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Hangay Gyuri barátunk 
és felesége Kati folytatja 
délamerikai utazásuk úti-
beszámolóját

Rio de Janeirót déli irányban 
elhagyva, elhajózunk Sao Pau-
lo mellett, anélkül, hogy meg-
állnánk. Pedig érdekes lenne 
meglátogatni, Kati még nem 
járt itt és én is csak egyszer, 
vagy húsz évvel ezelőtt. De 
hát sajnos ez az ilyen hosszú 
tengeri utak átka: túl sok he- 
lyen nem lehet kikötni, mert 
akkor sohasem érnénk célba. 
Kárpótlásként az idő gyönyö-
rű, a tenger majdnem, hogy 
tükörsíma. Közel járunk a 
parthoz, így aztán bőven van 
alkalmunk megcsodálni a jel-
legzetes építésű brazil vitorlás 
hajókat, melyeket ma már 
főként a túristák szórakoztatá-
sa végett tartanak. A régmúlt 
időket idéző két, néha három-
árbócos vitorlások szépek és 
ugyancsak romantikusak, ha- 
bár azt mondják, hogy a nyílt 
tengerre nem valók, mert vi- 
harban könnyen borulnak. A 
partközeli hajózás más előny-
nyel is jár számunkra: távcső-
vel – de néha szabad szemmel 
is – jól láthatjuk a szárazföldet. 

Hangay György

Riótól Buenos Airesig
mas deltájába, s megcélozzuk 
Punta del Este-t, a roppant 
népszerű uruguayi üdülőhe-
lyet. A Rio Plata – azaz Ezüst-
folyó – torkolata olyan széles, 

és nem gyötrik magukat hol-
mi testedzéssel – vagy annak 
látszatával, a kegyetlen hőség-
ben. Még négert is látunk na- 
pozni – ami kissé meglepő... 

dik Világháború egyik leghíre-
sebb tengeri ütközetének. A 
német „Admiral Graf Spee” 
„zsebcirkáló” és két brit vala-
mint egy újzélandi csathajó 
harca 1939 decemberében 
német veszteséggel végző-
dött. A zátonyra futtatott és 
ronccsá ágyúzott zsebcirkáló 
kapitánya Hans Langdorff a 
német katonai hagyomány 
szerint öngyilkos lett. Veszé-
lyes, de lovagias ellenfél volt, 
emlékét mindmáig tisztelettel 
őrzik. Hajónk békésen úszik a 
csillogó víztükrön, melynek 
ezüstös színe tökéletesen illik 
a folyó nevéhez: Ezüst folyó. 
Emlékeztetőül, hogy itt nem 
mindíg ilyen szép béke ho- 
nolt, mai előadásom témája a 
Rio Plata-i ütközet. A Világhá-
borúk történelmi eseményei 
iránt táplált érdeklődésem 
szerencsére hasonló érdeklő-
désűekre is talál a hallgatóság 
soraiban, így aztán  késő dél-
utánig folytathatjuk az eszme-
cserét – mégpedig anélkül, 
hogy hajbakapnánk. Lám, egy 
ilyen hosszú hajóút még ilyes-
mire is jó. Pedig apáink, nagy-
apáink talán még lövöldöztek 
is egymásra, hiszen az utasok 
között vannak németek, fran-
ciák, angolok, amerikaiak – és 
még magyarok is! Én is emlék- 
szem még az angol bombák-
ra, amint Budapestre hullot-
tak, mégis tudok tárgyilago-

a tangó szülővárosa, ahol az 
1935-ben elhúnyt Carlos Gardel 
még mindíg egyike a legnép-
szerűbb énekeseknek. Buenos 
Aires romantikus keveréke Pá- 
rizsnak és a jellegzetes latiname-
rikai nagyvárosnak. De azt hi- 
szem, hogy minden európai szá-
mára is ismerősnek tűnik, vala-
hogy saját  is emlékezteti, mert 
nekünk rögtön Budapest jut 
eszünkbe róla. Állítólag veszé-
lyes is lehet – de ebből mi semit 
sem tapasztalunk. Szerencsére 

