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me eposz íratott Krisztus születése utáni 
ezerkilencszázkilencvenedik év július 
havának második napjától ugyanazon 

év s hónap tizenhatodik napjáig szabó soma királyi 
trubadúr keze által. 

Tartalmazza a Banchieri nevét viselő csoportosulás és 
más személyek kalandjait.

Az Eposz nem egyértelműen az én művem, ha nincs 
sanyi, akié a füzet, zsolti, aki keze vonásait is rávetette, 
valamint az Eposz főszereplői, akikről ez szól úgy ez a 
Hősi Eposz nem születhetett volna meg.

Külön köszönetet érdemel Riba Csaba, a Főnök úr, aki 
„végigvezetett bennünket” eme oldalakon.

És mindenki, aki a szervezésben és vendéglátásban 
segítségünkre volt, valamint a Münster és a határ közötti 
WC létrehozója, akinek ezáltal egy esős éjszakát sikerült 
velünk átvészeltetni. 

És minden hódolat a „kihasznált” és „ki nem használt” 
szülőknek!
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KalandozásoK

I. Könyv – HollandIa, delft
1990. júlIus 2-16.

I. ének
Szóval, most már estve felé jár az idő. Ma reggel indultunk Nyíregyházáról hajnali négy órakor. 

Könnyzáporos búcsú után otthagytuk a pulcsit. Zsolti még indulás rakott ki sok mindent sok helyről. 
elindultunk és es sok mindennek egy részét zsolti papája utánunk hozta volt, mire zsolti köpködni 
kezdett, parázna vágyakat hajtván, mi végett a pulóver lekapcsolódott a convoyról.

ugorjunk, mert nagy részét az útnak átbóbiskoltuk és tájleírásokkal evégett nem szolgálhatunk. 
Pesten kenyérkeresési tranzakciót vittünk végbe, végül is vettünk 5 kiló száraz kenyeret original 
csomagolásban, és még nehány apróságot 679 Ft értékben. Kivettünk a „csomagmegőrzőből” 
(csomagtartó) 3 videokazettát és betettünk a helyére:

- 5 kg kenyeret

- 6 l gyümölcslevet

- 2 l tejet

- 1 db tusfürdőt

na szóval most itt feküszünk és visszagondolunk kalandos utunk néhány nyomatékosabb 
(fontosabb) pillanatára. egész mostanáig elég éles hangulat uralkodott az amúgy is pattanásig feszült 
idegrendszerek között. Állandó vita homályos és ijesztő felhője függött fejünk és a busz plafonja 
között. A határon csak legyintettek és átügettünk megelőzve két rokkant kocsit. Á, ez mind hazugság. 
egyébként a 100-as átlagot tartottuk. aztán a sztrádán is nyomasztó volt, de azért buli.

LINZ. Na, na most megérkeztünk. Csak előtte Zsolti nyitott szájjal aludt. Linzben egy paplakba 
kerültünk, és hót rosszul énekeltünk a templomban, csináltunk néhány videoklipet. Itt van egy 
Kati néni és egy fekete bácsi, aki több nyelven nem beszél. aztán hosszas olajcsere következett a 
fogyasztói társadalom nyereségére. aztán nagy nehezen elindultunk, miután 10 forintossal Robi vett 
egy 15 schillinges buszjegyet. úgyhogy rászálltunk az automatákra. Parkolni is sikerült egy rendes 
pacák parking jegyével. Aztán sétáltunk és az első „kirche” amit megláttunk a legnagyobb volt, és 
bementünk és a hatos mise volt. Hatalmas templom – írtó kafa – ezt majd a videóból nagyjából 
vizuálisan felfogható lesz. aztán még mászkáltunk jobbra meg balra. az a rossz, hogy 
most már kapkodni kell és ezért a legjobb részletek 

kimaradnak. azért feltétlen meg kell említeni az utcákat, a villamost, a teret, a dunát: ahol eljátszottuk 
a „mit csinálnak a halak júliusban” című zenéseposzt. Aztán egy Tilles Béla Békefa II-őn elénekeltük 
a Cucut. És még sokan mások, de már itt a villanyoltásra készülődnek, úgyhogy lehet, hogy holnap 
folytatom.



II. ének
Ígéretemhez híven most újra tollat ragadok, bár elég gyakorlatlan vagyok effajta „Rotring 

art Pen” tollak használatában buszutazás közben, úgyhogy rövidre fogom. szóval, tegnap este 
miután visszagyalogoltunk egy hosszú sétálóutcán, lényegesen kevés létbizonytalanság után zsolti 
vezetésével megtaláltuk a buszt. tibi a buszban leszögezte, hogy alapjában „gut” volt a nap. Hazaérve 
úgy elfáradtunk, hogy annyi hülyeséget beszéltek össze - persze csak a többiek –, hogy az már túlzás. 
sanyi visszanézte az egész eddigi videót, amíg mi zuhanyoztunk. végigröhögte. azt mondta: tök jó. 
aztán alvás. 

A reggeli felemelő volt. A lekvár fantörpikus! Aztán jött a csomagolás. Á, az nagyon jó volt. Egész 
ügyesen sikerült. aztán jött a búcsú. a néninek énekeltünk egy „all at once”-ot, majd lejött a fekete 
bácsi és neki egy „zulu”-t döngettünk el. azt mondta csak egyes szavakat értett – természetesen nem 
a kiejtésünk hibájából – hanem, mert a zulu az ő anyanyelvének családjából származik, de már elég 
idegen. És most elindultunk Passau felé. Most itt ülünk, a többiek egy kopasz énekesnő hangjának 
bűvöletében. Tulajdonképpen pangásnak nevezhetnőnk, amit itt folyik, kissé korán van, mindjárt 9 
óra, de a levegőben ott leng valami barátságos hangulat. Pedig az idő is elég maffiós, nemigen süt a 
nap. na jó.

III. ének
Passau felé menet megálltunk egy apácazárdánál, ami alatt kolostor 

értendő. Tibi szerint anyácazárda, Zsolti szerint szerzetesrendi kolostor 
volt. a templomban énekeltünk és valahogy olyan furcsa érzés, hogy 
valahogy semmi nem jó. a templom hót szép volt és az oltár elé – 
meg egyáltalán a templom belsejébe – nem lehetett belépni, mert ott 
voltak a halottak. Azon folyik a vita, hogy mű vagy igazi csontvázak 
voltak-e az üvegkoporsóban. Mindegy. aztán újabb vágta 
után megérkeztünk Passauba. 5 forintért vettünk 
egy parkolójegyet, ami vagy 3 órára szólt. 
(Pontosan 13:03-ig) És végigmásztunk az 
óvároson. Kafa. a barokk templomban nem 
énekeltünk, mert pont kezdődött egy orgonahangverseny, vagy valami ilyesmi. Aztán erőszakot 
ejtve zsoltin énekeltünk a téren, ami egy kicsit félresikerült. aztán felmentünk a várba. Hát ez egy 
félelmetes hely, itt is volt egy nótának zengése. Jobban mondva kettő, mert a „Vitrum nostrum”-ot is 
elzengedeztük. Aztán felmentünk a toronyba, ahol szintén 5 forintért távcsővel megnéztük a lányokat 
a kastélyudvaron.

Szóval ahol lehet megtakarítunk néhány márkát, de azért kihasználjuk velük működtethető 
automatákat. az új Marik féle valutarendszer szerint az 1 dm = 5 ft, 1 ösch = 2 ft, 10 ösch = 10 ft. 
Ezek alapján használható mindenféle utcai automata – amivel Robi előszeretettel játszik (néha más 
pénzén). Kiváltképp a telefonokat, a rágógumi automatákat és a parkolójegy árusító automatákat, és 
el ne feledkezzünk a buszjegy automatáról. 

Miután a várat messze magunk mögött hagytuk a hídról köpeteket eregettünk a vízbe – illetve a 
víznek irányába – amit a híd alatti léghuzat kiszámíthatatlan röppályára kényszerített. Ismét mélyen 
nyúltunk a humor feneketlen kosarába. Én csak köveket dobáltam, esetleg egyet köptem.

na, most megint kocsikázunk, ezúttal Regensburg felé robogva. a busz területén történt evés után 
– az emésztés nehézségeivel küszködve írom eme sorokat. Épp az imént vetettük papírra hosszas 
számolás eredményéül, hogy a fent említett robogás sebessége ismét 118,8 Km/h. ez a tény tibivel 
egyetemben nyert megállapítást általam. a számolás kezdeti nehézségével való küszködés a lap 
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tetején látható. végül is kiderült, hogy az egész rossz, mert tibi 500 métert vett 1000 méter helyett. 
ez hosszú, de azért mindegy. a hivatalos végeredmény az „útiterv” feliratú papiros alján található 
fejjel lefelé. Most mindenki döglik, ezért újfent berekesztem a naplóírást, és a többiek nyomdokába 
lépek. Talán még annyit megengedek magamnak, hogy a pontos idő 13:50, a nap pedig ragyog az 
égen. Mellesleg sanyi is alszik és 10 kilométerre vagyunk Regensburgtól.

