 26 
további súlyos sebesülést okozott egy félautomata fegyverrel. A sokk hatására 
pillanatok alatt megszületett a törvény, mely a fegyvertartást legalább olyan szigorú 
feltételekhez kötötte, mint Európában – és az elkövetkező egy évben a 
magántulajdonban lévő több mint egymillió lőfegyvert az állam ötszázmillió dollárért 
felvásárolta, majd egytől egyig megsemmisítette. A költségeket a 
társadalombiztosítás összegének egyszeri megemelésével fedezték. 
 
Jelenleg magánszemélynek lőfegyver birtoklásához a következők szükségesek: 
fegyverhasználati és biztonsági tanfolyam elvégzése; klubtagság egy 
vadászegyesületnél vagy valami hasonló racionális  indok; engedély a rendőrségtől 
fegyvertartásra (ehhez feddhetetlen előélet szükséges); speciális engedély egy 
meghatározott fegyver megvásárlására; otthon a fegyver és lőszer tárolására készült 
páncélszekrény beépítése. Emellett a fegyvert csak kijelölt lőtereken használhatod, 
vagy barátod-ismerősöd farmján, ha elég nagy a farm, és ha van ilyen barátod vagy 
ismerősöd. Nekem egyelőre nincs.  
 
Így, hiába van egy remek beszabott (primitív és nagyon olcsó) orosz Bajkál 
egylövetűm a szekrényben (idejövetelem után, az első romantikus lelkesedésben 
vásároltam, miután eleget tettem minden feltételnek), sose használtam. 
Közterületen -  beleértve állami tulajdonú erdőket, mezőket - semmilyen 
körülmények között nem lőhetek vele.  
 
Csak az imázsom növelésére jó, mint például most is. 
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Köztünk élő veszedelmek 
 
Az ausztrálokat  Új-Zélandon egyszerűen csak boganoknak (proliknak) mondják. A 
kifejezés Ausztrálián belül is használatos, de a társadalom egy jól körülhatárolt, és 
nem feltétlenül művelt, anyagilag kissé hátrányos helyzetű rétegére utal. Ha valaki 
mélyebben akarja tanulmányozni, kik a boganok, szeretettel ajánlom megtekintésre a 
Housos vs. Authority (2012) filmet. Épp olyan gyöngyszeme az ausztrál művészetnek, 
mint Magyarországon a Roncsfilm. Mi több, családunk több tagja erősen gyanítja, 
hogy annak mintájára készült.  
 
Itt csak egy rövid jellemzés. A boganok ismertetőjele az izomtrikó (nekem is van, és 
majd mindig azt hordom), és az ute. Eredetileg a Ford Motor Company geelongi 
üzeme fejlesztette ki, mert egy helybéli parasztasszonynak olyan autó kellet, amelyik 
elviszi vasárnap őt a templomba, hétfőn meg a disznókat a piacra. Később a Holden 
(a General Motorsszal összeolvadt ausztrál autógyár, az itteni Opel) is követte a 
példáját. Mai, városi boganokra specializálódott formája sehol máshol nem terjedt el. 
Pont olyan, mint egy személyautó, de a vezetőülés mögött nincs semmi, csak egy 
kemény- vagy vászonfedelű hosszú lapos csomagtér. Így csak a haver vagy egy darab 
alkalmi csaj fér bele, az utóbbi hasznos sajátosság lehet adott esetben. A színek 
rikítóak, bilikék, mélyzöld, vadító sárga vagy okker, mind tükörfényesre polírozva.  
Felturbózótt hangszórók és bömbölő kipufogók szerves tartozékok. A vidéki boganok 
és az idősebb korosztály inkább a terepjárós változatot kedvelik, lerobbant koszos 
Ford vagy Toyota kisteherautó az elengedhetetlen kutyaketreccel, benne egy-két 
rondábbnál rondább korccsal, akik rettentően élvezik a szertartásos utazásokat. 
Valódi funkciójuk ismeretlen, annyi lehet a szerepük, mint Európában (hajdanán) a 
kis bólogató fejű műanyag boxereknek. A bogan horgászik (ez nem túl specifikus, 
mindenki ezt teszi),  sört iszik (XXXX, jobb napokon VB90), melegebb tájakon mezítláb 
vagy bekötetlen cipőben jár (mostanában már én is), és veri a feleségét (ez utóbbit 
nem kommentálom). 
 