Nem mint ha túl sok látnivaló 
lenne, mert Sao Paulotól délre 
már eltűnnek a buján zöldelő 
erdők, melyek a Mata Atlanti-
ca néven ismert partvidéki 
őserdőket alkotják. Sajnos már 
nem mindenütt, mert az év- 
századok óta folyó rablógaz- 
dálkodás átalakította itt a 
természetet. Ahol egykor ős- 
erdők voltak, ma legelők, 
szántóföldek és városok van-

ban  üresen áll. Most viszont 
nyár van, s Punta del Este va- 
lóban hű a híréhez: tömve van 
üdülőkkel. A tengerpart való-
ságos „híúság vására”, inkább 
korzónak mondható, semmint 
közönséges kikötő rakpartnak. 
Mindenki sportol – legalábbis 
ezt a látszatot kelti öreg és 
fiatal egyaránt. A bronzbar-
nára sült – javarészt éleme-
dett- hölgyek és urak, vastag 

Mi inkább egy kis sörre vá- 
gyunk, el is kutyagolunk a 
sétány végében látható ven-
déglőkig – de hát ez Dél Ame-
rika a javából, itt nem kelnek 
korán a vendéglősök, délután 
2-3 óra előtt nincs esélyünk 
sörözgetésre. Mit tegyünk? 
Nem marad más, mint a kul-
túra! Ebből van itt bőven, 
mert a délamerikai művésze-
ket is vonza a hely – meg hát 
a pénzes közönség, akik kö- 
zött nyilván könnyebb támo- 
gatót találni, mint mondjuk a 
nyomorúságos belföldi váro-
sokban. A Playa Brava ho- 
mokjából hatalmas beton 
ujjak merednek az ég felé, ez 
Mario Irarrázabel híres műve, 
a „Fuldokló” vagy „A Kéz”. Ez a 
szobrász tulajdonképpen jó- 
formán  csak erre szorítkozik, 
hasonló óriási kezeket készí-
tett a világ különböző tájain. 
Egy csodás múzeumra is buk-
kanunk, ahol a XX. század él- 
vonalbeli művészeinek alko-
tásait láthatjuk. A görög ere-
detű Ralli család alkotta szent-
élye ez a főként délamerikai 
kortárs művészetnek, de nem 
hiányoznak Picasso, Dali és a 
hasonló nagy festők, szobrá-
szok munkái sem ebben a 
„non-profit”,belépődíj-mentes 
múzeumban. Kétségtelen, hogy 
kultúrában  nincs itt hiány, mert 
egy rövid taxi út révén máris 
egy másik híres műremeket 
csodálhatunk meg. Ez a Casa-
pueblo néven ismert alkotása 
Carlos Páez Vilárónak, az im- 
már 90 éves polihisztor-
művésznek. Tulajdonképpen 
szerény nyaralóként indult a 
mű, de hamar komplikált 
szoborrá vált a művész keze-
munkája során. Ma egy szinte 
leírhatatlan műemlék-kastély-
szobor-múzem, amit nem lehet 
osztályozni, olyannyira egye-
dülálló. Belül pedig Viláró 
számtalan festménye, szobra 
látható – csak legyen az em- 
bernek ideje és fizikai erőn-
léte, hogy mindet végignézze! 
De mint mindíg, felharsan a 
hajókürt, sietnünk kell vissza 
a hajóra, hamarosan indulunk 
tovább. Ismét a Rio Plata ten-
gernyi vizén haladunk, mely 
egykor színhelye volt a Máso-

nak és a tenger felől  legin-
kább csak a végtelenbe nyúló 
homokdűnákat és a száraz ten-
gerparti bozótosokat számlál-
gathatjuk –és találgatjuk, mikor 
érünk majd Uruguayba. Szalad 
az idő – és egy-két nap múlva 
behajózunk a Rio Plata hatal-