Iv. ének
Most megint egy éjszaka távlatából visszatekintve jegyzem mindezeket. Talán időrendi sorrendben 

lesz a legegyszerűbb, ezért kezdjük Regensburggal. Mindenesetre elég jó hely, mint általában 
minden hely itt az egyesült németországban. 
végigmentünk vagy háromszor a 
körforgalomban a város közepén, aztán 
alábuktunk egy tér alatti parkolóházba. Persze 
nem tudtuk az ott már jól bevált szokásokat, 
mindenesetre a Főnök úr kinyúlt az ablakon, 
tett két baljós mozdulatot a sorompó előtti 
automata felé, mire az ijedtében kiadott egy 
jegyet és felnyílt a sorompó.

A parkolás viszontagságai után fellépcsőztünk a felszínre. A nagy szökőkút környéke tele volt 
kétes egyénekkel, ezért nem énekeltünk. egyénként olyan furcsa, hogy nincsenek olyan igazán jó 
kalapozási feltételek. Meg is egyeztünk, hogy a megfelelő hely úgy is kínálni fogja magát, ezért 
nem keresünk tovább. Viszont találtunk egy akkora templomot, hogy csak na! Összehasonlítva a 
linzivel talán területre nagyobb volt, de valószínűleg nem volt annyira magas. Azért elég magas volt, 
így elénekeltük az „ave verum”-ot, ami több helyen szétment. Robi szerint ez csak az akusztika 
nagyságának az oka, szerintem meg annak az oka, hogy nem tudjuk rendesen. aztán felvetettük az 
„Ave Maria” előadásának gondolatát, ami beláthatatlan következményekkel járt. 

Heves vita kezdődött 5:1 arányban – valószínűleg le sem kell írnom a tiltakozó személyleírását, 
mert mindenki számára nyilvánvaló a kiléte. a vitába aztán bekapcsolódott Marika néni és attila is. 
végül is az „ave Maria”-t kihagytuk és az „also”-val kezdve végigénekeltük az egyházi repertoárt. 
Többen gratuláltak az idegenek közül, akikből elég sok akadt a templomban. Most csak azért írok 
ilyen részletesen, mert egyrészt Regensburgban nem készült video, másrészt zsolti kért, hogy emeljem 
ki a kereszt alatt folytatott idétlenkedésünket. aztán kicsit könnyebb szívvel folytattuk a városnézést. 
Megtaláltuk a régi kőhidat, amit a rómaiak 
építettek annak idején, és pisiltünk egy 
becsukhatatlan ajtajú nyilvános WCben. 
aztán láttuk a háromszög alakú házat, 
ami csak nekem volt ismerős, de ha 
legközelebb megnézzük a King’s singers 
filmet a többieknek is az lesz. 

fénykép is elég kevés született, mert csak zsoltinál volt gép, abban meg csak 3 kocka volt.  
A regensburgi sétánkat tehát jószerivel csak ez az írásos emlék őrzi. A parkolóházból való kijövet 
még kacifántosabb volt, mert mire hosszas kacskaringózás után megleltük a kijáratot kiderült, hogy 
a jegy, amit befelé kaptunk nem tetszik az automatának. A Főnök úr hiába próbálkozott, a gép csak 
a fejét csóválta. aztán sanyi meg attila na meg Robi kerestek egy másik automatát egy kedves 
úriember tanácsára, ami sajnos nem működött 5 forintossal, ezért a parkolás 3 és fél márkába került.
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Itt már szorított a cipő, mert 7 óra felé járt és még ez éjszakára nem volt hova 
hajtani a fejünket, hacsak a mikrobusz kagylósított üléseire nem számolunk. 
Az eső ellenére is lenyűgöző hangulatú utcákon történ hosszas botorkálás 
után újra mikrobuszba szálltunk tanácskozás gyanánt. sanyi és attila ezután 
többször expedíciókat indított telefonfülkék, ifjúsági és egyéb szállások 
irányába: hasztalan. végül is egy valami vihogó gyerekekkel teli ifjúsági 
szálláshelyen adtak egy tippet egy rothenburgi fogadóra. odavágtáztunk. 
sanyi és attila újabb hadjárata után 15 dm-ás alvóhelyet kínáltak fel 
számunkra. Itt hosszas vita kezdődött, amiből végül is az sült ki, hogy egyszer 
megengedhetjük magunknak. a ház harmadosztályú volt (ami nálunk talán 
a kiemelt első osztálynak felel meg) és nagyon, nagyon „gut” volt. Laci a 

bepakolás után lement a német kirándulók közé olasz-argentin meccset nézni. sanyi 3:2-es argentin 
győzelemre tippelt. Az első emeleten kaptunk két egymásból nyíló szobát 5 ággyal, fent meg két külön 
szobát 3 és 2 ággyal. tehát egyel több ágy volt, de csak személyekért kellett fizetni, szerencsére. Mi 
Sanyival meg a Főnök úrral költöztünk a háromágyasba, Zsolti Rohival a zuhanyzósba, Laci meg 
Robival amellettünk lévőbe háltak. Marika néni és Attila külön szobát kaptak. A hideg pörköltvacsora 
után rövid filozofálás után (amíg a Főnök úr zuhanyzott) nyugovóra tértünk. Iszonyú jó, tollal bélelt 
dunna volt a takaró. WoW. Robi – miközben zuhanyoztunk – beletörölt a zárdai felvételbe. (ezt csak 
azért említem meg, mert az utókor a zárdai felvétel egy részét már nem fogja látni.)

sajnálom, hogy most nem valami mókás kedvemben ért a naplóírás, de korán van, a sanyi órája 
fél hétkor keltett minket, mivel Robi ragaszkodott hozzá, hogy hétkor induljunk. (Most azért írok 
ilyen szépen, mert épp leesett az olajszint és megálltunk, de már el is indultunk, hopp! Robi ott fut 
a busz után. na ez jó volt, kár, hogy nem sikerült itt hagyni. ez a közös vélemény.) visszatérve  a 
hétórai indulásra, mikor sanyival útra készen betoppantunk a másik négy énekes szobájába még 
akkor hegesztés volt, hogy majdnem visszaestünk az ajtón. Aztán nagy nehezen felráztuk őket már 
fél nyolc körül járhatott. aztán ismét fejedelmi reggelit vettünk és nehezen, de bepakoltunk a buszba. 
(sanyi megborotválkozott, úgyhogy olyan sima a képe, mint egy babafenék, vagy legalábbis mint…) 
A buszban már táncolni lehet és a néhány hálózsák jobbra-balra verődik a csomagtérben. A busz 
szinte kong az ürességtől. Na de azért még van mit felemészteni.

elérkeztünk eddig a pillanatig, amint épp a naplót írom, már jócskán Würtzburg után járunk Iserlohn 
felé vágtatva. Itt az előbbi olajszintbigyulálásig mindenki maga alatt volt, többen csukott szemmel de 
nyitott szájjal, most azonban feléledt a társaság, pedig még öt percet sem álltunk. azért most is akad 
néhány szunyókáló, lásd: Robi. 

Azután utunkat egy Rothenburg nevű városka felé vetettük, ami 
arról nevezetes, hogy középkori szépségében áll és körülötte még áll a 
középkori védőfal 3 őrtoronnyal, ami egyben a városkapu is. Eddigre 
már kellőképpen elfáradtunk, úgyhogy az ezzel járó hangulat megvolt. 
ez egy nagyon furcsa, de azért mégis jó dolog. legalább ilyenkor nem 
veszekszünk. Az eső esett és a szinte kihalt utcákon (mint a pestis 
idején) egyedül mászkáltunk szállás után kutatva. 
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v. ének
Na, túl vagyunk egy újabb napon is. Megint egy kalandokkal bővelkedő napot hagytunk magunk 

mögött és a hősi eposz szerkezeti egységének megtartása érdekében ismét időrendi sorrendben haladva 
kezdjük el az Iserlohnba érkezésünk pillanatával. Én éppen a két üléssor közötti vájatban álmodtam 
az igazak álmát, mikor egy hirtelen kanyarban a sanyi lába a számba esett, jelezvén: Iserlohnba 
érkeztünk. A külvárosban való kanyargást tehát csak a busz fenekéről szemlélhettem, ezért tájleírással 
nem szolgálhatok. aztán megálltunk és többen kiszálltak a testvérváros és nyíregyháza közti titkos 
közvetítő felkutatására. Mi a buszban maradtunk, itt hátul, mert a hangulat épp a tetőfokára hágott. 
sanyi kiugrasztotta tibikét egy cigaretta automatához, hogy 25 forintért vegyen egy Camellt az 
anyukájának. de nyilvánvaló, hogy úgyis sanyi szívta volna el titkon. az üzlet nem sikerült, de mi 
azért kellemesen szórakoztunk.