A boganok általában nem sok vizet zavarnak. Az ausztrál valóság autentikus részei, 
éppúgy mint az azonos nemű párok és a végtelen színskálát lefedő bevándorolt és 
őslakos keverékek vagy a művészek, politikusok, egyetemi tanárok és egyéb 
állatfajták. Azt azért megtapasztaltuk, hogy úgy kell őket elfogadni, ahogy vannak. 
Nem tanácsos hergelni őket. Nem kell tudomást venni a bőgő motorokról, a 
kipörgetett gumikról, a bömbölő hangszórókról és az ugató korcs kutyákról. Főleg 
nem kell őket rendre utasítani, ha bunkó módon közelednek hozzád. Egy mosoly, 
biccentés, félrefordított tekintet, és kész. No worries, mate. Nem a te dolgod, hogy 
rendet csinálj, hanem a rendőröké.  
 
Hogy ez tényleg így van, azt Perthben egy külvárosi vonaton láttam. Szinte üres volt a 
szerelvény, és egy harmincas faszagyerek lazán feltette bakancsos lábát a szemben 
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lévő ülésre. Belépett a vasuti rendőrség (ott ilyen is van), egy huszonéves vékony 
leányka személyében, ránézett a fickóra, és csak intett egyet. Alig hittem a 
szemeimnek, a fickó lekapta a lábát, és meghunyászkodva a sarokba húzódott. 
 
A boganokkal nem szabad összekeverni a motoros bandákat. Ezekkel más a helyzet. A 
Pokol Angyalait és hasonló klubokat a queenslandi kormány 2013-ban - Ausztráliában 
elsőként -  megdöbbentő keménységgel zúzta szét, törvénytelennek nyilvánítva az 
egyesületet, a gyülekezési helyet, a csapatos motorozásokat, az egész hóbelevancot. 
A dekorált bőrdzsekiért is azonnal börtönbe csukták a delikvenst, elkülönített 
zárkába, szuperkemény körülmények közé. Mire a törvényt - az alkotmányos 
felülvizsgálat eredményeképpen - kissé enyhíteni kellett, a klubok szőröstül-bőröstül 
eltűntek (ez itt szó szerint értendő). Hála Istennek. 
 
Azt is le kell írnom, hogy  a valódi bogan csak túlkompenzál. Ha bajba jutsz, 
számíthatsz rá, mint (szinte) mindenkire Ausztráliában. 
 
Ja, és hogy el ne feledjem: viszonzásul az  ausztrálok az új-zélandiakat sheep-
shaggereknek hívják. A sheep birkát jelent, a shag megértése könnyű, csak angolosan 
kell ejteni (az sh megfelel a magyar s-nek, és az a-t többnyire e-nek mondják). Az -er 
pedig igeképző. Remélem, így már minden világos.91 
 
 
Magyarok Ausztráliában  
 
2008 őszén, transzkontinentális túránk és életünk utolsó állomásaként Cairnsbe 
érkezve a szokásosnál is kevesebb ismerősre számíthattunk. Egyetlenegyre. Korábbi 
látogatásaim során megrökönyödve láttam az egyik utazási iroda cégtábláján - 
Magyarul beszélünk. Hát ezt kipróbálom. Bementem, és igaznak bizonyult az állítás.  
 
Így aztán, amikor az első nehézségekkel szembekerültünk (két nap után),  Andrást 
kerestük az irodában, hátha tud valami ötletet. Ő egy bizonyos Bálintot emlegetett, a 
piacon, hétvégéken, mindenki ismeri, mindenkit ismer, satöbbi... Ja, hát ezzel ki 
lettünk segítve... de jobb híján, mégis megpróbáltuk. 
 