aranyláncokkal és karkötőkkel 
dekorálva, fürdőruhára vetkőz-
ve „sportolnak” – azaz kocog-
nak vagy járkálnak  a parti be- 
toncsíkon, a homokon elterü-
lve pedig százával  perzselőd-
nek mégbarnábbra azok, akik 
okosabbak mint a „sportolók” 

hogy észre sem vesszük, hogy 
mikor hagyjuk el a tengert. 
Punta del Este-ről azt híresz-
telik, hogy ez a délamerikai 
milliomosok játszótere.

 Valóban, a házak legtöbbje 
nyaraló, ami a téli hónapok-

san beszélni a háborúról. Úgy 
érzem, a többiek is valahogy 
így vannak ezzel.

 De másnap már mással va- 
gyunk elfoglalva. Közeledik 
útunk végállomása: Buenos Ai- 
res. Szinte a város közepében 
„parkolunk” – ahogy kiszállunk, 
máris benne vagyunk a sűrűjé-
ben. Most is, akárcsak minden 
hosszabb hajóút után, egy ki- 
csit bizonytalanok vagyunk a 
szárazföldön. Na nem fizikailag, 
inkább „pszihésen”. Nagyon 
megszoktuk a hajó kellemes, 
biztonságos légkörét, ahol min-
dent megcsináltak helyettünk, 
kiszolgáltak, kedvesek voltak, 
gondoskodtak rólunk, mintha 
csak kisgyerekek lettünk volna. 
Itt, Buenos Airesben aztán fejest 
ugorhattunk egy délamerikai 
nagyváros zűrzavaros nyüzs-
gésébe, ahol még egy rövid taxi 
fuvarért is alkudozni kell, s an- 
nak ellenére, hogy már harmad 
szor vagyunk itt – egyáltalán 
nem ismerjük ki magunkat. Et- 
től függetlenül, csodálatos hely, 

Kati beszél spanyolul. Anélkül 
nem lenne könnyű, mert az ar- 
gentínok nem tudnak vagy 
nem akarnak angolul beszélni. 
A Falkland-i háború után talán 
ez érthető is... De amint meg-
tudják, hogy magyarok vagyunk, 
meg még spanyolul is tudunk 
egy kicsit – mindjárt barátságo-
sabban fogadnak. Most nem kell 
sietnünk, a hajó már el is ment, 
így hát maradunk még vagy tíz 
napig. Látnivaló annyi van, hogy 
hónapok sem lennének elegen-
dőek. Múzeumok, képtárak, pa- 
zar, de mégsem túl drága ét-ter-
mek, élettől zsibongó sétányok, 
kőrutak és temetők. Igen, teme-
tők! Ezek talán a legkülönlege-
sebb „látványosságai” Buenos 
Airesnek Valóságos városok a 
városban. Ne képzeljünk el euró-
pai vagy ausztráliai jellegű teme-
tőket. Itt minden sír egy családi 
mauzóleum, melyek javarészét 
legkevesebb 150 évvel ezelőtt 
építették. Minden híres vagy 
gazdag családnak van itt ilyen 
műemléképülete. Természetesen 
a Duarte családnak is, melynek 
híres leányát Evát vagyis Evitát 
szinte szentté avatta a közvéle-
mény. Természetesen mi is fel-
keressük  a kriptát, melynek réz-
veretes kapuját most is friss 
virág díszíti. Az argentínok nem 
felejtik el Evítát, de Carlos Gar-

delt sem. A nagy tangó énekes 
szobrának újjai között mindíg 
friss cigaretta füstölög, s amint 
elhamvad, egy tisztelő máris 
pótolja... 

   Aztán  eljön a búcsú napja, 
repülővel jövünk haza. Amint 
Sydney fölé érünk és megpillant-
juk a pirostetős házakat, megint 
csak megállapítjuk, hogy utazni 
jó, de legjobb itthon. 