Közben a többiek megtalálták a tanácsházát, amit ezentúl 
az angolos szabadfordítás következtében csak Patkányháznak 
(Rathaus) fogunk nevezni. aztán bementünk a házba, mire 
fotósok ezrei rohamoztak meg bennünket. Pontosan hárman 
voltak. Röpke interjút adtunk az attila segítsége nélkül, mert 
neki szerencsétlennek egy hivatalos levelet kellett magunkról 
németre fordítani. aztán orrba-szájba fényképeztek, sanyiról 
csináltak poszterfotót is, de lehet, hogy csak a kontaklencséjét 
telézték ki. (Helyesbítek, sanyin szemüveg volt). aztán elvittek 
egy evangélikus szállásra, ahol zsoltiék megtekintettek egy 
mozgáskorlátozottak részére készített zuhanyzót és WC-t, ami 
Robi szerint egy konditeremhez volt hasonlatos amiatt, hogy 
tele volt aggatva kapaszkodóval és kötéllel. a kulcsokat egy 
barnafestékkel kifestett nő adta ki, aki elég erőszakos volt.

a szobák a rothenburginál is jobbak voltak. a zuhanyzóban 
be lehetett állítani, hogy hány fokosra akarod a vizet. ezt 
rögtön ki is próbáltuk. A kellemesen frissítő zuhany után 
videoklipeket gyártottunk a tónál, aminek a fele betonnak 
tetsző békanyállal volt borítva. Néhány kiskölyköt 
beszerveztünk egy csinos óvónéni segítségével a „Banchieri” 
forgatáshoz, amire mellesleg majdnem rámondható, hogy 
balul ütött ki. 17:00 órától próbáltunk, mert estére koncert 
volt beharangozva, bár tudtunkra adták, hogy a VB elődöntő NSZK-Anglia meccs miatt igen gyér 
közönségre számíthatunk csupán. a próbát nagyon vehemensen kezdtük, aztán ez gyors fáradt 
szétszórtságba csapott át. Mindegy, aztán megvacsoráztunk. fejedelmi fogás volt. nagyon meg van 
itt szervezve minden. Az ünnepélyesség mellett nagyon meleg volt a hangulat. A koncert előtt még 
veszekedtünk egy kicsit, mivel mindenki a túlfeszített idegrendszerével a másén akart felülkerekedni. 

aztán hosszas harangozás után bevonultunk.voltak 38 és felen. 
tapssal fogadtak. Így egy kicsit megnyugodtunk. eldöngettük az 
„also”-t, aztán csend. vártunk, zavartan mosolyogtunk. Csend. 
Robi bemondta a szöveget meg a következő számot. Aztán halotti 
csendben rebegtük el a következő műveket. A „Dindirin”-nél – ami 
a megállapodott műsor felénél volt – megnéztem az órám. Atya ég! 
20 percnél jártunk. Kb 35-re végeztünk a műsorral. A közönség végre 
tapsolt, nem tudom miért, mert Rohi már kétszer bemondta, hogy az 

utolsó mű jön. Kivonultunk. Egy csini újságírónő lerohant bennünket. Rövid duma folyt, miközben 
a közönség csöndben és mozdulatlanul ült. nem tudtuk mit csináljunk. visszamentünk és énekeltünk 
egyet. Aztán megint ki. Rövid taps után megint kínos csend következett. Végül odajött a szervező és 
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sikerült megkérdeznünk, hogy madrigált énekelhetünk-e. Az igenlő válasz után megkönnyebbülten 
visszarohantunk és majdnem minden lehető madrigált elénekeltünk. Ezek közt már tapsoltak is, és 
úgy élvezték, hogy majdnem kiesett a protézisük. 

Egy nő velünk énekelte a „Tanzen und Springen”-t. A „Short People” végeztével megint kimentünk. 
A taps közben a ő azt mondta, hogy azt kell mondani „Auf Wiedershen”, mire mi elénekeltük a 
„Banchi”-t ráadásnak – ami még nagyobb siker volt – majd Robi javaslatára meghajoltunk. ez volt 
a legnagyobb őrültség, amit csak el lehet képzelni. Ugyanis a taps ismét kitört és Zsolti értetlenül 
megkérdezte, hogy mit is kell mondani. Én éppen megsúgtam neki, amikor a basszus felől valami 
hangszalagszaggató üvöltés hallatszott, megpróbálva elnyomni a tapsvihart, de csak az erőlködés 
hallatszott. sanyi szerencsés kézmozdulata azonban elárulta a hörgés jelentését, így a közönség 
észbekapott és felállt. a lelkes gratulációk után (amit egyébként megérdemeltünk, a formaságot 
kivéve) elmentünk a városba. 

az egész teljesen kihalt volt. Mindenki a meccset nézte. 
Hosszas séta után valamilyen oknál fogva elvittek minket 
az iserlohni rádióhhoz. ott körbevittek a stúdiókon, meg a 
keverőkön keresztül, míg végül egy TV-re akadtunk. Épp a 
tizenegyesek mentek. egy angol bevágta, aztán egy német 
is. na, koncentráljunk: kihagyja, ok? És valóban. 

Ha-ha-ha. Nagy az öröm. Marika néni szerinte a következő angol kihagyja, és tényleg kihagyta. 
Nyert az NSZK! Hát ez félelmetes! A mi közreműködésünkkel, természetesen. 

Kimentünk az utcára. néhány perc alatt megindult a forgalom, aztán 
elkezdődött az ünnep. A főúton kocsik ezrei zsúfolódtak fel és mind dudált. 
az ablakaikba kiültek az emberek és zászlókat lengettek. a pirosnál mindig 
megállta a forgalom, de a dudálás nem maradt abba. félelmetesen egységes 
ünneplés. szerencsére nálunk volt a video, ezért valami meg fog maradni 
az utókor számára is a fergetegből, forgatagból. Érdekes volt, hogy csak 
a főutcán zsúfolódtak fel az ünneplők kocsijai és mi a kis utcákon simán 
hazajutottunk. azután szunya. elaludni nem volt kimondottan nehéz dolog. 

Ma reggel megint olyan reggelivel vártak, hogy leesett az állunk a nagy csodálkozásunkban. 
Aztán bepakoltunk, a néni azt mondta, hogy azért esik az eső, mert az időjárás sír a búcsú miatt. 
Még énekeltünk, aztán uzsgyí! Az általunk határozottan szorgalmazott jövő évi viszontlátás 
reményében - amire több özönséget és honoráriumot is ígértek – vidáman indultunk útnak és 
most is itt száguldunk. 

Csak a tegnapi naplójegyzethez említeném meg, hogy a tibivel kiszámolt 118,8 Km/h-
ás sebesség semmi sem volt, mert az elöl ülők szerint és később a Főnök úr töredelmes 
bevallása értelmében egy alkalommal a 140-es Km/h-ás sebességet is túlszárnyaltuk. ez csak 
olyan viszonyítás a járművünk minőségére vonatkozólag. Most épp a buszban lévő kilenc 
személyből senki sem tudja, hogy miért megyünk oda ahova megyünk, illetve ez még talán 
nyilvánvaló, hogy miért. de hogy hogyan fogunk egy éjszakát eltölteni amikor nincs szállás, 
ez mindenki előtt zavaros kérdés. Most valami Münstert néztünk ki a térképen, amit utunkba 
ejtünk. Mindenesetre az eredeti amsterdami éjszakánk terve normális belátás szerint nem éri 
meg, mert mára még nincs vízumunk Hollandiába. 

na most odaadom a naplót sanyinak olvasás céljából. 
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vI. ének
na, most nézek csak munka elébe. sajnos két teljes napot kihagytam és ezt most az éjszaka közepén 

kell bepótolnom. Münster előtt hagytuk abba. 

MÜnsteR egy nagyon jó kis hely volt. egy parkolóórát újból sikerült átvernünk, ezúttal valami 
minimális groscheval. aztán végigsétáltunk a központig, ami 
természetesen a megszokott sétálóutcák tömkelegéből állt. Aztán 
bementünk egy nagy áruházba, ahol laci lecsapott egy szintetizátorra 
és egész délután azt bűvölte. Robi vett egy manager kalkulátort 
200 márkával olcsóbban, mert az eladók elnézték az árát. Mázlista, 
mondanák a többiek. tibi vett egy sétálófarkast, aminek nagyon 
örült, mert végre tudta min hallgatni a kopasz énekesnőt. Sanyi, 
Zsola meg én elmentünk mászkálni és először a dómba mentünk be, 
ami a román, a barokk és a XX. századi művészetek keveréke volt. 
Mindenesetre jó nagy és tűrhető. 

aztán átmentünk egy kisebbe, ami egyáltalán nem 
volt kicsinek mondható és senki, egy teremtett lélek 
sem volt benne. na, let’s sing és elkezdtük a „jesu 
Rex”-et. Hátborzongató volt, későbbi mérések 
alapján 10 mp-es visszhangot állapítottunk meg 
ff-ban, de a p-ban is volt minimum 7 mp hosszú. 
olyan tiszta volt a visszhang, mintha valaki más 
énekelte volna vissza. Percekig nem tudtunk 
szabadulni, aztán nagy sietséggel hívtuk a többieket.  
A további eseményekről videofelvétel készült, igaz odakint már sötétedés kezdődött, 
de a hang remélhetőleg valamit visszaad. 