A Rusty Marketet92 meglátni és megszeretni - lehet, hogy más embernek egy pillanat 
műve, nekem kellett hozzá vagy fél év. Elsőre inkább menekülni akartam, de nem 
szeretek meghátrálni. Amikor már a tizedik ember csóválta a fejét az állítólag 
mindenki által ismert Bálint nevének hallatán (ma már tudom, Valentino után kellett 
volna érdeklődni), bedühödtem: ha a fene fenét eszik, akkor is megkeressük. Végül, 
fél óra bóklászás után ránkkiáltott valaki: "na, ti vagytok azok a híresek... Te meg 
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szintén Bálint vagy, igaz?" fordult a fiamhoz. aztán megjelent Ervin (vagy Egon vagy 
bármi E betűs) atlétatrikóban, kopasz feje mellett egy kétakkora dinnyét cipelve, 
odabiccentett, és ennyi volt a szertartásos bemutatkozás. Óvatosan előadtuk, hogy 
problémák vannak a bútorokkal, túl sok, amit hoztunk - "nem gond, jövünk, 
megoldjuk".  Udvariasan bólogattunk, aztán inkább csak húztunk elfelé. Feleségem a 
kocsiban megjegyezte, nagyon nem szívesen venné, ha ezek az emberek bejáratosak 
lennének hozzánk. Hümmögtem.  
 
És ez csak a kezdet volt. 
 
Bálint nekem éppúgy a "testvérem" lett, mint több száz ausztrál magyarnak (néha 
hajlok rá, hogy azt higgyem, egy kicsit még jobban). Nem múlt el családi ünnep 
nélküle, nem volt hét, hogy ne láttuk volna vendégül (hozzá kell tennem. mindig 
sokkal többet adott, mint kapott, de nem – csak – ezért szeretjük). És a bútoreladás 
ürügyén Bálint, András, Ervin (vagy Egon, vagy bármi E betűs) összehozott bennünket 
a cairnsi magyarság krémjével. Zoliékkal, Zoltánékkal, Zolival (meg lehet bolondulni). 
Krisztinával, aki magyarsága mellett arab is, ausztrál is, de konok következetességgel 
őrzi nevének eredeti helyesírását. Eli, aki nem ás, hanem buszt vezet - vagy Nissan 
Patrolt, negyvenfokos lejtőkön, sikoltozó utasokkal. Volt, akinek az igazi nevét nem is 
tudjuk, csak haja színét, és van, akit epitheton ornans nélkül sosem említünk.  A 
hallgatag udvarias Gábor és a talpig úrinő Lili. Ajrén(e), meg  Eddie, Judit, Blanka, 
akikről kiderült, Magyarországon tíz kilométerre laktunk egymástól... és a világvégén 
akadtunk össze.  
 
Itt álljunk meg egy szóra. Magyarországon is voltak jóbarátaink, de ritkán láttuk 
egymást, mi faluhelyen éltünk, ők Budapesten vagy szanaszét az országban. 
Dániában néhány környékbeli dán család, de az ottani szokásoknak megfelelő, kissé 
szertartásos (pontosan érkezem, pontosan távozom) kapcsolat. Ottani magyarokkal 
semmi. Már korábban, Amerikában megfogadtuk, hogy attól még, hogy valaki 
magyar... és ezt tizenöt évig konok következetességgel betartottuk (megjegyzem, 
nem volt nehéz, egy magyar família élt a környékünkön, az is minek). Zárt volt a mi 
családunk, négyen jóban-rosszban, aztán valahol messzire a többiek. Cairnsben sem 
számítottunk másra, bár tudtuk, a négyből nagyon hamar három, aztán kettő lesz, 
sőt, hagymázos munkarendem miatt inkább csak másfél. Tudtuk, változás kell, de 
hogy pont a magyarok? Cairnsben? András hirdetése a bolt előtt mosolyt fakasztó 
kuriózum volt, és nyilván nem a helybélieknek szólt. Ki a fene jönne Magyarországról 
ide - lakni? Felfelé zsákutca, lefelé kétezer kilométer Brisbane-ig, jobbra tenger, balra 
outback... reménytelen. 
 