Elfelejtettem, de az első templom – amibe a vásárlás előtt mentünk volt – a legszebb 
és pont egy orgonista próbált, aki fenn ült az orgonában. Rajta lesz a videon, ha 
Robi nem töröl bele. És volt még egy templom, amelynek tornyán volt három rács, 
ketrec, amibe a középkorban bűnös embereket raktak intő példaképpen. Ez volt a nap 
vezérgondolata.

Münsterben mindenki meglelte a maga boldogságát, ki így, ki úgy. aztán 
továbbmentünk. A Főnök úr is vett magának egy régi Led Zeppelin kazettát, amire már 
régóta pályázott, úgyhogy ő is örült. A sztrádán a határhoz egy parkolóban megálltunk. 
Hosszas pakolászás és kaja után (amit a WC közvetlen közelében, már szinte benne 
főztük meg) megágyaztunk a Főnök úrnak a hátsó ülésen és öten (Laci kivételével) 
éjszakai expedícióra indultunk, átadva helyünket a többieknek alvás céljából. 

Az expedíció azzal kezdődött, hogy átmásztunk egy drótkerítésen és rögtön 
beáztattuk a cipőinket. Aztán felmásztunk az országútra és azon végigmenve egy 
faluba érkeztünk, aminek a nevét Robi beütötte a gépbe, de aztán kitörölte, így 
nem tudom. Végig rémhistóriákat meséltünk, amiből vita szövődött, de teljesen 
egyedül voltunk a sötét kis faluban. Majdnem hazatelefonáltunk, de nem vette be 
az idegen pénzt, másrészt már éjfél felé járt. aztán lassan visszabattyogtunk az úton 
és egy más formációban ereszkedtünk alá a parkolóig, a sztráda felett átívelő hídról.  
Már mindenki aludt a buszban. 

Elhatároztuk, hogy egy időre beköltözünk a budiba, ami valóban megfelelt volna 
hálószobának, ha be lehetett volna csukni az ajtaját, de csak rács volt: az is a falhoz 
rögzítve. Meglehetősen hideg volt és az idő nagyon lassan pergett. Pár percet így-
úgy ülve-állva, egymás vállára dőlve aludtunk időnként és közben beszélgettünk. 
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sanyival kimentettük a könyveinket, de az olvasásból nem sok lett. 
Mindenfélét kitaláltunk. sanyi mesét mondott, aztán elkezdtünk 
zoknit szárítani. ugyanis a csak olyan volt, hogy odaraktad a kezedet 
egy kijelölt helyre és megindult a víz. folyt vagy két percig, aztán 
meg meleg levegőt nyomatott szárítás céljából szintén majd’ két 
percig. a baj csak az volt, hogy két szárítás között meg kellett várni, 
hogy kifolyjon a víz: ez a foglalatosság elég hosszan tartott és sok 
vidámsággal járt. 

aztán bementünk a tolókocsis WC-be - ami jó tágas volt és be 
lehetett csukni az ajtót – és ott azt játszottunk olyan játékot, hogy 
ki kellett találni kérdések útján egy személyt. (nem barkóba volt). 
aztán hol kisétáltunk a sötétbe, hol vissza, végül felültünk négyen a 
két kapaszkodóra a WC kagyló mellett és aludtunk. Robi a sarokban. 
aztán azt hittük, hogy valaki jött, mert kinyílt az ajtó, de csak Robi 
volt épp kimenőben. Ekkor megint felkeltünk és a javaslatomra 
mindenféle hülye játékot játszottunk, de már annyira fáradtak 
voltunk, hogy a vele járó hülyeség olyan nagy volt, hogy agyba-főbe röhögtünk. Aztán Robi meg 
Zsola beültek a rokkantak WC-jébe újra aludni. Tibivel átmentünk a nőibe és Tibi el is aludt. Én meg 
kimentem Sanyihoz. Ott töltöttük az időt, ami már világosodott. Ötig akartunk várni, aztán felkelteni 
a buszban alvókat. 

a hidegben elkezdtünk ugrálni, hogy ne fázzunk, meg táncolni, mint két hülye, ekkor már jobb volt. 
aztán öt után valamivel felkeltettük a WC-ben alvókat és megegyeztünk, hogy a „Pál, Kata, Péter”-rel 
fogunk ébreszteni. el is énekeltük kánonban, mire Marika néni felkelt/felriadt. aztán lassan a többiek 
is. Mi egy forró tea után bevágódtunk hátra és elaludtunk. A Főnök úr úgy átszáguldott Hollandiába, 
hogy észre sem vettük. Állítólag a határon nem illik határőröket foglalkoztatni errefelé. Pedig Csaba 
jóindulatúan próbált keresni egyet is, de hiába. amsterdamban megálltunk, én itt tértem magamhoz. 
Nem tudom mennyit aludtam, de jól esett és valószínűleg kevés is volt. 

elindultunk várost nézni. ez volt a legnagyobb baklövés, amit el lehet követni ha az ember 
amsterdamban jár. sajnos csak guldenért tudtunk parkolójegyet venni. Miután egy bankban pénzt 
váltottunk – sanyi pisilt közben – bevágódtunk a kis utcákba. Itt körbenéztünk, hát jobbra meg 

balra, itt is egy Sexshop, ott is egy Sexshop. Meglehetősen gusztusos kirakatokkal. És 
kétes eredetű élő, két lábon járó „hirdetőoszlopokkal”. Sanyival pont mákost ettünk, de 
egy időre elment minden étvágyam. Lenyűgöző volt. Aztán továbbmenve – és kiérve a 
nagyobb utcákra – sem sokat javult a helyzet. Csabával voltam mikor is leszólított egy 
néger srác kokain után érdeklődve, de lehet, hogy eladni akart. Szóval jó hely. A térdig 

érő szemétből a belvárosba menekültünk, bár őszintén szólva NSZKban láttunk szebbeket. Aztán 
ismét a legszebb helyet sikerült kiválasztanunk visszafelé, a piacot. El lehet képzelni! 
a buszhoz visszaérve vettük csak észre, hogy a legjobb helyen álltunk meg.  
Mert a túloldalt az ablakokban egy csokor – Csaba által oly sokat felemlített 
– hölgyemény ült, vajmi kevés öltözetben és piros fényben. (Pucaucca) 
Elérkezettnek találtuk az időt a továbbindulásra, annál is inkább, mert a 
nénik nagyon feldobódtak a látványunktól és igen heves mocorgásba 
kezdtek. Sikerült valahogy kiverődnünk a fővárosból, aztán megálltunk 
egy parkolóban és rendet raktunk a kocsiban, hogy azért mégis. 
aztán sanyi WC papírjával és egy lábas vízzel lemostuk a buszt 
és csodaszép lett. Csillogott villogott. Aztán eleredt az eső.  
Na püff neki! 
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delftbe vagy három órával hamarabb értünk a megadottnál. 
elmentünk hát csavarogni. találtunk egy üzletközpontot és a hely 
szörnyen ismerős volt. Rátaláltunk a bankra is, ahol Margitics Péter 
pénzét beváltottam 3 évvel ezelőtt. Itt lakik Nagyi! Sanyi, Laci, Zsola 
meg én felmásztunk a tizedikre, de nem találtuk a lakást. szomorú, 
pedig biztos, hogy ez a háztömb volt. zsola feltételezte, hogy meghalt, 
de ezt az ötletet rögtön elvetettük. aztán elmentünk vicéékhez, még 
most is vagy fél órával hamarabb. félelmetes fogadtatás volt. vicéék 
ablakában egy nagy transzparens. félelmetes. olyan barátságos volt 

mindenki. vice szétosztotta a programot és felhívta a családokat, hogy jöhetnek értünk. sanyi ügyi 
vendéglátói, luc és néhány új arc jött. 

jajj, Koos Kootot majdnem kifelejtettem. a „kiskirályfi” lacit vitte. laci irtó boldog volt. a nagy 
összejövetelben elzengettük az „all at once”-t. vice megkért, hogy menjek lucékhez Rohi tesója 
helyett. OK. Mindig erről álmodtam. Kis kavarás jött, mert Robi nem szeretett volna egyedül lenni, 
de aztán megoldódott a probléma. este próbáltunk egy rosszat, aztán Marga – néhány lánnyal – 
betanított minket két dalra, amit a holnapi koncerten énekelünk együtt. aztán haza és alvás. 

Reggel megint Vicénél találkoztunk, újabb műsorokat szültünk Sanyival a számukra. Aztán 
bevágódtunk a mikrobuszba 12-en élével és röpke két vagy három óra alatt kihajtottunk a 
szélmalmokhoz. Az eső kegyetlenül esett, de a kacsák nagyon great-ek voltak. Felmásztunk a 
malomba, aztán elvittek egy másikhoz is. ettünk egy kis tízórait is, amit a családok adtak. aztán 
hazajöttünk vacsorázni. egész perfekt beszélek lucékkel, olyan rendesek. Gondolom ez minden 
családra általánosítható. aztán elmentünk a koncert színhelyére – egy evangélikus templomba. 
az akusztika kicsit száraz volt, de nekünk találták ki. néhány hang úgy szólt, mint az ágyúdörej. 
Rövid próba után jött a koncert. Az első felében egyháziakat nyomattunk, amiben egész ramaty volt 
a hangom. Ezt talán Zsolti is elmondhatja magáról, bár az „Ave Maria”-t hősiesen végigdöngette. 
A közönségnek talán kicsit nehéz volt ez a műsor. Aztán félrevonultunk amíg a kis Cantarellisták 
énekeltek. 

A szünetben egyszer csak ki jelenik meg?! Hát a Mami! Ó, nagy volt az öröm, Zsolti egészen odáig 
volt, pedig elég, hogy engem megismert. a második felében volt a közös szám, aztán a madrigálok 
következtek. ezt már szerette a közönség, úgyhogy a „short People” után még a két zulut is ráadtuk 
poénokkal fűszerezve. Aztán meg a Banchierit végezetül. Ez volt a legnagyobb siker. Aztán az egész 
vendéglátó és vendég sokaság átvonult egy kávézóba és ott ittunk, persze csak narancslét. Én végig 
a Mamival beszélgettem, minden szavát értettem, ellentétben 3 évvel ezelőtt. De azért a sok szöveg 
meg a válaszok kifárasztottak. Énekelgettünk jobbra-balra, hollandul, magyarul, a hangulat pompás 
volt. aztán meg hazajöttünk. luc azt mondta büszke rá, hogy ilyen jó koncertet szervezett. Most 
talán rekordidő alatt vetettem papírra ezt a két vagy három napot és most ideje lefeküdjek, mert olyan 
tompa vagyok, mint a bicska nyele. Remélem ilyen távlatokba nem kell többet visszanéznem. 

Jó éccakát!

vII. ének
Na, ma délelőtt – jobban mondva reggel tízkor (ezt másnap írom) volt egy koncert – avagy egy 

templomi közreműködésünk – egy nagy katolikus szertartáson. Luc ott ült mögöttünk és mindig 
intett, amikor énekelhettünk. Mit mondjak érződött a korai éneklés. Azért elment, sajnos nem lehet 
az iserlohnihoz hasonlítani. aztán kérésükre elénekeltük a „freedom”-ot a végén. voltak beépített 
tapsolók a közönségben a Cantarellaból. Persze csak a végén. aztán az öltözködés után odajött 
a gondnok egy tányér pénzzel. Csak néztünk. Persze azért nagyon jól jött. aztán elvitt minket  
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Koos Koot a tengerpartra. A mi buszunkban csak a felnőttek ültek. Nagy volt a szorongás a lányokkal, 
miközben kölcsönös nyelvoktatás folyt, főleg Robi részéről. Amikor kiszálltunk Laci véletlenül a 
fejemre rántott egy vasrudat, amire a ruhákat szokták akasztani. Kootéknak mosodájuk van. aztán 
leültünk egy narancslére a tengerparton, majd elindultunk egy sétára végig mellette. állítólag 5 km-
re kellett gyalogolnunk, de olyan erős szembeszél fújt, hogy alig bírtunk menni. Aztán a tengerből 
kifújta a sót, úgyhogy még most is tiszta ragacs a hajam meg a képem. de azért nagyon élvezetes volt. 
a séta és egy kis buszozás segítségével elértünk Poeldikbe, ahol egy apperitive koncerten énekeltünk. 
Előtte lerendeztük a szokásos vitát, némi közönség előtt, de aztán a 11-es akusztika ellenére egész jót 
próbáltunk.

Imitt-amott igen hallatszott a próbanélküliség. aztán kaptunk néhány nyalókát egy csokorban, amit 
azért adtak virág helyett, mert elhervad mire hazaérnénk. a nyalókacsokorban el volt bújtatva ügyesen 
egy 50 guldenes. Gyűlik a pénz fiúk! Aztán egy újabb narancslé után buszba szálltunk és hazajöttünk. 
Vicééknél megnéztük a teniszverseny döntőjét, amit Edberg nyert, aztán Vice összeszámolta a 
keresetünket: meg volt az ováció! Valami 600 gulden jött össze. Mikor elmondtuk, hogy ez három 
havi magyar kereset, leesett az álluk. aztán megszerveztünk ma estére egy kis bulit lucéknél. Most 
itt járunk.

vIII. ének
Hahó! Már nem hogy a mi bulinkon, de a Vicéékén is túl vagyunk. A bulink nagyon „fine” volt, 

megnéztük a VB döntőt, katasztrofális. Az NSZK-sok nyertek, de nagyon rongy egy meccs volt.  
a kiskirályfi kitagadta lacit, mert a németeknek szurkolt. Itt minden holland utálj a németeket. 
aztán zenét hallgattunk, dumáltunk, stb. nagyon jól elhülyéskedtünk. aztán hazavittük luckel 
sanyit, a többiek meg vicével meg a kiskirályfival mentek. Reggel megint vicééknél találkoztunk. 
Hosszas tervezgetés volt, hogy mi tévők legyünk. Végül is tudatukra adtuk, hogy nem akarunk 
sokat buszozni. elmentünk Hágába. Megint vittünk két csajt, most 
sanyi meg zsola voltak a mitfahrerek. Pont a piac közelében álltunk 
meg, és be is vetettük magunkat a tömegbe. Bár megegyeztünk, 
hogy együtt megyünk végig: sikerült elég hamar szétrázódnunk. 
Mi – lacival meg zsoltival – vettünk két kiló banánt 80 forintért 
és be is faltuk az egészet, illetve egyet a sofőrnek adtunk, mert az 
megmaradt. aztán elmentünk a belvárosba, ahol rögtön kiszúrtunk 
egy hülyeségboltot, vagy ha jobban tetszik marhaságboltot, zsolti 
szerint gusztustalanságbolt, amiben jól lehet röhögni. 

aztán bementünk egy templomba, aminek a harangja beakadhatott, mert vagy fél órán keresztül 
játszotta ugyanazt a zenét. Mellesleg át volt alakítva kiállítóteremmé: kortárs művészek részére. 
Aztán egy játékboltba szaladtunk be, hogy kiéljük elmulasztott dolgainkat. Jó hosszú időt töltöttünk 
itt. Közben vagy kétszer lejárhatott a parkolóóránk, de sanyiék visszamentek. aztán szétszéledtünk a 
városban. láttunk egy vérbeli szipóst egy nylonzacskóval, és már tántorgott, a másik meg várta, hogy 
megkaphassa a zacsekot. Aztán egy „kisegér” (fing) elől bemenekültünk egy lámpaboltba, ahol nem 
csináltunk semmit, majd elhanyagolt utcákon mászkáltunk keresve a „tűzoltás” (pisilés) lehetőségét. 
végül a Mcdonald’sban intéztük el. aztán a találkahelyen leültünk egy szabadtéri kávézó asztalaihoz, 
ahonnan rövid időn belül kényszerűen távoztunk. Aztán beszálltunk a buszba, de még Marika nénire 
meg Robira várni kellett. 

Közben Sanyi szoba elegyedett egy hapival. Miután mindannyian előkerültünk beszálltunk a 
buszba és elmentünk a tengerpartra, ahol 3 évvel ezelőtt is voltunk páran. A nap mindaddig sütött, 
amíg oda nem értünk. aztán már úgy fújt a szél, hogy a napot is lefújta. zsola meg tibi és én azért 
térdig belementünk. a többiek kellemesen elbeszélgettek a csajokkal, príma nyelvgyakorlás, semmi 
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több. aztán beszabadultunk az automatákhoz és sanyi többszöri 
felszólítására sem hagytuk el a termet, legalábbis egynéhány igen. 
ezért késtünk a vice találkozóról fél órát. az automata azonban 
félelmetes volt. tele volt pénzzel és neked 25 centeket kellett 
beledobnod, amit egy állandóan mozgó tálca odaltolt a többihez, 
esetleg megnyomva azokat úgy, hogy a pénzhalom eleje alábukott 
és kiköpte a játékos részére amennyit sikerült lenyomni. ezt elég 
érthetetlenül írtam le, de aki látta az anélkül is érti, aki nem, az 
vessen magára. Különben is zsolti le fogja rajzolni, minden bizonnyal. aztán röpke vacsora után 
ismét Vicééknél találkoztunk és megnéztük a videofelvételeket, amiket mi csináltunk, meg amit ők 
csináltak néhány évvel ezelőtt Magyarországon. Nagyon tanulságos volt. A miénkben volt néhány 
hülyegyerek, az egyik mindig belenézett a kamerába, a másik a haját birizgálta állandóan, a harmadik 
narkózott, a negyedik meg nem baj van vaj. aztán véget ért ez a nap is. Holnapra biciklitúra vagyon 
tervezve (it will be great). Good night! In the Elm street.