Lehet, hogy ez volt az ok? Hogy ide már csak azok, akik...? Az előretolt helyőrség?  
 
Remélem, nem sértek meg senkit, de Rejtő Jenő fantáziája szánalmasan eltörpül a mi 
kis magyar gyülekezetünk mögött. Van itt szökött katonatiszt és cápavadász, popsztár 
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és bevándorlásügyi menedzser, falfestő sárkányrepülő, disztingvált jól öltözött 
középkorú úriember, aki életének jelentős részét - általam csak részben ismert és itt 
nem részletezhető okokból - egyedül töltötte a dzsungelben. Van aranyásó és 
opálbányász. Korábbi triatlonos, válogatott tornász és elsőosztályú kézilabdás. Idős 
úr, ha megkérdezted, mivel foglalkozik, csak annyit válaszolt "ezzel is, azzal is", és 
nagyon éreztette, ne légy kíváncsi a részletekre. Jó, kőfaragó és balettáncos nem. De 
itt él Hegesztő Tóni, aki, úgy hírlik, egyszer gázpalackokkal és szendvicsekkel 
megpakolva egyedül bement egy hajó belsejébe, és csak akkor jött elő, amikor 
befejezte a munkát. Egy hét múlva. Egy  törékeny lány tizenöt évet töltött egy 
csaknem színtiszta aboriginál  településen, tőlünk hétszáz kilométerre, ahova az év 
hat hónapjában csak repülővel lehet eljutni - ha el lehet jutni, ha valaki egyáltalán el 
akar oda jutni. Van, aki hónapokig fényképezett postaládákat, mások szerelmesei az 
elviselhetetlen kabócareszelésnek, százhatvannal hajtanak a kurandai 
hajtűkanyarokban és pontos időrendben őrzik a teraszukon költő madarakat.  
 
Talán egy vasárnapi kirándulással kezdődött, aztán jött pár barbecue, kölcsönös 
meghívások, egyre inkább a mi házunk lett a központ, nagy a tér, kevés a lakó, és 
közel vagyunk mindenkihez. Szilveszterek, születésnapok, gulyás, halászlé, meg csak 
úgy. Lassan körvonalazódott valami, és a később megválasztott Elnök Úr bedobta az 
ötletet, alapítsunk egyesületet.  
 
Persze voltak viták névről, címerről, de végül minden a legjobban sikerült. Nem 
hiszem, hogy volt még egy emigráns magyar szervezet a világon, mely ennyire 
harmonikusan működött, amelyiknél a vezetőség ennyi szeretettel és önzetlenséggel 
alakította a közösséget. Három titkunk volt: nincs politika, nincs vallás, és legfőképp 
nincs nosztalgia, meg hazafias búsongás. Csak vidám együttlétek, változó köntösben. 
Mikulás, farsang, magyarországi művészek, szervezett és ad hoc programok, és 
egyentrikós-sapkás felvonulás a nemzetiszínbe öltöztetett Porsche mögött a Cairnsi 
Fesztiválon.  
 
Ráébredtünk: kell egy csapat.  Tizenöt év telt el külföldön, hogy sosem éreztük a 
hiányát. Aztán, ahogy megtaláltuk, el sem tudtuk képzelni, mi lenne nélküle.  
 
Idegen tollakkal ékeskedem. Én potyautas voltam. Az egészben vajmi kevés szerepem 
volt. Folyton csavargok a világban, így eleve ki kellett hogy maradjak a vezetésből 
(amit senki sem sajnált, mert családunkat sokkal rátermettebb egyén képviselte). 
Főzni nem tudok, pincérnek sem szerződtetnének, egyedül a rendrakásban 
igyekeztem segíteni. Továbbá nem vagyok csillogó társalgó, néha azt se tudom, miről 
beszélnek körülöttem (hivatkozhatnék a fülemre, bár sokszor egyszerűen csak 
elbambulok).  De passzív haszonélvezőként is jó volt részt venni a dolgokban. Jó volt 
tudni, hogy ha baj van, ennyi emberre számíthatunk (mint épp egy éve, a ciklon 
idején). Jó volt együtt bulizni, röplabdázni a medencében, halászlevet főzni a 
bográcsban, terepjárókkal kirándulni a világvégére, egymást vontatni, ha elakadtunk 
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sárban-homokban, karácsonyozni elvarázsolt szigeten, paradicsomi idillben. Jó volt 
elbeszélgetni az újonnan érkezőkkel, bátorítani őket - és segíteni egymást a 
hétköznapok apró gondjaiban. 
 