IX. ének
Kilencre beszéltük meg a találkát lucéknél, nálunk. elég sokat kellett várni Rohira meg zsoltira, 

akik a legmesszebb laktak. Zsolti később részletezte késésük mibenlétét: „9 előtt indultunk Mamival 
és azt hittük, hogy legkésőbb 9:10-re Luckék házában leszünk. A nyelvi nehézségek miatt kishíján 
megérkeztünk vicéékhez volna, de közben elmentünk a Cantarella próbatermébe. Mondtam 
Maminak, hogy úgy gondolom, mire a Mami: én is. na aztán kiderült, hogy végül is nem. akkor 
elkezdtünk tanakodni, meg sétálni és csak tanakodtunk meg sétáltunk egyfolytában, egészen 9:30-
ig. A tanakodásnak megérett a gyümölcs: elmentünk telefonálni a takarítónőnek. Végre megtudtuk a 
címet és nagy nehezen megérkeztünk. akkorra már meg is ismertem lucék házát.”

ez volt zsolti beszámolója. ezek után elmentünk a piactérre vásárolni, meg hasonlók. szépen 
szétszóródtunk megint és klikkekben érkeztünk vissza luchöz. ott lunchöltünk egy nagyon jót, 
mindenki a saját kajáját ette. aztán biciklire pattantunk. nagyon élvezetes volt a városból kifelé út. 
eleinte nagyon nehéz volt elindulnom, de azért hozzászoktam. Bebicikliztünk egy kis faluba, ami 
volt vagy 300 éves és eredeti formájában állt. tök jó volt. aztán tovább mentünk, luc azt mondta, 
hogy ez lett volna az úticélunk, de sajnos ezt 20 perc alatt megtettük, ezért tovább indultunk, nem 
visszafelé. útközben zsoltival egyszer összementünk két patak között és majdnem beleestünk a 
vízbe, de aztán szerencsére nem. a patak zsolti ötlete volt, hogy kiszínesítsük a történetet. aztán 
egy alagútban megpróbáltuk elérni a tetejét és zsolti itt tényleg elesett. aztán ettünk, ittunk néha. 
egyszer egy biciklikeréknél alig vastagabb úton mentünk egy széles patak mellett, amire luc azt 
mondta, hogy veszélyes útszakasz és biztos, hogy bele fog esni valaki. De nem! Az utolsó néhány 
kilométer már bizony nyűg volt. Csabának minden porcikája fájt, és majdnem lestoppolt egy autót. 
Mikor hazaértünk kiderült, hogy 50 km-t tekertünk. Szép! Életemben nem mentem ennyit összesen, 
de hamar elmúlt a fenékfájásom. aztán elmentünk a Cantarella próbájára, ott énekeltünk néhány 
számot, annak ellenére, hogy beszédhangom is alig volt, egész jól éreztem magam, még a „short 
People”-t is elrebegtük.
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aztán vice felállt és szép búcsút meg köszönetet mondva átnyújtott nekünk két kottát. az egyik 
egy angol vegyeskari kötet volt 1600-1900-ig, a másik pedig angol népzene a King’s Singerstől.  
Hát, laci rögtön rávetette magát, úgyhogy mi nemigen nézhettünk rá egy pillantással sem. na, mindegy.  
Lesz még elég időnk nézegetni. Aztán elvittek minket egy órára egy nagy tekepályára. Hát ez tök jó 
volt! Nagyot alakítottunk. Laci szerezte a legtöbb pontot. Aztán Vicééknél búcsúest volt.

Megtörtént hosszú kínos várakozás után az ajándékosztás. de nagyon ciki volt, mert Csaba csajának 
én adtam oda a fülbefüggőt. Ciki. Tiszta hülye vagyok. Aztán aláírásokat osztogattunk a képekre. 
Haha!

Másnap reggel korán felkerekedtünk – az életben először – és pontosan indultunk, bár a bepakolás 
elég hosszú volt. aztán végig smároltuk a bandát. Hót megható volt a búcsú. Én aztán elaludtam.  
a határon állítólag megint elzavartak minket, én ezt is végigaludtam. Csak Kölnben ébredtem fel, egy 
hatalmas épület előtt. Na, ekkorát is rég láttam. Aztán nehezen megtaláltuk a házat, ahol a következő 
két éjszakát töltjük. Egy idő után megjött a kulcsos ember, addig a játszótéren játszadoztunk. Aztán el 
is ment. Miénk volt az egész ház, csináltunk nagyon finom pirítóst is. volt benne 
videó és megvolt a „Názáreti Jézus” című Zeffirelli film. Na az biztos, hogy ezt 
megnézzük. 

aztán bementünk a városba mászkálni. a dóm pont nyitva volt és bementünk. 
fú, hát elég nagydarab. az a rossz, hogy 
nincsen viszonyítási alap. Minden olyan 
bődületes. Mászkáltunk a sétálóutcán, 
és hazamentünk. ettünk és amikor 
besötétedett sanyi rábeszélésére megint 
elmentünk. egy hídon kellett átmenni 
a dómhoz, na amikor ráértünk és 
előbukkant szinte földbe gyökerezett a 
lábunk. A puhakék ég előtt a sötétben 
zöldeskék fényben állt a dóm. a többi épület fehér fénnyel volt megvilágítva, ez zölddel. Mint egy 
kísértet vagy egy hologram a város közepén. a nagysága és a színei elkápráztatóak voltak. aztán egy 
újabb séta után hazaérve megnéztük az első részét a Jézus filmnek. Az alvás elég hosszúra sikeredett, 
jócskán a délelőttbe nyúltunk, mikor ismét elmentünk csámborogni. Egy nagy üzletközpontba 
mindenki bevetődött, aztán megint szétszéledtünk. Otthon megnéztük a második részt, aztán Sanyi, 
attila meg én elmentünk videót csinálni. egész jól sikerült, ahhoz képest, hogy a dóm akkora, hogy 
sehogy sem fért bele.

Aztán otthon töltöttük az időt, bár sötétedés után Sanyiék még visszamentek csinálni néhány 
éjszakai felvételt. Mire visszaértek már elkezdtük a harmadik részt. a film a vége felé egyre jobb 
volt, de nem részletezem, mert lehetetlen. a negyedik vége után feküdtünk le. Ma reggel egy gyors 
pakolás után buszba vágódtunk és irány Franciaország! Igen, ez nem vicc, most Franciaországba 
megyünk. na, majd meglátom, hogy mikorra érünk oda, mert elég nehéz megtalálni a helyes utat. 
Most épp így száguldunk.

X. ének
Éppen határnak nem mondhattunk volna ami a helyén volt, de azért bizonyosak voltunk benne, 

hogy Franciaországban vagyunk. Aztán jött egy bökkenő. Autópályadíjat kell fizetni. Nekünk 
pedig egy fia francia bakfittyünk se volt. aztán kiderült, hogy a német bakfittyet is elfogadják.  
Így aztán autópályáztunk strasbourgba. ott megálltunk a tilosban és elmentünk a templomhoz, 
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ami 142 méteres tornyot bírt. Bementünk és egészen jó volt. Olyan sötét volt bent, hogy csak na!  
A templom előtt meg akkora tömeg, hogy mikor kijöttünk rögtön elvezstettük Lacit, Rohit meg Csabát. 
aztán meg fél órát vártunk rájuk, majd otthagytuk franciaországot. Én magam az út további részét 
átaludtam, de állítólag vagy háromszor eltévedtünk és potom kétórás késéssel érkeztünk elwagenbe. 
Hosszas várakozás, telefonálás stb után értünk jöttek és elvittek egy házhoz. az út közben el kellett 

dönteni, hogy ki lesz a sofőrrel meg Marika nénivel és Attilával, 
mert a másik házban csak öten lehetünk. Az életben először 
igazságosan döntöttünk. sebtében téptem hat papírdarabkát 
és az egyiket megjelöltük. aztán zsolti markából húztunk.  
Laci lett a szerencsés, aki nem velünk jött. Fájó! 

Kiderült, hogy a házigazda felesége kórházban van és 
valószínűleg nem sok van már neki a földi jóból. Ilyen 
hangulatban költöztünk be, aztán vacsoráztunk, majd sorban 

lezuhanyoztunk. nagyon szomjas voltam, még szomjasabb, mint most. a kellemes alvás közepén 
elkezdett csörögni a telefon és nem akarta abbahagyni. sanyi kiment és lehalkította, ezután nem 
emlékszem. a reggeli megint pompázatos volt, aztán összeszedtük a cuccot és be a buszba. Itt 
énekeltünk egyet egy fiatal csajnak. elindultunk. volt itt egy dugó egy karambol miatt, de nem láttam, 
mert a lövészárokban fekszem már megint. Most itt szexelnek a többiek és sanyi lába a nyakamba 
lóg. de ma reggel elénekeltük az „oh, the oak and the ash”-t. tök jól. 

ULM. Megérkeztünk és Zsolti kezdeményezésére éles vita kezdődött, Zsolti akaratán kívül, 
amibe Marika néni is beszállt. nagyon fagyasztó lett a hangulat, szinte kibírhatatlan. aztán sikerült 
leparkolni és bementünk a katedrálisba, ami nem is tűnt olyan hatalmasnak. Még itt is folyt a szó. 
Persze a pénzügyek körül vitatkoztak/tunk, aztán eldöntöttük, hogy felmegyünk 
a 161,53 méter magas „turm”-ba. Itt megint elrontottuk, mert senki nem tudta, 
hogy milyen pénzből fizetjük. Valami 15 perces veszekedés után Zsoltival 
saját pénzünkön megvettük a belépőt, sőt Robinak is vettem, mert neki nem 
volt pénze. Ekkor persze ez lett a baj. Of course! Laci közben elveszett, mert 
videózott. ez volt a másik baj. aztán Marika néniék nem akartak feljönni. na 
aztán meglett Laci, mindenki megvette a belépőt és elindultunk felfelé. Rögtön 
egy meredek csigalépcsővel kezdődött, ami kint futott a torony oldalán, és 
akkora lyukas ablakok voltak körbe, hogy a szél majdnem kifújt rajtuk. 

Vagy 140 lépcső után volt az első pihenő, ami nagyjából egy magasságban 
volt az otthoni evangélikus templom tornyának magasságával. ez kb egyhatoda 
lehet a toronynak. aztán továbbmentünk ezúttal egy másik irányba kanyarodó 
csigalépcsőn. Mit mondjak, elkapott a tériszony, pedig még nem sejtettem, 
hogy mi vár rám.

Egy idő után egyre kevesebb lett a tégla körülöttünk, és egyre több a nyílás. 
Közben csináltunk egy kis Ibusz reklámot. valami szimbolikus falimitáció 
ugyan volt körülöttünk, de mégis az embernek olyan érzése volt, mintha a 
tornyon kívül egy tűzlépcsőn menne. Aztán megérkeztünk az első emeletre, 
ahol egy fej felé érő vasrács védelmét élvezhettük, és teljesen be lehetett látni 
a teret, meg a környező házakat, utcákat. Itt volt egy terem, a toronyban, ahová 
bemehettünk és le lehetett nézni egy kis ablakon a harangokhoz. 

Innen rá lehetett látni a hosszhajó tetejére, 
meg a hátsó két kis toronyra, ahol egy 
hatalmas kőmadár trónolt. A következő 
lépcső felfelé még inkább a torony szélén 
volt, és érdekes módon már rács is csak 
térdig volt az ablakában. Az előző pihenő 
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a torony felét jelenti. szóval itt már csak négykézláb mertem menni, és nem csak én, 
hanem Robi is, lacinak meg most kezdett elmenni a tériszonya. egyre szertelenebb 
lett. Lehet, hogy magassági mámorba esett. Felértünk a következő szintre, ez a 
torony ¾-e, itt befejeződött a torony és a közepén folytatódott tovább a lépcső. 
Itt már végképp nem lehetett ablakról beszélni, mert örültünk, ha volt egy 
oszlop. teljesen átjárta a szél, és zsolti szerint úgy éreztük, mintha az egész 
torony dőlne. Én nem tudom, mert úgy remegtem, hogy le kellett ülnöm 
egy oszlop tövébe. 

Robi itt maradt egy ideig, mert csinált rólunk felvételt. Remélem 
a videón meg lesz örökítve ahogyan megyünk föl a csipkék 
között.. talán zsolti is lemaradt. Miközben lassan haladtunk 
felfelé többször is meg kellett állnunk a térdig érő kőkorlátnak 
dőlve, hogy a lefelé igyekvők elmenjenek. A szél majdnem 
kiragadott minket, de hosszas küzdelem után legyőztük és 
nehezen felértünk majdnem a csúcsra. Innen már csak a 
villámhárítón lehetett volna tovább mászni. Meg volt 
egy kis létre is, ami a semmibe vezetett. 

Itt már úgy összeszűkült a torony sapkája, hogy 
alig lehetett több 2,5 méternél. egy 0 cm széles kis 
erkély volt körben, amin jó hogy egy ember elfért. 
Itt is tökig érő korlát volt, de azért mindig akadt 
valaki, aki szembe akart jönni és akkor lapjával 
kellett fordulnunk, persze amikor lehetett azért 
leguggoltam. Csaba szerint innen már igazán nagyot 
lehetne, mert milyen jó nagyot csattanna. zsoltira 
az előző szinten rájött a pisilés, csak aztán elmúlt 
a látványtól. Laci meg ki akart lökni! Ha az ember 
felnézett úgy elszédült, hogy kiesett. 

Kb 156-158 méter magasan jártunk. a 
lefele út volt csak az igazán veszélyes, 
zsoltinak bele is szakadt a filmje a nagy 
veszélybe. aztán leértünk a ¾ szintre, 
ahol négykézláb másztam. többek 
véleménye úgy néztem ki, mint széparcú 
Quasimodo, a Notre Dame toronyőre. 
Két uruguayi turista kért is tőlem 
autógrammot. Itt papírrepcsit hajtogatott 
laci meg sanyi, Robi meg dörzsöléssel 
utántöltötte az aksit, hogy fel tudja venni 
amikor ledobják. elég balul ütött ki, az 
aksi lemerült, a repülők eltűntek, Zsolti 
meg nem látta az egészet, mert nem fért 
oda. visszafelé már nagyon örültünk, hogy lefelé megyünk, mert elég félelmetes volt 
odafent lenni. aztán valahogyan, nem tudom hogyan, egy másik úton jutottunk le a másik 
bejárathoz, jobban mondva a kijárathoz. 

Ó, ekkorra már elfeledtük a kezdeti vitákat és nagyon jó volt. Röpke kocsikázás után 
megálltunk enni, és akkorát ettünk, mint egy malac! Megtaláltuk az Öregerdőt „A 
Gyűrűk Urából”. Olyan dibbantós hely volt, hogy csak úgy díboltunk, mint a három 
szabó legények. Robi valami humorfélét eresztett el, amit zsolti már elfelejtett. 
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a paradicsomlé segítségével eljátszottunk egy boxolós jelenetet, hogy zsolti behúz 
nekem én meg vért köpök. Hahaha. zsoltinak felkarmoltam a lábát díbolás közben, de hát 
ez vele jár. egyre inkább eluralkodik a hazahangulat a csoporton. Már csak salzburg van 
hátra. Most egyfolytában a Kopasz Énekesnő kínlódik, már biztos, hogy torokfájással 
küszködik. szóval megérkeztünk Münchenbe a stadion mellé, majd rövid keresgélés 
után elértünk a cserkésztáborhoz, ahol itteni magyar cserkészek ügyködtek. Hatra jött 
csak a hapsikánk és még volt két óránk addig, ezért bementünk a városközpontba. 
találtunk egy fizetésmentes parkolót és amint kiszálltunk: elfutottunk. Bebújtunk egy 
kapualjba. szegény laci észrevett minket, de továbbment. Robi meg bejött, aztán mi meg 
elmenekültük egy másik irányba. aztán elértünk a belvárosba, ahol megint találkoztunk 
a többiekkel. Itt elhagytuk zsoltit és Robi csatlakozott helyette. 