 
 
Volt egy csapat.  
 
Ez a pár sor megkésett rekviem. Mint minden e földön, kis egyesületünk is 
mulandónak bizonyult. A törzstagok egy része másik városba költözött szerencsét 
próbálni; az ittmaradtak egy része - a farvizen utazók - nem győztek kritizálni; vélt és 
valós sérelmek okoztak indokolatlanul mély töréseket. Végül a lelküket kitevő 
szervezők megunták a sziszifuszi munkát, és a lovak közé dobták a gyeplőt.  
 
A kemény mag még néha összeáll, van egy-két feledhetetlen este, káprázatos esküvő, 
ahol ausztrálok, japánok és magyarok önfeledt egyvelege sikítva rock-and-rollozik a 
Csavard fel a szőnyeget (még ma is) fergeteges ritmusára; néha eltűnődünk, nem 
kellene-e újra... de nincs, aki a vállára venné az ügyet.  
 
Cairnsi és Észak-Queenslandi Magyarok Egyesülete. Sajnáljuk korai elmúlásod. 
Nyugodj békében. 
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Jótanácsok annak, aki a könyv elolvasása után még mindig ide akar utazni 
 
Ha csak turistaként jössz,  
 
Három-négy hétre (ennél rövidebb időre egyszerűen nem érdemes), akkor rövid a 
lista. 
 
Először is: Mi kell, és mi nem.  
 
Sörbontó nem kell, csak akkor, ha ragaszkodsz az import márkákhoz – amit nem 
minden ausztrál vesz jónéven. Errefelé csavaros a kupak és az üvegnyak is, bár ezt az 
első próbálkozásoknál nem fogod elhinni. Tipusos ausztrál móka, hogy a hűtőből 
frissen kivett palackot a vendég kezébe nyomják, csavard meg, komám. A hősies 
próbálkozás során lejön a bőr, kiserken a vér, könny szökik a szemekbe. Na... belőled 
se lenne jó ausztrál, veszi át a házigazda a palackot, és elkezdi magyarázni, hogy kell 
ezt csinálni. Aztán egy laza mozdulat, és lent van a kupak. A vendég meg bámul, és 
megfogadja, hogy legközelebb... pedig egyszerű. Kicsit várni kell, melegíteni, hogy 
táguljon, lazuljon. És hát persze hozzá kell edződni.  
 
Ami viszont kell, az a hőszigetelő sörtartó (stubby cooler). Trópuson másfél perc alatt 
langyos teává melegszik a leghidegebb, legcsábítóbb, párás falú üvegben gyöngyöző 
sör is.  
 
Ja, dugóhúzót se hozz. A márkás borokat is csavaros üvegben árulják. 
 
Viszont jó erős, széles, hosszú és rugalmas fáslit érdemes beszerezni. Nem, mintha itt 
nem lehetne kapni, de otthon biztos, hogy olcsóbb, és minek vesztegesd erre az időd. 
Egyébként, ha mindig nálad van, biztosan nem fog kelleni. 
 
Napolaj: ha találsz ötven pluszt, vedd meg, és már a legeslegelső reggelen kend be 
magad. Mi 1997-ben tengerparti piknikkel kezdtünk, fátyolfelhős égnél, a napot egy 
pillanatra sem láttuk. Hólyagosra égett a bőrünk. Európai tapasztalataidra ne építs, 
itt másképp működnek a dolgok. 
 