aztán ott mászkáltunk egyik templomba be, másikból ki, aztán visszamentünk a 
buszhoz. Ahol már várt minket Laci egy hapsival, akiről Zsolti rögtön megállapította, 
hogy meleg. amit mi akkor lehurrogtunk, de laci most visszagondolva egyre inkább 
igazat ad neki. Sőt, most már teljesen biztosak vagyunk benne. Ugyanis a hapsi azt 
mondta lacinak, hogy „du bist nett”, meg hogy szimpatikus. szóval laci felszedett egy 
félmeztelen hapsit, akit le is fényképezett, hú de kínos. aztán visszamentünk a szállásra, 
de most sem mehettünk be, mert rendezvény volt odabent. laci mondta, hogy talált egy 
nagyon jó helyet, valami angolparkot, és menjünk oda. OK. Volt valami műpatak benne, 
de olyan erősen folyt, hogy csak na! Rövid, térdig érő pancsolás után visszarohantunk a 
fürdőgatyánkért. A hely több volt, mint nagyon jó. A patakban egy helyen dúzzasztással 
művízesést hoztak létre és tele volt sziklákkal szórva. Miután a pucér férfiak között – 
akik nem zavartatva magukat napoztak vagy bicikliztek – átöltöztünk és bemásztunk 
a sziklák közé. ugráltunk meg felültünk a vízesésre. Kollektív pisilést rendeztünk 
beleülve a vízbe. a hancúrozásunk elég nagy 
feltűnést keltett, még volt aki videóra is vett 
bennünket, biztos, mint az angolpark egy 
különleges szolgáltatását: „Őrjöngő fiatalok 
a habokban”.

aztán még ott mászkáltunk egy kicsit, amíg végképp el nem bújt a nap. de csak pucér férfiakat 
láttunk, pedig nagyon kerestük a néniket. Azért ekkora nyilvánosság előtt még nem vetkőztünk át. 
visszamentünk a szálláshoz, de még mindig nem mehettünk be, azért laci és hátrajött és lefeküdt 
a lövészárokba. Mi meg hárman pózoltunk a hátsó ülésen. azt játszottuk, hogy kinek hol van a 
lába. aztán beköltöztünk. az egész házat a rendelkezésünkre bocsátották. este – vacsora közben 
– majdnem az utolsó cseppig kiszívtuk Robi vérét, természetesen a vegetarianizmus ürügyén.  
Csaba nagyot alakított. aztán meg zuhanyzás volt, utána meg szunya. 

Reggel a változatosság kedvéért ismét lekváros kenyeret ettünk 
és teát ittunk, illetve Csaba húst evett hússal. Most már megint itt 
megyünk. ezúttal salzburg felé. (Mellesleg megjegyzem, nagyon 
kell pisilnem. szerencsére épp most állunk meg egy parkolóban. 
elég ciki, mert megint a fákat locsoljuk mindenki szeme láttára. 
sanyi lepisilte a málnát, Robi meg majdnem megette.) Most 
újból bent ülünk a lakókocsiban és utazunk. Most hagytuk el az 
egyesül németország és ausztria határát. Ismét felmerült az a 
kérdés: miért van szükség útlevélre és vízumra? 

Beértünk salzburgba és rögtön bekeveredtünk a belvárosba. 
Találtunk is egy parkolót. Először a múzeumba mentünk, ahol 
természetesen nem volt bent tonti. a többi munkatársa olyan 
segítőkész volt, hogy csak na. Nagy nehezen előkotorták a címét, 
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aztán fel is hívták és megbeszéltük, hogy kimegyünk hozzájuk. aztán ingyen beengedtek a múzeumba 
és megnéztük a halakat. Kifelé menet már csak a célegyenesre való rákanyarodást tévesztettük el, de 
aztán megérkeztünk.

XI. ének
Megpróbálom elfogultság nélkül visszaadni az eseményeket, bár most már a szép emlékekbe való 

visszatekintés távlatából írok. szóval, a Höglstrasse 13-ban egy narancsital után, amit Csaba sörrel 
helyettesített, virsli ebédet kaptunk. Robi újra összetűzésbe került a vegetáriánus életmódja révén, 
csakúgy, mint minden étkezésnél. Meg is állapítottuk, hogyha ezek után is kitart az elvei mellett, 
akkor meg is érdemli, hogy vegetáriánus legyen. aztán megegyeztünk, hogy a nagy melegre nézve 
kimegyünk a Badensee-re és a délutánt ott verjük el, aztán este Csabát tontiéknál hagyjuk aludni, 
mi meg bemegyünk a városba. Így is lett. Marika nénit kiraktuk egy sarkon, ő bement a városba, 
mi meg ki a strandra. ahogyan kiszálltunk Csaba kinyitotta a csomagtartót és rögtön kiesett egy 
bádogegyén… bádogedény, bocs! Aminek a csörömpölésére az egész utca népe összefutott, legalább 
is a büfé előtt ülők rezzentek össze. Aztán már végig mi lettünk a központban, le nem vették volna 
rólunk a szemüket. annál is inkább, mert amíg Csaba a busz mögött átvette a gatyáját mi egy 
lapostányérral frizbiztünk, amiről később kiderült, hogy az enyém. Rögtön beúsztunk a tó közepére 
a stégre és onnan ugráltunk, még zsolti is, aki váltig bele akart fulladni a vízbe. aztán néhányan 
elmentünk a salzach folyóhoz és úgy megdobáltuk, hogy csak na. addig sanyi úgy lebarnult, hogy 
visszaérve nem ismertünk rá. 

Aztán mivel későre járt és már nap sem nagyon volt, 
elmentünk a megbeszélt sarokra és egy kicsit elébe 
menve Marika néninek, találkoztunk. Csabát nagy 
nehezen rábírtuk, hogy feküdjön le. Mi meg beindultunk 
gyalog a városba. végigmentünk a Gertrudegassen 
meg a környező tereken, kívülről láttuk a dómot, aztán 
eldöntöttük, hogy énekelünk. ennek egyetlen akadályát 
leltük csak, zsoltit. Kicsit felment bennem a pumpa, kicsit nagyon 
is elragadtattam magam valamelyest. ezért ezúton is bocsánatot kérek, 
de minden jó, ha vége jó, zsolti azért énekelt. Igaz a „tanzen und springen”-t nélküle kellett 
végigénekelni. Aztán vagy fél órát énekeltünk és akkora tömeg gyűlt körénk, hogy csak na. 

Aztán egy rendőr olyan udvariasan ahogy csak lehetett, megkért minket, hogy a lakókra való 
tekintettel hagyjuk abba, de holnap reggel folytathatjuk. azonban holnap reggel már ki tudja hol 
kezdtünk. Mindenesetre az összegyűlt közönség nagy felháborodására odébb álltunk. Laci szorosan 
őrizte a pénzt, aminek a mennyisége a fejünkben a bilibe lógott. Többen leállítottak az utcán és 
meleg gratulációkkal illettek. Aztán a Humbold teraszt tűztük ki célul, amit ugyan nem találtunk nem 
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találtunk meg, de elég jó kilátás nyílt a városra, ami tök sötét volt. aztán csak mentünk 
a sötétben, ami tömve volt „smee”-kkel. végül kiértünk a városba és visszaindultunk 
a Főnökért. Elfelejtettem, de szerencsére ráakadtunk ismét a Herrengassera. Bár nem 
nyerte meg a tetszésünket mégis meg kellett említenem. visszafelé a játszótéren szép 
sorban lecsúsztunk a drótkötélen, de Zsolti bűnbe esett, mert repetázott. Visszaérve 
rögtön megszámoltuk a pénzt. 320-on valamennyi schilling, 4 dM és 3 dollár volt 
a kereset, amit ervinnel papírpénzzé alakítottunk. aztán elindultunk. egy perc sem 
kellett és elaludtam. Csak Pesten ébredtem fel, ahol Robi segítségével az út legnagyobb 
baklövését követtük el. Robi haza akarta vitetni magát és közben úgy elkeveredtünk, 
hogy sanyi szerint vagy ötven kilométert elvertünk. nagyon bosszús volt, hogy nem 
ébredt fel korábban, hogy leállítsa Robit. nyíregyházáig talán már ébren voltam, 
meg általában mindenki. úgy egyeztünk meg, hogy Rohiékhoz megyünk kipakolni, 
aztán elengedjük a Főnök urat. A kipakolás megtörtént, Sanyi megjött a pénzzel és 
egy nyilatkozat után kifizettük a plusz 500 valamennyi kilométert.

nehéz megállapítani, hogy az utazásunk hol ért véget 
- a szó nem annyira konkrét értelmében. Mindenesetre 
e Hősi Eposz itt befejeződik. Csaba előtt még állt 300 
km Szegedig és főképp a Molnár út 6 számig, de mi már 
itthon voltunk. a fogadtatás elmaradt, mert majdnem 
fél nappal hamarabb értünk haza a megállapodottnál. 
ez olyan lelombozó volt, mármint a díszes fogadtatás 
hiánya, és most talán még rosszabb pár nap távlatából. 

A Hősi Eposznak itt vége szakad. Folytatás egészen biztosan 
következik, valamilyen füzetbe egy vagy pár év múlva. Ha nem is egy 
hollandiai, de egy finn – vagy ki tudja – utat elmesélve. Remélhetőleg. 
a fogalmazásbeli, helyesírási, stílusbeli esetlenségekért töredelmesen 
elnézést kérek. az eposz itt-ott felnagyít dolgokat, de azt hiszem ez az 
idő múlásával megbocsáthatóvá válik.

Különben is ez egy HŐSI EPOSZ!
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