A jetlaggal (időeltolódás miatt felborult életritmussal) valószínűleg küszködni fogsz, 
de hogy mennyire, az rajtad is múlik. Az "egy óra egy nap" luxusát szinte senki nem 
engedheti meg magának, főleg nem, ha az illető turista. Legjobb, ha nem foglalkozol 
vele, és főleg: nem beszélsz róla. Nekem általában nincs ilyesmire időm sehol, 
érkezésem másnapján 100%-os teljesítményt várnak el tőlem. Meg lehet csinálni. 
 
Az első napokon ne pattogj. Lazíts, fogd vissza magad. Egyik itteni magyar barátom az 
őshazából érkező vendégek hátán az első ölelésnél megnyom egy képzeletbeli 
gombot. Reboot. Programozd újra magad. Egész Ausztráliában, de főleg Qeenslanden 
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lassúbb a tempó, lazábbak a szabályok, és toleránsabbak az emberek, mint 
Európában. No worries, ha a boltban három percig tart, míg az idős hölgy 
elmagyarázza a fiatal pénztáros leánykának, miként szokta a vásárolt húst megsütni. 
Soha, senkit nem láttam emiatt türelmetlenkedni. Ne cirkuszolj, ha a 60%-os szabályt 
(szintén egy magyar barátunk kitűnő meglátása) először megtapasztalod: a 
tengerparti kávézóban capuccino helyet hab nélküli tejeskávét kapsz, még csak nem 
is meleget, és tálca nincs (tálca soha, sehol nincs). Viszont kaptál inni, süt a nap, és 
ott a tenger harminc méterre. Emellett - Ausztráliában vagy. A hatvan százalékkal 
törődj, a többit felejtsd el. Menni fog, és mindenki jobban jár.  
 
A többit megtalálod az útikönyvekben. 
 
Aki letelepedni szándékozik 
 
,az ne hozzám forduljon tanácsért. Egyrészt kevesebbet tudok az ügymenetről, mint 
egy átlag idetelepült, mert - ahogy a könyv elején leírtam - velem másképp zajlottak a 
dolgok. Másrészt Ausztráliában letelepedni egy igen komoly, soklépcsős procedúrát 
jelent, az utat gondosan ki kell választani, személyhez és szituációhoz igazítani, és 
aztán nagy precizitással és hozzáértéssel végrehajtani. Ehhez profi bevándorlási 
ügynökre van szükség, a lehető legjobbra.  
 
Félreértések elkerülése végett szeretném leszögezni: a bevándorlási ügynök 
mindvégig a törvények által leírt kereteken belül marad, és kínosan ügyel, hogy 
semmiféle szabálytalanság ne történjék. Egyedül a korrekt, minden szempontból 
tiszta eljárás nyithat utat Ausztráliába. 
 
Lehet a dolgot nyelvtanfolyammal kezdeni, nulla angolsággal kijönni - de nem 
hiszem, hogy ez a legbölcsebb stratégia. Angolul otthon kell megtanulni, az otthon 
elérhető  legmagasabb szinten. Nem csak írni, olvasni és kapásból vágni a rendhagyó 
igék múltidejét, hanem beszélni. Csevegni. Könnyedén és lazán. Aztán elmenni pár 
hónapra Angliába, bemelegítésként. Kockázatmentes felkészülésként (amíg lehet...). 
 
Ha van rá mód, lejönni ide, turistavízummal, és körülnézni. Ne a végleges döntés után 
érjen sokk, hogy ez mégsem neked való. 
 
Aprólékos pontossággal megcsinálni mindazt, amit az ügynök javasol, komoly anyagi 
tartalékot képezni, mert itt az első hónapok-évek ezer váratlan dolgot hozhatnak. 
Nem felégetni a visszatérés útját, megőrizni a lehetőséget. Bármi adódhat, legyen 
háttér. 
 
Aztán felülni a repülőre, és ezt a visszaút lehetőségét úgy, ahogy van, elfelejteni. 
Minden idegszállal arra koncentrálni, hogy ittmaradhass. Vállalni helyzeteket, amiktől 
otthon már rég elszoktál, minimumra szállítani az igényeidet, szerény szállást bérelni, 
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autó helyett biciklit venni, kvalifikált munka helyett mosogatni vagy takarítani. 
Mindent a célnak rendelni alá. Két-három évig. 
 
(Ja, könnyen járatom a szám, én itt erre - egyelőre - nem szorultam rá. De harminchat 
évesen, orvosegyetemi adjunktusként Amerikában munka után kertész és alkalmi 
háziszolga voltam.)  
 
Ha ezt teszed, ha van elég erőd, akaratod és elszánásod, akkor van esélyed a sikerre. 
Ha nem, akkor jobb, ha bele se vágsz. 
 
Hogy megéri-e? Mindenki maga döntse el, miután pontosan felmérte, mire számíthat 
- a szakmájában, a családdal itt és ott, az idegen környezetben, az itteni életben. Mit 
hagy ott, mit remélhet itt. Ami a szakmát illeti, kutatónak viszonylag könnyebb, 
tanárnak nehéz, orvosnak piszok nehéz. Informatikusnak, sofőrnek, kétkezi 
munkásnak egyszerűbb, jogásznak, tanárnak bonyolultabb. Vannak (törvényes) 
kiskapuk, de ezeket mind meg kell ismerni, végig kell gondolni.  Utána pedig dönteni 
kell - neked.  
 
Ahogy leírtam. Our concern - but your responsibility.  
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DISCLAIMER - ZÁRADÉK93 
 
Pár tisztáznivaló még hátravan.  
 
Először is. Ez a könyv nem azért született, hogy bárkit Ausztráliába csábítson. Sem 
anyagi, sem egyéb okom nincs arra, hogy szaporítsam az itt letelepedő magyarok 
számát. Ellenérdekelt sem vagyok, bár a veszélyek aprólékos sorolásával 
felkelthettem a gyanút (utólag bevallom, van még vagy tíz, szintén halálos, de egy 
könyvre ennyi is elég). Egyszerűen jólesett írni arról, amit megtapasztaltam, és 
amennyire erőmből telt (azaz szerényen), hozzájárulni egy hitelesebb kép 
kialakulásához. Régi hazámban, új hazámról.  
 
Másodszor. A kézirat korai változatait látták családom tagjai és pár barátom. A 
kritikus megjegyzések és javaslatok egy részét megfontoltam és megfogadtam, más 
részükkel nem törődtem (az én könyvem, és kész). A harmadik kategóriába azok 
esnek, amiken azóta is rágom magam.  Egy szóba sűrítve: hogy felszínes vagyok. 
Tulajdonképpen jólesett, tompította a vissza-visszatérő vádat, hogy a mozgatórugóm 
a túltengő exhibícionizmus. Mindkettőről elismernem, hogy igaz.  
 
Felszínességem részben tudatos is  volt - bár az itteni világ hatását sem tudom 
letagadni, nyolc év down under után mindent lazábban vesz az ember. Legalább 
félúton vagyok egy rágódó kelet-európai és egy noworries queenslandi között, hála 
Istennek.  
 
Ami a tudatos részt illeti: igen, elkerültem pár dolgot.  
 
Nem írtam arról, mennyire sikerült beilleszkednem. Hát - tessék. Épp eléggé.  
 
Nem volt túl nehéz. Fizikai igényeim (étel, ital, fekhely, autó) viszonylag csekélyek, 
egyedül a ház és környezete fontos - az várakozáson felül összejött. Munkahelyi 
konfliktusaim alig vannak, konzulensként a legközelebbi együttműködő partnertől 
hétezer kilométer választ el, és internet ide vagy oda, ekkora távolságok tompítják a 
veszekedéseket. 
 
Társaság? Magyarokról írtam, kösz, megvagyunk. Ausztrálok? Egyrészt mi is azok 
vagyunk. Másrészt van néhány nem magyar származású barátunk, akikkel jól el 
tudunk beszélgetni, néha közös programot is csinálunk. Igazából csak technikai 
kérdés, főleg számomra, mert több energiát igényel (kiberfülemmel) az angol 
csevegés nyomonkövetése. Etnikai szempontok ma már gyakorlatilag nincsenek. 
 

                                                           
93

 A fejezet címének igazi értelme az angol és magyar szó jelentése között félúton található. Kiegészítés, 
mentegetődzés, jogi és erkölcsi felelősség hárítása. 
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Mennyire sikerült beilleszkednem? Itthon vagyok. Megkapok mindent, amire 
szükségem van. Jól érzem magam idelent. A "harmadik ember", a bolti eladó, a 
pincér, az utcán szembekocogó, a hivatalnok, az orvos, az autószerelő, mind 
elsősorban haver, és csak utána jön a business. Szemben Európával, ahol a business 
az első, aztán majd meglátjuk. És szemben egyes európai országokkal, ahol a belépés 
pillanatában megkapod az első pofont, és utána boxkesztyű, kettős fedezék, gyerünk, 
csatába. 
 
Na, de valami csak hiányzik! Negyvenkét magyarországi év nem múlhat el 
nyomtalanul...  
 
Nem múlt el. Mulasztják. Megkönnyítik a dolgom. Erről ennyit. 
 
És a kultúra? 
 
Itt - megfogtatok. A zenénél van mentségem, hiszen nincs hallásom, csak emlékem. A 
színház alól is ki tudok bújni. Könyv, vers, festészet? Maradt, amit hoztunk 
magunkkal, meg ami közben elér minket Magyarországról, Európából. Meg se 
kíséreltem kiegészíteni itteni értékekkel.  
 
Építészet? Hát... van az a dán Sydney-i Operaház, meg... vannak szép komfortos 
családi házak.  Kb. ennyi.  Szobrászat? Menj el Rockhamptonbe. Annyi bikaszobrot 
látsz, csak győzd számolni. Aztán, ha jössz felfelé, van az út mellett óriás mangó, óriás 
krokodil, itt nálunk meg óriás James Cook, betonból kiöntve, kipingálva. Erre 
gondolsz? 
 
 Csinálhattam volna "Miért nem jó itt lenni" fejezetet, de rövid lett volna. Egy 
bekezdésben többé-kevésbé az összeset felsoroltam.  
 
Harmadszor. Ezt nem sokan kérdezik, de mindig benne van a levegőben.  
Akkor most mi vagy? Magyar vagy ausztrál? 
 
Az egyszerűsített válasz: ha Dél-Amerikába utazom, akkor magyar, mert az 
ausztráloknak oda kell vízum. 
 
Az igazi, szívből jövő vallomás pedig: hogy abszolúte nem foglalkozom ilyen 
hülyeségekkel. Süt a nap, kék az ég, északról fúj a szél, kapjuk fel a hajót, irány a 
tenger, mate! 
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UTÓSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Ez a könyv az én Ausztráliámat írja le, az én környezetemet, az én világomat, ahogy 
én látom új hazámat. Nem feltétlenül objektív, nem feltétlenül autentikus, de 
őszinte. 
 
Szívből köszönöm családomnak, hogy elviseltek, hogy részben vagy egészében 
végigküszködték velem az elmúlt éveket, velem együtt lelkesedtek a szépségekért, és 
a kelleténél jobban nem utálták a mélypontokat.  
 
Köszönöm a bátorítást és a kritikákat, amit a félig kész szöveg vagy egyes fejezetek 
kaptak, családtagoktól, barátoktól. A javaslatoknak csak a felét fogadtam meg, és a 
javítás se lett mindig olyan, ahogy azt a segítő szándék feltételezte, emiatt a végső 
változat a reméltnél sokkal gyengébbre sikeredett. 
 
Köszönettel tartozom továbbá az alábbi személyeknek: James Cook kapitány, Arthur 
Phillip kormányzó,  Matthew Flinders hajós és geográfus, John McDouall Stuart 
expedícióvezető, és az Ismeretlen Aboriginál Harcos, kinek lába elsőként érintette a 
kontinenst. Nélkülük és az őket szponzoráló szervezetek támogatása nélkül e könyv 
nem születhetett volna meg. Tudom, sok nehéz pillanatot éltek át, sokat küszködtek, 
sok szenvedésen mentek keresztül. Talán utólag vigaszt jelent számukra, ha azt 
mondom, megérte. 
 
Nekem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


